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تقدمي
يعمــل املعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة بشــكل مســتمر علــى بنــاء
قــدرات الكــوادر البشــرية العاملــة فـــي املكاتــب اإلحصائيــة العربيــة فـــي كافــة مجــاالت
اإلحصــاءات الرســمية ،ويقــوم مبهمتــه هــذه عــن طريــق التدريــب اإلقليمــي الوجاهــي
وعــن بعــد وكذلــك الزيــارات واحللقــات الدراســية والتدريبــات احملليــة .إضافــة إلــى
ذلــك ،يــدرك املعهــد أهميــة إنتــاج األدلــة واملنهجيــات والتقاريــر البحثيــة التــي تعــزز
كافــة جوانــب العمليــات اإلحصائيــة وإنتــاج البيانــات مــن قبــل املكاتــب اإلحصائيــة
الوطنيــة ومنتجــي البيانــات اآلخريــن الشــركاء فـــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي.
وكمــا تعلمــون ،وبحكــم مكانــة املعهــد كمؤسســة إقليميــة ذات تاريــخ طويــل فـــي الوطــن
العربــي ،كان املعهــد أحــد املؤسســن للشــبكة العامليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي
التــي تتخــذ مــن شــعبة اإلحصــاء فـــي األمم املتحــدة كســكرتارية لهــا .وشــارك املعهــد
منــذ بــدء الشــبكة أعمالهــا فـــي كافــة اإلجتماعــات واملــداوالت وســاهم بقســط كبيــر
فـــي مخرجاتهــا ،كمــا أبــدى رأيــه فـــي كل اإلقتراحــات التــي ُقدمــت بخصــوص كيفيــة
مســاعدة الشــبكة للمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة فـــي جهودهــا إلنتــاج بيانــات ذات
جــودة تلبــي حاجــة كافــة املســتخدمني وتســتجيب ملتطلبــات قيــاس مؤشــرات التنميــة
املســتدامة  2030واإلبــاغ عنهــا.
وأسفرت أعمال الشبكة عن إنتاج وثيقتني بحثيتني هما:
 .1برامــج تدريــب مســتدامة فـــي املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة :ميكــن الوصــول
اليهــا مــن خــال الرابــط

https://unstats.un.org/gist/resources/documents/Sustainablestatistical-training-programs-at-NSOs.pdf
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https://unstats.un.org/gist/resources/documents/Report-trainingNSS-coordination-Final.pdf
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 .1ملخص
حتتــاج املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة علــى غــرار جميــع أماكــن العمــل إلــى بنــاء
القــدرات الالزمــة ملوظفيهــا ولظــروف معينــة ضمــن املتطلبــات العامليــة لهــذه املكاتــب.
وميكــن للمنظمــات الدوليــة التــي تقــدم التدريــب فـــي مجــال اإلحصــاءات الرســمية
تقــدمي املشــورة حــول الــدورات التدريبيــة ،ولكــن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة هــي
التــي تنظــم برامــج وأطــر تدريــب مســتمرة تناســب موظفيهــا واحتياجاتهــا .وباإلضافــة
إلــى ذلــك ،فــإن برامــج أو وحــدات التدريــب التــي يتــم تطويرهــا مــن قبــل املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة أو بالتعــاون معهــا ،غالبــاً مــا توفــر تدريــب لكيانــات حكوميــة
أخــرى فـــي دولهــا .وفـــي بعــض مناطــق العالــم ،تدعــم مراكــز التدريــب اإلقليميــة
املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة فـــي تدريــب موظفيهــا ،وباألســاس فـــي مســاعدتها علــى
حتديــد االحتياجــات وتوفيــر التدريــب.
ويصــف هــذا التقريــر اســتقصاء حــول كيفيــة تنظيــم التدريــب فـــي املكاتــب اإلحصائيــة
الوطنيــة ،وحينمــا يكــون ذلــك مناســباً ،كيــف يتــم دعمهــا مــن قبــل مراكــز التدريــب
اإلقليميــة لبنــاء القــدرات التــي حتتاجهــا .إن التدريــب الــذي تقدمــه املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة فـــي البلــدان التــي تكــون فيهــا هــذه املكاتــب غيــر مؤسســة بصــورة
جيــدة غالب ـاً مــا يفتقــر إلــى التنظيــم ،فهــو غالب ـاً مــا يكــون تخصيصــا ويركــز علــى
مــا هــو متــاح بــدالً مــن احتياجــات ومهــارات محــددة للموظفــن .وال يكــون التدريــب
أيضـاً ضمــن األولويــات خاصــة فـــي الــدول التــي يكــون فيهــا التمويــل شــحيحاً ،حيــث
تصبــح املنافســة شــديدة بــن مختلــف األولويــات .وفـــي مثــل هــذه الســياقات ،يجــب أن
يعتمــد املوظفــون علــى دوافعهــم ومبادراتهــم اخلاصــة للحصــول علــى التدريــب ألنهــم
ال يحصلــون فـــي كثيــر مــن األحيــان علــى تدريــب شــامل فـــي متناولهــم.
وقــد ُكلفــت الشــبكة العامليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي التــي تعمــل علــى بنــاء قــدرات
إحصائيــة مســتدامة مــن خــال تقــدمي التدريــب بكفــاءة وفعاليــة وانســجام ،بإعــداد
هــذا التقريــر بهــدف إيجــاد ســبل لزيــادة تعريــز قــدرة املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة.
وقــام بتمويــل إعــداد هــذا التقريــر إدارة الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة التابعــة
لــأمم املتحــدة /شــعبة اإلحصــاء فـــي األمم املتحــدة والتــي تعمــل أيضــاً كأمانــة
للشــبكة العامليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي.
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ويهــدف هــذا التقريــر إلــى تســليط الضــوء علــى النجاحــات والتحديــات واالحتياجــات
املتعلقــة بإنشــاء برامــج تدريــب داخليــة مســتدامة ومواصلــة تطويرهــا .وكان مــن
الضــروري لهــذا االســتقصاء أن يقتصــر علــى عــدد قليــل مــن الــدول واملنظمــات
اإلحصائيــة ،ولكــن مت اختيارهــا لتوفيــر شــريحة جيــدة مــن احلــاالت .وكمــا هــو احلــال
دوم ـاً ،يجــب توخــي احلــذر لتجنــب التعميــم غيــر املبــرر.
لقــد ُجمعــت معلومــات عــن برامــج التدريــب فـــي  15دولــة هــي :أثيوبيــا ،املغــرب،
البرازيــل وجمهوريــة الدومنيــكان ،نيبــال ،إيرلنــدا ،الفلبــن ،نيكارغــوا ،قرغيزســتان،
اوكرانيــا ،مــاوي ،موزنبيــق ،الســينغال ،النرويــج ،وميامنــار .وفيمــا يخص قرغيزســتان
واوكرانيــا فقــد مت احلصــول علــى اإلجابــات مكتوبــة .ولــم يتــم إجــراء مقابــات مــع
ممثلــي اجلهــاز املركــزي لإلحصــاء فـــي ميامنــار ولكــن قــدم املعلومــات برنامــج األمم
املتحــدة اإلمنائــي الــذي يعمــل هنــاك علــى بنــاء قــدرات اجلهــاز.
كمــا جــرت مقابــات مــع ســبع منظمــات إقليميــة تدعــم املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة
مبــا فـــي ذلــك اللجنــة االقتصاديــة آلســيا واحمليــط الهــادي ،املدرســة الوطنيــة
لإلحصــاء والتحليــل االقتصــادي فـــي الســنغال ،املعهــد االفريقــي للتنميــة االقتصاديــة
والتخطيــط ،مركــز التدريــب اإلحصائــي لشــرق افريقيــا ،ومركــز األبحــاث اإلحصائيــة
واالقتصاديــة والجتماعيــة للــدول اإلســامية .وبالنســبة للمعهــد العربــي للتدريــب
والبحــوث اإلحصائيــة فقــد مت إرســال اإلجابــات كتاب ـ ًة.
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وأســفرت املقابــات عــن مجموعــة متنوعــة مــن النتائــج ،نســلط الضــوء علــى أربــع
منهــا فـــي هــذا التقريــر:
 )1إنشاء مخزون للمواد واألدوات التدريبية ميكن أن يستعمل لنفع عاملي مشترك
وفعال من حيث الكلفة ويساعد املكاتب اإلحصائية الوطنية على الوصول إلى
موقع مشترك ميكن فيه احلصول على تدريب جيد .وميكن للمكاتب اإلحصائية
الوطنية وللمنظمات اإلقليمية تكييف املواد املتاحة لتناسب احتياجاتها وكذلك
إتاحة موادها وأدواتها لآلخرين.
 )2إن من شأن وضع منهج تعليمي موحد أن يعطي املكاتب اإلحصائية الوطنية نقطة
انطالق لتحديد احتياجاتها التدريبية ووضع برنامج تدريبي ،كما سيساعد هذه
املكاتب على معرفة أين ستركز مواردها فـي تطوير التدريب ومواده .وميكن أن
تكون التوجيهات املتعلقة بكيفية تنظيم التدريب مفيدة للدول التي تقوم بإعداد
برنامجها التدريبي أو التي بصدد حتسني برامجها التدريبية.
 )3إن إرساء مجموعة من التوصيات للتدريب سيساعد املكاتب اإلحصائية الوطنية
التي بدأت للتو فـي وضع برنامج تدريبي على تطبيق الدروس املستفادة من
دول أخرى واستخدام احلد األدنى من املوارد املتاحة لها استخداماً فعاالً فـي
كثير من األحيان .وينبغي أن ينصب التركيز على حتديد االحتياجات التدريبية
وتنظيم التدريب.
 )4إن تعزيز وتوضيح دور املنظمات اإلقليمية والعاملية فـي بناء برامج التدريب على
الصعيد القطري هو أمر أساسي للتقدم الشامل فـي مجال اإلحصاءات .وفـي
الوقت الراهن ،يتباين دور املنظمات اإلقليمية بشكل واسع ومن املرجح أن تكون
جهوداً كثيرة مكررة أو ال تؤدي إلى نتائج مستدامة.
وتظهر فـي اجلزء األخير من هذه الورقة نتائج أخرى هامة ،من بينها:
●

يشــكل نقــص الوقــت واملــوارد حتديــاً مشــتركاً للمدربــن واملشــاركني علــى
حــد ســواء وميكــن التغلــب علــى ذلــك مــن خــال حتفيــز اخلبــراء فـــي املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة علــى تطويــر التدريــب مــن خالل التثمني واألجــور اإلضافية
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علــى ســبيل املثــال .ومبــوازاة ذلــك ،سيســتفيد الدارســون مثـ ً
ا مــن حتفيــز أعلــى
للتــدرب مــن خــال احلصــول علــى مهــام وفــرص مهمــة للترقيــة.
●

إن الدعــم وااللتــزام القــوي لتمويــل التدريــب مــن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة
أو مســؤول أعلــى فـــي احلكومــة هــو املفتــاح لوضــع برنامــج تدريبــي متــن.

●

بعــد كل دورة دراســية ،ميكــن حتديــد املوظــف الــذي ســيصبح مدربــاً فـــي
الــدورات املقبلــة ،وينبغــي أن يتلقــى هــذا الشــخص تدريبيــاً إضافيــاً ودعمــاً
بيداغوجيــاً فـــي املوضــوع.

●

أدت اجلائحــة احلاليــة إلــى التحــول نحــو التدريــب مــن خــال اإلنترنــت،
واشــتمل هــذا علــى التدريــب الوجاهــي عبــر الشاشــات وأنــواع مختلفــة مــن
التعليــم اإللكترونــي عــن بعــد.

●

إن ثــورة البيانــات والرقمنــة وضعــت حتديــات أمــام املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة
حتتــاج إلــى دعــم ملواجهتهــا ،لــذا فــإن هــذه املواضيــع حتتــاج إلــى تركيــز بــن
أعضــاء الشــبكة العامليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي.

●

أن هــدف هــذا التقريــر هــو تقــدمي توجيــه وإلهــام للمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة
واملنظمــات اإلقليميــة التــي تــدرب املوظفــن الذيــن ينتجــون إحصاءات رســمية.
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 .2حتديد االحتياجات التدريبية
 1 - 2عملية حتديد االحتياجات التدريبية
هنــاك ثــاث طــرق حتــدد بهــا املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة واملراكــز التدريبيــة
اإلقليميــة االحتياجــات التدريبيــة:
 )1تدريب ُمخصص ( )ad hocاستجابة لطلبات مباشرة،
 )2تدريــب موظفــن علــى إجــراء تقييــم لالحتياجــات التدريبيــة واالســتجابة وفقـاً
لذلك،

 )3إجــراء تقييــم فــردي للفجــوة فـــي املهــارات والكفــاءات لتحديــد االحتياجــات
التدريبيــة.

 1 - 1 - 2التدريب ا ُملخصص ()ad hoc
ال حتــاول بعــض الــدول بشــكل اســتباقي حتديــد احتياجاتهــا التدريبيــة بــل تســتجيب
لالحتياجــات عنــد حصولهــا ولطلبــات نابعــة مــن أجــزاء مختلفــة فـــي املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة أو فـــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي .ففـــي قرغيزســتان توضــع
خطــة تدريبيــة ســنوية بنــاء علــى طلبــات مــن مختلــف املجــاالت اإلحصائيــة .وفـــي
اوكرانيــا هنــاك تدريــب منتظــم ودورات جتــري عنــد الطلــب ووفقـاً ملقتضيــات الوقــت.
أمــا فـــي هيئــة اإلحصــاءات فـــي النرويــج ،فيســعى برنامــج التدريــب الداخلــي إلــى
االســتجابة لالحتياجــات التدريبيــة.

 2 - 1 - 2تقييم االحتياجات التدريبية
تتمثــل الطريقــة الثانيــة التــي تقــوم بهــا الــدول لتحديــد احتياجــات التدريــب فـــي تقييــم
االحتياجــات الــذي يجــري علــى أســاس دوري ،عــادة مــرة واحــدة فـــي الســنة .ويتفــاوت
شــكل هــذه التقييمــات كثيــراً مــن أســئلة مفتوحــة بخصــوص االحتياجــات التدريبيــة
11

وعــن عــدد املوظفــن الــن سيشــاركون فـــي ترتيــب الــدورات التــي ســبق تقدميهــا ،إلــى
أســئلة محــددة تتعلــق مبــن ســيحضر فـــي املســتقبل .ويســتخدم هــذا النمــوذج فـــي
دول مثــل املغــرب ،البرازيــل ،جمهوريــة الدومنيــكان ،ونيبــال .وتقــوم معظــم املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة بوضــع برنامجهــا التدريبــي الســنوي علــى أســاس مزيــج مــن عــدد
األشــخاص الذيــن يحتاجــون للتدريــب ومــا إذا كان محتــوى التدريــب قــد مت تطويــره
بالفعــل داخليـاً.

 3 - 1 - 2تقييم الفجوة الفردية
تتمثــل الطريقــة الثالثــة لتحديــد االحتياجــات التدريبيــة فـــي تقييــم الفجــوة مبقارنــة
ـوع مســبقاً .فقــد حــددت هيئــة اإلحصــاء
مهــارات وكفــاءات كل شــخص مبعيـ ٍـار موضـ ٍ
(((
املركــزي فـــي إيرلنــدا  13مهــارة رئيســية وحــدد  5مســتويات مــن املعرفــة فـــي كل
واحــدة مــن هــذه املهــارات .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،حــددوا مســتوى املعرفــة الــازم فـــي
كل مهــارة مــن املهــارات ال  13لــكل وصــف وظيفـــي بــن املوظفــن اإلحصائيــن فـــي
الهيئــة .ثــم أجــروا تقيمـاً للفجــوة بالطلــب مــن املــدراء تعيــن معيــار للــدور وللموظفــن
لترتيــب أنفســهم علــى كل مــن املهــارات ال  .13وقــد أُنشــئ برنامجهــم التدريبــي
كنتيجــة مباشــرة لتقييــم الفجــوة ،حيــث يتــم إجــراء هــذا التقييــم مــرة واحــدة فـــي
الســنة وبالتالــي حتديــد البرنامــج التدريبــي لــكل موظــف .ويتــم حتديــد الــدورات
التدريبيــة أو احلصــول عليهــا بنــاء علــى أعلــى حاجــة.
يقــوم املعهــد الوطنــي ملعلومــات التنميــة (املكتــب اإلحصائــي الوطنــي) فـــي نيكاراغــوا
أيضـاً بتقييــم للثغــرات مــن خــال مشــروع خــاص ميوله بنــك التنمية للــدول األميركية.
فقــد أجــرى استشــاري مقابــات فرديــة مــع كل عضــو مــن املوظفــن اإلحصائيــن فـــي
املكتــب اإلحصائــي الوطنــي .وال يتوفــر فـــي نيكاراغــوا أي تدريــب داخلــي .وكجــزء
مــن املشــروع قامــوا بالتعــاون مــع جامعتــن وطنيتــن لتطويــر التخصصــات ودرجــة
البكالوريــوس واملاجســتير ملعاجلــة الفجــوات التدريبيــة .وهــذا املشــروع هــو ملــرة واحدة
اآلن ،وليــس مــن الواضــح مــا إذا كان البرنامــج التدريبــي سيســتمر عنــد االنتهــاء منــه.
1 https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.58/2018/mtg4/
Session_3_PPT_Application_of_Statistical_Training_Framework.pdf
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وتقــوم موزنبيــق بتحليــل كفــاءات املوظفــن ومقارنتهــا بقائمــة االحتياجــات التدريبيــة
املتاحــة .ويركــزون حاليــاً هــذا اجلهــد علــى املعهــد الوطنــي لإلحصــاء (املكتــب
اإلحصائــي الوطنــي) ولكنهــم يخططــون لشــمول النظــام اإلحصائــي الوطنــي عنــد
االنتهــاء منــه.
واخيــراً ،يســتخدم معهــد البحــوث والتدريــب اإلحصائــي فـــي الفلبــن تقييــم الفجــوة
ملوظفـــي املعهــد الداخليــن ،مــن أجــل رفــع مســتواهم فـــي املهــارات أو فـــي القــدرة على
تدريــس مواضيــع جديــدة .ومــع ذلــك  ،ليــس لديهــم القــدرة علــى إجــراء تقييــم لهــذه
الفجــوة فـــي هيئــة اإلحصــاء الفلبينــي ألنهــا مؤسســة منفصلــة.
وفيمــا يتعلــق باملنظمــات اإلقليميــة مثــل املعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائية،
ومركــز األبحــاث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية،
واملعهــد اإلفريقــي للتنميــة االقتصاديــة والتخطيــط ،واملعهــد اإلحصائــي آلســيا
واحمليــط الهــادي ،تقــوم هــذه املنظمــات بوضــع خطــة تدريبيــة متعــددة الســنوات يتــم
مراجعتهــا ســنويا ُ وتطويرهــا برؤيــة ثاقبــة مــن رؤســاء املكاتــب االحصائيــة الوطنيــة
فـــي مناطقهــا أو مــن جلنــة فنيــة .وتأخــذ خطــة املعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث
اإلحصائيــة فـــي االعتبــار أولويــات أخــرى مثــل أهــداف التنميــة املســتدامة ،ولــه
خمســة أهــداف لــكل منهــا مبادراتهــا:
 )1حتســن القــدرات اإلحصائيــة للمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة مــن خــال توفيــر
التدريــب اجليــد والبحــث واملســاعدة الفنيــة.
 )2التدريب على املواضيع املستجدة فـي اإلحصاء.
 )3إيجاد املوارد لتطوير القدرات على التدريب.
 )4تطوير التعاون الدولي.
 )5إرساء احلوكمة واإلدارة الرشيدة فـي املعهد للمساعدة على القيام بدوره.
يرســل مركــز األبحــاث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب للــدول
اإلســامية اســتبيان للمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة كل عامــن يطلــب فيــه احتياجــات
التدريــب والتدريــب الــذي ميكــن لهــذه املكاتــب أن توفــره ،علــى الرغــم مــن وجــود
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بعــض املرونــة لالســتجابة لطلبــات الــدول .يحــاول املركــز التوفيــق بــن االحتياجــات
واملدربــن املتاحــن مــن خــال أخــذ اللغــات املســتخدمة والقــرب والتوزيــع اجلغرافـــي
العــادل بعــن االعتبــار.
وتســتجيب اللجنــة االقتصاديــة ألميــركا الالتينيــة والبحــر الكاريبــي لطلبــات التعــاون
مــن املنظمــات الدوليــة مثــل صنــدوق األمم املتحــدة للســكان والبنــك الدولــي ،وهــي
مدفوعــة إلــى حــد كبيــر نحــو توفيــر التدريب فـــي األماكــن التي ميكنها توفيــر التمويل.
أشــارت املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة التــي متــت مقابلتهــا إلــى أن املنظمــات اإلقليميــة
والدوليــة تســتجيب الحتياجاتهــا بدرجــات مختلفــة ،وفـــي بعــض األحيــان يُطلــب مــن
هــذه املكاتــب حتديــد احتياجاتهــا بكتابــة شــروط مرجعيــة للتدريــب مثــ ً
ا ،وفـــي
حــاالت أخــرى ،تقــوم املنظمــة بصياغــة هــذه الشــروط املرجعيــة ويبــدي املكتــب
اإلحصائــي الوطنــي رأيــه فيهــا .وفـــي التدريــب املتعلــق باملشــاريع ،غالب ـاً مــع تكــون
الــدورات التدريبيــة محــددة مســبقاً وتأتــي كحزمــة ،وال ميكــن التأثيــر فيهــا مــن قبــل
مكتــب اإلحصــاء الوطنــي.
ال تســاعد مراكــز التدريــب اإلقليميــة التــي اجريــب مقابــات معهــا الــدول علــى تنظيــم
برامــج تدريبيــة علــى وجــه التحديــد عــن طريــق إنشــاء هيــكل لــدورات تدريبيــة أو
موظفــن .غيــر أن مراكــز إقليميــة متعــددة مثــل املعهــد اإلفريقــي للتنميــة االقتصاديــة
والتخطيــط أقــر تدريــب املدربــن كأولويــة ملســاعدة الــدول علــى تقــدمي التدريــب
اخلــاص بهــا.
أشــارت دول ومؤسســات إقليميــة مختلفــة للتطــور املتغيــر باســتمرار حلاجــات
البيانــات ،فهنــاك حالي ـاً اجتــاه نحــو البيانــات الضخمــة وتصفــح االنترنــت مــن بــن
مواضيــع أخــرى .أشــارت نيبــال واملدرســة الوطنيــة لإلحصــاء والتحليــل إلــى أن
الــدورات التدريبيــة علــى اإلنترنــت واملدربــن مــن ذوي اخلبــرة فـــي املواضيــع الناشــئة
محــدودة ويصعــب العثــور عليهمــا.
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 4 - 1 - 2ملخص حتديد االحتياجات التدريبية
هناك مزايا وعيوب محتملة لكل من هذه الطرق:
 )1عندمــا توضــع برامــج التدريــب بنــاء علــى طلبــات ،فقــد تكــون مصممــة
لالحتياجــات التدريبيــة لعــدد قليــل مــن املوظفــن الذيــن أدلــو بصوتهــم وليــس
لتغطيــة احتياجــات املنظمــة .لقــد أشــارت جمهوريــة الدومنيــكان إلــى أنــه قبــل
وضــع تقييــم رســمي لديهــم مــا يســمونه «املســافرون املتكــررون» وهــم عــدد قليــل
مــن املوظفــن الذيــن ســيحضرون جميــع الــدورات التدريبيــة.
 )2غالبـاً مــا تتضمــن تقييمــات التدريــب عــدداً محــدوداً مــن األســئلة أو يتــم ملؤهــا
فقــط مــن قبــل املــدراء ،وميكــن أن يــؤدي هــذا إلــى مشــكلتني :عــدم حتديــد
املجموعــة الكاملــة مــن الــدورات املطلوبــة أو ســوء حتديدهــا متامـاً ألن املشــرف
ال يفهــم حق ـا ُ مهــارات موظفيــه أو أنــه غيــر مطلــع علــى أحــدث املتطلبــات.
 )3يبــدو أن تقييــم الثغــرات تقــدم تقييمـاً لالحتياجــات التدريبيــة األكثــر تخصصـاً.
وهــذه الطريقــة تتطلــب وقتـاً كبيــراً فـــي خلــق وإدامــة وأحيانـاً حتديــد احتياجــات
تدريبيــة محــددة للغايــة بحيــث ال يتوفــر لبرنامــج التدريــب الوقــت واملــوارد
لتلبيتهــا.
قــد يكــون للمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة مقارنــة باملنظمــات اإلقليميــة والوطنيــة
إيجابيــات وســلبيات مختلفــة عنــد اســتجابتها لتقييمات االحتياجــات .فمن املرجح أن
تكــون لــدى املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة معرفــة أفضــل بالتحديــات واحللــول املمكنــة
ملعاجلــة الثغــرات ،غيــر أنهــا قــد تفتقــر إلــى املــوارد لتقــوم بذلــك .أمــا املنظمــات
اإلقليميــة والدوليــة فتفتقــر إلــى املعرفــة العميقــة بحالــة كل دولــة ولكــن لديهــا نفــاذ
أكبــر للوصــول إلــى املــوارد لســد الثغــرات.
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 2 - 2أهمية التدريب وعالقته باحتياجات املشاركني فيه
تختلف طريقة اختيار املشــاركون املتدربني حســب الدولة .وفـــي الكثير من احلاالت،
يرشــحهم مشــرفهم كمــا هــو احلــال فـــي ميامنــار والبرازيــل .ولــدى العديــد مــن الــدول
منصــة علــى اإلنترنــت أو نظــام للبريــد اإللكترونــي الشــامل حيــث ميكــن ألي شــخص
التقــدم بطلــب إلــى الــدورة التدريبيــة ومــن ثــم يقــوم املشــرف باملوافقــة علــى التدريــب،
علــى غــرار النرويــج ونيبــال والفلبــن .وأخيــراً ،فــإن الــدول التــي تســتخدم أســلوب
تقييــم الفجــوة كثيــراً مــا يكــون لديهــا مجموعــة مــن األســاليب .فعلــى ســبيل املثــال،
فـــي إيرلنــدا لــدى كل إحصائــي برنامــج تدريبــي مصمــم خصيصـاً لــه ،غيــر أن بعــض
املوظفــن قــد الحظــوا أنــه علــى الرغــم مــن أن بعــض الــدورات األوليــة تقــدم لهــم،
فإنهــم كثيــراً مــا كان يتعــن عليهــم أن يكونــوا اســتباقني بشــأن احلصــول علــى تدريــب
أكثــر تخصصـاً.
أمــا بالنســبة للــدورات املوجــودة حاليــاً ،تنشــر جميــع الــدول تقريبــاً نبــذة تصــف
خصائــص مــن ينبغــي عليهــم أخــذ الــدورة ،وإذا كان هنــاك عــدد كبيــر مــن املتقدمــن،
فإنهــم يختــارون البعــض منهــم مــن خــال مــدى انطبــاق املعاييــر عليهــم .وكمــا أشــار
البنــك اإلفريقــي للتنميــة االقتصاديــة والتخطيــط أن األولويــة تعطــى إلــى حــد مــا
للمشــاركات وأصبــح القيــام بذلــك أســهل ألن الــدورات التدريبيــة علــى اإلنترنــت
وليــس وجه ـاً لوجــه.
وأشــارت بعــض الــدول إلــى اختــاف فـــي مســتوى وأهميــة التدريــب الــذي يتــم وصفــه
داخلي ـاً مقارنــة باملســتوى الــذي يتــم وضعــه خارجي ـاً .وكمثــال علــى ذلــك ،غالب ـاً مــا
يتــم التدريــب علــى إحصــاءات االقتصــاد الكلــي فـــي املغــرب علــى شــكل ورشــة عمــل
يجلــب الزمــاء التحديــات التــي يوجهونهــا فـــي عملهــم وإيجــاد حلــول لهــا بالتعــاون
مــع اخلبــراء املعنيــن .وفـــي النرويــج ،أظهــرت تقييمــات الــدورات أن التدريــب علــى
الرزمــة اإلحصائيــة  SASالــذي قــام بــه خبيــر داخلــي كان أكثــر صلــة بعمــل املشــاركني

