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 مقدمة. 0
ستراتيجية وبدء بالتحضير العداد اال 2010-2001للخطة الشاملة  مراجعة وتقييم بإجراء 2002عام الفي قام الجهاز 

 جميع يشمل النظام اإلحصائي الوطني على أن دبالتأكي 2012–2002الرسمية للفترة  الوطنية لتطوير اإلحصاءات
ل وتحلي عملية جمعالتي تشارك في  الحكومية المؤسساتالوزارات و  مكونات النظام اإلحصائي الرسمي بما في ذلك

صانعي السياسات بالبيانات والمعلومات االحصائية الالزمة التخاذ قـرارات مبنيـة  ة بما يضمن تزويدالبيانات اإلحصائي
 ،المجاالت الحيوية واألداء في عدد منالتقدم رصد  على قدرةال دعم، ول(Evidence Based Decisions) ةـلى األدلـع

 وأداء االقتصاد المجتمعيةقياس التقدم المحرز في المجتمع وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والحد من الفقر والتنمية  مثل
 . التنمية المستدامةو  الكلي

 
بتلبية  المستمرالتأثير اإليجابي على مهنية الجهاز والتزامه كما تم االخذ بعين االعتبار عند البدء بإعداد اإلستراتيجية 

 تراكم المعرفة االحصائية، باإلضافة الى حتياجات المستخدمين وفق معايير دقيقة وموثوق بها وفي الوقت المناسبا
عن طريق تحديد  ذات العالقة بجودة عالية وبتوقيت مناسب، وذلك االحصاءات والمهارات التحليلية الالزمة لتوفير

 .المناسبة بناء القدرات وبرامج التدريب القتراحالطريق  الحالي وتمهيدالتي تعاني من قصور في الوقت  المجاالت
 

 : ضمن االولويات االتية  2012-2002وقد تم بناء االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات 
 تطوير جودة البيانات المنتجة والمنشورة  .1

 اختصاصاتهم تحديد أدوار منتجي البيانات ومسؤولياتهم و شمولية النظام االحصائي الوطني من خالل  .2

 وتعزيز الوعي االحصائي اإلحصاءات الرسمية تطوير نشر واستخدام  .2
 . توفير البياناتتبسيط إجراءات  االحصائية من خالل البياناتعلى  الجمهورتسهيل حصول  .4
وتحديد فرص التدريب  لقدراتتعزيز امجاالت  وتحديداالستراتيجية  العدادعند البدء بالتخطيط تقييم نقاط القوة  .5

 .الموارد البشريةوتطوير  وكذلك تنمية المناسبة
 

لتحديد مدى  2012-2002تقييم أالنجاز على تطبيق وتنفيذ انشطة االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات  ويهدف
والمعوقات االلتزام بتنفيذ انشطة االستراتيجية وااللتزام بإعداد المخرجات التي تضمنتها االستراتيجية والوقوف على المشاكل 

والتحديات التي واجهت تطبيق االستراتيجية للخروج بمقترح متكامل يوضح الدروس التي يمكن استخالصها من هذه 
التجربة باإلضافة الى عدد من التوصيات والمقترحات التطويرية لكي يتم االخذ بها عند اعداد االستراتيجية المستقبلية 

2014-2012.   
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 ملخص تنفيذي . 9
 إطار االحتياجات الوطنية وااللتزامات اإلقليمية والدولية، تم اعداد االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسميةفي 

نقل النظام اإلحصائي الرسمي  االستراتيجية اعدادمن هدف وقد كان ال اإلحصائي للنظامكإطار  2002-2012
من  اإلستراتيجيةالفلسطيني إلى مرحلة متطورة تضاهي أفضل النظم اإلحصائية في العالم خالل الفترة التي تغطيها 

 .خالل توظيف المعرفة اإلحصائية والتطور التكنولوجي بأسلوب إداري عصري

في تخطيط وبناء أالستراتيجيات وكذلك أعد خطة وبرنامج اعتمد الجهاز خالل اعداد االستراتيجية أهم المعايير الدولية 
كان إلعداد االستراتيجية دورا كبيرا في تطوير وتحسين أداء أركان النظام و  عمل تنفيذي لتطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية

  .اإلحصائي

ث نقلة احصاءات وأحدلقد اسهم تنفيذ انشطة االستراتيجية في دعم وترسيخ النظام االحصائي وتطوير نشر واستخدام اال
نوعية في تعزيز جودة البيانات االحصائية وقد ادى ذلك لزيادة اعتماد صانعي السياسات على استخدام البيانات 

لقياس اثر  0200 و 0202ي عام اذهينفالتي تم تح و االحصائية في تطوير خطط التنمية كما اتضح من نتائج المس
 .واتخاذ القراراتصنع السياسات استخدام االحصاء في 

 
الغالبية العظمى من نقاط الضعف التي تم رصدها من خالل تحليل وتشخيص النظام االحصائي الوطني  معالجةتم 

مما ساهم في تعزيز وترسيخ النظام االحصائي وأصبحت معظمها نقاط قوة  2002عند اعداد االستراتيجية عام 
 .الوطني

 
 من مجموعة سجلت وقد لإلستراتيجيةالعامة  االهدافلخدمة تحقيق  االستراتيجيةة انشطمن % 25 تم انجاز ما نسبته

الصفحة االلكترونية  تطويرالمستخدمين،  رضىتنفيذ مسح منها  التنفيذي، بالبرنامج له خطط ما وفق االنجازات
سات للقطاعين العام في رسم السيا االحصاءمشتركة مع الشركاء، مسح اثر استخدام  احصائيةمشاريع تنفيذ للجهاز، 

