
 
 
 

 :مقدمة
الهدف  0222لسنة  4حدَّد قانون اإلحصاءات العامة الفلسطيني رقم 

تطوير "الرئيسي من تأسيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وهو 
وتعزيز النظام اإلحصائي الفلسطيني الرسمي المبني على أسس قانونية 

من هذا .  تنظم عملية جمع البيانات واستخدامها لألغراض اإلحصائية
فقد تم وضع الرؤية العامة لإلستراتيجية، بحيث تساعد في المنطلق، 

الوصول إلى نظام إحصائي وطني فلسطيني متكامل كفء وفعال 
من أجل تعزيز وتطوير االستراتيجية وتمت صياغة األهداف .  ومستدام

 .النظام اإلحصائي الفلسطيني
     ت الرسمية بناء اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءاجاء 
      استنادا الى تقييم االنجاز على االستراتيجية 4102-4102
وقد تم  .النظام اإلحصائي الوطنيواستكماال لتطوير ا 4112-4102

بالتنسيق والتعاون والمشاركة بين  في جميع مراحلهابناء االستراتيجية 
 النظام اإلحصائي الوطني، من خالل عقد ورش عمل ولقاءاتمكونات 

عدة مع فئات مستخدمي البيانات كافة لضمان انسجام هذه اإلستراتيجية 
، وقد تم مع احتياجاتنا الوطنية، إضافة إلى التزاماتنا اإلقليمية والدولية

مناقشة واعتماد االستراتيجية من المجلس االستشاري لالحصاءات 
الرسمية الذي يراسة رئيس مجلس الوزراء، كما تم المصادقة عليها 

 .عتمادها من مجلس الوزراءوا
 

 :الرؤية
نظام معلومات إحصائي فعال ومتاح لالستخدام للمساهمة في بناء 

 .الدولة
 

 :الرسالة
إنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية الموضوعية، ذات الجودة العالية، وفي 
الوقت المناسب، والمتسقة مع أفضل الممارسات اإلحصائية لتلبية 

 .المستويين الوطني والدولي احتياجات المستخدمين على
 

 
 :القيم
يقووووووم نظوووووام اإلحصووووواء الووووووطني بتحسوووووين نوعيوووووة  :الصلة

الحيوواة موون خووالل تقووديم الوودعم اإلحصووائي لعمليووة 
صوووووونع القوووووورار فووووووي أجهووووووزة الحكومووووووة، والقطووووووا  

 .الخاص، والمجتمع المحلي
يكتسوب النظوام اإلحصوائي الووطني اقوة الجمهوور،  :النزاهة

 .أساليب موضوعية وشفافةمن خالل استخدام 
منتجووووات النظووووام اإلحصووووائي الوووووطني ذات جووووودة  :الجودة

 .عالية
إتاحةةةةةةةةة ال يانةةةةةةةةا  

 :اإلحصائية
الوصووول إلووى اإلحصوواءات الرسوومية متوواح للجميووع 

 .بنفس المستوى والتفصيل
ضةةةةةةةةةةما  سةةةةةةةةةةرية 

 :ال يانا  الفردية
سورية البيانووات الفرديوة التووي يوتم جمعهووا لألغووراض 

فولوووووة وفقووووواإل لقوووووانون اإلحصووووواءات اإلحصوووووائية، مك
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المواءمةةةةةةةةةةة  ةةةةةةةةةةي  
احتياجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت دمي  
والعةةةةةةةقء الملقةةةةةةة  
علةة  عةةاتد مقةةدم  

 :ال يانا 

سوووتبقى تكووواليف االسوووتجابة علوووى طلبوووات البيانوووات 
في مستوى مقبول، ويتم جمع البيانات فقوط عنودما 

 .تتجاوز فائدة المسح اإلحصائي تكلفته

يؤكوود النظووام اإلحصووائي الوووطني علووى االسووتمرار  :التطوير والتكامل
في التطوير وتكامل مصادر اإلحصواءات لتعظويم 
قيمووووة اإلحصوووواءات المتاحووووة، وتطوووووير مصووووادرها 

 .اإلدارية
ترشةةةةةةةيد التكةةةةةةةالي  
 :واالست دام الفعال

يسعى النظام اإلحصائي الوطني جاهداإل إلى 
ستخدامها استغالل الموارد المتاحة كافة، وا

 .بالشكل األمال
 

 
 :األهدا  اإلستراتيجية والفرعية

 تطوير نظام إحصائ  وطن  متكامل ومستدام وفعال: الهد  العام
 4102-4102تستند اإلستراتيجية الوطنية لتطووير اإلحصواءات الرسومية 