املتدربــن مــن تدريــب مماثــل قــام بــه استشــاري خارجــي .يقــوم معهــد الفلبــن للبحــوث
اإلحصائيــة والتدريــب بتكييــف كل دورة تدريبيــة باســتخدام بيانــات املؤسســة التــي
تتلقــى التدريــب ،ممــا يجعــل األمثلــة أكثــر مالئمــة لعمــل املشــاركني.
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يتــم تقــدمي قــدر كبيــر مــن التدريــب مــن املنظمــات الدوليــة وشــركاء التنميــة كجــزء
مــن املشــاريع .فعلــى ســبيل املثــال ،تتعــاون مــاوي مــع املنظمــات الدوليــة مثــل مكتــب
التعــداد األمريكــي لتلقــى املســاعدة الفنيــة املتعلقــة مبشــاريع محــددة مثــل تعــداد
الســكان .وهــذا يجعــل مــن املمكــن اســتخدام املهــارات املكتســبة علــى الفــور .غيــر أن
أحــد العيــوب فـــي التدريــب املقــدم لدعــم املشــاريع هــو أنــه ال يســتجيب بالضــرورة
لالحتياجــات طويلــة األجــل للمكتــب اإلحصائــي ألن التدريــب يأتــي كجــزء من املشــروع
وال يعكــس بالضــرورة أولويــة مت اختيارهــا مــن جانــب املكتــب اإلحصائــي فـــي مــاوي.
ووضعــت ميامنــار منهج ـاً تدريبي ـاً ملواجهــة هــذا التحــدي مــن خــال تشــجيع شــركاء
التنميــة علــى تقــدمي التدريــب الــذي يتماشــى مــع االحتياجــات التــي حددهــا املكتــب
اإلحصائــي الوطنــي .ومــع ذلــك ،فــإن معظــم التدريــب مــن الشــركاء هــو جــزء مــن
مشــروع ،ويتــم توفيــره بغــض النظــر عــن االحتياجــات احملــددة فـــي مناهــج التدريــب.

 3 - 2التطوير الوظيفي
يُنظــر إلــى التدريــب عمومــاً علــى أنــه إيجابــي بالنســبة للتطويــر الوظيفــي ،ولكــن
قلــة قليلــة مــن البلــدان ميكــن أن تربــط مباشــرة بــن التدريــب والنهــوض باملوظفــن.
والحــظ عــدد قليــل مــن البلــدان أن مجموعــة كبيــرة مــن املهــارات تتصــل بالترقيــات
احملتملــة بصــورة غيــر مباشــرة ،ولكــن ال توجــد صلــة مباشــرة بالنســبة ملعظمهــا.
وأشــارت جمهوريــة الدومينيــكان والنرويــج ومــاوي إلــى أن التدريــب يجعلــك أكثــر
جاذبيــة للترقيــة .والعديــد مــن البلــدان ،مثــل نيبــال والبرازيــل ،لديهــا هيــاكل حيــث
تســتند الترقيــة إلــى حــد كبيــر علــى طــول املــدة داخــل املنظمــة .ففـــي قيرغيزســتان
وميامنــار ،تعتمــد الترقيــة علــى عــدد ســنوات العمــل باإلضافــة إلــى امتحانــات يتــم
اجتيازهــا .ويتعــن علــى املوظفــن لكــي يتــم ترقيتهــم فـــي املغــرب اجتيــاز امتحــان،
وقــد وضــع البرنامــج التدريبــي دورات تســاعدهم علــى النجــاح فـــي ذلــك .لــدى املكتــب
املركــزي لإلحصــاء فـــي إيرلنــدا هيــكل يتــم فيــه تشــجيع املوظفــن علــى التنــاوب بتغيير
مجــاالت نشــاطهم كل  7 - 3ســنوات ،حيــث ميكــن للموظفــن النظــر فـــي املهــارات
احملــددة لوظيفــة قــد يرغبــون فيهــا والبــدء بشــكل اســتباقي بأخــذ التدريــب املتعلــق
بتلــك الوظيفــة علــى أمــل أن يــؤدي بهــم ذلــك إلــى هنــاك.
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تركيز على جمهورية الدومينيكان
إميانويــل جاتــون هــو رئيــس شــعبة التجــارة اخلارجيــة فـــي املكتــب الوطنــي
لإلحصــاء فـــي جمهوريــة الدومينيــكان .بــدأ العمــل فـــي املكتــب الوطنــي لإلحصــاء
عــام  2009كجــزء مــن الفريــق الفنــي املســؤول عــن املســح الوطنــي للنشــاط
االقتصــادي .وعلــى مــر الســنني أخــذ “الكثيــر مــن الــدورات فـــي العــد” من مدرســة
اإلحصــاءات فـــي املكتــب الوطنــي لإلحصــاء ،مبــا فـــي ذلــك دورات حــول البرامــج
اإلحصائيــة ،والتدريــب اإلداري ،والدميوغرافيــا ،والسالســل الزمنيــة ،ومســتودع
البيانــات ،والتجــارة الدوليــة ،ومــا إلــى ذلــك.

ووفقـاً إلميانويــل ،الترقيــات فـــي مكتــب اإلحصــاء الوطنــي ليســت مرتبطة مباشــرة
بالتدريــب .وبعبــارة أخــرى ،فــإن التدريــب ال يضمــن لــك الترقيــة .ومــع ذلــك،
عندمــا ينظــر حولــه إلــى الزمــاء الذيــن بــدأ معهــم فـــي العمــل ،يالحــظ أن أولئــك
الذيــن شــاركوا فـــي التدريــب يشــغلون حاليـاً مناصــب أعلــى مــن أولئــك الذيــن لــم
يشــاركوا فـــي التدريــب .ويعــزو الفضــل فـــي صعــوده جزئيـاً إلــى كل التدريــب الــذي
حصــل عليــه مــن خــال مكتــب اإلحصــاء الوطنــي.
تواجــه مراكــز التدريــب اإلقليميــة صعوبــة فـــي تقييــم مــا إذا كانــت املهــارات املكتســبة
فـــي التدريــب ذات صلــة بالوظائــف ،وإن كان بعضهــا قــد بــذل محــاوالت .وقــد حــاول
املعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة إدراج تدريبــه فـــي معاييــر عمليــة ترقيــة
للموظفــن .يتطلــب املعهــد اإلحصائــي آلســيا واحمليــط الهــادئ مــن املشــاركني فـــي
تدريبهــم طويــل األجــل القيــام مبشــروع بعــد الــدورات التــي ترتبــط مباشــرة بعملهــم
اليومــي وتقــدمي عــرض علــى مــا تعلمــوه .وأشــارت اللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة
آلســيا واحمليــط الهــادئ إلــى أنــه غالبـاً مــا يكــون مــن الصعــب علــى املوظفني اســتخدام
املهــارات املكتســبة حديث ـاً :فعندمــا يعــودون إلــى وظائفهــم يعــودون إلــى اإلجــراءات
الروتينيــة فـــي منظماتهــم ويضطــرون إلــى إكمــال نفــس املهــام التــي كانــوا يقومــون بهــا
قبــل التدريــب .وبالتالــي ،فــإن تطبيــق مهــارات جديــدة وتغييــر طريقــة العمــل نتيجــة
للتدريــب غالبــاً مــا يكــون أمــراً صعبــاً .إن حتســن عمليــة تقييــم التدريــب بحيــث
ميكــن أن تكــون أفضــل فـــي فهــم األثــر طويــل األجــل للمهــارات املكتســبة هــو هــدف
ملعظــم مراكــز التدريــب اإلقليميــة .تبحــث الشــبكة العامليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي
حاليـاً إمكانيــة إرســاء مبــادئ توجيهيــة لتقييــم التدريــب.
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املستدامة واالحتياجات املستجدة
يشــير املعهــد اإلحصائــي آلســيا واحمليــط الهــادئ إلــى أن اعتمــاد أجنــدة التنميــة
املســتدامة لعــام  2030قــد أدى إلــى قفــزة كميــة فـــي احلاجــة إلــى اإلحصــاءات،
بالنظــر إلــى أن عــدد املؤشــرات الالزمــة لتتبــع التقــدم قــد زاد مــن  60مؤشــراً فقــط
فـــي عهــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة إلــى  231مؤشــراً .وأدت هــذه الزيــادة فـــي
الطلــب علــى املؤشــرات مبقــدار أربعــة أضعــاف ،وبالتالــي علــى اإلحصــاءات ذات
الصلــة ،إلــى زيــادة الطلــب علــى النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة رغــم أنــه حتــى العديــد من
البلــدان املتقدمــة لــم تتمكــن مــن تلبيــة الطلــب .وقــد أدى االســتخدام املتزايــد للبيانــات
اإلداريــة ،باإلضافــة إلــى اإلحصــاءات الرســمية الناجتــة عــن التعــدادات واملســوح ،إلــى
زيــادة الطلــب علــى تنميــة القــدرات اإلحصائيــة فـــي كل املكاتــب والنظــم اإلحصائيــة
الوطنيــة .كذلــك ،تغيــر مجــال اإلحصــاء تغيــراً كبيــراً مــع ظهــور أنــواع جديــدة مــن
البيانــات ،مبــا فـــي ذلــك «البيانــات الضخمــة» ،والبيانــات اجلغرافيــة املكانيــة التــي
انعكســت علــى البيانــات التقليديــة والبيانــات التــي يتــم جمعهــا باســتخدام األجهــزة
احملمولــة واملاســحات الضوئيــة .وال تســتطيع البلــدان فـــي الغالــب تلبيــة هــذا الطلــب
املتزايــد علــى اإلحصــاءات بســبب التخفيضــات احلــادة فـــي ميزانيــة األنشــطة
اإلحصائيــة .وفـــي حــن أن هنــاك طلبـاً متزايــداً علــى اإلحصــاءات التخــاذ القــرارات
القائمــة علــى األدلــة ،فإنــه ال يتوفــر عــدد ٍ
كاف مــن اإلحصائيــن املدربــن ،كمــا أن
هنــاك نقص ـاً فـــي املــوارد املاليــة املخصصــة .إن هنــاك حاجــة متزايــدة إلــى تنميــة
القــدرات فـــي مختلــف مجــاالت اإلحصــاءات(((.
 2يستند هذا إلى أربعة مسوح لتقييم االحتياجات:
 )1تقييم اإلحصاءات الزراعية والريفية التي أجراها املعهد اإلحصائي آلسيا واحمليط الهادئ،
 )2تقييم اإلحصاءات اجلنسانية الذي أجرته هيئة األمم املتحدة للمرأة،
 )3مســح عــام لتقييــم احتياجــات التدريــب أجرتــه باريــس ( 21اســتجابة للمســح املشــترك حــول النُهــج
اجلديــدة لتنميــة القــدرات واألولويــات املســتقبلية ،مشــروع تقريــر للجنــة (اإلحصائيــة لــأمم
املتحــدة  ،)2018و 4تقييــم مــن قبــل الشــبكة العامليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي (رســائل رئيســية
مــن تقييمــات االحتياجــات التدريبيــة ،ملخــص ممارســة تقييــم االحتياجــات)

https://unstats.un.org/gist/resources/Outputs-from-Task-Teams/2018/).
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وفق ـاً لدليــل األمم املتحــدة القــادم بشــأن إدارة وتنظيــم النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة
فــإن «إدمــاج املوظفــن املعينــن حديثـاً فـــي مكتــب اإلحصــاء الوطنــي((( ينطــوي علــى
عمليــة (اســتقراء) حيــث يتعــن علــى املوظفــن اجلــدد التكيــف أو التأقلــم مــع وظائفهم
وبيئــة العمــل ،».وباإلضافــة إلــى ذلــك فــإن «املوظفــن املعينــن حديثـاً يجــب أن تُوفــر
لهــم جميــع املعلومــات واألدوات الالزمــة ليصبحــوا جاهزيــن للعمــل بشــكل كامــل فـــي
الوقــت املناســب» ،مبــا فـــي ذلــك مــن خــال التدريــب التوجيهــي واملؤمتــرات» .وهنــاك
عــدد قليــل مــن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة التــي تقــوم بترتيــب أو توفيــر التدريــب
اخلــاص باملوظفــن اجلــدد ،علــى الرغــم مــن وجــود بعــض االســتثناءات .فقــد وضعــت
إيرلنــدا برنامجـاً للســنة األولــى يتضمــن برامــج فصليــة ربعيــة مــع مــوارد عــن كيفيــة
إجنازهــا .وبحلــول نهايــة العــام األول ،مــن املتوقــع أن يكــون املوظفــون اجلــدد قــد
تعلمــوا احلزمــة البرمجيــة  SASوأكملــوا دورة تعرفهــم علــى  13مهــارة حددتهــا
املؤسســة كمفتــاح للوظيفــة.
كمــا أن البرازيــل لديهــا تدريــب موجــه نحــو املوظفــن اجلــدد يغطــي املعلومــات العامــة
عــن املعهــد البرازيلــي للجغرافيــا واإلحصــاء ،ومبــادئ الســرية ،ونظــام اســترجاع
البيانــات تلقائيــاً ،وكيفيــة إنشــاء األشــكال والرســوم البيانيــة األساســية ،وكيفيــة
التعامــل مــع وســائط اإلعــام .كمــا أن لديهــم عــدة دورات تغطــي املهــارات احملــددة
الالزمــة للوظيفــة التــي تبــدأ مــن املســتوى التمهيــدي .وهــم بصــدد وضــع اللمســات
األخيــرة علــى دورة دراســية عــن اإلحصــاءات األساســية لالســتخدام الرســمي التــي
ســيأخذها كل موظــف جديــد فـــي املعهــد.
وفـــي قرغيزســتان ،يتلقــى املوظفــون اجلــدد علــى املســتويني املركــزي واإلقليمــي
فـــي اللجنــة اإلحصائيــة الوطنيــة تدريب ـاً داعم ـاً الســتراتيجية إدارة املــوارد البشــرية
وبرنامــج العمــل اإلحصائــي .كمــا مت تقــدمي تدريــب محــدد مــن دائــرة خدمــة املوظفــن
احلكوميــن وتدريــب موظفـــي اخلدمــة املدنيــة واملوظفــن فـــي البلديــات منــذ عــام
 .2017وفـــي عــام  ،2020لــم يجــرِ هــذا التدريــب بســبب الوبــاء.

3 https://unstats.un.org/wiki/display/HSO/Chapter+12+-+Human+Resources+Man
agement+and+Development?preview=/62587036/87426077/UN%20Handbook%20
-%20Chapter%2012%20-%20rev%2018.pdf
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تقــدم النرويــج للموظفــن اجلــدد أربعــة أيــام مــن التدريــب الــذي يعرفهــم باملنظمــة
واملجــاالت املختلفــة للعمــل ويغطــي العمليــات اإلداريــة .وقــد مت نقــل التدريــب إلــى
جلســات عبــر اإلنترنــت عــام  .2020ولــدى دولــة ميامنــار توجيــه للموظفــن اجلــدد
وتوفــر بعــض التدريــب لهــم .وتركــز معظــم املكاتــب اإلحصائيــة األخــرى علــى التدريــب
أثنــاء العمــل عنــد بدايــة عمــل املوظفــن اجلــدد ،ولكــن ال يوجــد ســوى القليــل مــن
التوجيــه أو الهيــكل بشــأن كيفيــة القيــام بذلــك.

 6 - 2التدريب اإلداري
ال تُضمــن بعــض البلــدان اإلدارة أو التدريبــات الهامــة األخــرى التــي ال تختــص
باإلحصــاءات (مثــل مــاوي والســنغال) ،ولكــن معظمهــا يفعــل ذلــك .وبعــض البلــدان
لديهــا مؤسســة مســتقلة عــن مكتــب اإلحصــاء الوطنــي أو برنامــج تدريبــي ،مهمتهــا
تدريــب موظفـــي اخلدمــة املدنيــة ،مثــل نيبــال .وتتمثــل إحــدى املشــاكل التــي تواجههــا
نيبــال فـــي هــذا الهيــكل فـــي أن هــذه الــدورات ال تُقــدم إال لألفــراد الذيــن يتمتعــون
بعشــر ســنوات أو أكثــر مــن اخلبــرة فـــي مكتــب اإلحصــاء املركــزي.
وهنــاك بلــدان أخــرى لديهــا إدارة منفصلــة داخــل املكتــب الوطنــي لإلحصــاء تعالــج
التدريــب علــى املهــارات غيــر اإلحصائيــة .علــى ســبيل املثــال ،عقــدت اجلمهوريــة
الدومينيكيــة  22دورة أو نــدوة عبــر اإلنترنــت عــام  2019حــول مواضيــع مثــل األخــاق
واالنضبــاط واإلدارة وكيفيــة التحــدث فـــي األماكــن العامــة ،وجتــري األكادمييــة فـــي
أوكرانيــا دورات تدريبيــة حــول أساســيات اإلدارة واالتصــاالت وعلــم النفــس واألعمال.
وأخيــرا ،هنــاك بلــدان تُــدرج فيهــا املهــارات اإلداريــة فـــي مناهــج وحــدات التدريــب.
فعلــى ســبيل املثــال ،أدرجــت نيكاراغــوا مهــارات اإلدارة فـــي تقييــم الفجــوات الــذي
مولــه بنــك التنميــة لألميركيتــن ،حيــث تلقــى املوظفــون مبــن فيهــم اإلحصائيــون
واملــوارد البشــرية ،تدريبــاً ذي صلــة .ويقــدم املغــرب التدريــب فـــي مجــال القيــادة
والتطويــر املهنــي ،والنرويــج بصــدد تطويــر التدريــب للمديريــن الداخليــن.
وفيمــا يتعلــق مبراكــز التدريــب اإلقليميــة ،فــإن معظمهــا ال يغطــي التدريــب علــى
املهــارات غيــر اإلحصائيــة .وهنــاك اســتثناءان همــا املعهــد اإلحصائــي آلســيا واحمليــط
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الهــادئ ،والــذي يقــدم تدريب ـاً إداري ـاً لرؤســاء املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة ،واملعهــد
اإلفريقــي للتنميــة االقتصاديــة والتخطيــط ،وهــو بصــدد إنشــاء تدريــب علــى القيــادة
اإلحصائيــة .ويبــدأ التدريــب لــدى املعهــد اإلفريقــي للتنميــة االقتصاديــة والتخطيــط
بتقديــر احتياجــات املكاتــب اإلحصائيــة اإلفريقيــة .وهنــاك مقتــرح لبرنامــج جتريبــي
فـــي بلــد واحــد ناطــق بالفرنســية وبلــد واحــد ناطــق باللغــة اإلجنليزيــة مت تنفيــذه فـــي
أوائــل عــام  .2021وقــد اعتــاد مركــز البحــوث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة
والتدريــب للــدول اإلســامية أن تكــون لديــه دورات تدريبيــة علــى املهــارات اإلداريــة
ولكنــه وجــه امليزانيــة املتاحــة حاليـاً إلــى مجــاالت أكثــر أولويــة.

