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ه الحضارات األ نشوءاالحصاء علم قديم نشأ مع  زال أھميت ولى وكانت وال ت

اذ  دة التخ اھج الموضوعية المعتم ات والمن وم والتقني تزداد وتتسارع مع تصاعد العل

ھذا فضال عن كون والقرارات ورسم السياسات ووضع الخطط التنموية واالرشادية 

ى  رارات عل االحصاء قد أصبح اليوم الوعاء المعرفي االساسي لتصميم وارساء الق

  .ردية والجزئية والقطاعية والكليةلفكل االصعدة ا

  

ورة  أصبحوفي مطلع القرن الجديد    ه أساس الث وم ألن م العل علم االحصاء عل

ي  رة الت ديات الخطي ا والتح ة والتكنولوجي ي عصر العولم ة ف ة والمعلوماتي المعرفي

ةئك المتشبثين بوسائل التخمين واألستھمش أول ام الذاتي م .  حك ة العل فلالحصاء طبيع

  .ىشمولي من جھة وصفة الضرورة القصوى من جھة أخرال

  

ال"أما دوره في الحياة االقتصادية واالجتماعية فھو بمثابة  اذ من " فصل المق

دّ  ائية، المع راته االحص ة ومؤش ه الرقمي ى بيانات ه، اي ال تكم الي رض ان يح ة المفت

اس االحصائي الصحيحة،  اليب وأدوات القي دادبأس م ال إلع رارات ورس سياسات الق

الق ة ل وإط االت المختلف اع والح أن االوض ام بش ادية االحك واھر االقتص لظ

  .واالجتماعية
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 ً ا ا آلي ات المعلومات ومعالجتھ ل في تقني يما في اطار بعد التطور الھائ ، ال س

ة تاحة للتحليل، وبعد التحول من األساليب الوصفية الى األالقدرات الم اليب التحليلي س

ة الظواھر والمتغيرات، ازدادتفي دراسة الكثير من  ا  أھمّي المعلومات في ضوء م

داً  رات بعي واھر والمتغي ك الظ ن تل ر ع بل التعبي ھيل س ن تس ه م اد  تتيح ن االجتھ ع

  .والحكم الشخصي

  

ل  يعدولم  ّين استخدام المعلومات أو االعتماد عليھا مرتبطا بحق ول مع من حق

ر . المعرفة، بل امتد ليشمل الحقول المختلفة ً غي ا ذا االستخدام ال يكون ممكن أو  ان ھ

 ً   :دون ضمان توفر المعلومات بحيث من ، متاحا

 يمكن الوصول اليھا واسترجاعھا ومعرفة طبيعتھا وصفتھا أو صفاتھا. 

 يتأمن توقيت توفرھا مع الحاجة الستخدامھا. 

 تكون دقيقة وموثوق بھا وقابلة للمقارنة. 

 تتوفر بأقل كلفة. 

 

ربعة المذكورة يقود المختصين الى البحث في المعايير األإن مراعاة كل من 

ه من المصادر و .الصيغة األنسب لتوفير المعلومات باستثناء ما يمكن الحصول علي

خ...تقارير، سجالت، مكاتب، (الموثوقة  ـم  ،)ال وفر المعلومات يتــ إن ت بواحد من ف

  :سلوبين األ

  ّدادالتع(كل مفردات المجتمع  األول ھو أسلوب عد.( 

  ّالمسح بالعينة(جزء من مفردات المجتمع  والثاني ھو أسلوب عد(. 

  

لّ  ذين األ ولك ن ھ ة م ات وتكلف تخدام وتطبيق روط اس لوبين ش ى س افة إل إض

سوف يعتمد مع األخذ سلوبين أي من األمنتج البيانات رر بموجبھا عناصر أخرى يق

ار  ين االعتب ع بع ة المجتم ي يضعھا وطبيع ات والشروط الت تخدم المعلوم ة مس حاج

اءات  اتواالحص ه واإلمكان وفرة ل ن األ... المت ر ع ض النظ ذا وبغ لوب وھك س
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ى  اه يبق إن االتج ات ف ع المعلوم ي جم تخدم ف والمس ات  نح وفر المعلوم ق ت تحقي

