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 السادة رئيس وأعضاء مجلس األمناء المحترمون 
 

 أفضل عمل إحصائي/ م 

 تحية طيبة ،،
 تم التعميم إلى كافة الـدول       3/12/2006-2المنعقدة في عمان    ) 31(ء في جلسته االعتيادية     استناداً لقرار مجلس األمنا   

 .أعمال كما موضحه أدناه) 9(األعضاء للمشاركة في أفضل عمل إحصائي وقد تم استالم تسعة 

 
 تم تشكيل لجنة من عدد من الخبراء المختصين لوضع األليـة والمنهجيـة              1/7/2007وبعد انتهاء الموعد المحدد في      

 وقد اجتمعت اللجنة بعد إن أطلعت ودرسـت األعمـال المقدمـة            .  لقرار مجلس األمناء     وتقييم األعمال وذلك استناداً   

وحسب المنهجية المعتمده خرجت اللجنة بإعطاء ثالثة أعمال فقط من األعمال المقدمة بأعلى             ) بعد حجب أسماء الدول   (

خارطة الخدمات االساسـية    "م  وكان حسب تقدير اللجنة بان العمل المقد      %) 85-83(الدرجات وكانت متقاربة ما بين      

من قبل الجهاز اإلحصائي في اليمن يعتبر أفضل عمل إحصائي أما العملين الذين تاله وبالتسـاوي                " االطلس االحصائي 

مسح فرص العمل   " والعمل   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني    المقدم من    "االطلس االحصائي االلكتروني   " العمل هو

 .مقدم من دائرة اإلحصاءات العامة في األردن ال" المستحدثة في الدولة

 وبما أن بعض رؤوساء األجهزة اإلحصائية قد اقترحوا على أن يتم اختيار عملـين أو أكثـر لغـرض التقيـيم فإننـا                       

كأعمـال إحصـائية متميـزة     والعمل الثاني  كأفضل عمل إحصائي إذ نقترح أن يتم إقرار إعالن كل من العمل األول    

  االردن-عمان  لإلعالن عن منح شهادات التقييم خالل أحداث المؤتمر اإلحصائي العربي األول في واتخاذ الالزم

 .كما نقترح الطلب من الدول ان تقوم بعرض أعمالها الفائزة خالل المؤتمر
 

 مع فائق الشكر والتقدير ،،
 

 
 األستاذ الدكتور هالل عبود البياتي

 المدير العام
 : المرفقات

  التقييم ومرفقاتهنةع لج محضر اجتما-

المملكة األردنية ال دائرة اإلحصاءات العامة  مسح فرص العمل المستحدثة في الدولة .1

 مملكة البحرين الجهاز المركزي للمعلومات اعدة البيانات الوطنيةق .2

مصلحة اإلحصاءات العامة  2006مسح القوى العاملة  .3

 والمعلومات

المملكة العربية الس

جمهورية السودان الجهاز المركزي لالحصاء مسح صحة االسرة .4

 دولة فلسطين اء الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحص االطلس االحصائي االلكتروني .5

 دولة قطر جهاز اإلحصاء مسح ذوي االحتياجات الخاصة .6

 دولة الكويت قطاع االحصاء والتعداد مشروع نظام احصاءات الفنادق .7

التعداد العام للسكان واالسكان والمنشأت لعام   .8

 )المنهجية واالساليب التكنولوجية المستخدمة (2006

تعبئة العامة الجهاز المركزي لل

 االحصاء

جمهورية مصر ال

الجمهورية اليمنية الجهاز المركزي لإلحصاء خارطة الخدمات االساسية االطلس االحصائي .9
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מ א 2007א

18/7/2007

) 3/12/2006-2عمان (تنفيذاً لقرارات مجلس األمناء في اجتماعه الحادي والثالثين 

والخاصة بمنح جائزة سنوية ألفضل عمل إحصائي عربي متميز ، تم تشكيل لجنة لتقويم 

 : ال اإلحصائية التسعة المقدمة للمعهد وقد تشكلت اللجنة من السادة األعم

 مدير عام المعهد/ األستاذ الدكتور هالل عبود البياتي  -

 خبير إحصائي/ األستاذ أسماعيل الدليمي  -

 خبير إحصائي/ الدكتور محمد الرفاعي  -

 خبير إحصائي/ األستاذ كمال صالح  -

 خبير إحصائي/ األستاذ يوسف فالح  -

 رئيس الخبراء في المعهد/ دكتور خالد خواجه ال -

 مقرر/ األستاذه ميساء محمد فاضل -

 ، وفي بداية االجتماع استعرض األستاذ       18/7/2007اجتمعت اللجنة في مقر المعهد يوم       

الدكتور هالل البياتي مدير عام المعهد فكرة الجائزة وقـرارات مجلـس األمنـاء ومراحـل                