مجموعة من  اعدادالمعيار العام لنشر البيانات، الحصول على شهادة معايير الجودة،  الىوالخاص، االنضمام 
مثل دراسة حول دور االجسام المساندة في دعم وترسيخ النظام االحصائي الوطني، دراسة حول استخدام ) الدراسات

االحصائية لمراقبة ابناء نظام  ،(سة حول فائدة وجدوى المساعدات الفنيةالعام والخاص، درا ينالبيانات في القطاع
تنفيذ  اإلحصائيةوالمشاريع  االسريةتحديث أطر المعاينة لتنفيذ المسوح  ،االجتماعية واالقتصادية والبيئية الوضاعل

وتطوير االحصائية  االنشطةوتنفيذ  االستراتيجية اهدافلتخدم  الزراعية للحيازاتالتعداد الزراعي وبناء أطر المعاينة 
 .اإلحصائيالنظام 

حقق الجهاز من خالل تنفيذ انشطة االستراتيجية العديد من االنجازات التي انسجمت مع رسالة الجهاز حيث كان لهذه 
ين االنجازات االثر الكبير في استخدام البيانات االحصائية من قبل شريحة واسعة من مستخدمي البيانات في القطاع

 .العام والخاص باإلضافة الى مراكز االبحاث والدراسات والجامعات والمنظمات االهلية واإلقليمية والدولية

 مثل المخططة االستراتيجية انشطة عدد منالتي أثرت سلبا على تنفيذ  المعيقاتجملة من  االستراتيجيةتنفيذ  واجهوقد 
  ومأسسته، االحصائيالعمل  بأهميةدرجة الوعي  ضعفالمالية والفنية والمادية لكثير من الشركاء،  االمكاناتضعف 
 .االسرائيلياالحتالل  اجراءات

 .عمل الجهاز على تقييم االستراتيجية بهدف الخروج بتوصيات تخدم اعداد االستراتيجية القادمة
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تقييم تطبيق وتنفيذ انشطة االستراتيجية. 2  

 
 :راقبة وتنفيذ انشطة االستراتيجيةم. 0.2

تــم اقتــراح ومناقشــة عــدد مــن االجــراءات لتنفيــذ انشــطة االســتراتيجية الوطنيــة لتطــوير اإلحصــاءات، وذلــك ألن انشــطة 
 توالهيئــااالســتراتيجية تتنــاول العديــد مــن االنشــطة فــي كــل مــن اإلدارات والــدوائر داخــل الجهــاز والعديــد مــن الــوزارات، 

والمؤسسات العامة في األراضي الفلسطينية، فهناك عدد من االنشطة يتطلب تنفيذها بواسطة موظفي الجهـاز  المحلية،
وأنشــطة اخــرى يتطلــب تنفيــذها جهــود مشــتركة بــين الجهــاز وجهــة معينــة او اكثــر مــن خــالل توقيــع مــذكرات تفــاهم او 

ولذلك كـان .  مل او لجان استشارية وطنية اتفاقيات، كما ويتطلب تنفيذ انشطة اخرى تشكيل فرق عمل ومجموعات ع
جــراءات الخطــة التنفيذيــة لإلســتراتيجية  مــن الضــروري االتفــاق علــى تبنــي اليــة شــاملة وواضــحة لتنفيــذ ومراقبــة برنــامج واة

ليتم تكييفها بسـهولة مـع الحقـائق علـى  االعتبار أن تكون اإلجراءات مرنة الوطنية لتطوير اإلحصاءات مع االخذ بعين
داخل الحكومة الفلسطينية وداخل المؤسسـات التـي تشـكال النظـام اإلحصـائي الـوطني وذلـك نظـرا  الرتبـاط تنفيـذ  األرض

 .البرنامج بالظروف المحيطة
ومن البديهي القول أن مهمة تنفيذ ومراقبة الخطة التنفيذية لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات مشتركة بين  

طني، على أن يكون الجهاز الركن األساسي في هذه الخطة بسبب دوره المركزي في عناصر النظام اإلحصائي الو 
 .اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية كما هو محداد بالقانون

-22تبني االستراتيجية في المؤتمر الدولي حول النظام اإلحصائي الذي عقد في رام اهلل خالل الفترة وقد تم 
22/6/2002 

النظام اإلحصائي الوطني في مسؤولية تنفيذ مكونات االستراتيجية فقد رأى الجهاز إشراك  ولضمان نجاح تنفيذ انشطة
 :لمراقبة وتنفيذ انشطة االستراتيجية االتيةاالستراتيجية وقد اقر الجهاز االلية 

 الحكوميةاعتماد االستراتيجية من قبل مجلس الوزراء واعتمادها ضمن الخطط القطاعية للوزارات والمؤسسات  .1
تبني المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية االستراتيجية وتشكيل لجنة وطنية برئاسة الجهاز وتضم في  .2

عضويتها ممثلين عن وزارات ومؤسسات النظام اإلحصائي الوطني لإلشراف على تنفيذ انشطة االستراتيجية على 
التربية والتعليم، وزارة الصحة ومعهد  ان تضم اللجنة ممثلين عن كل من وزارة التخطيط، وزارة الداخلية، وزارة

تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ وتطبيق االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات ماس بحيث تكون مهمتها الرئيسية 
 1لمزيد من التفاصيل انظر ملحق رقم  الرسمية

 اعداد خطة تنفيذ انشطة االستراتيجية على مستوى السنة والهدف االستراتيجي .2

ر انجاز دورية داخل الجهاز ومناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وتنفيذ انشطة االستراتيجية تقديم تقاري .4
 في مجلس الجهاز

للمجلس االستشاري إلطالعه على مدى التقدم على تنفيذ انشطة ( نصف سنوية)تقديم تقارير انجاز دورية  .5
 شطة واقتراح التوصيات المناسبة لحلهااالستراتيجية وتحديد المشاكل التي تواجه تنفيذ هذه االن