ً أيّ ف .بالشروط التي أشرنا إليھا آنفا ات،  ذْ َختَّ كان االسلوب الذي يُ  ا يلة لجمع البيان كوس

ات صياغة شروط ومواصفات ومكوّ يجب  ذا األن ى ھ ذي يفضي ال سلوب بالشكل ال

 ً  . وفق شروطھا الصحيحة توفير معلومات قياسية نسبيا

 

من المفيد االشارة ھنا الى أن المعني بتحسين اساليب وشروط جمع المعلومات ھو 

الرسمية ھي  ألن اإلحصاءاتاألجھزة اإلحصائية الرسمية، منتج البيانات أي 

تنبع ھذه األھمّية من . األساس لرسم السياسات االقتصادية واالجتماعية ألي دولة

معلومات موضوعية وصحيحة وكلّية عن بأنھا تزّود راسمي السياسات والمحلّلين 

لذلك يؤدي تطبيق المبادئ األساسية لالحصاءات . األوضاع االقتصادّية واالجتماعية

من ناحية التعاون وتقسيم كاّفة، على صعيد مؤسسات الدولة وبخاصة الرسمية 

العمل وتخصصه ما بين اإلدارات الرسمية إلى الحّد من ازدواجية األرقام 

غ األرقام الوطنية بْ توحيد الرقم االحصائي الوطني وتوفير الجھود وصَ ووتضاربھا 

  .بالمصداقّية والشفافية

ألي بلد تقع على عاتق جھة رسمية وحيدة تنّظم  إّن مھمة انتاج األرقام الرسمية

  .عملية انتاج المعلومات ضمن نظام احصائي وطني

والتي  ،مواضيع اقتصادية واجتماعيةبإّن تنفيذ الدراسات االحصائية المتخصصة 

للدولة بأجھزتھا كافة، النشاط الكلّي على الصعيد الوطني عبر بناء المحاسبة  تظھر

وفي حالة . الرسميةاإلحصائّية يقع على عاتق الجھة  ،فوعاتالوطنية وميزان المد

فبحسب قانون إنشائھا، تعتبر . لبنان، تتولّى ھذه المھمة إدارة اإلحصاء المركزي

كافة التي تصب في  االحصائيةاإلدارة مسؤولة بصورة مباشرة عن تنفيذ الدراسات 

  .دولة اللبنانيةالكلّي لل خانة وصف وتحليل النشاط االقتصادي واالجتماعي
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 : شعارنا ھو

دةان العمل االحصائي ھو بمبدئه األسا" " سي من المواطن واليه يعود بالفائ

ً  إدارة اإلحصاء المركزياطلقت  ا ذا الشعار ايمان اون  ھ ة التع ا بضرورة وحتمي منھ

ي ع االھل اص والمجتم اع الخ ام والقط اع الع ين القط ة  ب ة المتبادل ى الثق ي عل المبن

فافة المشتركة المتمثّ ھداف واأل ة الصحيحة والش ة في المعرف االقتصادية  لألوضاعل

ين القطاع . واالجتماعية للبالد  اون ب ة تطوير التع د لعملي دة المشتركة تمھ ذه الفائ ھ

ا الخاص واإل ة بينھم ق مناخات الثق دارة من خالل توفير الوسائل والمساھمة في خل

.  اء في مجال االحصاءتعاون المثمر والبنّ لتحقيق ھذه االھداف المشتركة وتكريس ال

ذكر  ة أونخص بال ات القطاعي ة والجمعي ات المھني ين االدارة والنقاب اون ب ة التع ھمي

  .والجامعات

  

ورة  دربين بص ن المت داد م تقبال اع ى اس نوات عل ذ س ت االدارة من د دأب فق

وم  ة وعل وم معلوماتي ائية وعل وم احص ن عل ات م ف االختصاص ي مختل نوية ف س

ادية وادارة ا اتأقتص ن االختصاص ا م ة وغيرھ وم اجتماعي ال وعل ون  ،عم يتعرف

 ً ا دى  خاللھا عملي دة ل ات االحصائية المعتم اليب والمنھجي ى احدث الطرق واالس عل

  .االدارة ويتم في احيان كثيرة االستعانة بھم للمشاركة في تنفيذ دراساتھا

  