 7 - 2التدريب على النظام اإلحصائي الوطني
تضــم معظــم املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة أعضــاء مــن النظــام اإلحصائــي الوطنــي
فـــي تدريبهــم ،ويقــدم بعضهــا دورات
مصممــة خصيص ـاً للنظــام اإلحصائــي
الوطنــي .وعندمــا يقــدم معهــد الفلبــن
للبحــوث اإلحصائيــة والتدريــب دورات
ألعضــاء النظــام اإلحصائــي الوطنــي،
فإنــه يتأكــد مــن تخصيصهــا بحيــث
تســتخدم أمثلــة وبيانــات مــن الــوزارة
املعنيــة .ولــدى املغــرب مدرســة
إحصائيــة كاملــة تغطــي جميــع أعضــاء
النظــام اإلحصائــي الوطنــي .ولــدى
مــاوي برنامــج ينتهــي بشــهادات
التدريب على تطوير واختبار االستبيانات ،فـي
تدريبيــة مدتــه ســنتان ميكــن ألعضــاء
مركز التدريب ،وكالة اإلحصاء املركزية اإلثيوبية
النظــام اإلحصائــي الوطنــي التقــدم
فـي فبراير  .2020الصورة  :غودرون جيفن
بطلــب للحصــول عليــه .ومــع ذلــك،
غالب ـاً مــا يفتقــر البرنامــج إلــى التمويــل
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والتوظيــف .ولــدى اجلمهوريــة الدومينيكيــة العديــد مــن الفصــول الدراســية فـــي
النظــام اإلحصائــي الوطنــي ،تركــز علــى وجــه التحديــد علــى املؤسســات التــي تســاعد
علــى وضــع مقاييــس ألهــداف التنميــة املســتدامة.
وتشــمل البلــدان األخــرى أعضــاء مــن النظــام اإلحصائــي الوطنــي فـــي العديــد مــن
دوراتهــم التــي تُقــدم بانتظــام .حيــث أشــارت موزامبيــق إلــى أن مــا يعــادل  30فـــي املائة
مــن املشــاركني ينتمــون إلــى النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وتنظــم البرازيــل دورات تلبــي
علــى نطــاق أوســع حاجــة النظــام اإلحصائــي الوطنــي ولكــن ،فـــي املتوســط ،تفتــح 2-3
مقاعــد لــكل فئــة فـــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وفـــي بعــض األحيــان ،تُــدرج إثيوبيــا
أعضــاء مــن النظــام اإلحصائــي الوطنــي فـــي دوراتهــم ،ولكنهــا حــددت نهج ـاً أكثــر
تنظيم ـاً للتدريــب للنظــام اإلحصائــي الوطنــي كمجــال رئيســي فـــي بعــض البرامــج،
ال ســيما فـــي أســاليب املســح ،وإدارة البيانــات ،وحــزم البرمجيــات ،ونظــم املعلومــات
اجلغرافيــة ،وجــودة البيانــات ،ونظــم إدارة اجلــودة .وأخيــراً ،أدرجــت نيكاراغــوا
األعضــاء الرئيســيني فـــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي فـــي تقييــم الفجــوة وهــم يتلقــون
حالي ـاً تدريب ـاً بتمويــل مــن مصــرف التنميــة اآلســيوي.
وتتبايــن مهــارات املوظفــن داخــل كيانــات اإلنتــاج اإلحصائــي خــارج املكتــب الوطنــي
لإلحصــاء تباينـاً كبيــراً .وأشــارت بلــدان كثيــرة إلــى أن التدريــب الــذي يتلقــاه املوظفــون
مــن الكليــات أو اجلامعــات غيــر مخصــص لإلحصــاءات الرســمية ،وأن هــذه الــدورات
ال تقــدم فـــي بلدانهــا .وهنــاك بعــض االســتثناءات ،مثــل إيرلنــدا ،حيــث أن جامعــة
دبلــن لديهــا ماجســتير مت إنشــاؤه حديثــاً فـــي اإلحصــاءات الرســمية وكان ملكتــب
اإلحصــاء املركــزي القــدرة علــى التأثيــر فـــي إنشــاءه .وفـــي الســنغال ،هنــاك نقــص
فـــي املهــارات فـــي الــوزارات التــي تنتمــي إلــى النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وقــد وضــع
مكتــب اإلحصــاء الوطنــي خطــة لتوفيــر تدريــب قصيــر األجــل ملوظفـــي اإلحصــاءات
فـــي جميــع الــوزارات ،ولكــن اخلطــة لــم تكــن ممكنــة التنفيــذ .وال ميكــن للرواتــب أي
األجــور فـــي الــوزارات أن تنافــس الرواتــب فـــي املكتــب الوطنــي لإلحصــاء ،ممــا يجعــل
مــن الصعــب علــى الــوزارات تعيــن موظفــن مؤهلــن .ويتــم التصــدي لهــذا التحــدي
مــن خــال تدريــب قصيــر املــدى للموظفــن العاملــن فـــي اإلحصــاءات فـــي الــوزارات،
ولكــن التقــدم بطــيء ألن برنامــج التدريــب يحتــاج إلــى متويــل خارجــي للقيــام بالتدريــب
فـــي الوزارات.
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وتضــم معظــم مراكــز التدريــب اإلقليميــة أعضــاء مــن النظــام اإلحصائــي الوطنــي
واالســتثناء هــو املعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة ،الــذي لديــه ميثــاق
يحــدد واليتــه وهــي تقــدمي التدريــب فقــط للمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة فـــي الــدول
العربيــة األعضــاء ال  .22ومــع ذلــك ،فإنــه يقــدم دورات دراســية ملســاعدة املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة علــى أن تكــون قائــدة فـــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وتقــدم
اللجنــة االقتصاديــة ألمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي واملعهــد اإلحصائــي
آلســيا واحمليــط الهــادئ دورات تشــمل الــوزارات فـــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي ،كمــا
تضعــان دورات دراســية خاصــة باحتياجــات بعــض الــوزارات .وأشــار كل مــن بنــك
التنميــة لــدول األميركيتــن واللجنــة االقتصاديــة ألمريــكا الالتينيــة ومنطقــة البحــر
الكاريبــي إلــى أن لديهمــا فـــي املقــام األول مشــاركني مــن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة،
ولكــن هنــاك بضعــة مقاعــد مفتوحــة ألعضــاء النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وتضــم
املدرســة الوطنيــة لإلحصــاء والتحليــل النظــام اإلحصائــي الوطنــي إلــى التدريــب
ولكنهــا تعتمــد علــى التمويــل اخلارجــي لتقــدمي الــدورات.

املستخدمون اخلارجيون
8-2
ِ
فيمــا يتعلــق بتدريــب األشــخاص خــارج املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة والنظــام
اإلحصائــي الوطنــي ،تقــدم البرازيــل واجلمهوريــة الدومينيكيــة تدريبــاً مثــل محــو
األميــة اإلحصائيــة وتصــور البيانــات ألفــراد اجلمهــور مــع التركيــز علــى أعضــاء
وســائل اإلعــام والباحثــن وطــاب اجلامعــات واملــدارس األساســية والثانويــة .ولــدى
البرازيــل صفحــة علــى شــبكة اإلنترنــت مــع مــواد ملعلمــي املــدارس الســتخدامها فـــي
فصولهــم الدراســية وفـــي الصفحــات املوضوعيــة للمراهقــن واألطفــال((( .وتقــدم
الفلبــن دورات معينــة للجمهــور ،وتفــرض رســوماً أعلــى مــن تلــك التــي تفرضهــا علــى
موظفـــي اخلدمــة املدنيــة.
وال تقــدم معظــم مراكــز التدريــب اإلقليميــة التدريــب لألشــخاص خــارج املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة والنظــام اإلحصائــي الوطنــي .إال أن املعهــد اإلفريقــي للتنميــة
https://educa.ibge.gov.br/
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االقتصاديــة والتخطيــط يقــدم دوراتــه الدراســية ألعضــاء املنظمــات غيــر احلكوميــة
والقطــاع اخلــاص .والحظــت املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة املختلفــة تزايــد أهميــة
هــذا املوضــوع.

 9 - 2احلاجة إلى تنمية القدرات املتعلقة بجائحة كورونا19-
دفعــت هــذه اجلائحــة البيانــات واإلحصــاءات إلــى دائــرة الضــوء .وقــد أصبحــت
أهميــة البيانــات الدقيقــة واملوثوقــة وفـــي الوقــت املناســب لفهــم األزمــة وإدارتهــا أكثــر
وضوح ـاً يوم ـاً بعــد آخــر ،حيــث اضطــر صنــاع القــرار فـــي جميــع أنحــاء العالــم إلــى
اتخــاذ قــرارات ســريعة وغيــر مســبوقة تؤثــر علــى ماليــن النــاس املنتشــرين فـــي جميع
أنحــاء العالــم .وبالتــوازي مــع ذلــك ،كان علــى مجتمــع اإلحصــاءات الرســمية الدولي أن
يتفاعــل بســرعة البــرق لتلبيــة الطلبــات امللحــة علــى أنــواع جديــدة مــن البيانــات لدعــم
القــرارات احلاســمة احملتملــة إلنقــاذ احليــاة .وبذلــك مت تعزيــز االحتياجــات لتنميــة
القــدرات اإلحصائيــة.

 .3تلبية االحتياجات التدريبية
 1 - 3موارد داخلية
 1 - 1 - 3مدربون داخليون أم خارجيون
لكــي يكــون التدريــب فعــاالً ،فإنــه مــن األفضــل أن تكــون اخلبــرة املناســبة مــن داخــل
املؤسســة .وميكــن للمدربــن الداخليــن تكييــف التدريــب ليناســب مســارات العمــل
والنظــم املســتخدمة فـــي املؤسســة بشــكل أفضــل مــن املــدرب اخلارجــي .غالب ـاً مــا
يكــون املدربــون الداخليــون متاحــن بيســر أكبــر وأجورهــم أرخــص ،وميكــن أيضــاً
أن يكونــوا مدربــن محفِ زيــن ويبنــون الثقــة ،وبالتالــي تعزيــز إمكانــات التعلــم فـــي
املؤسســة.
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وتســتخدم معظــم املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة موظفيهــا لتطويــر بعــض التدريبــات
للبرنامــج (باســتثناء نيكاراغــوا ألنهــا ال تنظــم أي تدريــب داخلــي) .ومــع ذلــك ،فــإن قلــة
قليلــة جــداً تقــدم حافــزاً للموظفــن ليصبحــوا مدرِ بــن ،وغالبـاً مــا يتوقــع منهــم تطويــر
التدريــب وتســهيل الــدورة علــى حســاب وقتهــم اخلــاص ،ويقــدم البعــض مكافــأة للعمــل
اإلضافـــي (البرازيــل) .وتعمــل اجلمهوريــة الدومنيكيــة حاليـاً علــى وضــع خطــة لتتمكن
مــن تقــدمي هــذه املكافــأة .ونظــرا ألنــه غالبـاً مــا يتوقــع مــن املوظفــن إنشــاء الــدورات
علــى حســاب وقتهــم اخلــاص ،فــإن ذلــك يــؤدي فـــي كثيــر مــن األحيــان إلــى تأخيــر.
وفـــي موزامبيــق ،تســتخدم املدرســة اإلحصائيــة مدربــن مــن املعهــد الوطنــي
لإلحصــاءات عندمــا يكــون ذلــك ممكنـاً .ومعظمهــم من الفنيني املشــاركني فـــي مختلف
أجــزاء عمليــة اإلنتــاج اإلحصائــي مــن مختلــف اإلدارات .وهــم األشــخاص املناســبون
للقيــام بالتدريــب ألنهــم يعرفــون املهــارات العمليــة ،ولكنهــم يحتاجــون إلــى حتقيــق
التــوازن بــن أنشــطتهم ،وهــذا يعنــي أنهــم بحاجــة إلــى القيــام مبهامهــم العاديــة ممــا
يجعلهــم أقــل توافــراً لتقــدمي التدريــب .كمــا يتــم دعــوة مدربــن مــن املنظمــات الدوليــة،
خاصــة عندمــا يكــون هنــاك نقــص فـــي اخلبــرة فـــي املعهــد الوطنــي لإلحصــاءات.
عنــد اختيــار املوظفــن الذيــن ســيقومون بالــدورة التدريبيــة ،مــن املهــم التأكــد مــن أن
لديهــم القــدرة علــى التدريــس بفعاليــة ومهتمــون بذلــك .إن ميــزة اســتخدام املوظــف
املوجــود ليصبــح مدربـاً هــو أن لديه/هــا بالفعــل خبــرة فـــي مجــال املعرفــة والعمــل فـــي
املكتــب الوطنــي لإلحصــاء .وينبغــي أن يكــون املــرء محفــزاً للعمــل كمــدرب ،مــن أجــل
تشــجيع املوظفــن علــى اكتســاب املهــارات ونقلهــا إلــى زمالئهــم.
وفـــي املغــرب ،تواجــه املندوبيــة الســامية للتخطيــط صعوبــات فـــي توظيــف مدرِ بــن
مؤهلــن تأهيــ ً
ا عاليــاً فـــي بعــض املجــاالت ،ال ســيما فـــي مجــاالت اإلحصــاء
واالقتصــاد ،وخاصــة التحــول الرقمــي .ومــن الصعــب أيضـاً إيجــاد ميزانيــة لتوظيــف
مدرِ بــن فـــي هــذه املجــاالت .وتفيــد املندوبيــة الســامية للتخطيــط بــأن تنظيــم التدريب
بالتعــاون مــع املنظمــات الدوليــة فـــي مجــاالت محــددة ســيكون ذا قيمــة لتعزيــز
القــدرات الوطنيــة.
كمــا يجــب تكييــف اختيــار املدرِ بــن مــع الســياق الثقافـــي .وفـــي بعــض املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة ،يتوقــع أن يقــدم التدريــب مديــر أو شــخص آخــر رفيــع املســتوى
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(ميامنــار) .ومــع ذلــك ،فـــي معظــم الســياقات ،يتــم ثقافيـاً قبــول اخلبــراء أو املدرِ بــن
املتفانــن كمدربــن.
وتهــدف وكالــة اإلحصــاءات املركزيــة اإلثيوبيــة إلــى إقامــة تدريــب أكثــر اســتدامة
وتنظيمــاً ليمكنــه أن يســتمر مــن ســنة إلــى أخــرى .ولتحقيــق ذلــك ،يؤكــدون علــى
احلاجــة إلــى عمليــات ومناهــج دراســية منظمــة ،ومرافــق تدريــب إلقامــة نظــام .وتوفــر
حاليـاً معظــم التدريــب املخصــص عنــد الطلــب .وحتتــاج وكالــة اإلحصــاءات املركزيــة
فـــي البدايــة إلــى منظمــات ذات خبــرة للمســاعدة فـــي إنشــاء النظــام ،وتطويــر املناهــج
الدراســية ،والعمــل معهــا حتــى يتــم تدريبهــا بشــكل جيــد.
“نريــد أن نتعلــم النظــام بأكملــه ،ولوائحــه ،ومناهجــه الدراســية ومــا إلــى ذلــك .علــى
الرغــم مــن أننــا نقــدم التدريــب ،فهــذا ال يعنــي أننــا لســنا بحاجــة إلــى تدريــب أنفســنا.
وينبغــي حتديــث األخصائيــن وكبــار املوظفــن بحاجــة إلــى معرفــة املزيــد عــن الفقــر
واملنهجيــات اجلديــدة .ويتعــن علينــا أن نكثــف قدرات زمالءنا فـــي النظام اإلحصائي
الوطنــي ،الذيــن ال ميلكــون تلــك اخلبــرة اإلحصائيــة العمليــة .كمــا نحتــاج إلــى تقــدمي
التدريــب للنظــام اإلحصائــي الوطنــي ولنقــوم ،بذلــك نحتــاج إلــى بعــض اخلبــرة مــن
الشــركاء الدوليــن حــول كيفيــة تقــدمي هــذا التدريــب” .أبيــراش تاريكــو ،نائــب مديــر
وكالــة اإلحصــاءات املركزيــة اإلثيوبيــة
إن هــدف وكالــة اإلحصــاءات املركزيــة اإلثيوبيــة هــو االســتعانة باملدربــن الداخليــن
واملدربــن مــن املنظمــات الدوليــة .ومــع منــو قدراتهــم ،ســيتحملون تدريجيـاً املزيــد مــن
املســؤولية عــن تدريــب موظفيهــم باســتخدام املــوارد الداخليــة.
إذا مت إحضــار مــدرب مــن اخلــارج ،فمــن املثالــي أن تكــون الــدورة التدريبيــة فـــي
شــكل تدريــب للمدربــن ،بحيــث ميكــن ملركــز التدريــب أن يكــون لديــه مــدرب داخلــي
للعــروض املســتقبلية .ويســتخدم مكتــب اإلحصــاء الوطنــي فـــي أوكرانيــا وإثيوبيــا
والنرويــج هــذا النهــج لبنــاء القــدرات الداخليــة .وميكــن القيــام بذلــك مــن خــال وجــود
مــدرب خارجــي أوالً ينفــذ الــدورة مبســاعدة مــدرب داخلــي .إذا مت جلــب املســاعدة
مــن اخلــارج  ،فمــن املهــم أن يكــون هنــاك خطــة لبنــاء الكفــاءة فـــي مؤسســتك ،ليكــون
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لديــك شــخص مــا لتعليــم الــدورة عندمــا يتــم تكرارهــا .ومــن ثــم ،مــن املهــم أن يتعــاون
أحــد املوظفــن مــع املــدرب اخلارجــي فـــي إعــداد الــدورة وأن يعمــل كمــدرب مســاعد.
عندمــا تتكــرر الــدورة التدريبيــة ،يتحمــل املــدرب املســاعد املســؤولية فـــي تنظيمهــا
وتنشــيطها .وعندمــا يصبــح املســاعد هــو املــدرب الرئيســي ،سيقوم/ســتقوم بأخــذ
مســاعد جديــد .ولألســف ،نحــن ال جنــد هــذه االســتراتيجية مســتخدمة علــى نطــاق
واســع ،وميكــن للبلــدان التــي تســتخدمها أن تســتفيد جميعهــا باســتخدام النهــج بصورة
أكثــر منهجيــة .وعمومـاً يقــوم املدربــون اخلارجيــون بالتدريــب علــى موضــوع معــن ،وال
يدربــون كيفيــة تعليــم اآلخريــن حــول هــذا املوضــوع.
ويتم السعي إلى احلصول على مدربني خارجيني لسببني رئيسيني:
 )1اخلبرة فـي هذا املوضوع غير متوفرة فـي املكتب الوطني لإلحصاء أو،
 )2علــى الرغــم مــن توافــر اخلبــرة ،ال يوجــد وقــت لذلــك املوظــف لتدريــس الــدورة.
ومــن ثــم تعتمــد معظــم البلــدان علــى مزيــج مــن خبــراء محليــن ،عــادة مــن اجلامعــات
الوطنيــة ،واملنظمــات الدوليــة أو اإلقليميــة أو )3 ،مستشــارين مــن ذوي اخلبــرة فـــي
هــذا املجــال .والحظــت اجلمهوريــة الدومنيكيــة أن جلــب مدربــن خارجيــن كثيــراً
مــا ينطــوي علــى الكثيــر مــن األوراق اإلضافيــة وأن البيروقراطيــة تــؤدي أحيان ـاً إلــى
تأجيــل الــدورة أو إلغائهــا.
وعندمــا ال تســتطيع البلــدان احلصــول علــى التدريــب علــى موضــوع معــن حتتــاج إليــه،
فــإن ذلــك يرجــع فـــي كثيــر مــن األحيــان إلــى نقــص اخلبــرة علــى الصعيــد الوطنــي،
وقصــور التمويــل إلــى حــد ال ميكــن معــه التعاقــد مــع مــدرب خارجــي .وكانــت أكبــر
الفجــوات التدريبيــة التــي مت حتديدهــا هــي:
● التدريــب علــى مواضيــع إحصائيــة متخصصــة أو متقدمــة يحتاجهــا عــدد قليــل مــن
املوظفــن – وفـــي هــذه احلالــة ال ميكــن للمؤسســة أن تبــرر تكلفــة توفيــر التدريــب
للموظفــن الذيــن ال يتجــاوز عددهــم  .3 - 2ومــن األمثلــة علــى ذلــك األرقــام
القياســية وتقديــر واختبــار الفرضيــات.
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● وال يــزال التدريــب فـــي مجــاالت ومواضيــع جديــدة مثــل علــم البيانــات أو البيانــات
الضخمــة غيــر متوفــر ،حيــث ال تــزال اخلبــرة الدوليــة املطبقــة علــى اإلحصــاءات
غيــر واضحــة .وعلــى ســبيل املثــال ،تفيــد الســنغال ،ونيبــال ،والنرويــج بأنهــا ال
متلــك املوظفــن املهــرة فـــي مجــال علــم البيانــات.
فـــي هيئــة اإلحصــاء النرويجيــة ،ال يُســتخدم املدربــون اخلارجيــون إال إذا تعــذر العثــور
علــى القــدرة داخليــاً .وهــذا هــو احلــال بالنســبة لبعــض لغــات البرمجــة وأدوات
التأليــف للتعلــم اإللكترونــي .وفـــي كال هذيــن املجالــن ،تلقــى املوظفــون الداخليــون
تدريب ـاً متقدم ـاً ليتمكنــوا مــن شــغل هــذا الــدور كمدربــن داخليــن أو مســتخدِ مني
محترفــن .والهــدف مــن ذلــك هــو أن يكــون موظفوهــا قادريــن علــى تدريــب زمالئهــم
فـــي جميــع املجــاالت الرئيســية.
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وال يتوقــف التدريــب الناجــح علــى امتــاك اخلبــرة ذات الصلــة فحســب ،بــل أيض ـاً
علــى تيســيره بطريقــة ميكــن للمشــاركني فـــي التدريــب أن يرتبطــوا به وأن يطبقوه فـــي
عملهــم .وكثيــرا مــا يفتقــر اخلبــراء فـــي املجــاالت املواضيعيــة إلــى التدريــب التربــوي.

يقــوم مكتــب اإلحصــاءات املركــزي فـــي ميامنــار ببنــاء قــدرات عامــة للتدريــب الداخلــي
بــن املوظفــن داخــل املكتــب نفســه .وهــم يحصلــون علــى تدريــب علــى كيفيــة تقــدمي
التدريــب ،باإلضافــة إلــى إجــراء تقييمــات لالحتياجــات التدريبيــة وتطويــر املناهــج
الدراســية .وهنــاك مجموعــة مــن  16موظف ـاً ،خبــراء مــن مختلــف أقســام املنظمــة،
يتلقــون تدريبـاً للمدربــن .وقــد تأخــر تدريــب املدربــن بســبب الوبــاء وســيتم االنتهــاء
منــه بتدريــب عبــر اإلنترنــت .وقــد أثــار ذلــك نقاشـاً بــن املوظفــن واإلدارة حــول شــكل
التدريــب اجليــد .فهــو ال يســاعد علــى تطويــر تدريــب أفضــل فحســب ،بــل يســاعد
أيض ـاً فـــي مراجعــة عــروض التدريــب املقدمــة مــن املؤسســات اخلارجيــة لتقييــم مــا
إذا كانــت تلبــي أولويــات واحتياجــات مكتــب اإلحصــاء الوطنــي تقييمـاً ناقــداً .والهــدف

مــن ذلــك هــو دعــم اخلبــراء التقنيــن داخــل مكتــب اإلحصــاءات املركــزي لتطويــر
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وتقــدمي التدريــب داخــل وخــارج املكتــب .وملكتــب اإلحصــاءات املركــزي فـــي ميامنــار
تعــاون طويــل األجــل مــع برنامــج األمم املتحــدة اإلمنائــي ،لتطويــر برنامــج التدريــب
الداخلــي فـــي املكتــب .يُقــدم تدريــب املدربــن أيضــاً فـــي عــدة دول مثــل أوكرانيــا
وأثيوبيــا واملغــرب والبرازيــل وجمهوريــة الدومنيــكان والنرويــج.
إن معهــد الفلبــن للبحــوث اإلحصائيــة والتدريــب حالــة مثيــرة لالهتمــام .ومبــا أن
معهــد التدريــب هــو منظمــة منفصلــة عــن مكتــب اإلحصــاء الوطني (الهيئــة اإلحصائية
الفلبينيــة) ،فإنــه ال ميلــك اخلبــرة الداخليــة فـــي املواضيــع اإلحصائيــة املتقدمــة .وفـــي
الوقــت الراهــن ،اكتســب موظفــو معهــد الفلبــن للبحــوث اإلحصائيــة والتدريــب خبــرة
فـــي تدريــس مواضيــع مثــل مقدمــة فـــي اإلحصــاء ألعضــاء فـــي النظــام اإلحصائــي
الوطنــي .وقــد نفــذوا نظــام لتدريــب املدربــن خطــوة بخطــوة للنهــوض مبهــارات
موظفيهــم فـــي تدريــس دورات فـــي مواضيــع إحصائيــة أكثــر تعقيــداً.