  
انشطة االستراتيجية إال ان عدد من وعلى الرغم من استمرار وجود بعض العقبات والتحديات التي ال تزال تواجه تنفيذ 

الجهاز لمراقبة وتنفيذ انشطة  االعديد من انشطة االستراتيجية قد تم تنفيذها بنجاح كبير بسب االجراءات التي اعتمده
 . ستراتيجية كما سيتضح ذلك الحقا في هذا التقريراال
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 على مستوى الهدف االستراتيجيواالنجازات النشطة ا 9.2
  الوقت  ذات الجودة العالية وفي  لموضوعيةوا لمتسقةاإنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية " تنص رسالة الجهاز على     
 لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للمستخدمين على المستوى الوطني والدولي في إطار من الشفافية وبطريقة  بلمناسا    
 "أإلحصائيةمناسبة باالعتماد على أفضل الممارسات     

ذه حقق الجهاز من خالل تنفيذ انشطة االستراتيجية العديد من االنجازات التي انسجمت مع رسالة الجهاز حيث كان له
من قبل شريحة واسعة من مستخدمي البيانات في  االحصائية االنجازات االثر الكبير في نشر واستخدام البيانات

 والدولية اإلقليميةو  الى مراكز االبحاث والدراسات والجامعات والمنظمات االهليةباإلضافة القطاعين العام والخاص 
 
 تنفيذ عدد من االنشطة وتأجيلتم و ،  2012 نهاية العاممن انشطة االستراتيجية حتى  %25لقد نفذ الجهاز حوالي  

 وسيعمل الجهاز في العام، بسبب ارتباط هذه االنشطة باستكمال بناء النظام االحصائي الوطنيالسنوات القادمة الى 
  .الخامسة من االستراتيجية على تنفيذ االنشطة المخططة في السنة 2012 

 2012تم انجازه حتى نهاية العام ما الجدول التالي يبين االنشطة المخططة كما وردت في االستراتيجية و     
 المنجز المخطط الهدف االستراتيجي 

 25 51 النظام اإلحصائي الوطنيدعم وترسيخ 
 41 46 نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها

 21 22 اإلداريةالمركزية و تحسين استخدام السجالت 
 24 22 القطاعية حصاءاتتطوير اإل

 2 2 الوطنية واإلقليمية والدوليةالعالقات  تطوير
 2 2 تطوير الجوانب الفنية واإلدارية

 028 065 المجموع
 

 
 يوضح األنشطة التي تم تنفيذها وما تم تأجيله او الغاؤه(  2)ملحق رقم 
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  :وكانت ابرز واهم االنجازات ما يلي
هـــدفا  تنفيـــذيا ، وخمســـة اثنـــين وعشـــرين و  ســـتراتيجيةاأهـــداف تســـتند االســـتراتيجية الوطنيـــة لإلحصـــاءات الرســـمية علـــى ســـتة 

 : وخمسين هدفا  فرعيا ، وفيما يلي االنجاز على مستوى الهدف االستراتيجي
 اعداد بروشور حول النظام االحصائي الوطني وتعميمه على كافة مستخدمي البيانات 

 ليل للنظام االحصائي الوطني وتعميمه على كافة مستخدمي البيانات اعداد د 

  دورة تدريبية لمستخدمي البيانات في مجال العمل االحصائي   22عقد 

  مؤشر وبناء قاعدة بيانات بالمؤشرات 100بناء نظام المراقبة وتحديد حوالي 

 ر استخدام السجالت االدارية اعداد خطة عمل بالتنسيق مع مكونات النظام االحصائي الوطني لتطوي 

    تجاوز التأخر في السالسل الزمنية للتجارة الخارجية والحسابات القومية ويتم اصدار الحسابات القومية 

 والربعية في موعدها      
  توفير بيانات ألصحاب القرار حول الفلسطينيين في أماكن تواجدهم للمساعدة في تحسين ظروفهم 

 المعيشية      
  المعيار الخاص لنشر البيانات  -التزام فلسطين بالشفافية في نشر البيانات االقتصادية والمالية(SDDS ) 

  تطوير مكتبة االحصاء الوطنية 

  انشاء مركز البحث العلمي في المكتبة واتاحتة للجمهور واعداد بروشور حول المركز وتعميمه 

 طالقها في ش  2012هر اب تطوير تصميم ومحتوى صفحة الجهاز واة
  تم تطوير نظام للبيانات الوصفية(METADATA)  وتحميله على صفحة الجهاز 

  وتحميلها على نظام البيانات الوصفية  2011-2005للفترة توثيق جميع بيانات مسوح الجهاز 

  االلتزام بالرزنامة االحصائية  حسب المواعيد المحددة 

 
 :االستراتيجيوفيما يلي االنجاز على مستوى الهدف 

 النظام اإلحصائي الوطنيدعم وترسيخ : الهدف اإلستراتيجي األول

 : تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ ثالثة اهداف تنفيذية
 .بين عناصره التنسيقو من خالل تطوير بنيته التحتية  نظام إحصائي وطني متكامل.  1 

نشاء مثل هذهو العامة، يسية والهيئات الرئ لوحدات اإلحصائية في الوزاراتل فعال دور.  2   .ت حيثما يلزمالوحدا اة

 .الوطني ئينظام اإلحصاالدعم للهيئات التي ت فعال دور. 2 
       

مـع  يث، كفـؤ، فعـال وقـادر علـى التجـاوبة للوصول الى نظام احصـائي وطنـي متكامـل، حـدتلتحقيق رؤيسعيا من الجهاز  
لتحقيــق  كثــف الجهــاز جهــوده  الوطنيــة الشــاملة، ومتفاعـل مــع المحــيط االقليمــي والــدولي، فقـدالمتطلبـات االحصــائية للتنميــة 