دة محل اون ادارة االحصاء المركزي مع جھات عدي ة، تتع ة ودولي ة وإقليمي ي

  .ومن أبرزھا الجامعات في لبنان

اون  كال التع ات أن أش ع الجامع ددةم ة ومتع االت  ،مختلف ال مج ي تط وھ

  :ومواضيع متفرقة يمكن تصنيفھا على الشكل التالي 

  

ات أوالً  ام ، في مجال االستعانة بطالب الجامع م للقي حيث استعانت االدارة بھ

ن  دد م ذ ع ار تنفي ي إط ك ف ي وذل داني أو المكتب ل المي ة كالعم ددة ومؤقت ام مح بمھ

د .  المسوح والدراسات االحصائية حيث أن قانون إنشاء ادارة االحصاء المركزي ق
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د أصول  د تحدي رة محدودة بع خولھا االستعانة بأشخاص من خارج المالك وذلك لفت

  .عانة وفقا لمتطلبات وخصائص كل عمل أحصائيتلك االست

د وّف ون االدارة ق ذلك تك لوب رص عم دّ  ،رت ف و لم دودةول الب  ،ة مح لط

وخريجي الجامعات مستفيدة من كفاءاتھم العلمية ومقدمة لھم فرص عمل تتوافق مع 

يھم تحصيلھم العلمي والتي تعتبر أيضا  راتھم في بالنسبة إل ز خب ة لتعزي فرصة مھم

يقھم مجال ال ين تحصيلھم النظري وتطب عمل االحصائي وتقليص الفجوة الحاصلة ب

  .الفعلي لعدد من المواد االحصائية

  

 ً احثين ثانيا رات عدد من االساتذة والب في اختصاصات عدة  االستعانة بخب

ا وم بھ ي تق وح الت ات والمس ائج الدراس ات نت ل بيان دف تحلي تعانت .  بھ ل اس وبالفع

ة  ارير النھائي ياغة التق وح وص ائج المس ل نت ام بتحلي اتذة للقي ن االس دد م االدارة بع

   .التابعة لھا

  

 ً تستقبل ادارة االحصاء المركزي طالب الجامعات في مجال التدريب،   ثالثا

ة والتي تصب في ووري بشكل د تؤمن لھم التدريب على المفاھيم والمواضيع المھم

ى .  صلب اختصاصھم العلمي ات عمل عل دريب الطالب من خالل حلق تم ت حيث ي

اد التصانيف  ة احتساب المؤشرات االساسية واعتم اھيم االحصائية وكيفي رز المف أب

زي با رد ادارة االحصاء المرك ي تنف دة والت ة المعتم از الدولي ا الجھ تخدامھا كونھ س

  .االحصائي الرسمي الوحيد في لبنان

  

 ً ا رة التي  إن ادارة االحصاء المركزي وإيمان ة والخب ل المعرف ة نق ا بأھمي منھ

ا  ة مجان دورات التدريبي ذه ال ديم ھ وم بتق و االدارة، تق ا موظف ع بھ ة لطالب ليتمت كاّف

ى م ھوھي تساعد ة التي عل اراتھم العلمي ً تطوير بعض مھ ا بإضافة  اكتسبوھا نظري

ة  تندات ومراجع علمي الطابع التطبيقي عليھا، واضعة بمتناول الطالب إمكانات ومس

نھم ضمن  ھمتمكنّ وعملية  ة م ام باألبحاث المطلوب االستعانة بھا طوال أيام السنة للقي
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ة .  تخصصھم العلمي ة والمھني بخاصة أن معظم الطالب يفتقدون عادة للخبرة العملي

خولھم دخول سوق العمل، فبھذه الطريقة يكتسب الطالب، إضافة الى معرفتھم التي ت

م  ي عملھ احھم ف الزم لنج ي ال ق التطبيق ة، الش اھج العلمي واد والمن ة للم النظري

  .المستقبلي

تقبل وبشكل سنوي طالب ً من ھنا نشير الى أن ادارة االحصاء المركزي تس  ا

ات ن مختلف الجامع ال، يتلّق. م بيل المث ى س ة  ىعل انية طالّب كلي وم اإلنس ن العل م