يجب أن يقوم التدريب بأمرين:
أوالً ،يجب أن يحرك موقفك.
ثاني ـاً ،املهــارات التــي تكتســبها ال ميكــن
رؤيتهــا إال فـــي عملــك.
إذا لــم يتغيــر العمــل ،فــإن التدريــب لــم
يفعــل شــيئاً.
وتذكــر ،املعرفــة التــي تكتســبها ليســت
لــك .عليــك أن تنقلهــا لآلخريــن.

السيد إيزايا تشول أرواي ،رئيس املكتب الوطني لإلحصاء
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يجــب أن تكــون البيئــة التنظيميــة داعمــة إلنشــاء التدريــب واحملافظــة عليــه .وهــذا
يعنــي أن املدربــن واملتدربــن علــى حــد ســواء يجــب أن يكــون لديهــم الوقــت للتدريــب
وأن يكونــوا قادريــن علــى إعطــاء األولويــة لــه قبــل املهــام األخــرى .ويجــب أن تدعــم
اإلدارة الرفيعــة املســتوى أيضـاً املوظفــن الذيــن يعطــون األولويــة للتدريب ويخصصون
الوقــت واملــوارد .وكشــفت املناقشــات مــع املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة حــول التدريــب
الداخلــي عــن التهديــدات احملتملــة التاليــة لبيئــة تنظيميــة مواتيــة للتدريــب:
 .1املدربــون و /أو املتدربــون ليــس لديهــم الوقــت ،باعتبــار أن بعــض فتــرات الســنة هي
عمومـاً أكثــر انشــغاال مــن غيرهــا .وتواجــه عــدة حكومــات /املكاتــب اإلحصائيــة
الوطنيــة حاليـاً صعوبــات اقتصاديــة متزايــدة بســبب الوبــاء ،ممــا يــؤدي مثـ ً
ا إلى
حظــر التوظيــف فـــي مــاوي وموزامبيــق .وهــذا يضــع املزيــد مــن الضغــط علــى
املوظفــن احلاليــن ،ممــا يتــرك وقتــا أقــل للتدريــب.
 .2املدربــون و /أو املتدربــون لديهــم أولويــات أخــرى .وميكــن اعتبــار املهــام األخــرى
أولويــة فـــي املنظمــة ،ال ســيما إذا كانــت هنــاك فائــدة اقتصاديــة أكبــر مرتبطــة
بأنــواع أخــرى مــن األنشــطة ،أو إذا كان التدريــب منخفــض اجلــودة ،أو ال مينــح
هيبــة اجتماعيــة أو ال يزيــد مــن فــرص الترقيــة.
 .3قــد ال يكــون عــدد املوظفــن الذيــن يحتاجــون إلــى تدريــب معــن مرتفعـاً مبــا يكفـــي
لتبريــر التكلفــة أو الوقــت لعملــه.
 .4ال تعـ ِ
ـط اإلدارة غالبـاً األولويــة للتدريــب مــن حيــث التمويــل أو الوقــت املخصــص.
ونظــراً لألولويــات املتنافســة ،فقــد يُثنــي املوظفــون عــن إنفــاق الوقــت واملــال علــى
التدريــب لتطويــر مهاراتهــم.
تتيــح التكنولوجيــا اجلديــدة إلــى حــد مــا ترشــيد تقــدمي التدريــب ،وال ســيما التدريــب
الــذي ميكــن أن يقــدم كتعلــم إلكترونــي وتدريــب علــى اإلنترنــت والــذي ميكــن أن يلبــي
االحتياجــات املتعلقــة باملواضيــع التــي يكــون فيهــا عــدد الدراســن منخفضـاً جــدا ًممــا
ال يبــرر إنشــاء دورة تدريبيــة تقليديــة.
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يتبايــن توافــر املــوارد علــى الصعيــد الوطنــي تباينــاً كبيــراً .وبعــض البلــدان لديهــا
العديــد مــن اجلامعــات والشــركات اخلاصــة ذات اخلبــرة اإلحصائيــة (الفلبــن) وبلدان
أخــرى لديهــا عــدد قليــل جــداً (نيكاراغــوا).
فـــي املندوبيــة الســامية للتخطيــط فـــي املغــرب ،يُســتخدم أحيانــاً مدربــون مــن
اجلامعــات ،ولكــن التحــدي يكمــن فـــي أنهــم ال يعرفــون بشــكل عــام مــا يكفـــي عــن
اإلنتــاج العملــي لإلحصــاءات .وحتصــل املندوبيــة الســامية للتخطيــط علــى معظــم
املدربــن داخليـاً أو مــن الــوزارات احلكوميــة فـــي املغــرب .وقــد اســتخدمت مناقصــات
عامــة ســابقة لتوظيــف مدربــن ،ولكــن هــذا توقــف ألنــه لــم يقــدم تدريب ـاً كافي ـاً مــن
حيــث اجلــودة .وتقــوم املندوبيــة الســامية للتخطيــط بالتدريــب أو باحلصــول علــى
التدريــب مــن الــوزارات املعنيــة فـــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وغالب ـاً مــا تنظــم
التدريبــات كــورش عمــل تركــز علــى حــل التحديــات التــي يواجهــا املشــاركون فـــي
عملهــم اليومــي.
وقــد وضــع املكتــب الوطنــي لإلحصــاء فـــي مــاوي تدريبـاً مــع «كليــة املستشــار» ،وهــي
جــزء مــن جامعــة مــاوي .ويلتحــق موظفــون مــن املكتــب الوطنــي لإلحصــاء والنظــام
اإلحصائــي الوطنــي بــدورة مدتهــا ســنتان ،ممــا يــؤدي إلــى دبلــوم فـــي اإلحصــاءات.
والتدريــب ليــس بــدوام كامــل حيــث يتعلــم املشــاركون ملــدة شــهر ثــم يعــودون إلــى املكتــب
ويقومــون بواجبــات دراســية ويذهبــون فـــي بعــض الوقــت ملزيــد مــن التدريــب .وقــد
ســبق أن ُقــدم تدريــب مماثــل ملوظفـــي املكتــب الوطنــي لإلحصــاء فـــي مركــز التدريــب
اإلحصائــي لشــرق إفريقيــا .كمــا تقــدم الكليــة تدريبـاً قصيــر األجــل.
وفـــي اآلونــة األخيــرة ،تعــاون املكتــب املركــزي لإلحصــاء فـــي إيرلنــدا مــع جامعــة دبلــن
للمشــاركة فـــي إنشــاء ماجســتير أوروبــي فـــي اإلحصــاءات الرســمية يتطابــق بشــكل
أوثــق مــع التدريــب اإلحصائــي ذي الصلــة مبكتــب اإلحصــاءات .وهــذا لــه فائــدة
مزدوجــة للمكتــب الوطنــي لإلحصــاء:
 )1مــع تخــرج الطــاب اجلــدد ،يكونــون أكثــر اســتعداداً للمهــارات احملــددة الالزمــة
للنجــاح فـــي املكتــب املركــزي لإلحصــاء،
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 )2ميكــن أن يرســل املكتــب املركــزي لإلحصــاء عــدداً قليـ ً
ا مــن موظفيه إلــى الدورات
املقــررة داخــل البرنامــج التــي هــي ذات صلة لزيــادة مهاراتهم.
وفـــي الفلبــن ،يســتخدم املعهــد الفلبينــي للبحــوث اإلحصائيــة والتدريــب مدربــن مــن
اجلامعــة الوطنيــة ،ومكتــب اإلحصــاء الوطنــي الفلبينــي ،وخبــراء ماليــن مــن بعــض
املؤسســات اخلاصــة للتدريــب ،باإلضافــة إلــى موظفيــه.
وفـــي نيكاراغــوا ،يتعــاون املكتــب الوطنــي لإلحصــاء فـــي مجــال التدريــب مــع جامعتني،
إحداهمــا متخصصــة فـــي هندســة البرمجيــات وأخــرى فـــي املواضيــع اإلداريــة
واإلحصــاء والدميوغرافيــا.
وعلــى الرغــم مــن أن بعــض التدريــب يُقــدم مــن قبــل خبــراء التدريــب الوطنيــن ،فــإن
هــذا النطــاق محــدود إلــى حــد مــا .والســبب الرئيســي هــو أن كثيــراً مــن البلــدان تفتقــر
إلــى مزيــج مــن املعرفــة النظريــة والعمليــة الالزمــة إلنتــاج إحصــاءات رســمية.
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لــدى معظــم املنظمــات اإلقليميــة التــي متــت مقابلتهــا خبراء فـــي داخلهــا ميكنهم توفير
الكثيــر مــن التدريــب املطلــوب ،وكذلــك اســتخدام مدربــن خارجيــن فـــي مجــاالت
ال ميلكــون فيهــا اخلبــرة .وكان االســتثناء الوحيــد هــو مركــز البحــوث اإلحصائيــة
واالقتصاديــة واإلجتماعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية الــذي يســتخدم أساســاً
مدربــن مــن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة فـــي بلــدان منظمــة املؤمتــر اإلســامي.
وحــدد املعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة التدريــب علــى منهجيــات جديــدة
مثــل البيانــات الضخمــة أو الــذكاء االصطناعــي كمجــاالت يجــدون فيهــا صعوبــة
فـــي العثــور علــى مدربــن .وأفــاد كل مــن مركــز البحــوث اإلحصائيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية واملعهــد اإلحصائــي آلســيا واحمليــط الهادئ
أن التحــدي هــو صعوبــة العثــور علــى مدربــن ميكنهــم تقــدمي التدريــب بلغــات معينــة.
يســتخدم العديــد مــن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة شــركائها اإلقليميــن للتدريــب
والوصــول إلــى مواقــع التدريــب للمنظمــات الدوليــة للحصــول علــى مزيــد مــن دعــم
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القــدرات .وحــددت بلــدان أمريــكا الالتينيــة ك ً
ال مــن اللجنــة االقتصاديــة ألمريــكا
الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي ومصــرف التنميــة لألميركيتــن باعتبارهمــا
مكانــن جيديــن للعثــور علــى التدريــب ،حيــث أن مصــرف التنميــة لألميركيتــن لديــه
بوابــة إلكترونيــة جيــدة جــداً .وحــددت إيرلنــدا واملغــرب البرنامــج األوروبــي للتدريــب
اإلحصائــي بوصفــه مصــدرا مفيــدا للتدريــب .علــى الرغــم من أن التدريــب االفتراضي
يجعــل املســافة اجلغرافيــة أقــل أهميــة ،إال أن العديــد مــن البلــدان تتصــل مبنظمــات
فـــي منطقتهــا( .لــدى املعهــد اإلحصائــي آلســيا واحمليــط الهــادئ مجموعــة واســعة مــن
التدريــب بالتعلــم اإللكترونــي .وكان مــن املنظمــات األخــرى املذكــورة األمم املتحــدة
والبنــك الدولــي ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األغذيــة والزراعــة الدوليــة).
وخــال هــذا الوبــاء ،حتــول معظــم التدريــب اإلقليمــي أو الدولــي مــن أســلوب مباشــر
إلــى أســلوب افتراضــي .وقــد مكــن ذلــك الكثيــر مــن املســؤولني مــن املشــاركة بأمــان
فـــي التدريــب دون تكاليــف الســفر وغيرهــا مــن التكاليــف .فعلــى ســبيل املثــال ،ارتفــع
عــدد املشــاركني فـــي التدريــب مــن  1,258عــام  2019إلــى  2,709عــام  2020لــدى
املعهــد اإلحصائــي آلســيا واحمليــط الهــادئ.
يرتبــط الكثيــر مــن التدريــب اخلارجــي الــذي يتــم إجــراؤه فـــي املكاتــب اإلحصائيــة
الوطنيــة باملشــاريع التــي ينفذهــا أو يدعمهــا الشــركاء .فــإذا أجــري علــى ســبيل املثــال
تعــداد أو مســح مثــل املســح العنقــودي متعــدد املؤشــرات أو املســح الدميوغرافـــي
والصحــي أو مســح قيــاس مســتويات املعيشــة ،فــإن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة
ســتتلقى عموم ـاً تدريب ـاً علــى أنشــطة جمــع البيانــات ،بغــض النظــر عمــا إذا كانــت
هــذه القــدرة حتتــاج إلــى تعزيــز فـــي املكتــب الوطنــي لإلحصــاء أم ال .وقــد عالــج
املكتــب املركــزي لإلحصــاء فـــي ميامنــار هــذه املشــكلة مــن خــال وضــع منهــج يحــدد
مــا تــراه املنظمــة كفــاءات أساســية الزمــة فـــي املنظمــة .ويشــجع شــركاء التنميــة علــى
الرجــوع إلــى املناهــج الدراســية عنــد تقــدمي التدريــب لدعــم االحتياجــات التــي حددهــا
املكتــب املركــزي لإلحصــاء .وعلــى الرغــم مــن جنــاح ذلــك فـــي بعــض احلــاالت ،فــإن
معظــم املنظمــات توفــر التدريــب الــذي تقدمــه كحزمــة ال ميكــن التأثيــر عليهــا مــن قبــل
املكتــب املركــزي لإلحصــاء أو املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة األخــرى.
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 4 - 3التنسيق بني املراكز اإلقليمية
يبــدو أن التنســيق بــن املراكــز اإلقليميــة ضعيفـاً ،فغالبـاً مــا يكــون التحــدي هــو التعاون
بكفــاءة مــع املنظمــات األخــرى وعــدم تكــرار العمــل .وأفــاد املعهــد األفريقــي للتنميــة
االقتصاديــة والتخطيــط بــأن الشــبكة الدوليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي تســاهم
فـــي مســاعدة املنظمــات اإلقليميــة علــى توحيــد األداء ،والبنــاء علــى املزايــا النســبية،
واحلصــول علــى مــواد تدريبيــة وخبــراء جــدد .مــن املهــم التفاعــل املنتظــم مــع مراكــز
التدريــب األخــرى للتأكــد مــن أنهــا ال تفعــل الشــيء نفســه فـــي نفــس املــكان ،وهــو أمــر
ميكــن أن يحــدث بســهولة ،حيــث تكتشــف املنظمــات فـــي بعــض األحيــان مــن منصــات
التواصــل االجتماعــي أن مكتــب وطنــي لإلحصــاء يطلــب تدريبـاً كانــت املنظمــة قدمتــه
لــه بالفعــل.
وجدنــا أمثلــة علــى التنســيق منهــا أن املعهــد العربــي للتدريــب والبحــوث اإلحصائيــة
يعمــل مــع مركــز البحــوث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب للــدول
اإلســامية ،وإن كان ذلــك بطريقــة مخصصــة للغايــة .ويبــدو أن املنظمــات اإلقليميــة
تربطهــا عالقــات أقــوى مــع املنظمــات الدوليــة مثــل هيئــة األمم املتحــدة للمــرأة
وصنــدوق األمم املتحــدة للســكان واللجنــة االقتصاديــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط
الهــادئ والبنــك الدولــي وباريــس  21ومصــرف التنميــة اآلســيوي ممــا تربطهــا ببعضهــا
البعــض.
ويعمــل معهــد التدريــب اإلحصائــي فـــي آســيا واحمليــط الهــادئ كأمانــة عامــة لشــبكة
تنســيق التدريــب اإلحصائــي فـــي آســيا واحمليــط الهــادئ ،التــي أُنشــئت فـــي أيلــول/
ســبتمبر  2013بنــاء علــى توصيــة جلنــة اإلحصــاءات التابعــة للجنــة االقتصاديــة
واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط الهــادئ لتيســير تنســيق التدريــب اإلحصائــي فـــي
املنطقــة .وأعضــاء الشــبكة هــم  13بلــداً و 13منظمــة دوليــة أو إقليميــة أو دون إقليميــة.
وحــددت الشــبكة املجــاالت التاليــة ذات األولويــة:
(أ) التنســيق ،مبــا فـــي ذلــك وضــع برامج تدريبية مشــتركة اســتجابة ملتطلبــات البرامج
اإلقليميــة الرئيســية لتطوير اإلحصاءات؛
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(ب) تبــادل املعلومــات عــن عمــل مقدمــي التدريــب اإلحصائــي ،لتســهيل التعــاون بــن
مقدمــي اخلدمــات وأصحــاب املصلحــة املعنيــن؛ (ج) القيــام دوريـاً باســتعراض تنفيــذ
أنشــطة التنســيق املقترحــة ،وحتديــد وتنفيــذ اإلجــراءات اإلضافيــة املطلوبــة.
وجدنــا بعــض األمثلــة عــن منظمــات إقليميــة تتبــادل املدربــن .رغــم أنــه فـــي بعــض
األحيــان يتعقــد ذلــك بســبب االختالفــات فـــي األجــور ومعــدالت املياومــات.
إن املنظمــات املختلفــة لديهــا مشــموالت وأولويــات مختلفــة حتتــاج إلــى متابعتهــا.
ويركــز املعهــد األفريقــي للتنميــة االقتصاديــة والتخطيــط علــى اســتخدام البيانات فـــي
وضــع السياســات املســتنيرة ،فـــي حــن أن مركــز البحــوث اإلحصائيــة واالقتصاديــة
واالجتماعيــة والتدريــب للــدول اإلســامية لديــه  8أهــداف ذات أولويــة للتنميــة
املســتدامة و 7مجــاالت للجنــة التعــاون االقتصــادي والتجــاري فـــي منظمــة التعــاون
اإلســامي.
وقــد ال تتــرك املشــموالت املختلفــة للمنظمــات مجــاالً كبيــراً لتغييــر الطريقــة التــي
تعمــل بهــا ملواءمــة اجلهــود مــع املنظمــات األخــرى.

 5 - 3الدافع للتعليم والتعلم
قــد يأتــي الدافــع مــن شــيء فـــي اخلــارج ،أو قــد ينظــر إليــه بصــدق علــى أنــه شــيء
متأصــل فـــي الشــخص .الدافــع مــن اخلــارج – أو الدافــع اخلارجــي – مدفــوع
بالرغبــة فـــي حتقيــق شــيء آخــر غيــر التعلــم .ومــن األمثلــة علــى ذلــك دفــع مبلــغ
مقابــل املشــاركة فـــي التدريــب .الدافــع الداخلــي (الذاتــي) مــن ناحيــة أخــرى ،مدفــوع
بفــرح التعلــم أو تعليــم اآلخريــن .ويجــري التحفيــز ألن املهمــة نفســها جذابــة ،ألنــك
تتطلــع إلــى التخطيــط لهــا ،والقيــام بذلــك ورؤيــة نتائجهــا .وتبــن البحــوث أن العوامــل
احملفــزة الذاتيــة هــي األكثــر أهميــة بالنســبة لنــا
( )Devo and Iyengar, 2004وبالتالــي ،فــإن اســتخدام الدفــع املالــي اإلضافـــي ليــس
بالضــرورة أفضــل طريقــة لتحفيــز التدريــب وال ينبغــي أبــداً أن يُســتخدم كمحفــز
وحيــد .وينبغــي النظــر فـــي ســبل تعزيــز الدافــع الداخلــي.
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إن تطويــر ونقــل التدريــب ميكــن أيضـاً أن يكــون مســار تنميــة للمــدرب .أوالً ،ميكــن أن
يســاعد علــى تعزيــز املهــارات فـــي مجــال معــن ،ممــا يــؤدي إلــى أن يصبــح الشــخص
خبيــراً فـــي هــذا املجــال .ثانيـاً ،كونــك مدربـاً يوفــر لــك هــذا املكانــة والشــهرة كشــخص
يلجــأ إليــه اآلخــرون للحصــول علــى املشــورة واملعرفــة.
ومــع ذلــك ،فـــي بعــض الثقافــات ال يعتبــر تبــادل املعرفــة اســتراتيجية جيــدة للنجــاح
الفــردي فـــي منظمــة .قــد تســاعد املعرفــة املنقولــة شــخصاً آخــر علــى الذهــاب إلــى
أبعــد مــن الشــخص الــذي يشــارك املعرفــة .وهــذا يأتــي بنتائــج عكســية مــن وجهــة
نظــر تنظيميــة .ومــن أجــل تشــجيع املوظفــن األكفــاء علــى تدريــب زمالئهــم ،يجــب أن
ينظــروا إلــى ذلــك علــى أنــه شــيء مفيــد ينبغــي القيــام بــه .بعــض احملفــزات الهامــة
للتدريــس هــي االلتــزام واملســؤوليات جتــاه املنظمــة واملكانــة واحلوافــز املاليــة .هــذه
هــي األدوات التــي ميكــن اســتخدامها لتعزيــز تطويــر التدريــب.
ميكــن نقــل التدريــب عــن طريــق املدربــن املتخصصــن أو اخلبــراء الداخليــن أو
اخلارجيــن .وإذا لــم يكــن تطويــر التدريــب جــزءاً مــن املهــام العاديــة للموظــف،
فيعطــى أحيانـاً مبلغـاً إضافيـاً للتدريــس .فـــي أوكرانيــا ،يتلقــى املدربــون اخلارجيــون
فـــي األكادمييــة أجــراً بالســاعة لنقــل التدريــب ،علــى الرغــم مــن أنــه غالبـاً مــا يعتبــر
منخفضـاً جــداً .وفـــي احلــاالت التــي يكــون فيهــا الدخــل غيــر كاف لتلبيــة االحتياجــات
األساســية للمدربــن وأســرهم ،ينبغــي أن ينطــوي حتفيــز العاملــن فـــي البلــدان النامية
علــى مزيــج مــن احلوافــز املاليــة وغيــر املاليــة ( . )Mathauer and Imhoff, 2006وإذا
كان نقــل التدريــب ميثــل عبئ ـاً إضافي ـاً كبيــراً علــى املــدرب ،ميكــن تبريــر دفــع مبلــغ

إضافـــي لــه .وهــذا هــو احلــال إذا كان املــدرب يجــب أن يســتعد فـــي وقــت فراغــه أو
يضطــر إلــى العمــل اإلضافـــي إلنهــاء العمــل املؤجــل بســبب توفيــر التدريــب .وميكــن
أيضـاً دفــع مبالــغ إضافيــة للمدربــن كعالمــة علــى تقديــر املدربــن ،أو كعنصــر واحــد
فـــي بنــاء مكانــة للمدربــن.