 وال يزال   في دعم وترسيخ النظام االحصائي الوطني اسهمتهذه الرؤية من خالل تنفيذ االنشطة التالية التي 
 :حصائيةالجهاز يبذل جهودا كبيرة لترسيخ النظام االحصائي وتفعيل عمل الوحدات اال      
توقيـــــع عـــــدد مـــــن مـــــذكرات التفـــــاهم مـــــع المؤسســـــات الحكوميـــــة مـــــن اجـــــل تطـــــوير اســـــتخدام الســـــجالت االداريـــــة  .1

 .وتعزيز قدرات موظفي الوحدات االحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية

 .شور حول مفهوم النظام االحصائي الوطني وتعميمه على مستخدمي البيانات االحصائيةو اعداد بر  .2

دليــــــل النظـــــــام االحصــــــائي الـــــــوطني بالتعــــــاون مــــــع مســـــــتخدمي البيانــــــات يوضـــــــح دور الجهــــــاز ضـــــــمن  اعــــــداد .2
  .النظام االحصائي الوطني، وينظم عالقة العمل بين الجهاز والوحدات االحصائية

ــــــد احتياجــــــاتهم التدريبيــــــة  .4 ــــــدرات التحليليــــــة لهيئــــــات النظــــــام االحصــــــائي الــــــوطني وتحدي اعــــــداد تقريــــــر حــــــول الق
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 نفيذهاوالعمل على ت

 اعداد نسخة محدثة من معجم المفاهيم والمصطلحات االحصائية وتعميمها .5

 مشترك مع وزارة الحكم المحلي حول جمع بيانات مسح التجمعات نشاطتنفيذ  .6

ــــــة  .2 ــــــا للمعــــــايير االوروبي ــــــيم ألداء الجهــــــاز وفق ــــــة لعمــــــل تقي ــــــة دولي ــــــة فني ــــــذ  (LPR)تنفيــــــذ بعث ــــــى تنفي والعمــــــل عل
 توصيات البعثة

ـــــــانون .2 ـــــــق بعمـــــــل الوحـــــــدات  اإلحصـــــــاءات العامـــــــة دراســـــــة ق ـــــــراح التعـــــــديالت المناســـــــبة وخاصـــــــة فيمـــــــا يتعل واقت
 .االحصائية

وأوصــــت الدراســــة بضــــرورة  اعــــداد دراســــة حــــول دور االجســــام المســــاندة فــــي دعــــم النظــــام االحصــــائي الــــوطني .2
ــــــــاء الوحــــــــدات اإلحصــــــــائية  ــــــــي الــــــــوزارات و تطــــــــوير وبن ــــــــذ مســــــــح حــــــــول الوحــــــــدات اإلحصــــــــائية ف ان يــــــــتم تنفي

  وقد قام الجهاز بتنفيذ هذا المسح والمؤسسات  لتحديد احتياجات هذه الوحدات وتعزيز قدرات موظفيها 

 اعداد دليل للمؤشرات االحصائية يوضح اسم المؤشر ودورية جمعة والية احتسابه .10

 

 نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها :الهدف اإلستراتيجي الثاني
 : تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ ستة اهداف تنفيذية

 .المكتبة الوطنية لإلحصاءات وتعزيز حصاءاتلنشر اإل فعالة ستراتيجيةإ  .1

 .الوطني وبين المستخدمينئي نظام اإلحصاقدرات تحليل إحصائي مناسبة داخل ال  .2

 .القرار اعةلبيانات اإلحصائية في التخطيط وصنل فعال استخدام  .2

 .معرفة إحصائية متطورة في فلسطين .4

ــــــل البــــــاحثين، تســــــهيل  .5 عــــــن طريــــــق  والطــــــالب واألكــــــاديميين،وتطــــــوير اســــــتخدام البيانــــــات اإلحصــــــائية مــــــن قب
 .البيانات إنشاء مراكز للوصول إلى

مواصــــــلة الجهـــــــود الخاصـــــــة بمراقبــــــة إدارة الجـــــــودة ودمـــــــج مــــــا يتعلـــــــق بـــــــالجودة فــــــي جميـــــــع خطـــــــوات عمليـــــــة   .6
 .اإلنتاج

 
الجهــــاز منــــذ نشــــأته اولويــــة خاصــــة لعمليــــة نشــــر واســــتخدام البيانــــات وجــــاءت االســــتراتيجية لتؤكــــد علــــى هــــذا اعطــــى 

المفهـــــــوم لتطـــــــوير نشـــــــر واســـــــتخدام البيانـــــــات االحصـــــــائية وتســـــــهيل الوصـــــــول للبيانـــــــات مـــــــن قبـــــــل مختلـــــــف فئـــــــات 
قبـــــــل صـــــــانعي  المســـــــتخدمين مـــــــع مراعـــــــاة جـــــــودة هـــــــذه البيانـــــــات باإلضـــــــافة الـــــــى تفعيـــــــل اســـــــتخدام البيانـــــــات مـــــــن

ــــــــي مجــــــــال نشــــــــر  يالسياســــــــات ومتخــــــــذ ــــــــة المســــــــتجدات ف القــــــــرارات، ويواصــــــــل الجهــــــــاز جهــــــــودة المســــــــتمرة لمواكب
 :  واستخدام البيانات وقد قام خالل فترة االستراتيجية بتنفيذ العديد من االنشطة في هذا المجال اهمها

 حسب المعايير الدولية لإلحصاءتصميم وتطوير المكتبة الوطنية  .1

ــــى مســــتخدمي  وتعميمــــه بــــالمركزبروشــــور خــــاص  واعــــدادمركــــز البحــــث العلمــــي فــــي مكتبــــة الجهــــاز  انشــــاء .2 عل
 البيانات