، "تطوير نظام إحصائ  وطن  متكامل ومسةتدام وفعةال"إلى الهدف العوام 
لى أربعة أهداف إستراتيجية، واالاة عشر هدفاإل فرعياإل، وفيما يلي عرض  وا 

 :لألهداف اإلستراتيجية والفرعية
 تعزيز است دام اإلحصاءا  ف  صنع القرار: الهد  اإلستراتيج  األول

 .اعتماد أكبر على اإلحصاءات في إعداد السياسات: 0.0الهدف الفرعي 
فعال لجميع الموارد في عملية إنتاج استخدام : 4.0الهدف الفرعي 
 .اإلحصاءات

 .زيادة الوعي اإلحصائي: 2.0الهدف الفرعي 
 .تحسين المعرفة اإلحصائية: 2.0الهدف الفرعي 

تعزيز الشراكة  ي  المست دمي  والمنتجي  ف  : الهد  اإلستراتيج  الثان 
 النظام اإلحصائ 
والمشاريع والعمليات المشتركة مع زيادة عدد األنشطة : 0.4الهدف الفرعي 

 .مكونات النظام اإلحصائي الوطني من مستخدمين ومنتجين
 .تفعيل الشراكات مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني: 4.4الهدف الفرعي 
 (.إطار قانوني)تكوين موحد للنظام اإلحصائي الوطني : 2.4الهدف الفرعي 
 .صانعي القرارالتزام متزايد من : 2.4الهدف الفرعي 

 تعزيز جودة اإلحصاءا : الهد  اإلستراتيج  الثالث
 .تعزيز اقة المستخدمين باإلحصاء: 0.2الهدف الفرعي 
 .إطار وطني للجودة معتمد ومطبق: 4.2الهدف الفرعي 

زيادة وتحسي  است دام السجال  اإلدارية : الهد  اإلستراتيج  الرا ع
 لألغراض اإلحصائية

 .معايير وتصنيفات متجانسة: 0.2الفرعي الهدف 
 .التزام متزايد من قبل منتجي اإلحصاءات: 4.2الهدف الفرعي 
تحسين عملية التخطيط اإلحصائي في الوزارات : 2.2الهدف الفرعي

 .والمؤسسات الحكومية
 

 اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءا  الرسمية
4102 - 4102 
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 :المراق ة والتقييم
االستفادة من تقييم اإلستراتيجيات السابقة والبناء عليها وتطويرها، تم 

وستتم االستعانة بجهات خارجية من خارج النظام اإلحصائي للقيام 
   .بعملية التقييم وقياس أار األداء

مبنية إعداد تقارير عمل دورية مراقبة تنفيذ االستراتيجية من خالل سيتم 
وتقدم هذه على تنفيذ أنشطة اإلستراتيجية على مؤشرات قياس مدى التقدم 

التقارير لمجلس الجهاز باإلضافة الى المجلس االستشاري لإلحصاءات 
دورية تقارير انجاز  رفع كما سيتم  ألمانحةالرسمية ومجموعة الدول 

 .مجلس الوزراءل
على االستراتيجية من قبل جهة خارجية  اإلنجازكما سيتم مراجعة وتقييم 

عداد ر حول مدى التقدم على تنفيذ انشطة االستراتيجية على تقري وا 
  .والفرعي مستوى الهدف االستراتيجي

حتى يتم قياس األداء بشكل منهجي، ستعتمد عملية المراقبة على عدد 
 :االتيةبحيث تشمل المؤشرات  والتأايرمن مؤشرات األداء لقياس الفعالية 

 .مؤشر األداء على مستوى الهدف العام .1
 .األداء على مستوى الهدف اإلستراتيجيمؤشر  .0
 .مؤشر أداء على مستوى الخطة اإلستراتيجية السنوية .3
 .مؤشر أداء على مستوى نصف سنوي .4
 

 :قياس أثر األداء
 :سيتم قياس أار األداء من خالل

تقييم اإلنجاز باالعتماد على مؤشرات القياس لألهداف ووسائل  .1
 .التحقق منها

تستهدف مستخدمي البيانات بشكل عام، وصانعي تنفيذ مسوح ميدانية  .4
 .السياسات بشكل خاص

لجميع أفراد المجتمع الحد ف  الحصول عل  "
 "االحصاءا  الرسمية الت  يصدرها الجهاز

 

 4111قانو  االحصاءا  العامة لسنة 
 (2)م  المادة 