وتفيــد املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة بــأن العديــد مــن التدريبــات مدفوعــة بالعــرض
وقــد ال تتناســب مــع احتياجــات املشــاركني واهتماماتهــم .ومــن األمثلــة علــى ذلــك أن
التدريــب فـــي العمــل امليدانــي كثيــراً مــا يقــدم كجــزء مــن املســوح املمولــة مــن اخلــارج،
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بغــض النظــر عمــا إذا كانــت هنــاك حاجــة إلــى ذلــك فـــي مكتــب اإلحصــاء الوطنــي
الــذي ينفــذ املســح أم ال .ونتيجــة لذلــك ،قــد يكــون لــدى املشــاركني دافــع داخلــي
أقــل للمشــاركة فـــي التدريــب .فـــي بعــض التدريــب يتلقــى املشــاركون رســوم جلــوس
للمشــاركة .وتدفــع الرســوم والبــدالت أحيانــاً نتيجــة للقوانــن والتقاليــد الوطنيــة،
وترتبــط أحيانــاً مبشــاريع خارجيــة ال تشــكل بالضــرورة أولويــة بالنســبة للمكتــب
اإلحصائــي الــذي يتلقــى التدريــب أو للمشــاركني األفــراد .إذا لــم يكــن املشــاركون
متحمســن ،فغالبــاً مــا تكــون نتيجــة التعلــم منخفضــة .وأيضــاً ،إذا كانــت البــدالت
هــي حافــز للمشــاركة فـــي تدريــب الطــاب فإنــه ســيكون مــن املفيــد للغايــة أن ال يتــم
التوصــل بهــا .وأشــارت املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة إلــى أن بعــض النــاس يشــاركون
فـــي التدريــب بســبب العــاوة اليوميــة ،دون أن يكــون لديهــم حافــزاً لتعلــم مــا يتــم
تعليمــه .وفـــي أحــد البلــدان ،كان التدريــب بفوائــد اقتصاديــة موزع ـاً علــى اجلميــع،
علــى ســبيل املثــال ،يحصــل اجلميــع علــى  5ســاعات تدريــب مدفــوع األجــر شــهرياً،
إلعطــاء توزيــع متســاو للفائــدة االقتصاديــة التــي ميثلهــا التدريــب .ولــم ينظــر اختيــار
املشــاركني فـــي الكيفيــة التــي ميكــن بهــا للتدريــب أن يكــون وســيلة لتحقيــق غايــة،
وطريقــة لبنــاء املهــارات واإلحصــاءات اجليــدة التــي يريــد مكتــب اإلحصــاء الوطنــي
تطويرهــا .إذا كان التدريــب يعتبــر مفيــدا للعمــل ،فإنــه ميكــن أن يســاعد املشــاركني
علــى العمــل علــى املهــام التــي يجدونهــا مثيــرة لالهتمــام أو ،بطــرق أخــرى ،مســاعدتهم
علــى اتبــاع مســارهم الوظيفـــي ألنهــم ســيجدون بســهولة أكبــر دافعـاً داخليـاً للتدريــب.
وميكــن زيــادة تعزيــز ذلــك إذا مت تقــدمي التدريــب والنظــر إليــه علــى أنــه ذو قيمــة فـــي
املنظمــة ،علــى ســبيل املثــال مــن خــال تصريحــات اإلدارة العليــا ،يشــارك املــدراء فـــي
التدريــب أو التدريــب يرتبــط بالتنميــة الوظيفيــة .ومــن األمثلــة علــى ذلــك الشــهادات
العتمــاد الســلوك املطلــوب فـــي مكتــب اإلحصــاء الوطنــي فـــي قيرغيزســتان ،مثل كونه
مديــر جيــداً .مثــال آخــر هــو أن معظــم املديريــن فـــي إحصاءات النرويج يشــاركون فـــي
تدريــب املوظفــن اجلــدد ممــا يشــير إلــى أن هــذا ذو أولويــة فـــي املنظمــة.
وبصفــة عامــة ،يقــدم املدربــون التدريــب ويشــارك املتدربــون كجــزء مــن عملهــم اليومي،
وتعتقــد بلــدان كثيــرة أن القيــام بذلــك ال يبــرر بالضــرورة دفــع مبالــغ إضافيــة .وكمــا
رأينــا ،فــإن الدفــع اإلضافـــي للمدربــن يأتــي مــع مزايــا أكثــر وعيــوب أقــل مــن دفــع
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عــاوات يوميــة للمشــاركني .وســواء اســتخدمت مدفوعــات إضافيــة لتحفيــز التدريــب
أم ال ،فــا يــزال ينبغــي تعزيــز احلافــز الداخلــي للتدريــب .وميكــن القيــام بذلــك مــن
خــال بنــاء الوضــع االجتماعــي ومتعــة التدريــس والتعلــم فـــي املنظمــة.

 6 - 3املوارد املخصصة للتدريب الداخلي
وحتــى يكــون التدريــب الداخلــي فعــاالً ،مــن الضــروري ضمــان وجــود اخلبــرات واملــوارد
املناســبة داخليـاً أو إمكانيــة توظيفهــا مــن اخلــارج .ويجــب تخصيــص املــوارد الالزمــة
لبرنامــج التدريــب علــى غــرار وقــت اإلدارة ،مــدرب مــن ذوي اخلبــرة ،واجلهــد اإلداري،
ومــواد التدريــب أو املــواد الدراســية ،وأجهــزة الكمبيوتــر وغرفــة التدريــب ،ورمبــا أيضاً
الســفر واإلقامــة .كمــا ســيتطلب التدريــب مــوارد فقــد يتطلــب مــن املوظفــن أن يكونــوا
بعيديــن عــن وظائفهــم أثنــاء تعلمهــم .وحتــى إذا كان التدريــب يقــدم مــن قبــل شــركاء
دوليــن ،يجــب أن تغطــي املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة التكاليــف احملليــة للمــكان
والســفر والطعــام واإلقامــة .وهــذا حتــد يواجــه مكتــب اإلحصــاء الوطنــي فـــي مــاوي
الــذي ال ميلــك ميزانيــة لتغطيــة التكاليــف املرتبطــة بالتدريــب.
قــد تكــون فكــرة جيــدة لــإدارة أن جتلــس مــع املــدرب وحتــدد احملتــوى الــذي يجــب
تضمينــه فـــي الــدورة .وقــد يكــون مــن املفيــد تركيــز الــدورات عــادة فـــي وقــت هــادئ
نســبياً .وفـــي موزامبيــق ،يتعــن عمومــاً أن يتــم التدريــب الــذي يقــوم بــه موظفــو
املنظمــة عندمــا ال يكــون هنــاك الكثيــر مــن األنشــطة األخــرى اجلاريــة .وإذا أمكــن
حتديــد هــذه الفتــرة الزمنيــة ،علــى ســبيل املثــال ،شــهرين ،فــإن ذلــك سيســهل علــى
املوظفــن تخصيــص وقــت للتدريــب ،دون أن يتعــارض ذلــك مــع املهــام األخــرى التــي
يقــوم بهــا مكتــب اإلحصــاء الوطنــي.
غالبـاً مــا يكــون إعطــاء املوظفــن نظــرة ثاقبــة علــى املداخــل العمليــة حلل املهــام أفضل
مــن خــال جعلهــم يحضــرون دورات قصيــرة نســبيا تتعلــق مباشــرة مبهامهــم .مــا تقــوم
املعرفــة املطلوبــة غالبــاً علــى تبــادل اخلبــرات بشــأن اإلنتــاج العملــي لإلحصــاءات
وروتــن العمــل .وميكــن أن يقــدم هــذا التدريــب فريــق تدريــب فـــي مكتــب اإلحصــاء
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الوطنــي .وإذا قــدم املركــز التدريــب فـــي املقــر وفـــي املكاتــب احملليــة اجلهويــة علــى
الســواء ،فــإن املعــدات احملمولــة ســتكون ميــزة .فـــي البدايــة ،ينبغــي أن تكــون األولويــة
الرئيســية للمركــز هــي توفيــر التدريــب الداخلــي .وقــد يتولــى تدريجيـاً مهامـاً أخــرى
مثــل توفيــر التدريــب للمؤسســات األخــرى وخدمــات املكتبــات .كمــا ميكــن ملركــز
التدريــب أن يســاهم بدخــل إضافـــي ملكتــب اإلحصــاء الوطنــي ،مــن خــال تقــدمي
التدريــب واخلدمــات األخــرى للمؤسســات احلكوميــة أو املنظمــات األخــرى.

 7 - 3التعلم من املنظمات الشقيقة والشبكات والزمالء
 1 - 7 - 3التعاون التطويري بني املكاتب اإلحصائية الوطنية
يتعــاون العديــد مــن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة مــع زمالئهم فـــي املكاتــب اإلحصائية
الوطنيــة فـــي بلــدان أخــرى ،وغالبــاً مــا يكــون ذلــك كجــزء مــن املســاعدة الفنيــة
الثنائيــة .ومــن األمثلــة علــى ذلــك أن املندوبيــة الســامية للتخطيــط فـــي املغــرب تتعــاون
مــع هيئــة اإلحصــاء فـــي الدامنــرك ،وتتعــاون إثيوبيــا وموزامبيــق وقرغيزســتان مــع
هيئــة اإلحصــاء النرويجيــة .وتعمــل اجلمهوريــة الدومنيكيــة حاليـاً مــع هيئــة اإلحصــاء
الوطنــي فـــي بوليفيــا وعملــت مــع كولومبيــا فـــي املاضــي .واســتضافت الفلبــن عــدة
دورات تدريبيــة للمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة األخــرى فـــي املنطقــة وتعاونــت مــع
كوريــا الشــمالية.

زيارة دراسية فـي عام  2019حول سجل السكان والبيانات اإلدارية ونظم املعلومات اجلغرافية ،كجزء
من التعاون بني قرغيزستان والنرويج .الصورة من :رميا شينايبايفا
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 2 - 7 - 3التعاون من خالل شبكات التواصل االجتماعي
ميكــن اســتخدام الشــبكات االجتماعيــة املختلفــة لتبــادل األفــكار واخلبــرات
بــن الزمــاء .ومــن األمثلــة البــارزة علــى ذلــك الشــبكة العامليــة ملوظفـــي البيانــات
واإلحصائيــن((( .وتســتند الشــبكة إلــى  ،Yammerوهــي منصــة تهــدف فـــي املقــام
األول إلــى مســاعدة املوظفــن علــى التواصــل داخــل املؤسســة ،ولكن ميكن اســتخدامها
أيض ـاً إلنشــاء شــبكات والتواصــل عبــر منظمــات متعــددة .وتهــدف الشــبكة العامليــة
ملوظفـــي البيانــات واإلحصائيــن إلــى:
 .1زيادة التعاون بني املكاتب اإلحصائية الوطنية واملنظمات اإلقليمية والدولية.
 .2تبــادل املعرفــة وأفضــل املمارســات بشــأن إنتــاج ونشــر البيانــات واإلحصــاءات
الرســمية.
 .3بنــاء شــراكات جديــدة وتعزيــز أوجــه التــآزر فـــي تطويــر البيانــات لدعــم إنتــاج
ونشــر البيانــات واإلحصــاءات الرســمية.
 .4املســاعدة فـــي إنشــاء وتعزيــز الشــبكات بــن منتجــي اإلحصــاءات الرســمية،
وكذلــك مــع غيرهــم مــن املهنيــن فـــي مجــال اإلحصــاءات علــى الصعيديــن
الوطنــي والدولــي.
 .5احلصــول علــى الدعــم مــن مجموعــة مــن اخلبــراء حــول مواضيــع مختلفــة ومــن
مختلــف املجــاالت اإلحصائيــة ،املتعلقــة بالبيانــات واإلحصــاءات لتنفيــذ ورصــد
وإعــداد التقاريــر اخلاصــة بأهــداف التنميــة املســتدامة.
والشــبكة مفتوحــة للجميــع ،ولكــن فـــي املقــام األول لديهــا أعضــاء مــن املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة ومختلــف املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة .وهــي شــبكة جديــدة
إلــى حــد مــا ،ورمبــا لديهــا الكثيــر مــن اإلمكانــات غيــر املســتغلة.

5 https://www.yammer.com/unstats#/home
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 3 - 7 - 3التدريب أثناء اخلدمة وتنظيم العمل لتعزيز التعلم
التعلــم أثنــاء القيــام بالوظيفــة عموم ـاً هــو النــوع األكثــر كفــاءة وفعاليــة واألقــل كلف ـ ًة
بخصــوص التدريــب .وينبغــي بــذل اجلهــود لزيــادة تبــادل املعــارف بــن كبــار املوظفــن
وصغارهــم ،كمــا ينبغــي إنشــاء مؤسســة لتبــادل املعــارف بــن مختلــف املجــاالت داخــل
املنظمــة .إن التعلــم بالنســبة ملعظــم املوظفــن يأتــي مــن هــذا النــوع مــن التدريــب.
يتــم بنــاء الكفــاءة مــن خــال التدريــب ،ولكــن األهــم مــن ذلــك مــا نتعلمــه مــن خــال
التفاعــل اليومــي مــع الزمــاء .إن تبــادل املعرفــة وأفضــل املمارســات ضــروري لضمــان
منتجــات وعمليــات عاليــة اجلــودة .ومــن الضــروري أيضـاً تطويــر اخلبــرة املناســبة فـــي
املنظمــة واالحتفــاظ بهــا .إن ربــط الزمــاء باســتخدام أدوات مماثلــة ،واالهتمامــات
واملهــام املماثلــة ،يعــزز التعلــم والتطويــر املهنــي .علــى الرغــم مــن أن تبــادل املعرفــة هــو
عنصــر أساســي فـــي العديــد مــن البرامــج التدريبيــة الداخليــة ،إال أن البرامــج نــادراً
مــا تشــرك فـــي التعلــم مــا ال يعــرف بأنــه تدريــب .ومــن االســتثناءات امللحوظــة مــاوي،
حيــث يــؤدي عــدم وجــود برنامــج تدريبــي إلــى جعــل العمــل اجلماعــي يوصــف بأنــه
البديــل الوحيــد جلعــل النــاس يتعلمــون كيفيــة القيــام بعملهــم .وكذلــك إيرلنــدا ،حيــث
يحــدد إطــار التدريــب اإلحصائــي منــوذج التعلــم  70:20:10باعتبــاره مفتــاح ألهــداف
التدريــب اخلاصــة بهــم .فـــي هــذا النمــوذج يتــم احلصــول علــى  ٪70مــن التدريــب مــن
خــال اخلبــرة الوظيفيــة ،و % 20مــن خــال التوجيــه والتدريــب و % 10مــن خــال
الفصــول الدراســية والــدورات والقــراءة.

 .4تقييم التدريب من أجل التحسني املستمر  -تعلم ما يصلح وما هو مطلوب
تســتخدم معظــم البلــدان منــاذج تقييــم تقــدم إلــى املشــاركني بعــد التدريــب مباشــرة.
وفـــي بعــض البلــدان ،يعــد مــلء التقييــم شــرطاً مســبقاً للحصــول علــى شــهادة الــدورة
(الفلبــن) .فـــي أوكرانيــا ،يتــم تقييــم عمــل املــدرب حســب املعاييــر التاليــة :جــودة
املــواد املعــدة ،وعرضهــا ،والقــدرة علــى شــد اهتمــام الطــاب وصحــة اإلجابــات التــي
يقدمونهــا .وتســتخدم التقييمــات فـــي بعــض البلــدان لتحســن أجــزاء الــدورة مــن حيث
املضمــون أو كيفيــة تقدميهــا (البرازيــل واجلمهوريــة الدومنيكيــة) .علــى ســبيل املثــال،
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يتــم حتديــث وحــدات فـــي البرازيــل إذا تلقــت انتقــادات وميكــن جتديــد الــدورة بأكملهــا
إذا تزايــد النقــد .كمــا أضافــت البرازيــل عــدة جلســات أســئلة وأجوبــة مــع املــدرب بعــد
احلصــول علــى تغذيــة راجعــة بشــأن دورة تعليميــة إلكترونيــة حديثــة .تضــع اجلمهوريــة
الدومنيكيــة تقريــراً مفص ـ ً
ا ،مــع جــداول ورســوم بيانيــة ،عــن نتائــج التقييــم .وفـــي
بعــض البلــدان ،تطلــب التقييمــات مــن املشــرفني علــى املشــاركني احلصــول علــى تغذيــة
(نيبــال) .وجتــدر اإلشــارة إلــى أن املدربــن الذيــن قابلناهــم فـــي عــدة بلــدان الحظــوا
أنهــم لــم يتلقــوا نتائــج التقييــم بأنفســهم .وهــذا يحــد مــن كيفيــة اســتخدام التقييمــات
للتحســن ،حيــث يصعــب عليهــم معرفــة أســاليب التعلــم التــي يبلــغ عنهــا املشــاركون
لالســتفادة منهــا .وفـــي الســنغال ،ال يحصــل املدربــون علــى نتائــج التقييــم إال إذا كانــت
ســلبية ،وهنــاك شــيء يحتــاج إلــى تصحيــح قبــل إعــادة إجــراء التدريــب مــرة أخــرى.
إذا فشــل املــدرب فـــي حتســن الــدورة للحصــول علــى تقييــم أفضــل ،ســيتم إخراجــه
مــن التدريــب.
وال جتــري قيرغيزســتان تقييمــات منهجيــة ،ولكنهــا جتــري مــرة كل عــام تقييمــاً
ألنشــطة موظفـــي املكتــب اإلحصائــي الوطنــي لتقييــم نوعيــة عملهــم .ومــع ذلــك ،فــإن
هنــاك ترحيب ـاً باســتخدام أداة أكثــر فعاليــة لتتبــع نتائــج التعلــم.
فـــي برنامــج املندوبيــة الســامية للتخطيــط فـــي املغــرب ،يتــم تقييــم التدريــب مباشــرة
بعــد الــدورة ،ثــم مــرة أخــرى بعــد ســتة أشــهر .ثــم يتــم إرســال اســتبيان إلــى املشــاركني
ملعرفــة مــا إذا كان التدريــب قــد حســن عملهــم أم ال .ويقــدم هــذا النهــج للمشــاركني
استشــرافا ملــا تغيــر نتيجــة للتدريــب .باإلضافــة إلــى ذلــك ،فــإن معرفــة أنهــم
ســيضطرون إلــى مــلء االســتبيان بعــد ســتة أشــهر مــن التدريــب قــد يشــجع املشــاركني
علــى البحــث عــن طــرق لالســتفادة مــن التدريــب الــذي شــاركوا فيــه .وباســتثناء
املغــرب ،جتــري جميــع املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة التــي متــت مقابلتهــا تقييمــات
باســتخدام املســتويات األربعــة األولــى فـــي منــوذج كيركباتريــك لتقييــم التدريــب .ولــم
يختبــر أي مــن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة املعرفــة التــي اكتســبها املشــاركون كجــزء
مــن تقييــم الــدورة ،ولــم يحــاول ســوى عــدد قليــل منهــم تقييــم الســلوك املتغيــر أو تأثيــر
التدريــب.
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وعلــى غــرار املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة ،فــإن معظــم مراكــز التدريــب اإلقليميــة ال
جتــري أيضـاً تقييمــات إال بعــد التدريــب مباشــرة .ومــن االســتثناءات امللحوظــة تقييــم
برنامــج التدريــب الطويــل األجــل الــذي يقدمــه املعهــد اإلحصائــي آلســيا واحمليــط
الهــادئ .ومــن املتوقــع أن يقــوم جميــع املتدربــن مبــا يلــي:
(أ) تقــدمي عــرض عــن أعمالهــم فـــي املشــروع إلــى رؤســائهم وزمالئهــم ،وهــو تدريــب
عملــي يقــوم فيــه املتدربــون باختيــار وحتليــل البيانــات وجتميــع مؤشــرات أهــداف
التنميــة املســتدامة بأنفســهم بالتشــاور مــع احملاضريــن وغيرهــم مــن املتدربــن فـــي
الــدورة،
(ب) حتســن عملهــم مــن خــال تطبيــق املعــارف واملهــارات املســتفادة علــى عملهــم فـــي
مكاتبهــم فـــي بلدانهــم بعــد الــدورة .ويطلــب مديــر املعهــد اإلحصائــي آلســيا واحمليــط
الهــادئ مــن رؤســاء املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة املعنيــة التعــاون فـــي ضمــان توفيــر
الدعــم والعــون املؤسســيني الالزمــن للمتدربــن لتيســير التصديــق علــى التقريــر
وتقدميــه بحلــول املوعــد النهائــي :بعــد خمســة أشــهر بالنســبة للواجــب (أ) وبعــد
ســبعة أشــهر بالنســبة للواجــب (ب) املشــار إليهمــا أعــاه.
ويشــير مركــز البحــوث اإلحصائيــة واالقتصاديــة واالجتماعيــة والتدريــب للــدول
اإلســامية إلــى أن نقــل التدريــب عبــر اإلنترنــت مكنهــم مــن املشــاركة فـــي التدريــب
ملعرفــة كيفيــة إجرائــه وتقييمــه .وقبــل انتشــار الوبــاء ،لــم يكــن لديهــم خيــار املشــاركة
فـــي التدريــب الــذي نظمــوه ألن التدريبــات كانــت تعقــد فـــي معظمهــا فـــي البلــدان
املســتفيدة .ويقيــم املعهــد األفريقــي للتنميــة االقتصاديــة والتخطيــط التدريــب
باســتخدام إطــار ســجلي شــامل لتقييــم النتائــج .وهنــاك عــدد قليــل مــن املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة واملنظمــات اإلقليميــة ليــس لديهــا نظــام موحــد لتقييــم التدريــب.
وكمــا ُذكــر أعــاه ،تقــوم الشــبكة الدوليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي حالي ـاً بوضــع
مبــادئ توجيهيــة دوليــة لتقييــم التدريــب.
وباإلضافــة إلــى تقييــم التدريــب ،ميكــن زيــادة حتســن الــدورات عــن طريــق بنــاء نظــام
للتحســن املســتمر .وينبغــي أن يشــمل هــذا النظــام مــا يلــي:
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 .1جمع املعلومات من خالل التقييمات،
 .2تنفيذ أساليب تدريب جديدة ،و
 .3عقد اجتماعات منتظمة ملناقشة كيفية حتسني التدريب.
ويحتــاج النظــام إلــى جمــع معلومــات عــن نوعيــة التدريــب وقابليتــه للتطبيــق ،فض ـ ً
ا
عــن اقتراحــات بشــأن كيفيــة حتســينه اســتنادا إلــى التجــارب احلديثــة.

 .5املضي قدم ًا :خارطة طريق لتعزيز برامج التدريب
 1 - 5التوصيات األولية
كانــت أبــرز النتائــج مــن املقابــات التــي أجريــت مــع املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة
واملكاتــب اإلقليميــة مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة مــن هيــاكل برامــج التدريــب ،واملناهــج
الدراســية ،وأشــكال الــدورات ،وجتــارب الطــاب واملدربــن .وتبــرز أربــع توصيــات مــن
جميــع الــدروس:
●

إنشــاء خالصــة وافيــة ملــوارد التعلــم اإللكترونــي علــى منصــة دوليــة متعــددة
اللغــات :كمــا لوحــظ ،تقــوم بلــدان عديــدة بتطويــر دورات تعليميــة إلكترونيــة
متزامنــة وغيــر متزامنــة ومختلطــة فـــي التعلــم اإللكترونــي .ومــن املرجــح أن
يــؤدي ذلــك إلــى ازدواجيــة كبيــرة فـــي اجلهــود بــن البلــدان التــي تنشــئ تعلــم
إلكترونــي .ومــن شــأن بلــدان أخــرى ،ال متلــك القــدرة علــى إنشــاء هــذا التدريــب،
أن تســتفيد كثيــراً مــن مصــدر واحــد .إن التوافــر احلالــي غيــر واضــح ويصعــب
العثــور عليــه .مــن الناحيــة املثاليــة ،ميكــن لهــذه املنصــة أيضــاً فحــص جــودة
الــدورات وتقدميهــا بعــدة لغــات .كمــا أنــه مــن األفضــل تصنيــف الــدورات حســب
منهــج دراســي موصــى بــه دوليـاً ،علــى النحــو املبــن فـــي النقطــة التاليــة .وميكــن
أن يســاعد وضــع مثــل هــذا املنهــج الدراســي املوحــد فـــي حتديــد مــا هــو موجــود
وأيــن توجــد ثغــرات ميكــن ســدها عنــد النظــر إلــى منصــات التدريــب الدوليــة
القائمــة مثــل منصــة األمم املتحــدة .UN: SDG Learn
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●

وضــع وثيقــة توصــي بوضــع منهــج دراســي موحــد لبرامــج التدريــب فـــي املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة :ميكــن القتــراح وضــع منهــج دراســي موحــد أن يســاعد
املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة فـــي بــدء برامجهــا التدريبيــة أو مواصلــة تطويرهــا،
وعنــد احلاجــة ،تطويــر دورات محــددة .ورغــم وجــود تبايــن حســب املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة ،ميكــن تنظيــم توصيــات التدريــب علــى أســاس املهــارات
األساســية الالزمــة إلنتــاج اإلحصــاءات ،مــع بعــض األقســام الفرعيــة املتعلقــة
ـيوعا بــن البلــدان .وينبغــي تعديــل مســتوى التدريــب وفقــا
بالفــروق األكثــر شـ ً
للمســتوى األولــي للمشــاركني ،ومســتوى اخلبــرة املتوقــع أن يصلــوا إليــه فـــي
املجــال .وباإلضافــة إلــى ذلــك ،ميكــن اقتــراح تدريب محــدد للمديرين واملوظفني
اجلــدد .وميكــن أن يســتند املنهــج الدراســي مثــ ً
ا إلــى مواضيــع اإلحصــاءات
املســتخدمة فـــي منصــة األمم املتحــدة  ،UN SDG: Learnأو تصنيــف اللجنــة
االقتصاديــة لــأمم املتحــدة الوربــا لألنشــطة اإلحصائيــة أو إطــار الكفــاءة(((.