ــــائج الرئيســــية للمســــح  .2 ــــىتنفيــــذ مســــح رضــــى المســــتخدمين مــــن قبــــل جهــــة خارجيــــة، وتــــم عــــرض النت ــــس  عل مجل
 .والمجلس االستشاري الجهاز

رك بحـــــث متطــــور وعـــــدد مـــــن قواعـــــد تطــــوير تصـــــميم ومحتـــــوى صــــفحة الجهـــــاز االلكترونيـــــة والتـــــي شــــملت محـــــ .4
 البيانات االحصائية

 تطوير نظام للبيانات الوصفية وتحميله على صفحة الجهاز االلكترونية .5

اعـــــداد تقريـــــر تقيـــــيم اداء المكتبـــــة االحصـــــائية الوطنيـــــة والخـــــروج بتوصـــــيات لتطـــــوير ادائهـــــا والبـــــدء بتنفيـــــذ هـــــذه  .6
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 التوصيات

ـــــــة لمـــــــوظفي الجهـــــــاز ومســـــــتخدمي لتع 2014-2012اعـــــــداد برنـــــــامج متعـــــــدد الســـــــنوات  .2 ـــــــز القـــــــدرات التحليلي زي
 .البيانات والبدء بتنفيذه

والــــــذي مــــــن خاللــــــه التــــــزمن فلســــــطين بالشــــــفافية ( SDDS)االنضــــــمام الــــــى المعيــــــار الخــــــاص لنشــــــر البيانــــــات  .2
 في نشر البيانات االقتصادية والمالية

ــــل القطــــاعين العــــ .2 ــــات االحصــــائية مــــن قب ــــرين عــــن اســــتخدام البيان ام والخــــاص فــــي صــــنع السياســــات اعــــداد تقري
 واتخاذ القرارات

  ISO-2001-2002انشاء وتطوير نظام ادارة الجودة الشاملة وحصول الجهاز على شهادة االيزو  .10

 
 اإلداريةالمركزية و تحسين استخدام السجالت  :الهدف اإلستراتيجي الثالث

 : تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ اربعة اهداف تنفيذية

 .استخدام السجالت المركزية تطوير  .1

نشـــــاء قاعــــــدة بيانـــــات شــــــاملة  .2 تضـــــم بيانـــــات تعــــــداد الســـــكان والمســــــوح  تطـــــوير اســـــتخدام الســــــجالت اإلداريـــــة واة
 .والسجالت اإلدارية

 .يةمعايير الدولوفقا  لل اإلحصائية منهجياتلمفاهيم والتصنيفات والتنسيق ا  .2

 .الخاصة باإلحصاءات الرسمية( Metadata)عرض البيانات الوصفية  تطوير أساليب  .4

ــــــة   ــــــى الســــــجالت االداري ــــــي يســــــاعد فــــــي العمــــــل االحصــــــائي االعتمــــــاد عل ــــــى المبحــــــوثينف ــــــل العــــــبء عل ــــــض  تقلي ويخف
موضـــــوع اســـــتخدام الســـــجالت اإلداريـــــة فـــــي الجهـــــاز درج جمـــــع البيانـــــات مـــــن الميـــــدان، وقـــــد ا تكـــــاليفبشـــــكل كبيـــــر فـــــي 

اءت االســـــــتراتيجية لتؤكـــــــد علــــــــى تطـــــــوير اســـــــتخدام الســــــــجالت فـــــــي جميــــــــع خططـــــــه الشـــــــاملة وجــــــــالعمـــــــل اإلحصـــــــائي 
جهــــــود كبيــــــرة ، وقــــــد قــــــام الجهـــــاز بكأحــــــد المصـــــادر األوليــــــة للبيانــــــات اإلحصـــــائيةالمركزيـــــة واإلداريــــــة واالعتمـــــاد عليهــــــا 

لتطــــوير اســـــتخدام الســـــجالت وال يـــــزال مســـــتمر فـــــي تكثيـــــف هـــــذه الجهـــــود لتصـــــبح الســـــجالت االداريـــــة المصـــــدر الرئيســـــي 
 : وكان من اهمها في مجال تطوير استخدام هذه السجالت تنفيذ عدد من االنشطة االحصائية وقد تم  للبيانات
العمـــــل علـــــى تطـــــوير واســـــتخدام الســـــجالت المركزيـــــة بالتعـــــاون مـــــع المؤسســـــات المشـــــاركة فـــــي انظمـــــة تســـــجيل  .1

 .السكان، المباني، والمنشات من خالل عمل اللجان الوطنية

االداريـــــة مـــــع الـــــوزارات والمؤسســـــات الحكوميـــــة مـــــن اجـــــل تحســـــين اســـــتخدام الســـــجالت تنفيـــــذ مســـــح الســـــجالت  .2
ــــــة لمــــــوظفي الوحــــــدات االحصــــــائية وكــــــذلك مــــــن اجــــــل توحيــــــد المفــــــاهيم  ــــــد االحتياجــــــات التدريبي االداريــــــة وتحدي

 .والمصطلحات االحصائية

ـــــــوطني مـــــــن اجـــــــل تطـــــــوير اســـــــتخدام الســـــــجالت المركزيـــــــة وا .2 لســـــــجالت اعـــــــداد سياســـــــة النظـــــــام االحصـــــــائي ال
 .االدارية في االحصاءات الرسمية

 على صفحة الجهاز االحصائية وتحميلهابناء وتطوير قاعدة بيانات التصنيفات  .4

وتخصــــــــيص خــــــــادم ســــــــيرفر للبيانــــــــات الوصــــــــفية التــــــــي يــــــــتم ( metadata)تطــــــــوير نظــــــــام للبيانــــــــات الوصــــــــفية .5
تاحته تجميعها حيث تم توثيق البيانات الوصفية لمسوح ومشاريع الجهاز  ا لالستخدام العامواة