يف  رة الص الل فت ليك خ دس الكس روح الق ة ال دريباً جامع واد ت ن الم دد م ي ع ف

  .ھم عليھا لمّدة شھراالحصائية والمنھجيات، يقوم موظفو االدارة بتدريب

دد من طالب الجدارة  روت بع في نفس االطار أتت الجامعة االميركية في بي

ى في قسم االحصاء الحيوي  ات دارة االحصاء بھدف التعرّ إال ى مصادر البيان ف ال

  .التي تنتجھا االدارة وكيفية استخدامھا في أبحاثھم ودراساتھم المعمقة

  

 ً أشركت ادارة االحصاء المركزي وفي مجال التعاون في نقل المعرفة  رابعا

ا  عدداً  وم بھ من االساتذة والباحثين من الجامعة اللبنانية في بعض النشاطات التي تق

ادة .  لناحية إنتاج وتحليل واستخدام االحصاءات الرسمية وھنا نذكر مشاركة أستاذ م

االستقصاء في معھد العلوم االجتماعية في الفرع الثاني، الدكتور طانيوس جرجس، 

امج ورو  MEDSTAT III في عدد من االجتماعات ضمن برن وھو المشروع الي

وّ  د متوسطي لالحصاءات والمم اركة معھ ت مش ث أت ي، حي اد االوروب ن االتح ل م

ان  ان، وك العلوم االجتماعية في الجامعة اللبنانية على عدة مراحل، خارج وداخل لبن

ين منتجي ومستخدمي  ھدفھا وضع أسس وصياغة دليل حول كيفية تعزيز الحوار ب

اءات اال ةاالحص تخدمي .  جتماعي ل مس ت تمث ة كان ة اللبناني اركة الجامع اذ ان مش

اءات  وفير االحص رق ت ة وط ول أھمي ات ح ت االقتراح ي وأت كل أساس ات بش البيان

ال ال  ى سبيل المث ة، عل وم االجتماعي اتذة العل احثي وأس الرسمية نظرا ألن طالب وب

ا لمنش أون دائم تخدمين، يلج ن المس رھم م ب غي ى جان ر، ال ورات ادارة الحص
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االحصاء المركزي كمصدر رئيسي لالحصاءات الرسمية التي تتسم بالموضوعية 

  .والعلمية والشمولية

  

ار ذا اإلط ي ھ ين االدارة  أودّ  ف ا ب د م اون الوطي ذا التع ة ھ ى اھمي ارة ال االش

انوالجامعات  تاذة في  في لبن ة وأس ا من خبرتي الشخصية كطالب ك انطالق ذه وذل ھ

ة ً  الجامعة العريق ا ي جلي ين ل ام إلدارة االحصاء المركزي، حيث تب دير ع م كم أن  ث

وة  ص الفج ذي يقل از تنفي اديمي واالدارة كجھ رح أك ة كص ين الجامع ا ب اون م التع

ي اون مع .  الحاصلة بين التعليم النظري والعمل التطبيقي و الفعل اتإن التع  الجامع

امالً  تج تك ات االحصائية ين ين منتجي البيان ل ب ي العم ا ادارة االحصاء  ف ي ھن ونعن

تناداً  ا اس ات،  المركزي التي ينحصر عملھ اج وإصدار البيان ة إنت وانين بعملي ى الق ال

ل المعّم ذين يقومون بالتحلي ة ال ق ومستخدمي ھذه البيانات أي طالب وأساتذة الجامع

  .لنتائج المسوح والدراسات

  

ه  في الختام ة ھال بّد لي أن أذّكر أّن ً اذا كانت التنمي تمراً  دفا ة  مس في روزنام

ه  عمل الدول، فال شك ان امتالك المعلومات وال سيما االحصائية منھا يشكل بحدّ  ذات

ة رسمية  لصاحب القرار كي يقرر مزوداً  غنىً  بأرقام علمية موثوقة صادرة عن جھ

انون(مسؤولة  م الق ة )بحك ة في القطاعات المختلف ة الفّعال ، ويرسم السياسات الوطني

  .الخطط اإلنمائية التي تحقق العدالة االجتماعية وفي وضع

  

  