●

تقــدمي توصيــات بشــأن اخلطــوات األولــى نحــو إنشــاء برنامــج تدريبــي :كمــا
لوحــظ ،هنــاك تبايــن كبيــر فـــي كيفيــة تنظيــم برامــج التدريــب .ونظــرا لوجــود
مجموعــة كبيــرة ومتنوعــة عــن كيفيــة تنظيــم برامــج التدريــب ،فإن أفضــل طريقة
إلنشــاء وتعزيــز برنامــج تدريبــي غيــر واضحــة .إن العديــد مــن البلــدان التــي
بــدأت للتــو لديهــا عــدد قليــل مــن املوظفــن والتمويــل وجتــد نفســها غارقــة فـــي
الطلــب .ومــن شــأن وثيقــة تضــم توصيــات وخطــوات ملموســة أن تســاعد البلدان
علــى إرســاء موطــئ قــدم لهــا بســرعة أكبــر .وميكــن أن تبــدأ الوثيقــة باقتــراح
منهجيــة موحــدة إلجــراء تقييمــات لالحتياجــات التدريبيــة أو حتليــل الثغــرات
الفرديــة .وميكــن القيــام بذلــك مثــ ً
ا مبقارنــة كفــاءات املوظفــن بالتدريــب
املطلــوب واملتــاح .وثانيـاً ،ميكــن أن تتنــاول كيفيــة تنظيــم الــدورات؛ كيــف ميكــن

6 https://www.unsdglearn.org/statistics/,
https://statswiki.unece.org/display/CSA ,
https://www.unsiap.or.jp/tnetwork/CSF.pdf,
https://ec.europa.eu/eurostat/cros/content/estp-training-offer_en,
https://www.ausstats.abs.gov.au/ausstats/subscriber.nsf/0/739CF74A6DDCA817CA
257AB4001121C0/$File/1125.0%20-%20statistical%20skills%20for%20official%20
statisticians.pdf
46

اختيــار املدربــن واملشــاركني وحتفيزهــم وكيــف ميكــن تطويــر الــدورات وتكييفهــا
مــع احتياجــات املنظمــة .ويجــب علــى املنظمــات اإلقليميــة العمــل الوثيــق مــع
املوظفــن فـــي املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة لتنظيــم وتنفيــذ برامــج التدريــب.
●

تعزيــز التنســيق بــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة وتوضيــح دورهــا فـــي التدريب
اإلحصائــي :علــى الرغــم مــن أن املنظمــات اإلحصائيــة الدوليــة واإلقليميــة لديها
مجموعــة متنوعــة مــن الهيــاكل واألهــداف ،إال أنهــا تتفــق جميعهــا علــى هــدف
زيــادة القــدرة اإلحصائيــة داخــل املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة .وفـــي الوقــت
الراهــن ،وبســبب انعــدام التنســيق ،قــد تســبب هــذه املنظمــات تكــراراً للجهــود
فيمــا بينهــا ومــع املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة أيضـاً .وتشــكل التوصيــات الثــاث
املقدمــة أعــاه نقطــة انطــاق جيــدة للتعــاون بــن هــذه املنظمــات الدوليــة
واإلقليميــة:

●

إن مــن شــأن إنشــاء مصــدر دولــي للتدريــب أن يســاعد املنظمــات اإلقليميــة
علــى الوصــول إلــى نطــاق أكبــر فـــي أي تدريــب علــى اإلنترنــت طورتــه ،وأن يكــون
لديهــا إمكانيــة أكبــر للحصــول علــى التدريــب مــن مصــادر أخــرى ،وأن تشــجع
البلــدان فـــي منطقتهــا علــى املســاهمة فـــي املوقــع،

●

مــن شــأن منهــج دراســي موحــد أن يســلط الضــوء علــى الثغــرات املوجــودة فـــي
التدريــب ويســاعد املنظمــات علــى معرفــة أيــن تركــز املــوارد،

● توصيــة دوليــة حــول كيفيــة إنشــاء برنامــج تدريبــي فـــي مكتــب اإلحصــاء الوطنــي
مــن شــأنها أن تســاعد املنظمــات اإلقليميــة والدوليــة علــى معرفــة كيفيــة تركيــز
أنشــطة بنــاء القــدرات املســتدامة.
وينبغــي أن يهــدف تعزيــز التعــاون بــن املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة إلــى تيســير اتخاذ
املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة قــراراً بشــأن التدريــب الــذي ينبغــي توفيــره ،ووضــع
املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة فـــي دور القيــادة جلــدول أعمــال التدريــب.
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التركيز على إيرلندا:
إن برامــج التدريــب مثــل برامــج املدرســة الوطنيــة للعلــوم اإلحصائيــة فـــي البرازيــل أو معهــد البحــوث
اإلحصائيــة والتدريــب فـــي الفلبــن هــي املعيــار الذهبــي ولكــن غالبـاً مــا تكــون بعيــدة املنــال لتقليدهــا
مــن قبــل البلــدان التــي بــدأت للتــو لتطويــر برنامجهــا التدريبــي .هــذه البرامــج التدريبيــة القياســية
الذهبيــة تعــول علــى أكثــر مــن  25موظف ـاً ،ومســاحة تدريــب خاصــة بهــا ومتويــل واضــح ،فض ـ ً
ا عــن
دعــم قــوي مــن حكومــة بلدانهــم – وهــي أمــور ال ميكــن الوصــول إليهــا بســهولة عنــد البــدء.
ومــن ناحيــة أخــرى ،أنشــأت إيرلنــدا برنامج ـاً قوي ـاً جــداً للتدريــب اإلحصائــي يضــم أربعــة موظفــن
يرأســهم خبيــر إحصائــي وحصيلــة متويــل صغيــرة .إن إتبــاع منــوذج إيرلنــدا ال يــزال يتطلــب الكثيــر
مــن العمــل الهــادف واملوظفــن املتعاطفــن للحصــول علــى منــوذج فاعــل ،ولكــن قــد يكــون أكثــر ســهولة
للبلــدان التــي تتطلــع إلــى اتخــاذ برنامجهــا التدريبــي إلــى املســتوى التالــي.
قبــل أربــع ســنوات ،وبعــد ظهــور النمــوذج العــام لعمليــة األعمــال اإلحصائيــة  ،GSBPMأنشــأ
املكتــب املركــزي لإلحصــاء فـــي إيرلنــدا مجموعــة عصــف ذهنــي لتحديــد املهــارات الرئيســية الالزمــة
لإلحصائيــن فـــي املكتــب .مــن  65مهــارة أوليــة ،خفضتهــا املجموعــة إلــى  13عــن طريــق حتديــد
التداخــل .لــكل مــن هــذه املهــارات  ،13وضــع املكتــب  5مســتويات مــن املبتدئــن إلــى املتقدمــن ،مــع
مهــارات محــددة جــداً حتــدد املعرفــة التــي يتضمنهــا كل مســتوى .ثــم عملــوا مــع املوظفــن واملديريــن
لتحديــد مســتوى كل مــن املهــارات الالزمــة لــكل وظيفــة فـــي املكتــب الوطنــي لإلحصــاء .وهــذان
العنصــران همــا )1 :حتديــد املهــارات األساســية الالزمــة فـــي املكتــب الوطنــي لإلحصــاء و  )2حتديــد
مســتوى كل مــن هــذه املهــارات الالزمــة للنجــاح فـــي كل وظيفــة ،يشــكل قاعــدة إلطــار تقييــم التدريــب.
وبعــد إنشــاء القاعــدة ،أجــروا ســج ً
ال للمهــارات ،حيــث قيــم كل موظــف نفســه علــى املهــارات ال 13
واســتعرض إجاباتــه مــع رئيســه .وأصبحــت الفجــوة بــن ســجل املهــارات واألوصــاف الوظيفيــة توفــر
قائمــة باحتياجــات التدريــب .وقــد أنهــى املكتــب تقييمــه الكامــل للفجــوة قبــل نحــو عــام ،ويعمــل منــذ
ذلــك احلــن علــى ســد الثغــرات مبزيــج مــن املوظفــن الداخليــن واخلارجيــن .ومــن األمثلــة علــى
الــدورات الداخليــة سلســلة عــن نظريــة مراقبــة اإلفصــاح اإلحصائــي .وهــذه السلســلة لديهــا حالي ـاً
الــدورات التــي تتوافــق مــع املســتوى  ،2 ،1و  3فـــي ســجل املهــارات .تعتبــر دورة املســتوى  1جــزءاً
مــن برنامــج التوعيــة باملهــارات اإلحصائيــة فـــي املكتــب املركــزي لإلحصــاء ،وهــي دورة تقــدم جلميــع
املوظفــن تعرفهــم بــكل املهــارات ال  .13وعلــى الصعيــد اخلارجــي ،عمــل املكتــب الوطنــي لإلحصــاء مــع
إحصــاء كنــدا جلعلــه ينفــذ دورة تعليميــة إلكترونيــة بشــأن اإلســناد وعــدم االســتجابة .وقــد شــارك فـــي
الــدورة  20موظفـاً مــن موظفـــي املكتــب وســجلت أيضـاً  -ويعتــزم املكتــب إتاحتهــا للتعلــم اإللكترونــي.
كمــا يســتخدم املكتــب بشــكل كبيــر الــدورات املقدمــة عبــر اإلنترنــت مــن خــال برنامــج التدريــب
اإلحصائــي األوروبــي.
وتتمثــل اخلطــة حاليـاً فـــي حتديــث مؤشــرات املهــارات واألوصــاف الوظيفيــة كل ثــاث ســنوات وإجــراء
ســجل للمهــارات ســنوياً .وقــد وضعــت مجموعــة مــن أربعــة موظفــن جاديــن فـــي املكتــب املركــزي
لإلحصــاء فـــي إيرلنــدا تقييمــا تدريبيــاً مســتداماً مــع طريقــة منخفضــة التكلفــة لتطويــر وتنفيــذ
التدريــب غيــر املتــاح داخلي ـاً.

https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/ge.58/2018/mtg4/
Session_3_PPT_Application_of_Statistical_Training_Framework.pdf
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 2 - 5نتائج أخرى
نشــأت العديــد مــن الــدروس األخــرى مــن املقابــات التــي قــد تســاعد فـــي حتســن
برامــج التدريــب فـــي املســتقبل .وهــي علــى النحــو التالــي:
● هنــاك فرصــة للمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة التــي تقــدم التدريــب وبنــاء القدرات
لزيــادة تركيزهــا علــى اســتدامة وتدريــب املدربــن .فعلــى ســبيل املثــال ،ســيكون
مــن املثالــي أن يتــم حتديــد موظــف لــكل فصــل دراســي ليــدرس ليصبــح مدرب ـاً
للــدورات املقبلــة ،وأن يتلقــى ذلــك الشــخص توجيهــات إضافيــة .كمــا يجــب أن
يكــون التأكيــد علــى املهــارات الالزمــة لكيفيــة تطويــر التدريــب وهيكلــة احملتــوى
وأن يكــون املــدرب جذابـاً أيضـاً كجــزء ممــا يقــدم.
●

الدعــم القــوي وااللتــزام بتمويــل التدريــب ســواء مــن قيــادة مكتــب اإلحصــاء
الوطنــي أو شــخص أعلــى فـــي احلكومــة هــو املفتــاح لتطويــر برنامــج تدريبــي
قــوي.

●

وقــد أدى الوبــاء احلالــي إلــى التحــول نحــو التدريــب علــى اإلنترنــت .ويشــمل
ذلــك التدريــب الــذي يجــري وجهــاً لوجــه عبــر اإلنترنــت وأنــواع مختلفــة مــن
التعلــم اإللكترونــي .وعلــى الرغــم مــن أن التدريــب علــى اإلنترنــت ينطــوي علــى
حتديــات ،فإنــه قــد ينطــوي أيض ـاً علــى عــدة فوائــد لعصــر مــا بعــد الوبــاء .إن
التطــور التكنولوجــي يعطــي الفرصــة للتعلــم وتقــدمي التدريــب إذ يســهل:

●

اجلمع بني التدريب وأداء الواجبات فـي العمل،

●

التدريــب املســتهدف للمهمــة املطروحــة ،وتكييــف التدريــب مــع احتياجــات
املوظــف الفــردي،

● إتاحــة التدريــب فـــي وقــت يناســب اجلــدول الزمنــي للموظــف واملنظمــات ،خاصــة
وأنــه ســيتم اســتخدام املهــارات اجلديدة،

●

الوصول إلى املزيد من املشاركني،

●

زيادة مشاركة اإلناث فـي التدريب،
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●

خفض البصمة الكربونية،

●

خفض التكاليف.

●

للتعلــم اإللكترونــي تعريــف واســع جــداُ ،مــن التســجيالت الصفيــة احلضوريــة
إلــى عناصــر تفاعليــة علــى اإلنترنــت .وقــد تكــون هنــاك حاجــة إلــى مزيــد مــن
الدراســة علــى نحــو أكثــر حتديــدا بشــأن هــذا املوضــوع مــن حيــث العناصــر
الالزمــة للتعلــم اإللكترونــي التــي تســاعد الطــاب علــى زيــادة مهاراتهــم
ومعارفهــم ومــن هــم املوظفــون املطلوبــون لدعــم هــذه اجلهــود.

●

إن ثــورة البيانــات والرقمنــة تضــع أمــام العديــد مــن املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة
حتديــات حتتــاج إلــى دعــم ملجابهتهــا .ومــن ثــم ،فــإن هــذه املواضيــع حتتــاج إلــى
تركيــز بــن أعضــاء الشــبكة الدوليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي.

●

هنــاك عــدد قليــل مــن البرامــج التــي لديهــا تقييمــات متتــد إلــى مــا إذا كان
التدريــب ينطبــق علــى العمــل اليومــي بعــد بضعــة أشــهر مــن التدريــب .وينبغــي
تطويــر أســاليب أفضــل لتقييــم أثــر التدريــب.

●

يشــكل نقــص الوقــت واملــوارد صعوبــات شــائعة فـــي تطويــر التدريــب واملشــاركة
فيــه .وينبغــي للمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة أن تشــدد علــى دور التدريــب فـــي
تطويــر إحصــاءات جيــدة.

●

حتفيــز اخلبــراء فـــي املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة لتطويــر التدريــب هــو
املفتــاح .وعلــى الرغــم مــن أن دفــع مبلــغ إضافـــي مقابــل التدريــب ميكــن أن
يكــون فـــي بعــض األحيــان ميــزة ،فــإن ذلــك غيــر ممكــن بالنســبة ملعظــم املكاتــب
اإلحصائيــة الوطنيــة .وبالتالــي ،ينبغــي أن يكــون تعزيــز الدافــع الداخلــي فـــي
جوهــر االهتمــام ،علــى ســبيل املثــال مــن خــال تعزيــز املتعــة فـــي التدريــس
والتطويــر املهنــي واالحتــرام والوضــع االجتماعــي ،فض ـ ً
ا عــن تعزيــز الفــرص
الوظيفيــة للمدربــن.

●

وباملثــل ،سيســتفيد الطلبــة مــن تعزيــز احلافــز للتدريــب .فكمــا لوحــظ ،فــإن
قلــة مــن البلــدان لديهــا صــات مباشــرة بــن فــرص التدريــب والترقيــة .وعندمــا
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تكــون مشــغولة مبهامهــم اليوميــة ،فــإن هــذا يوفــر حافــزاً قليــ ً
ا للموظفــن
لتعزيــز مهاراتهــم مــن خــال حضــور التدريــب .وعلــى املــدى الطويــل ،يقلــل ذلــك
مــن املهــارات اإلحصائيــة للمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة .وميكــن زيــادة احلافــز
للتدريــب مــن خــال تلقــي مهــام وفــرص مثيــرة لالهتمــام للترقيــة.
●

وكمــا لوحــظ ،يتيــح التعلــم اإللكترونــي فرصــة إلشــراك مشــاركني إضافيــن
فـــي الــدورات .وينبغــي بــذل جهــد إلشــراك املزيــد مــن اإلنــاث فـــي التدريــب فـــي
البلــدان التــي يكــون فيهــا متثيلهــن ناقص ـاً.
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 .1ملخص تنفيذي
مت إعــداد هــذا التقريــر مــن قبــل الشــبكة العامليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي ،ومولتــه
أمانــة الشــبكة وشــعبة اإلحصــاءات بــاألمم املتحــدة  /إدارة الشــؤون االقتصاديــة
واالجتماعيــة .وقــد أُعــد التقريــر اســتجابة لالحتياجــات التــي مت حتديدهــا لــدى
املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة مــن قبــل فريــق لــدى الشــبكة عمِ ــل علــى معاجلــة طلبــات
املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة.
يســتند التقريــر إلــى مقابــات مــع الســلطات فـــي ثمانيــة بلــدان :أرمينيــا وإثيوبيــا
وفيجــي وغانــا واملكســيك واملغــرب وموزمبيــق وفيتنــام .وفـــي جميــع البلــدان ،أُجريــت
مقابــات مــع املكتــب اإلحصائــي الوطنــي ،كمــا أجريــت مقابــات إضافيــة فـــي بلديــن
مــن بينهــا مــع منتجــن آخريــن لإلحصــاءات الرســمية مــن بــن تلــك البلــدان .ويــود
املؤلــف أن يشــكر هــذه الســلطات علــى مســاهماتها ومشــاركتها وانفتاحهــا خــال
املناقشــات.
ويقتــرح التقريــر حــث البلــدان التــي ليــس لديهــا تشــريع يعــزز تنســيق النظــام
اإلحصائــي الوطنــي العمــل علــى تنفيــذ مثــل هــذه التشــريع ،باإلضافــة إلــى وضــع
برنامــج تدريبــي يتعلــق بتنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي ملوظفـــي وإلدارة مكاتــب
اإلحصــاء الوطنيــة ومنتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن .ومــن الطــرق املوصي بها
للمضــي قدمـاً برامــج التعلــم اإللكترونــي عــن بعــد ،التــي وضعتهــا املكاتــب اإلحصائيــة
الوطنيــة وقامــت املنظمــات الدوليــة بتكييفهــا وتقدميهــا للمكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة
ومنتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن فـــي البلــدان .كمــا يوصــي بــأن يســاعد
املانحــون الدوليــون فـــي تنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي فـــي البلــدان مــن خــال
متويــل اخلبــراء الدوليــن باعتبارهــم مرشــدين إلدارة املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة.
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 .2ما مت تع ُلمه
 1 - 2احلالة الراهنة للتنسيق والتعاون فـي النظام اإلحصائي الوطني
متــر عمليــة تطويــر النظــام اإلحصائــي الوطنــي فـــي مختلــف البلدان مبراحــل مختلفة،
فهــي عمليــة تطوريــة باســتمرار .كمــا أن البلــدان التــي أجريــت عليهــا هــذه الدراســة
هــي أيضـاً فـــي مراحــل مختلفــة مــن هــذا التطــور ،ممــا يؤثــر علــى التدابيــر التــي قــد
تكــون ذات صلــة بهــا.
وفـــي جميــع البلــدان التــي أجريــت معهــا مقابــات ،كان املكتــب اإلحصائــي الوطنــي
ينتــج أكثــر مــن نصــف اإلحصــاءات الرســمية ،فـــي حــن أن منتجــي اإلحصــاءات
الرســمية اآلخريــن ينتجــون اإلحصــاءات املتبقيــة .ولــدى منتجي اإلحصاءات الرســمية
اآلخريــن مجموعــات بيانــات خاصــة بهــم مــن مســوح أو مــن مصــادر إداريــة ،وعــادة
مــا تكــون الوحــدات اإلحصائيــة التابعــة لهــم صغيــرة جــداً ،مــع اســتثناءات ملحوظــة
مثــل املصــرف الوطني/البنــك املركــزي الــذي يشــمل علــى قســم كبيــر لإلحصــاءات.
ومــن بــن البلــدان التــي أجريــت معهــا لقــاءات ،تتميــز املكســيك بوجــود تنســيق متطــور
وفعــال للغايــة يســتند إلــى قانــون يتمتــع بســلطات تنســيق مناســبة ملكتــب اإلحصــاء
الوطنــي ،ويحــدد أيض ـاً تنظيم ـاً قوي ـاً للتعــاون الــازم .كمــا أن لــدى املكســيك برامــج
تدريبيــة متطــورة ملكتــب اإلحصــاء الوطنــي وملنتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن،
وهنــاك تدريــب مشــترك للموظفــن لــدى جميــع الشــركاء اإلحصائيــن .وتشــمل هــذه
البرامــج دورات تعليميــة إلكترونيــة عــن بعــد مفصلــة جلميــع الشــركاء فـــي النظــام
اإلحصائــي الوطنــي حــول قضايــا التنســيق الهامــة والــدورات التــي ميكــن اســتخدامها
كنمــوذج أو إلهــام لالســتخدام فـــي العديــد مــن البلــدان األخــرى.
وتفتقــر بلــدان أخــرى أُجريــت معهــا مقابــات إلــى التشــريع املتعلــق بالنظــام اإلحصائي
الوطنــي وســلطات التنســيق اخلاصــة بــه ،فـــي حــن أن بعضهــا لديــه تشــريع لــم ينفــذ
بالكامــل بســبب ظــروف صعبــة ،مبــا فـــي ذلــك جائحــة كورونــا .19

62

 2 - 2املشكالت والفرص املتعلقة بتنسيق النظام اإلحصائي الوطني
تشمل التدابير التي قد تعزز تنسيق النظام اإلحصائي الوطني على:
 .1قانــون يضــع أساسـاً ترتيبيـاً للنظــام اإلحصائــي الوطنــي ،مبــا فـــي ذلــك تنظيمــه،
وصالحيــات التنســيق ،واملبــادئ التــي يجــب إتباعهــا،
 .2اللوائــح أو املعاييــر وأوصافهــا التــي يجــب إتباعهــا فـــي جميــع مكونــات النظــام
اإلحصائــي الوطنــي فيمــا يتعلــق بالتخطيــط وجمــع البيانــات واملعاجلــة والنشــر
وحمايــة البيانــات والســرية وضمــان اجلــودة والبيانــات الوصفيــة،
 .3التشــاركية بــن أعضــاء النظــام اإلحصائــي الوطنــي فيمــا يتعلــق بســجالت البيانــات
وأطــر أخــذ العينــات مــن الوحــدات اإلحصائية الرئيســية،
 .4املســاعدة املنهجيــة والتوجيــه ملنتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن مــن قبــل
مكتــب اإلحصــاء الوطنــي ،علــى غــرار أخــذ العينــات ،والتكيــف املوســمي ،وحمايــة
البيانــات،
 .5النشر املشترك أو تشارك اخلبرة فـي نشر اإلحصاءات،
 .6تنسيق التقارير املوجهة إلى املنظمات الدولية،
 .7نظــم البيانــات الوصفيــة املشــتركة أو مســاعدة منتجــي اإلحصــاءات الرســمية
اآلخريــن حــول البيانــات الوصفيــة،
 .8نظام إصدار الشهادات لإلحصاءات الرسمية،
 .9التدريب،
وتختلــف احلالــة فيمــا يتعلــق بــكل نقطــة مــن هــذه النقــاط فـــي البلــدان التــي أُجريــت
معهــا مقابــات ،وذلــك علــى النحــو املبــن أدنــاه.
النقطــة  :1يواجــه القانــون فـــي املغــرب وهــي أحــد البلــدان التــي أُجريــت معهــا
مقابــات مشــاكل حقيقيــة ويحتــاج إلــى عــاج مــن أجــل دعــم التنســيق .فهــي متلــك
قانــون إحصــاءات ،ولكنــه ال يضمــن ســلطات التنســيق وهيــكل تنظيمــي عملــي .وفـــي
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غانــا ،هنــاك تشــريعات جيــدة ،ولكــن بســبب العقبــات العمليــة لــم يكــن مــن املمكــن
حتقيــق أهدافهــا فيمــا يتعلــق بتنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وإذا رغبــت
البلــدان فـــي حتســن قانــون اإلحصــاءات بهــدف تنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي
وترغــب فـــي إنشــاء تدريــب علــى ذلــك ،فيمكنهــا أن تســتأنس بقانــون األمم املتحــدة
العــام لإلحصــاءات الرســمية(((.
النقطــة  :2أي اللوائــح أو املعاييــر وأوصافهــا؛ يفتقــر العديــد مــن البلــدان التي أُجريت
معهــا مقابــات إلــى هــذه املعاييــر وأعربــت عــن حاجتهــا إلــى تطويرهــا ورغبــة فـــي
املســاعدة علــى القيــام بذلــك .ومــن املمكــن حتديــد أفضــل املمارســات لهــذه اجلوانــب
فـــي األدبيــات الدوليــة وتكييفهــا مــع هيــاكل وبيئــات البلــدان حســب خصوصياتهــا.
وهنــا يُوصــى بالبنــاء علــى أســاس املبــادئ األساســية لــأمم املتحــدة وإطــار ضمــان
اجلــودة الوطنــي لــأمم املتحــدة ،إذ يتضمــن هــذا اإلطــار “توصيــات موجهــة نحــو
ضمــان جــودة اإلحصــاءات الرســمية فـــي جميــع مكونــات النظــام اإلحصائــي الوطنــي
بأكملــه ( )...فهــو يوفــر املكونــات والهيــكل العــام الــذي ميكــن مــن خاللــه تطويــر إطــار
ضمــان اجلــودة الوطنــي لــأمم املتحــدة خــاص بــكل بلــد علــى حــده ،إذا لــزم األمــر(((”
 .وميكــن اســتخدام إطــار ضمــان اجلــودة الوطنــي لــأمم املتحدة فـــي التقييم وحتديد
األولويــات فيمــا بعــد .إن النســخة احملدثــة لديهــا ثالثــة مبــادئ منفصلــة ومتطلبــات
لتنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي التــي ميكــن أن تلهــم البلــدان فـــي مســاعيها.