 

 القطاعية حصاءاتتطوير اإل: الهدف اإلستراتيجي الرابع
 :تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ اربعة اهداف تنفيذية

 .النظام اإلحصائي الوطني األخرىحدات و  وأ الجهاز الصادرة عن وتوسيع نطاق اإلحصاءات تطوير .1

 .استراتيجية وطنية للتعدادات تطوير  .2
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 .العينات أطر جودة تطوير  .2

 .البيانات جمعتقنيات  تطوير  .4

 
كافـــــــة المؤشـــــــرات االحصـــــــائية االقتصـــــــادية، الســـــــكانية قـــــــام الجهـــــــاز بتحديـــــــد نقـــــــاط الضـــــــعف والفجـــــــوات والـــــــنقص فـــــــي 

وتــــــم اقتـــــــراح عـــــــدد مـــــــن  وقـــــــد تــــــم اعـــــــداد تقريـــــــر حـــــــول االحصــــــاءات القطاعيـــــــة فـــــــي الجهـــــــاز واالجتماعيــــــة والجغرافيـــــــة
ـــــذ لتطـــــوير وتحســـــين وتوســـــيع نطـــــاق اإلحصـــــاءات  التوصـــــيات ـــــى تنفي ـــــذها باإلضـــــافة ال ـــــى تنفي ـــــام الجهـــــاز بالعمـــــل عل وق

 : وكان من اهم هذه االنشطة ما يليعدد االنشطة التي وردت في االستراتيجية 
 .تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشرات االحصائية .1

 International Comparison المقارنــــات الدوليــــةضــــمن مجموعــــة االســــكوا فــــي برنــــامج  2011االشــــتراك بــــدورة  .2

Program (ICP)  ويهـــــدف البرنـــــامج الـــــى حســـــاب ممـــــثالت القـــــوة الشـــــرائية وحســـــاب النـــــواتج المحليـــــة االجماليـــــة
 .باستخدام ممثالت القوة الشرائية، وكذلك اجراء مقارنات لألسعار بين الدول وفق منهجية موحدة

ــــــة االحصــــــائية  .2 ــــــات ( Monitoring Statistical System)تأســــــيس نظــــــام المراقب ــــــوفير بيان بهــــــدف ت
 احصائية لمراقبة االوضاع االقتصادية واالجتماعية ضمن الخطط التنموية 

ــــم اعتمــــاد التقريــــر ليكــــون 2002اعــــداد تقريــــر حــــول جــــودة تعــــداد الســــكان والمســــاكن والمنشــــات لعــــام  .4 ــــث ت ، حي
 .2012في العام عند اعداد استراتيجية وطنية للتعداد مرجعية اساسية 

 2010اعداد تقرير حول تقييم جودة بيانات التعداد الزراعي  .5

ــــــل االســــــعار والقــــــوى  .6 ــــــي عــــــدد مــــــن المســــــوح مث ــــــدان ف ــــــات مــــــن المي ــــــة لجمــــــع البيان اســــــتخدام االجهــــــزة المحمول
 .العاملة

بنــــــاء وتحــــــديث اطــــــر المعاينــــــة الخاصــــــة بالمســــــوح التــــــي يــــــتم تنفيــــــذها فــــــي الجهــــــاز علــــــى اســــــاس تعــــــداد عــــــام  .2
اطــــار مســــح القــــوى العاملـــــة، اطــــار المســــوح االســــرية، اطــــار سلســـــلة : حيــــث تــــم بنــــاء عــــدة اطـــــر منهــــا 2002

 المسوح االقتصادية، اطار مسوح المباني

 
 الوطنية واإلقليمية والدوليةالعالقات  تطوير :الهدف اإلستراتيجي الخامس

 :تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ ثالثة اهداف تنفيذية

 .اإلقليمية والدوليةالوطنية و  تطوير العالقات  .1

 .تعزيز حوار المنتجين والمستخدمين .2

 .تعزيز العالقات مع معاهد البحوث والجامعات .2

 

ـــــوم الجهـــــاز بصـــــورة مســـــتمرة  ـــــى المســـــتوياتيق ـــــة واإلقليميـــــة و  بتطـــــوير شـــــبكة عالقـــــات عل ـــــة الوطني بهـــــدف تطـــــوير الدولي
ــــــات وخاصــــــة الوحــــــدات االحصــــــائية  ــــــز الحــــــوار مــــــع مســــــتخدمي البيان ــــــوزارات والمؤسســــــات هــــــذه العالقــــــات وتعزي فــــــي ال

ـــــي الحكوميـــــة  ـــــس االستشـــــاري لإلحصـــــاءات الرســـــمية الت ومراكـــــز االبحـــــاث والدراســـــات، ولقـــــد اســـــهمت  اجتماعـــــات المجل
ــــــز حــــــوار المنتجــــــين والم ــــــة منتظمــــــة فــــــي تعزي ــــــدها بصــــــورة دوري ــــــتم عق ــــــرة االســــــتراتيجية ي ــــــم خــــــالل فت ســــــتخدمين، وقــــــد ت

ــــــي يــــــتم  تأســــــيس ــــــرأي معهــــــم بشــــــأن اإلحصــــــاءات الت ــــــادل ال مجموعــــــات عمــــــل ولجــــــان استشــــــارية مــــــن المســــــتخدمين لتب
مـــــن خـــــالل تنفيـــــذ  -وهـــــذه الجهـــــود مســـــتمرة –وقـــــد قـــــام الجهـــــاز بتطـــــوير عالقاتـــــه الوطنيـــــة واالقليميـــــة والدوليـــــة ، إنتاجهـــــا

