
                                                                                     

ما هو نظام املراقبة االحصائي؟
للمجتمع  والبيئية  واالقتصادية  االجتماعية  القضايا  واقع  ومتابعة  وتوثيق  رصد  عملية  مبثابة  هو 
الرؤيا واألهداف االسرتاتيجية من خالل ادوات احصائية تعتمد على مؤشرات  الفلسطيين وفق 
خاصة ضمن قاعدة بيانات متاحة لالستخدام العام يتم توفريها اىل صانعي السياسات ومتخذي 

القرار الفلسطيين.

اهلدف والرؤية
توفري قاعدة بيانات تفصيلية وشاملة حول خمتلف القطاعات، تقوم على أساس التنسيق والتعاون 
واملشاركة واحلوار املباشر مع الوزارات واجلهات احلكومية املعنية واملؤسسات الشريكة ذات العالقة 
لتلبية احتياجاهتا وأولوياهتا يف جمال تدفق البيانات اإلحصائية واشتقاق املؤشرات اهلادفة ملراقبة 

السياسات اإلسرتاتيجية واخلطط الوطنية الشاملة.

االطار القانوني
يتم العمل على بناء وتطوير نظام املراقبة االحصائي الوطين استنادا اىل قانون االحصـــاءات العامة 

رقم 4 لعام 2000 واىل قرار جملس الوزراء الفلسطيين الصادر عام 2011.

الشركاء
ينفذ نظام املراقبة االحصائي من قبل عدد من الوزارات واملؤسسات الرمسية الفلسطينية حتت مظلة 

جملس الوزراء الفلسطيين.

دولة فلسطني
نظام املراقبة االحصائي الوطين
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الفريق الوطين لنظام املراقبة االحصائي
املنعقدة   94 رقم  األسبوعية  جلسته  يف  الوزراء  جملس  قرر 
اجلهاز  بقيادة  وطين  فريق  تشكيل   ،2011/06/20 بتاريخ 
الوزارات  من  عدد  وعضوية  الفلسطيين  لالحصاء  املركزي 
للمتابعة واالشراف  الوزراء   العامة جمللس  االمانة  وسكرتاريا 

على بناء هذا النظام.

اللجان الفرعية
حسب  مقسمة  فرعية  جلان  اربع  الوطين  الفريق  عن  انبثق 
ذات  واجلهات  الوزارات  من  اللجان  تكونت هذه  القطاعات، 
العالقة يف تطوير ورصد املؤشرات يف القطاعات املعنية وتوفري 

بياناهتا.

أداة الرصد-قاعدة البيانات
مت تطوير وبناء قاعدة بيانات دينامكية ملؤشرات نظام املراقبة لكافة القطاعات اليت تعمل عليها اللجان الفرعية بتصديق من الفريق 

الوطين بكال اللغتني العربية واالجنليزية، وتشمل:
تعريف املؤشر وفق املصدر او األدلة املعيارية املتفق عليها دوليا.. 1
مصدر املؤشر واجلهة املسئولة عن اصدار الرقم للمؤشر.. 2
املتغريات اخلاصة باملؤشر، مثل: املنطقة، واحملافظة، واجلنس، والفئة العمرية، ونوع التجمع، وغريها من املتغريات.. 3
االسناد الزمين للبيانات املتوفرة واليت تبدأ غالبًا بالعام 2011.. 4

الوصول اىل البيانات
مت انشاء موقع الكرتوني خاص بنظام املراقبة االحصائي لتسهيل احلصول على البيانات املختلفة لكافة املستخدمني، وسيتم ربطه 

باملواقع االلكرتونية لكافة الشركاء.
هذا املوقع سيتيح اآلتي:

سهولة استخراج البيانات على شكل جداول وسالسل زمنية ضمن متغريات خمتلفة حسب توفر البيانات.. 1
امكانية متثيل البيانات املطلوبة بأشكال بيانيه.. 2
تطوير املوقع إلمكانية متثيل البيانات على شكل خرائط.. 3
ربط كل مؤشر مبصادر البيانات املتاحة ذات العالقة.. 4

املؤشرات
يشمل نظام املراقبة االحصائي يف مرحلته االوىل على 138 مؤشر ترصد خمتلف القطاعات يف جماالت السكان، والعمل، والتعليم، 

والثقافة، واالقتصاد، واحلكم، واالنتهاكات االسرائيلية وغريها من القطاعات
كافة املؤشرات مبنية حسب اجلنس لتوضيح الفجوة بني الذكور واالناث وحسب الفئة العمرية لالشارة اىل فئة الشباب واالطفال 

مقارنة بباقي الفئات العمرية.
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