يوجــد إطــار مفيــد للعمــل املتعلــق بالتنســيق بــن عــدة منتجــن لإلحصــاءات ،وهــو
منــوذج العمليــة اإلحصائيــة العامــة ،فهــذا معيــار عاملــي صــادر عــن اللجنــة االقتصاديــة
األوروبيــة لــأمم املتحــدة ،يضــع مصطلحــات لعمليــات اإلنتــاج اإلحصائــي .وميكــن
اســتخدامه كإطــار لتقييــم ومقارنــة عمليات اإلنتاج اإلحصائية القائمة فـــي مؤسســات
النظــام اإلحصائــي الوطنــي ،ولكنــه أيضـاً إطــار للمبــادئ التوجيهيــة واملعايير املشــتركة
التــي ستســتخدم عبــر النظــام اإلحصائــي الوطنــي .إن فـــي منــوذج العمليــة اإلحصائيــة
العامــة مؤشــرات للجــودة تتماشــى مــع متطلبــات إطــار ضمــان اجلــودة الوطنــي لــأمم

املتحــدة.
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ومــع ذلــك ،فــإن عمليــات اإلنتــاج اإلحصائــي ليســت فقــط هــي التــي فـــي دائــرة التركيز
مــن أجــل تنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي .يبــن الشــكل  1هــذه العمليــات األخــرى
ذات الصلــة ،اســتنادا إلــى معيــار منــوذج النشــاط العــام للمؤسســات اإلحصائيــة للجنــة
االقتصاديــة األوروبيــة لــأمم املتحــدة((( .فهــو يعتمــد كثيــراً علــى العمليــات اإلداريــة
فـــي “االســتراتيجية والقيــادة” ،حيــث يشــمل ذلــك تنظيــم التعــاون بــن املنظمــات.
إن خدمــات دعــم الشــركات ضروريــة فـــي توحيــد اخلدمــات وتقاســمها ،مثــل تبــادل
البيانــات والنتائــج اإلحصائيــة .كمــا إن إدارة القــدرات بشــكل عــام تتعلــق بكيفيــة
تخطيــط وتنفيــذ تغييــرات رئيســية فـــي األدوات والعمليــات ومــا إلــى ذلــك .ويشــمل
ذلــك برامــج تدريبيــة للموظفــن تهــدف إلــى تعزيــز التنســيق فـــي النظــام اإلحصائــي
الوطنــي.
العمليات اإلدارية واألساسية وعمليات الدعم

الشكل  : 1تنظيم النظام االحصائي وبيئته
النقطــة  :3وهــي تقاســم البيانــات مثــل أطــر العينات أو البيانات املتعلقة باالســتبيانات
املعبــأة جزئيـاً؛ إن هــذا التقاســم ســيعزز التنســيق ،ألنــه مينــع التضارب بــن إحصاءات
مختلــف الــوكاالت ،علــى ســبيل املثــال التضــارب الناجــم عــن أوجــه قصــور مختلفــة
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فـــي أطــر أخــذ العينــات .وميكــن أن يــؤدي تقاســمها إلــى حتســن احلفــاظ علــى أطــر
أخــذ العينــات إذا ســاهمت عــدة وكاالت فـــي حتديثهــا باتصالهــا مــع املســتجيبني .ومــن
الواضــح أن املشــاركة تضيــف أيضـاً إلــى الكفــاءة .ويحــدث التقاســم فـــي العديــد مــن
البلــدان التــي أُجريــت معهــا مقابــات ولكــن ليــس بطريقــة منهجيــة .ومــن الضــروري
وجــود أســاس قانونــي لهــذه املمارســات إلحــراز تقــدم ألنــه مــن الضــروري حمايــة
البيانــات املســتخدمة واملعاجلــة مــن أجــل اإلحصــاءات مــن االســتخدام ألغــراض
أخــرى .ويجــب أن يكــون هنــاك حــد تنظيمــي صــارم بــن اإلدارات اإلحصائيــة
واإلدارات األخــرى لــدى منتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن ،ويجــب أال تتخطــى
البيانــات األساســية اإلحصائيــة األهــداف اإلحصائيــة املتعــارف عليهــا.
النقطــة  :4وهــي املســاعدة املنهجيــة والتوجيــه املقدمــن إلــى املنتجــن اآلخريــن
لإلحصــاءات الرســمية؛ يبــدو أن املســاعدة املنهجيــة املباشــرة مــن املكتــب اإلحصائــي
الوطنــي نــادراً مــا حتــدث فـــي البلــدان التــي أجريــت معهــا مقابــات ،ولكنهــا حتصــل
بانتظــام فقــط فـــي املكســيك .ويلــزم توافــر اخلبــرة فـــي العديــد مــن املجــاالت املختلفــة
للمنهجيــة اإلحصائيــة مــن أجــل إنتــاج إحصــاءات ذات جــودة لإلحصــاءات الرســمية
مبــا يتماشــى مــع املبــادئ األساســية لــأمم املتحــدة وإطــار ضمــان اجلــودة الوطنــي
لــأمم املتحــدة .وغالب ـاً مــا يكــون املنتجــون اآلخــرون لإلحصــاءات الرســمية عبــارة
عــن وحــدات صغيــرة جــداً (عــدد موظفيهــا يكــون أحيان ـاً  2أو  ،)3ممــا يعنــي أنــه ال
ميكــن أن تكــون لديهــم خبــرة فـــي جميــع املجــاالت الضروريــة للمنهجيــة اإلحصائيــة.
ولذلــك ،ســيكون مــن املفيــد جلــودة وتنســيق اخلدمــات اإلحصائيــة إن كان ميكــن
اعتبــار القــدرة املنهجيــة فـــي املكتــب الوطنــي لإلحصــاء كمركــز كفــاءة مشــتركة ملجمــل
النظــام اإلحصائــي الوطنــي ،وهــذا مــن شــأنه أن يســاعد كثيــراً فـــي تنســيق النظــام
اإلحصائــي الوطنــي .وميكــن أن يتخــذ ذلــك شــكل قيــام املكتــب اإلحصائــي الوطنــي
بتقــدمي تدريــب علــى املنهجيــة ،أو تقــدمي مشــورة ملموســة إلجــراء مســوح محــددة ،أو
حتــى قيــام خبــراء املنهجيــة فـــي املكتــب اإلحصائــي الوطنــي مبهــام معينــة للمنتجــن
اآلخريــن لإلحصــاءات الرســمية ،مثــل إتاحــة تصاميــم متقدمــة للمعاينــة وجتميــع
أخطــاء املعاينــة .ومــن شــأن جميــع هــذه األنشــطة أن تســاعد علــى تنســيق النظــام
اإلحصائــي الوطنــي.
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النقطــة  :5النشــر؛ مــن املهــم أن يتمكــن املســتخدمون مــن احلصــول علــى اإلحصــاءات
الرســمية مــن أي وكالــة إحصائيــة كجــزء مــن كل البيانــات املتوفــرة ليمكــن اســتخدامه
مــن اجلميــع بشــكل مفيــد .ومــن الناحيــة املثاليــة ،ينبغــي أن يكــون املســتخدمون
قادريــن علــى الذهــاب إلــى نقطــة وصــول وطنيــة واحــدة والعثــور علــى اإلحصــاءات
التــي يحتاجونهــا ،مقدم ـ ًة بطريقــة موحــدة ومــع بيانــات وصفيــة متناســقة .وإذا لــم
يكــن ذلــك ممكنــاً متامــاً ،فينبغــي علــى األقــل ربــط مواقــع اإلحصــاءات ببعضهــا
البعــض واتبــاع معاييــر مشــتركة .ويبــدو أن هــذا هــو احلــال إلــى حــد مــا فـــي بعــض
البلــدان التــي أًجريــت معهــا مقابــات ،مثــل أن يقــدم املنتجــون اآلخــرون لإلحصــاءات
الرســمية بعــض أو كل إحصاءاتهــم إلــى املكتــب الوطنــي لإلحصــاء لنشــرها؛ مثــال
جيــد علــى ذلــك ميكــن العثــور عليــه فـــي موقــع إحصائيــات إيرلنــدا علــى شــبكة
اإلنترنــت ،#/https://data.cso.ie ،حيــث يتــم عــرض جميــع إحصــاءات املنتجــن
اآلخريــن لإلحصــاءات الرســمية فـــي قائمــة مجــاالت اإلحصــاء .ولكــن العديــد مــن
البلــدان التــي أُجريــت معهــا مقابــات تقــول إن هنــاك حاجــة إلــى حتســن اتســاق
النشــر .علــى ســبيل املثــال ،مــن املهــم أن يتــم نشــر أرقــام جديــدة فـــي وقــت واحــد إذا
كان هنــاك عــدة مواقــع علــى اإلنترنــت .ولذلــك ،وكمــا أكــد املغــرب ،فــإن تكنولوجيــات
الربــط والتبــادل موضــوع مهــم فـــي برامــج التدريــب لدعــم تنســيق النظــام اإلحصائــي
الوطنــي.
النقطــة  :6إعــداد تقاريــر منســقة إلــى املنظمــات الدوليــة؛ مــن املهــم أن تكــون
املســاهمات املقدمــة مــن البلــدان لفائــدة اإلحصــاءات الدوليــة منســقة تنســيقاً جيــداً،
وأن تكــون هنــاك آليــة للتأكــد مــن أن اإلحصــاءات متناســقة لــدى املنتجــن الوطنيــن
وأن متتثــل للمعاييــر الدوليــة .وميكــن حتقيــق ذلــك مــن خــال النظــر إلــى املكتــب
اإلحصائــي الوطنــي علــى أنــه نقطــة االتصــال املركزيــة لهــذه التقاريــر ،وفـــي حالــة
إبــاغ املنتجــن اآلخريــن لإلحصــاءات الرســمية مباشــرة بأنفســهم إلــى املنظمــات
الدوليــة ،ينبغــي عليهــم أن يعلمــوا املكتــب اإلحصائــي الوطنــي بهــذا اإلبــاغ .وهــذه
نقطــة ضعــف فـــي العديــد مــن البلــدان التــي أُجريــت معهــا مقابــات .وفـــي بعــض
احلــاالت ،يتكفــل املكتــب اإلحصائــي الوطنــي ببعــض التقاريــر واالتصــاالت بــن
املنتجــن اآلخريــن لإلحصــاءات الرســمية واملنظمــات الدوليــة ،فـــي حــن لــم تكــن
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هنــاك نظــرة عامــة معينــة علــى مــا يجــري فـــي أجــزاء أخــرى مــن النظــام.
النقطــة  :7البيانــات الوصفيــة؛ أعربــت بعــض البلــدان التــي أُجريــت معهــا مقابــات
عــن احلاجــة إلــى وضــع معاييــر للبيانــات الوصفيــة التــي سيســتخدمها جميــع أعضــاء
النظــام اإلحصائــي الوطنــي ،ولكــن يبــدو أن أيــا منهــا لــم تتمكــن مــن ذلــك .وتعتبــر
معاييــر البيانــات الوصفيــة مهمــة جلميــع املسـ ِ
ـتخدمني ألنهــا تســمح لهــم بالتأكــد مــن
محتويــات اإلحصــاءات وجودتهــا وتقريــر مــا إذا كانــت مفيــدة لغرضهــم .وينبغــي أيضـاً
اســتخدام البيانــات الوصفيــة فـــي توليــد املنتجــات اإلحصائيــة لــكل شــريك فـــي دائــرة
النظــام اإلحصائــي الوطنــي ،وتبــادل البيانــات بينهــم ،وبــن النظــام اإلحصائــي الوطني
والشــركاء اخلارجيــن مثــل املنظمــات الدوليــة .وينبغــي اســتخدام معيــار أو أكثــر مــن
املعاييــر الدوليــة املعتــرف بهــا للبيانــات الوصفيــة كأســاس للمعاييــر الوطنيــة جلعــل
اإلحصــاءات قابلــة لالســتخدام عبــر احلــدود اعتمــادا علــى التطــور ومســتوى الطمــوح
للنظــام اإلحصائــي فـــي البــاد .وميكــن العثــور علــى مســاهمات مثيــرة لالهتمــام فـــي
( ،Nesstar((1وهيــكل البيانــات الوصفيــة املتكاملــة( ، )SIMS(((1ودورة حيــاة مبــادرة
توثيــق البيانــات ( .3((1وهيــكل البيانــات الوصفيــة املتكاملــة هــو معيــار للبيانــات
الوصفيــة املرجعيــة التــي أعدهــا املكتــب اإلحصائــي األوروبــي.

النقطــة  :8نظــام إصــدار الشــهادات لإلحصــاءات الرســمية؛ مــن بــن البلــدان التــي
أُجريــت معهــا مقابــات ،لــم تضــع ســوى املكســيك نظاماً إلصدار الشــهادات ونشــرها.
ويتعــن أن يتولــى إدارة هــذه الشــهادة املكتــب اإلحصائــي الوطنــي أو ســلطة مركزيــة
أخــرى منحتهــا التشــريعات ســلطة القيــام بذلــك .وإذا ُمنحــت الشــهادة إلــى منتجــن
آخريــن لإلحصــاءات الرســمية ،فــإن ذلــك يــدل علــى االلتــزام مبعاييــر جــودة معينــة.
ويتعــن اإلعــان عنهــا بوضــوح علــى مواقــع االلكترونيــة (ويــب) املتعلقــة باإلحصــاءات.
ِ
للمســتخدمني إمكانيــة تقييــم فائــدة اإلحصــاءات
ومــن شــأن التصديــق أن يتيــح
للغــرض املقصــود ،كمــا أنــه سيســمح لهــم بتحديــد إحصــاءات مفيــدة ذات جــودة،
وبالتالــي زيــادة الثقــة فـــي اإلحصــاءات .وســيؤدي باإلضافــة الــى ذلــك إلــى زيــادة
10 Norwegian Centre for Research Data (NSD) (2021
)11 Eurostat (2020
)12 DDI Alliance (2014
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اســتخدام اإلحصــاءات عبــر مختلــف شــرائح املسـ ِ
ـتخدمني والرفــع مــن فائدتهــا مبــا أن
العديــد مــن اجلهــات الفاعلــة تســتخدم نفــس اإلحصــاءات كقاعــدة التخــاذ القــرارات
أو تقــدمي التبريــرات ألنشــطتها.
النقطة  :9التدريب؛ وسيتم التعرض اليها فـي الفقرة التالية.

 3 - 2احلالة الراهنة للتدريب املتعلق بتنسيق النظام اإلحصائي
الوطني
يوجــد لــدى مكتــب اإلحصــاء الوطنــي فـــي جميــع البلــدان الــواردة فـــي هــذا التقريــر
برنامــج تدريبــي ملوظفيهــا .وفـــي البعــض منهــا يتــم تنظيــم التدريــب فـــي مؤسســات
منفصلــة إلــى حــد مــا عــن اإلنتــاج اإلحصائــي .ويوجــد فـــي دولــة واحــدة وهــي املغرب،
مؤسســة محــددة شــبيهة باجلامعــة متخصصــة فـــي التدريــب اإلحصائــي ،ليــس فقــط
للموظفــن احلاليــن فـــي املكتــب الوطنــي لإلحصــاء ولكــن أيضــاً ملــن ســيكونون
إحصائيــن وخبــراء فـــي اإلحصــاء .غيــر أن معظــم البلــدان التــي أُجريــت معهــا
مقابــات ال تقــوم بتدريــب يتنــاول مباشــرة مفهــوم تنســيق النظــام الوطنــي لإلحصــاء.
ومــع ذلــك ،فــإن العديــد مــن األنشــطة التدريبيــة فـــي معظــم البلــدان تتصــل بشــكل
غيــر مباشــر بالنظــام اإلحصائــي الوطنــي ،ألنهــا تتنــاول مواضيــع مشــتركة بــن املكتــب
الوطنــي لإلحصــاء واملنتجــن اآلخريــن لإلحصــاءات الرســمية ،مثــل التصنيفــات أو
املعاييــر املتفــق عليهــا دولي ـاً بشــأن املفاهيــم علــى غــرار احلســابات القوميــة.
وفـــي جــل البلــدان ،تســتهدف برامــج التدريــب التــي يقدمهــا املكتب الوطنــي لإلحصاء
موظفيــه دون غيرهــم ،وال تدعــو املشــاركني مــن املنتجــن اآلخريــن لإلحصــاءات
الرســمية إال فـــي بعــض األحيــان ،وال يوجــد ســوى عــدد قليــل مــن البلــدان التــي لديهــا
برنامــج تدريبــي متهيــدي مشــترك للموظفــن اإلحصائيــن اجلــدد.
تســتخدم املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة واملنتجــون اآلخــرون لإلحصــاءات الرســمية
فـــي عــدة بلــدان موظفيهــا وتشــجعهم علــى زيــادة كفاءاتهــم مــن خــال دورات التعلــم
اإللكترونــي ،ولكــن ،كمــا هــو موضــح فـــي القســم التالــي ،ليــس مــن الســهل العثــور علــى
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دورات تعلــم إلكترونــي متاحــة علــى شــبكة اإلنترنــت تتناســب متامــا مــع تعزيــز تنســيق
النظــام اإلحصائــي الوطنــي.
ميثــل نقــص املدربــن اخلبــراء مشــكلة كبيــرة فـــي جميــع البلــدان التــي أُجريــت معهــا
مقابــات ،حيــث حتــاول املكاتــب اإلحصائيــة الوطنيــة انتــداب مدربــن خبراء رئيســيني
يعملــون كل يــوم علــى موضــوع التدريــب ،ولكــن بطبيعــة احلــال هــؤالء اخلبــراء نــادرون
ومشــغولون بواجباتهــم اليوميــة .كمــا أن هنــاك مشــكلة تتمثــل فـــي صعوبــة مكافــأة
املدربــن علــى جهودهــم اإلضافيــة ،مــع االشــارة وأنــه فـــي بعــض البلــدان ،يتــم تعيــن
مدربــن مــن مؤسســات أكادمييــة.

 4 - 2املشكالت والفرص املتعلقة بالتدريب املتصل بتنسيق النظام
اإلحصائي الوطني
أبلغــت بعــض البلــدان بأنهــا تســتخدم برامــج التعلــم اإللكترونــي فـــي التدريــب ،وتشــجع
موظفيهــا علــى تعزيــز كفاءاتهــم باســتخدام التعلــم اإللكترونــي .وفـــي معظــم احلــاالت،
حاولــوا العثــور علــى مثــل هــذه الــدورات خــارج املؤسســة .وفـــي أحــد البلــدان ،وهــي
املكســيك ،وضــع املكتــب اإلحصائــي الوطنــي برنامجـاً كامـ ً
ا للتعلــم اإللكترونــي ،فـــي
حــن ذكــر آخــرون املنصــات الدوليــة التــي تقــدم خدمــات مجانيــة أو مدفوعــة للتعلــم
اإللكترونــي( ،((1وهــذا ميكــن أن يكــون وســيلة معقولــة ومفيــدة للمضــي قدم ـاً .ومــن
األمثلــة علــى ذلــك“ :دورة ضخمــة مفتوحــة علــى اإلنترنــت تعــزز مشــاركة أصحــاب
املصلحــة مــن أجــل تنفيــذ واســتعراض أجنــدة عــام .((1(”)2nd ed – 2020( 2030
ومــع ذلــك ،يبــدو أن منصــات التدريــب هــذه تســتهدف اليــوم بشــكل صريــح أهــداف
التنميــة املســتدامة علــى الرغــم مــن أنهــا حتتــوي علــى عناصــر ذات صلــة بتنســيق
النظــام اإلحصائــي الوطنــي ،إال أنهــا ال تخبــر الكثيــر عــن كيفيــة تنظيمــه بشــكل أكثــر
فعاليــة.

)13 UNITAR (2020); UN (2020_2); UN/ESCAP (2021
)14 UNITAR (2020
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وقــد عملــت الشــبكة العامليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي علــى إنشــاء منبــر مشــترك
لــدورات تعلــم إلكترونــي متعلقــة بالنظــام اإلحصائــي الوطنــي وتنســيقه ،وهــو متــاح
للجمهــور علــى  .www.unsdglearn.org/statisticsوحتــى اآلن ،ال يوجــد بهــا ســوى
حوالــي  60دورة ،والشــبكة تعمــل علــى إضافــة املزيــد .وهنــا أيضــاً ميكــن إضافــة
املزيــد مــن الــدورات مــن البلــدان.
وفـــي املكســيك ،أنشــأ املعهــد الوطنــي لإلحصــاء واجلغرافيــا مجموعــة قويــة للتعلــم
اإللكترونــي تتصــل بالنظــام اإلحصائــي الوطنــي وتنســيقه .ويبــدو أن هــذه الــدورات
ميكــن أن تكــون مصــدر إلهــام محتمــل للعديــد مــن البلــدان األخــرى ،وهــي تشــمل
العناصــر التاليــة:
●

النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية،

●

لوائح النظام الوطني للمعلومات اإلحصائية واجلغرافية،

●

التصنيــف املكســيكي للبرامــج الدراســية حســب مجــاالت التدريــب األكادميــي
فـــي تنفيــذ األنشــطة اإلحصائيــة واجلغرافيــة املتعلقــة بإحصــاءات التعليــم،

●

النظــام الوطنــي لتصنيــف املهــن فـــي أداء األنشــطة اإلحصائيــة واجلغرافيــة
املتعلقــة باملعلومــات عــن املهنــة والعمــل،

●

ورشة عمل حول إنشاء املعلومات اإلحصائية ،

●

ورشة عمل حول التصميم النظري من أجل توليد اإلحصاءات األساسية،

●

دورة حول عرض البيانات اإلحصائية فـي جداول ورسوم بيانية،

●

ورشة حول تصميم أدوات االلتقاط،

●

أداة لتقييم جودة السجالت اإلدارية.