 :عدد من االنشطة اهمها

اعـــــــداد تقريـــــــر حـــــــول فائـــــــدة العالقـــــــات االقليميـــــــة والدوليـــــــة حيـــــــث شـــــــمل التقريـــــــر علـــــــى ارشـــــــادات وتوجيهـــــــات  .1
 .لالسترشاد بها عند المشاركة في اجتماعات او ندوات او مؤتمرات دولية او اقليمية



C:\Users\haithamj\Desktop\ohoud\ تقييم االنجاز على االستراتيجية\االستراتيجية .docx/28 January 2013    11  of 13        nh/nh 

ورل : تنفيــــــذ عــــــدد مــــــن ورل العمــــــل المنتظمــــــة للمســــــتخدمين الرئيســــــيين لإلحصــــــاءات ضــــــمن ثــــــالث محــــــاور .2
 رل خاصة بالجامعات الفلسطينية و نتائج والبيانات، ورل متخصصة و تتعلق بال

طـــــرق ووســـــائل لتقويـــــة وتعزيـــــز الـــــروابط بـــــين منتجـــــي االحصـــــاءات حـــــول اعـــــداد تقريـــــر ومقترحـــــات وتوصـــــيات  .2
 .الرسمية وتسهيل استخدام االحصائيات الرسمية للبحث

االكاديميـــــة لتحديـــــد مســـــئوليات كـــــل توقيـــــع اتفاقيـــــة بـــــين الجهـــــاز المركـــــزي لإلحصـــــاء الفلســـــطيني والمؤسســـــات  .4
 .طرف ومجاالت التحليل االحصائي

 

 التطوير الفني واإلداري :الهدف اإلستراتيجي السادس
 :تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ ثالثة اهداف تنفيذية

 .سياسات الموارد البشرية تطوير .1

 .الفلسطيني لإلحصاء لجهاز المركزيلوالتخطيط المالي لألنشطة اإلحصائية تخطيط السليم ال تطوير .2

 
 وأكـــــــدتالـــــــى برنـــــــامج تـــــــدريب شـــــــامل للمـــــــوظفين  باإلضـــــــافةيتـــــــوفر لـــــــدى الجهـــــــاز وصـــــــف وظيفـــــــي لجمـــــــع الوظـــــــائف 

وتطبيقهــــــا، وعلــــــى الــــــرغم ان لــــــدى الجهــــــاز نظــــــام للمــــــوارد البشــــــرية شــــــاملة االســــــتراتيجية علــــــى ضــــــرورة تطــــــوير سياســــــة 
ان هنــــــاك ضـــــــرورة لمراجعــــــة هـــــــذا النظــــــام وتطــــــويره وفـــــــي هــــــذا الســـــــياق فقــــــد قـــــــام  إالجيــــــد للتخطــــــيط االداري والمـــــــالي 

علـــــى فـــــي الجهـــــاز الجهـــــاز بتنفيـــــذ عـــــدد مـــــن االنشـــــطة التـــــي تتعلـــــق بتطـــــوير سياســـــة المـــــوارد البشـــــرية ونظـــــام التخطـــــيط 
 : النحو االتي

 اعداد سياسة الموارد البشرية ويتم تطبيقها في الجهاز .1

مقترحــــــــات وأولويــــــــات واضــــــــحة لــــــــدور وعمليــــــــات المركــــــــز الفلســــــــطيني اعــــــــداد تقريــــــــر حــــــــول التــــــــدريب يشــــــــمل  .2
 .للتدريب االحصائي

ـــــة الخارجيـــــة والبعثـــــات الفنيـــــة .2 لتمكـــــين مـــــوظفي الجهـــــاز مـــــن المتابعـــــة  تطـــــوير قاعـــــدة بيانـــــات للـــــدورات التدريبي
 .على تنفيذ توصيات هذه البعثات

ــــدء بإعــــداد اطــــار لمشــــار  .4 ــــذها يحــــدد تطــــوير نظــــام التخطــــيط لألنشــــطة االحصــــائية والب ــــتم تنفي ــــي ي يع الجهــــاز الت
 مبررات تنفيذ المسح، المخرجات ومؤشرات لقياس االداء 

 والفرعي  يوضح االنجاز بالتفصيل على مستوى الهدف االستراتيجي 4ملحق رقم 
 

 االستراتيجية في تفعيل استخدام البيانات االحصائية ةمساهم 2.2

 لجهـــــازارســـــالة  عاالســـــتراتيجية العديـــــد مـــــن االنجـــــازات التـــــي انســـــجمت مـــــقـــــد حقـــــق الجهـــــاز مـــــن خـــــالل تنفيـــــذ انشـــــطة ل 
دعـــــم لهـــــذه االنجـــــازات االثـــــر الكبيـــــر فـــــي ســـــاهم تنفيـــــذ هـــــذه االنشـــــطة فـــــي تحقيـــــق االهـــــداف االســـــتراتيجية وكـــــان حيـــــث 

 وترسيخ النظام االحصائي الوطني 

وتطـــــــوير نشـــــــر واســـــــتخدام  الـــــــوطني  لقـــــــد اســـــــهم تنفيـــــــذ انشـــــــطة االســـــــتراتيجية فـــــــي دعـــــــم وترســـــــيخ النظـــــــام االحصـــــــائي
ــــــات االحصــــــائية وقــــــد ــــــز جــــــودة البيان ــــــة فــــــي تعزي ــــــة نوعي ــــــادة اعتمــــــاد صــــــانعي  ادى االحصــــــاءات وأحــــــدث نقل ــــــك لزي ذل