 المعهد إلنجاز هذه المهمه وبعد ذلك ناقش المشاركون جـدول           ومنهجيات العمل التي قام بها    

تم بعد ذلك مناقشة بنود جـدول األعمـال         و). 1(أعمال اللجنة وتم إقراره وفقا للمرفق رقم        

وإقرار األسس والمعايير التي ستعتمد في تقويم األعمال المعروضه على اللجنة مرفق رقـم              

 ).3(كما تم اعتماد منهجية عمل اللجنة المبينه في الملحق رقم ) 2(

وبعد أن قيم كل عضو جميع األعمال المقدمـة بسـرية وبمفـرده ، تبـين أن اآلراء أو                   

تقييمات قد جاءت متقاربة، وتبين أن هناك ثالثة أعمال متميزة أكثر من غيرهـا وجـاءت                ال

 : نتيجة التقويم كما يأتي

 العمل المقدم من الجهاز المركزي لإلحصاء في الجمهورية اليمنية وهـو            :في المرتبة األولى  

 )األطلس اإلحصائي(خارطة الخدمات األساسية 

مل المقدم من دائرة اإلحصاءات العامة في المملكة األردنيـة           كل من الع   :في المرتبة الثانية  

والعمل المقدم مـن    " مسح فرص العمل المستحدثة في الدولة     "الهاشمية وهو   

 ".األطلس اإلحصائي االلكتروني"الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وهو 
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 )1(ملحق رقم 

  اختيار أفضل عمل إحصائي منهاج اجتماع لجنة

 

                   الموضـــــــــــــوع   الساعــة           
 

 .)  )2(مرفق ( االسس والمعايير   .1 09:00-10:00

 )  ).3(مرفق ( تحديد المنهجية للتقييم  . 2 10:00-10:30

  .عراض ومراجعة االعمال المقدمة تـاس .3  10:30-12:00

 .سس المقرة تقييم كل عمل على انفراد وحسب اال. 4 12:00-01:30

 .غداء عمل في المعهد . 5 01:30-02:30

 .اكمال تقييم االعمال المقدمة . 6 02:30-05:00

 اعداد تقرير اللجنة . 7 05:00-06:00
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 )2(ملحق رقم 

 األسس والمعايير 
 

 

 العالمـــة المحــــــــــــــور

الرسمية وتعزيز الرقم أن يكون العمل قد ساهم بشكل فعلي في تطوير اإلحصاءات .   1

 اإلحصائي على المستوى الوطني كحد أدنى

10 

إمكانية تعميم العمل على األجهزة اإلحصائية العربية بسهولة ويخدم أكبر عدد من .   2

 هذه األجهزة

10 

 10 ) خارج نطاق اإلحصاءات الروتينية(أن يكون العمل ذو صبغة خالقة إبداعية .   3

 في بناء قدرات عدد كبير من العاملين في المؤسسة االحصائية أن يكون قد ساهم.   4

 من إدارات مختلفة 

10 

 10 )صفة الديمومة(أن يكون العمل ذو تأثير مستمر على عمل المؤسسة .   5

 10 أن يكون العمل قد تم نشره وليس في مرحلة التحضير والتنفيذ.   6

 10 ربةتوفر مخرجات حقيقية ملموسة من واقع التج.   7

 10 توفير التوثيق الشامل لتطور الفكرة وتنفيذ التجربة .   8

 10 التجربة هي نتيجة جهد محلي من داخل جهاز اإلحصاء .   9

 10 التجربة ذات عالقة مباشرة بأهداف جهاز اإلحصاء.  10

 100 ـــــوعـــالمجمـــ
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 )3(ملحق رقم 

 منهجية عمل اللجنة 

 

 

 .ل واألجهزة عند تقييم األعماليتم حجب اسماء الدو .1

 :يتم استعراض كل عمل على حده .2

بحيث يتم قراءة المعلومات الواردة في االستمارة وعلى ضوء االستمارة يتم            - أ

 .إعطاء درجة لكل حقل من حقول التقييم وهذا يعتبر تقييم مبدئي

 .يتم إعداد جدول بنتائج التقييم األولي لألعمال المقدمة - ب

ذا كانت األعمال القيمة مستوفيه للشروط وفي حالة وجود شرط غير           يتم تحديد فيما إ    .3

 . كان ذلك يؤثر على نتيجة التقييم هلمستوفي 

يتم الرجوع إلى الوثائق المقدمة لكل عمل على حده للوقوف على واقع وحقيقة العمل               .4

. 

 .يتم تحديد أفضل عملين من قائمة التقييم .5

ألفضل عملين لكي يتم تحديد العمـل األفضـل         يتم إعادة النظر في التقييم بشكل أدق         .6

 .األول والعمل األفضل الثاني 

 .إعداد تقرير اللجنة  .7
 

 
 