وإذا وافــق املعهــد الوطنــي لإلحصــاء واجلغرافيــا علــى ذلــك ،ميكــن تقييــم بعــض
هــذه الــدورات تقييمـاً أوثــق ،وميكــن إنشــاء نســخة معممــة وعرضهــا كأســاس لبلــدان
أخــرى .وســيكون مــن اجليــد تكييــف هــذه البرامــج املعممــة مــع ظــروف محــددة فـــي
البلــد الــذي ستســتخدم فيــه .بعــض املمارســات اجليــدة التــي مت العثــور عليهــا أثنــاء
املقابــات  -وليــس كلهــا – موجــودة فـــي النســخة اإلجنليزيــة مــن هــذا التقريــر.
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 .3األنشطة املقترحة لتعزيز التدريب فـي مجال تنسيق النظام
اإلحصائي الوطني
 1 - 3تدريب موظفـي املكتب اإلحصائي الوطني
مــن املتوقــع أن يســتفيد موظفــو املكتــب اإلحصائــي الوطنــي مــن الــدورات التدريبيــة
التــي تركــز علــى وجــود النظــام اإلحصائــي الوطنــي وأهميــة التنســيق؛ وينبغــي
أن يشــمل التدريــب معرفــة النظــام القائــم فعــا فـــي البلــد .وميكــن تقــدمي هــذه
الــدورات التدريبيــة كــدورات حضوريــة ،ولكــن قــد يكــون مــن األســهل واألقــل كلفــة
أن يتــم تنظيمهــا كــدورات تعلــم إلكترونــي .وميكــن تطويرهــا علــى أســاس دورات
التعلــم اإللكترونــي املكســيكية( ،((1علــى ســبيل املثــال ،ولكــن يجــب تكييفهــا مــع البلــدان
فيمــا يتعلــق باللغــة وكذلــك احملتــوى .وميكــن أن تشــمل نوع ـاً مــن امتحــان أو أســئلة
اختياريــة ،والتأكــد مــن أن الطالــب قــد فهــم واكتســب املعرفــة مــن الــدورة التدريبيــة،
ورمبــا أيضــاً االعتماديــة.
وينبغي أن يشمل التدريب بعض أو كل املواضيع التالية:
.1

مبــادئ األمم املتحــدة األساســية لإلحصــاءات الرســمية
املمارســة

(((1

ومدونــة قواعــد

 .2قانون اإلحصاءات
 .3أهمية النظام اإلحصائي الوطني
 .4محتوى وتنظيم النظام اإلحصائي الوطني
 .5األساليب األساسية لتوليد اإلحصاءات
 .6جودة اإلحصاءات وضبط اجلودة

(((1

15 See Annex 2, Mexico
16 An inspiration for this might be found in an e-learning course in Portuguese from
Brazil’s CSO (IBGE) https://www.unsdglearn.org/courses/fundamental-principles)of-the-official-statistics/ (visited on 4 January 2021
17 A proposal for the possible contents of such a training course is presented in
Annex 3
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 .7معايير البيانات الوصفية

(((1

 .8معايير احملتويات ،مبا فـي ذلك التصنيفات
 .9وسائل فعالة لتبادل البيانات
 .10سرية البيانات وحماية البيانات اإلحصائية
ال ينبغــي أن «تفــرض» كل هــذه الــدورات علــى جميــع املوظفــن .وميكــن أيض ـاً وضــع
درجــات مختلفــة مــن التفاصيــل فـــي الــدورات .بعــض عناصــر هــذه املواضيــع مدرجــة
فـــي الــدورات التدريبيــة احلاليــة ،علــى ســبيل املثــال،
https://www.unsdglearn.org/courses/introduction-to-datagovernance-for-monitoring-the-sdgs/.

وميكــن أن يكــون هنــاك نظــام لالعتمــاد ،مثــل حصــول موظفـــي املكتــب اإلحصائــي
الوطنــي وكذلــك منتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن علــى درجــة إحصائــي رســمي
مــن “الرتبــة أ” ،وقــد يكــون هــذا مفيــداً فـــي تنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي،
وتســهيل التعــاون بــن الشــركاء ،وحتفيــز املوظفــن علــى احلصــول علــى التدريــب
املوصــي بــه .وينبغــي أن يكــون أي مؤهــل معتمــد ُســمي إحصائــي معتمــد متســقاً مــع
املعاييــر املهنيــة التــي تســتخدمها اجلمعيــة اإلحصائيــة امللكيــة والرابطــة اإلحصائيــة
األمريكيــة وغيرهــا مــن الهيئــات املهنيــة اإلحصائيــة الوطنيــة .وميكــن وضــع نظــام
لالعتمــاد كإحصائــي رســمي بالتعــاون مــع مختلــف الهيئــات املهنيــة.

 2 - 3تدريب موظفـي املنتجني اآلخرين لإلحصاءات الرسمية
مــن حيــث املبــدأ ،فــإن برامــج التدريــب ملوظفـــي املكتــب اإلحصائــي الوطنــي وثيقــة
الصلــة أيض ـاً مبوظفـــي منتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن .ومــع ذلــك ،يجــب
أن يؤخــذ فـــي االعتبــار أن مــوارد منتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن نــادرة جــداً
فـــي كثيــر مــن احلــاالت ،وكذلــك القــدرة علــى تبنــي معرفــة جديــدة واالســتثمار فـــي
التدريــب .وســيكون مــن املهــم أن يتمكــن موظفــو املكتــب اإلحصائــي الوطنــي وموظفــو
18 A proposal for the possible contents of such a training course is presented in
Annex 3
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منتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن مــن اكتســاب فهــم مماثــل للمســائل املتصلــة
بالنظــام اإلحصائــي الوطنــي.

 3 - 3تدريب إدارة املكتب اإلحصائي الوطني ومنتجي اإلحصاءات
الرسمية اآلخرين (املستوى العالي واملتوسط)
بالنســبة لــإدارة وصنــاع القــرار ،ســيكون التدريــب بصفــة خاصــة علــى املوضوعــات
التاليــة ذات صلــة:
 .1املبادئ األساسية لألمم املتحدة لإلحصاءات الرسمية ومدونة املمارسات
 .2قانون اإلحصاءات
 .3أهمية النظام اإلحصائي الوطني
 .4محتوى وتنظيم النظام اإلحصائي الوطني
 .5البيانات الوصفية كأساس للجودة والتنسيق
إن الــدورات التدريبيــة التقليديــة ليســت كافيــة خاصــة بالنســبة لــإدارة العليــا للمكتــب
اإلحصائــي الوطنــي ،إذ ســيكون مــن املهــم أن يتلقــى كبيــر اإلحصائيــن الدعــم ألداء
دور منســق النظــام اإلحصائــي الوطنــي ،وهــذه مهمــة معقــدة وحساســة .وتعتبــر
املهمــة معقــدة ألنــه مــن الصعــب معرفــة مــن أيــن نبــدأ وأيــن ننتهــي عندمــا ننظــر إلــى
املتطلبــات العديــدة للنظــام اإلحصائــي الوطنــي .كمــا تعتبــر املهمــة كذلــك حساســة
ألنهــا تنطــوي علــى التفــاوض وحتقيــق التــوازن بــن املصالــح املختلفــة واالعتبــارات
للشــركاء فـــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي.
ولهــذه األســباب ،ســيكون مــن املفيــد االســتفادة مــن اخلبــرات والتجــارب فـــي البلــدان
األخــرى التــي عملــت علــى تنســيق وإدارة النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وحتقيقــا لهــذه
الغايــة ،يوصــى بتنظيــم اتصــال مباشــر بــن كبيــر اإلحصائيــن (أو كبــار املديريــن) مــع
زميــل أجنبــي يتمتــع بهــذه اخلبــرة ،ميكنــه أن يعمــل كمــدرب أو مرشــد يقــدم املشــورة
امللموســة ويقيــم اخلطــط والتقــدم ويبــدي مالحظــات عليهــا .وميكــن أن يشــمل
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ذلــك عقــد حلقــات دراســية لفريــق اإلدارة ،حيــث جتــري مناقشــة احلالــة املتعلقــة
بتنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي وخطــط حتســينه مــع الزميــل اخلارجــي ،الــذي
ميكنــه أيضـاً أن يســاعد فـــي املفاوضــات مــع منتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن
واحلكومــة .ويُوصــى بتمديــد ترتيــب التوجيــه هــذا علــى مــدى فتــرة زمنيــة ،علــى ســبيل
املثــال ،ســنتني ،جتــري خاللهمــا تفاعــات دوريــة بــن الشــركاء.

 4 - 3برامج تدريب مشتركة للموظفني اجلدد
ينبغــي تنظيــم برامــج تدريبيــة مشــتركة جلميــع املوظفــن اإلحصائيــن اجلــدد فـــي
املكتــب اإلحصائــي الوطنــي ولــدى منتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن فـــي
البلــدان التــي ال توجــد لديهــا بالفعــل مثــل هــذه البرامــج .وينبغــي أن تنظــم البرامــج
مــن قبــل املكتــب اإلحصائــي الوطنــي أو مؤسســة إحصائيــة إن وجــدت .ميكــن أن يكــون
املدربــون خبــراء مــن املكتــب اإلحصائــي الوطنــي أو فـــي بعــض احلــاالت مــن منتجــي
اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن.
ومــن املهــم أن يتــم التدريــب فـــي موقــع العمــل مــع مشــاركني مــن عــدة مؤسســات،
بحيــث يشــجع علــى روح املشــاركة فـــي مهمــة مشــتركة ويســاعد علــى إقامــة عالقــات
شــخصية عبــر النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وفـــي البلــدان التــي لديهــا عــدد كبيــر مــن
منتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن قــد يكــون مــن الصعــب جــداً تنظيــم تدريــب
للجميــع ،لذلــك ســيكون مــن الضــروري وعلــى األرجــح إدراج فقــط أهــم الشــركاء.
ولكــي يكــون البرنامــج فـــي متنــاول اجلميــع ،ميكــن أن يكــون محــدوداً زمنيـاً بخمــس أو
عشــر جلســات :لنصــف يــوم علــى ســبيل املثــال.
ميكن أن تكون املوضوعات املشمولة:
● نظرة عامة على النظام اإلحصائي الوطني للدولة
● اجلودة فـي اإلحصاءات
● التكيف املوسمي
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 .4كيف ميكن للمجموعات الدولية املانحة أن تساعد فـي التنسيق
والتدريب؟
ميكــن للمجتمــع الدولــي أن يســاعد البلــدان عــن طريــق حثهــا علــى إنشــاء وتنفيــذ
أســاس قانونــي مناســب لتنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي فـــي صــورة عــدم توفــر
هــذا األســاس .وقــد ورد ذلــك بوضــوح فـــي عــدة وثائــق لــأمم املتحــدة ،مثــل اإلطــار
الوطنــي لضمــان اجلــودة لــأمم املتحــدة ،ولكــن فـــي بعــض البلــدان ،يصعــب إقنــاع
الســلطة التشــريعية باالمتثــال لهــذا الشــرط وينبغــي التشــديد علــى ذلــك عندما ترســل
شــعبة اإلحصــاء فـــي األمم املتحــدة والشــبكة العامليــة ملعاهــد التدريــب اإلحصائــي
خالصــات االستشــارات إلــى البلــدان.
يعتبر التعلم اإللكتروني من بني الوسائل معقولة التكلفة وذات جدوى لتلبية احتياجات
التدريب ،مبا فـي ذلك التدريب الذي يهدف إلى تنسيق النظام اإلحصائي الوطني.
ومع ذلك ،من الصعب العثور على دورات مناسبة تهدف مباشرة إلى مجال املواضيع
املتعلقة بتنسيق النظام اإلحصائي الوطني .وميكن ألعضاء الشبكة الدولية ملعاهد
التدريب اإلحصائي واملجموعات املانحة الدولية األخرى أن يساعدوا من خالل رعاية
إعداد جرد لدورات التعلم اإللكتروني القائمة ووضع دورات للتعلم اإللكتروني بشأن
املواضيع ذات الصلة بالنظام اإلحصائي الوطني وإتاحتها مجاناً فـي مخزون مثل
 .unsdglearn.org/statisticsوفـي بعض احلاالت ،ميكن اعتماد البرامج التي وضعتها

البلدان بالفعل ،وتطويرها بطريقة تصبح قابلة لالستخدام فـي العديد من البلدان
األخرى ،ثم إتاحتها .وسيتطلب ذلك االستعانة بخبراء استشاريني إلجراء مزيد من
التطوير .كما ميكن ملجموعات املانحني االستعانة مبستشارين إلعداد دورات تدريبية
مثل تلك املبينة فـي امللحق .1
وينبغي أن يشمل التدريب بعض أو كل املواضيع التالية:
 .1مبــادئ األمم املتحــدة األساســية لإلحصــاءات الرســمية
املمارســة

(((1

ومدونــة قواعــد

19 An inspiration for this might be found in an e-learning course in Portuguese
from Brazil’s CSO (IBGE) https://www.unsdglearn.org/courses/fundamental)principles-of-the-official-statistics/ (visited on 4 January 2021
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 .2قانون اإلحصاءات
 .3أهمية النظام اإلحصائي الوطني
 .4محتوى وتنظيم النظام اإلحصائي الوطني
 .5األساليب األساسية لتوليد اإلحصاءات
 .6جودة اإلحصاءات وضبط اجلودة

(((2

 .7معايير البيانات الوصفية

(((2

 .8معايير احملتويات ،مبا فـي ذلك التصنيفات
 .9وسائل فعالة لتبادل البيانات
 .10سرية البيانات وحماية البيانات اإلحصائية
وميكــن ملجموعــات املانحــن أن تدعــم إنشــاء برامــج تدريــب مشــتركة ملكتــب اإلحصــاء
الوطنــي وملنتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن فـــي بلــدان مختــارة ،مثــل تلــك
املذكــورة فـــي الفقــرة  4 - 5أعــاه .وعندمــا يقــدم املانحــون التدريــب فـــي البلــدان
ذات الصلــة بأكثــر مــن وكالــة ،ينبغــي أن يشــملوها جميعهــا .وميكــن دعــوة املكتــب
اإلحصائــي الوطنــي علــى ســبيل املثــال إلــى دورات تدريبيــة ملنتجــي اإلحصــاءات
الرســمية اآلخريــن (وعــادة مــا تــدرب منظمــة الصحــة العامليــة وزارة الصحــة واملكتــب
اإلحصائــي الوطنــي أو منظمــة العمــل الدوليــة تــدرب وزارة العمــل وكذلــك املكتــب
اإلحصائــي الوطنــي) .إذا كانــت التدريبــات عامــة مثــل املبــادئ األساســية أو اإلطــار
القانونــي أو أهــداف التنميــة املســتدامة ،ينبغــي دعــوة منتجــي اإلحصــاءات الرســمية
اآلخريــن إلــى املشــاركة إلــى جانــب املكتــب اإلحصائــي الوطنــي.
وينبغــي للمانحــن الدوليــن أن يســاعدوا فـــي وضــع نظــام لالعتمــاد كإحصائيــن
رســميني بالتعــاون مــع مختلــف الهيئــات املهنيــة .ومــن شــأن نظــام االعتمــاد ،مثــا،
20 A proposal for the possible contents of such a training course is presented in
Annex 3
21 A proposal for the possible contents of such a training course is presented in
Annex 3
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إنشــاء درجــة إحصائيــة رســمية مــن «الرتبــة أ» حيــث ميكــن للموظفــن فـــي املكتــب
اإلحصائــي الوطنــي وكذلــك منتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن احلصــول عليهــا،
وأن يكــون هــذا النظــام مفيــداً لتنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي ،وتســهيل التعــاون
بــن الشــركاء ،وحتفيــز املوظفــن علــى احلصــول علــى التدريــب املوصــي بــه .وينبغــي
أن يكــون املؤهــل املعتمــد املُســمى إحصائــي معتمــد متســقاً مــع املعاييــر املهنيــة التــي
تســتخدمها اجلمعيــة اإلحصائيــة امللكيــة والرابطــة اإلحصائيــة األمريكيــة وغيرهــا من
الهيئــات املهنيــة اإلحصائيــة الوطنيــة.
وعــاوة علــى ذلــك ،ميكــن تقــدمي الدعــم لترتيبــات التوجيــه أو التدريــب لــإدارة العليــا
للمكتــب اإلحصائــي الوطنــي ،مثــل تلــك املذكــورة فـــي الفقــرة  5-3أعــاه .وســيتطلب
ذلــك تعيــن كبــار اإلحصائيــن مــن بلــدان أخــرى ممــن يتمتعــون بخبــرة أثبتــت جدواهــا
فـــي تنســيق النظــام اإلحصائــي الوطنــي .وميكــن للمنظمــات الدوليــة أن تدعــو البلــدان
إلــى اإلعــراب عــن اهتمامهــا بهــذه الترتيبــات ووصــف كيفيــة اســتخدامها ،وبالتالــي
ميكــن إعطــاء األولويــة للبلــدان وميكــن اختيــار بعــض املشــاريع كبدايــة.
إن املشــكلة القائمــة فـــي العديــد مــن البلــدان هــي أن العديــد مــن املنتجــات اإلحصائيــة
الرئيســية هــي مســوح ميولهــا مانحــون دوليــون غالب ـاً مــا يكــون لهــم تركيز/جــدول
أعمــال خــاص بهــم ،وقــد يســتخدمون مفاهيــم ومعاييــر مختلفــة .وبســبب هيــكل
التمويــل هــذا ،هنــاك خطــر مــن عــدم وجــود متويــل للمســح املقبــل ،ممــا يجعــل
التنســيق صعب ـاً .ومــن احملتمــل أن تخــف حــدة هــذه املشــكلة إذا مــا أخــذ املانحــون
الدوليــون هــذه املشــكلة فـــي االعتبــار وحاولــوا أخــذ تنســيق مجمــل النظــام اإلحصائــي
الوطنــي فـــي احلســبان ،مبــا فـــي ذلــك تكييــف مســوحهم مــع املعاييــر.
وأخيــراً ،ميكــن للمانحــن الدوليــن مســاعدة البلــدان فـــي إنشــاء نظــم إلصــدار
الشــهادات لإلحصاءات الرســمية .ويتعني أن يتولى إدارة التصديق املكتب اإلحصائي
الوطنــي أو ســلطة مركزيــة أخــرى منحتهــا التشــريعات ســلطة القيــام بذلــك .وإذا
ُمنحــت شــهادة ملنتجــي اإلحصــاءات الرســمية اآلخريــن ،فــإن ذلــك سيشــهد علــى
االلتــزام مبعاييــر جــودة معينــة ،وسيُنشــر ذلــك ليعرفــه املســتخدمون.
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مالحق
امللحق  : 1خطوط عامة مقترحة لبعض الدورات التدريبية لتعزيز
تنسيق النظام اإلحصائي الوطني
التدريب  .1إدارة اجلودة فـي املكتب اإلحصائي
نوع الدورة :أساسية ،حضورية
املدة 5 :أيام
الهدف

جعل املفاهيم املختلفة للجودة ومعايير اجلودة وإدارتها
وأطرها مألوفة للمشاركني ومعرفة كيفية تطبيق أساليب
قياس مفاهيم اجلودة.

أساليب التدريب

محاضرات وعروض مقترنة بعصف ذهني ومجموعات
نقاش وحاالت دراسية

املجموعة
املستهدفة

املوظفون املنخرطون فـي إدارة اجلودة وقياسها واإلبالغ
عنها ،ويشمل ذلك موظفـي هذا املوضوع وكذلك املوظفني
املختصني فـي إدارة اجلودة

مؤهالت االلتحاق

درجة جامعية أو خبرة مساوية فـي مجال اإلحصاء وإتقان
اللغة االجنليزية /اللغة الوطنية
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)
(

:
2019

-

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/unnqaf-manual/

https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/I.+Introduction

ﹸ
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التدريب  .2مقدمة إلى البيانات الوصفية واإلحصائية
نوع الدورة :أساسية ،حضورية
املدة 5 :أيام
إن األهداف الرئيسية للدورة هي جعل املشاركني قادرين على
فهم واستخدام:
· املعايير الرئيسية املفاهمية والفنية اإلحصائية املتعلقة

الهدف

بالعمل على البيانات الوصفية (النموذج العام للعملية
اإلحصائية ،النموذج العام للمعلومات اإلحصائية ،منوذج
تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية ،مبادرة توثيق
البيانات)
· اخلطوات املالئمة لتنفيذ استراتيجية توحيد البيانات
الوصفية التي تدعم عمليات أكثر فعالية وتنسيقاً
متعلقة بالنشر ،واإلبالغ وبصورة عامة بتشارك البيانات
والبيانات الوصفية
· إرشادات وممارسات فضلى حول كيفية استخدام األدوات
املناسبة للعمل على البيانات الوصفية فـي املنظمة

أساليب التدريب محاضرات وعروض ممزوجة بتمارين وحاالت دراسية
املجموعة
املستهدفة

خبراء فـي املوضوع والبيانات الوصفية دون متخصصني لهم
معرفة بتكنولوجيا املعلومات ،وموظفـي تكنولوجيا املعلومات
عاملني فـي دعم النشر واإلبالغ وإدارة البيانات الوصفية

مؤهالت
االلتحاق

درجة جامعية أو خبرة مساوية فـي مجال اإلحصاء وإتقان
اللغة االجنليزية /اللغة الوطنية ،القدرة على عمل مداخالت
قصيرة واملشاركة النشطة فـي املناقشات
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·
·
·
·

احملتويات

·

·
·
·

مقدمة إلى استراتيجية نظام البيانات الوصفية
اإلحصائية
إطار ضمان اجلودة الوطني لألمم املتحدة
البيانات الوصفية واملبادئ اإلحصائية
مقدمة إلى إطار البيانات الوصفية املشترك واملعايير
لألمم املتحدة
معايير متعلقة بنظام البيانات الوصفية اإلحصائية،
مبادرة توثيق البيانات ،منوذج تبادل البيانات اإلحصائية
والوصفية ،النموذج العام للعملية اإلحصائية ،النموذج
العام للمعلومات اإلحصائية
عملية تطوير الهيكل ونظام البيانات الوصفية اإلحصائية
التنظيم :التطوير والصيانة
حاالت ومتارين

دليل التجميع املوحد لإلحصاءات :دليل إطار ضمان اجلودة
الوطني لألمم املتحدة -إصدار 2019

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/un-nqaf-

قراءات مطلوبة

manual/

اإلطار املشترك للبيانات الوصفية اجلزء أ .البيانات الوصفية
اإلحصائية فـي سياق الشركة :دليل للمدراء

http://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/publications/
CMF_PartA.pdf

النموذج العام للعملية اإلحصائية ،النموذج العام للنشاط فـي
املنظمات اإلحصائية

: https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/I.+Introduction

قراءات مقترحة

مبادرة توثيق املعلومات

https://ddialliance.org/about/work-products-of-ddi-alliance

منوذج تبادل املعلومات اإلحصائية والوصفية -مقدمة:

_https://sdmx.org/wpcontent/uploads/SDMX_COG_2016
Introduction.pdf

االستعداد
املطلوب

يُطلب من املشاركني كتابة ملخص عن نشاط خاص بهم فـي
منظمتهم وممارسات املنظمة فـي مجال البيانات الوصفية
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