ــــى اســــتخدام البيانــــات االحصــــائية فــــي تطــــوير خطــــط التنميــــة الــــذي نفــــذه  كمــــا اتضــــح مــــن نتــــائج المســــح  السياســــات عل
 اء في القطاع العاملقياس اثر استخدام االحص 0200الجهاز عام 
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قســـــم خــــدمات الجمهــــور ونشـــــر تــــم تلبيــــة احتياجــــات مســـــتخدمي البيانــــات مــــن خـــــالل التجــــاوب مــــع طلبـــــاتهم عــــن طريــــق 
االحصـــــــائية مـــــــن خـــــــالل الصـــــــفحة االلكترونيـــــــة للجهـــــــاز والتـــــــي تـــــــم تطويرهـــــــا لتســـــــهيل وصـــــــول المســـــــتخدمين  البيانـــــــات

ـــــات  ـــــات احصـــــائية والبيان ـــــم تطـــــوير محـــــرك البحـــــث،للبيانـــــات وتطـــــوير قواعـــــد بيان ـــــاح نشـــــر  الوصـــــفية كمـــــا ت كمـــــا ات
ـــــى مواعيـــــد نشـــــر المنتجـــــات االحصـــــائية لتمكيـــــنهم مـــــن   ـــــة التعـــــرف عل الرزنامـــــة االحصـــــائية علـــــى صـــــفحة الجهـــــاز امكاني

ــــــى هــــــذه المنتجــــــات فــــــي الوقــــــت المناســــــب وقــــــد ســــــاهم مســــــح رضــــــى المســــــتخدمين الــــــذي ينفــــــذه الجهــــــاز  .الحصــــــول عل
ــــة بصــــورة  ــــي يقــــدمها الجهــــاز والخــــدمات  اإلحصــــائية تجــــاتالمن تطــــويرفــــي دوري ــــةالت ــــاتاحتياجــــات  لتلبي المســــتخدمين  فئ

 .لمختلفةا
العلمــــــي وبهـــــدف تمكــــــين  الجهـــــاز الهادفــــــة لتعزيـــــز اســــــتخدام البيانـــــات اإلحصــــــائية فـــــي مجــــــال البحـــــثسياســــــة  ضـــــمنو 

البحـــــث العلمـــــي تـــــم فـــــتح مركـــــز فقـــــد الوصـــــول إلـــــى بيانـــــات متنوعـــــة تخـــــدم مختلـــــف األغـــــراض العلميـــــة ،  البـــــاحثين مـــــن
حيـــــث يـــــوفر الجهـــــاز  لجهـــــازاســـــتخدام البيانـــــات الخـــــام فـــــي المقـــــر الرئيســـــي للجهـــــاز وفـــــق إجـــــراءات ومعـــــايير يحـــــددها ال

ـــــــراد طبقـــــــا   ت المطلوبـــــــة وفـــــــق معـــــــايير تحمـــــــي ســـــــريةالبيانـــــــا قـــــــانون اإلحصـــــــاءات العامـــــــة لالبيانـــــــات وخصوصـــــــية األف
 . 0222الفلسطيني لعام 

ــــــم  ــــــوفير بيانــــــات ألصــــــحاب القــــــرار حــــــول الفلســــــطينيين فــــــي أمــــــاكن تواجــــــدهم للمســــــاعدة فــــــي تحســــــين ظــــــروفهم كمــــــا ت ت
خــــــالل تفعيــــــل العمــــــل علــــــى احصــــــاءات الشــــــتات وتنفيــــــذ عــــــدد مــــــن المســــــوح والمشــــــاريع حــــــول الالجئــــــين مــــــن المعيشــــــية 

ـــــان ـــــل اليونيســـــيف، اال الفلســـــطينيين فـــــي لبن ـــــة مث ـــــة والدولي ـــــة بالتعـــــاون مـــــع المنظمـــــات االقليمي ـــــروا، منظمـــــة العمـــــل الدولي ن
 .والفافو

ـــــام الجهـــــاز بتنفيـــــذ مســـــح خـــــالل العـــــام و  لقيـــــاس اثـــــر اســـــتخدام االحصـــــاء فـــــي القطـــــاع العـــــام ويـــــتم تنفيـــــذ هـــــذا  2010ق
بتنفيــــذ مســــح مماثــــل لقيــــاس اثــــر اســــتخدام االحصــــاء  2012المســــح بصــــورة  دوريــــة كــــل ســــنتين، كمــــا بــــدأ الجهــــاز عــــام 

توحيــــد المفــــاهيم والمؤشــــرات اإلحصــــائية مــــع مصــــادر البيانــــات وتفعيــــل هــــذه المســــوح الــــى  فــــي القطــــاع الخــــاص وتهــــدف
وتعزيــــــز العالقــــــة مــــــع مصــــــادر البيانــــــات باإلضــــــافة الــــــى تطــــــوير قــــــدرات المســــــتخدمين عــــــن طريــــــق تحديــــــد احتياجــــــاتهم 

ـــــات فـــــي التخطـــــيط التنمـــــوي والتخطـــــيط أالســـــتراتيجي وقـــــد شـــــملت المؤ  شـــــرات اســـــتخدام التدريبيـــــة لضـــــمان اســـــتخدام البيان
 .البيانات االحصائية بشكل عام، نوع أالستخدام مجال أالستخدام القرارات التي تم اتخاذها ومستوى االستخدام

 توبينـــــمؤسســـــة وهيئـــــة حكوميـــــة والتـــــي تعتبـــــر مصـــــدر لبيانـــــات الســـــجالت االداريـــــة فـــــي الجهـــــاز  45وقـــــد شـــــمل المســـــح 
وتشــــــــير االقتصــــــــادية، الســــــــكانية واالجتماعيــــــــة والجغرافيــــــــة  البيانــــــــات شــــــــملت البيانــــــــات مالنتــــــــائج ان مجــــــــاالت اســــــــتخدا

 :التيالى االنتائج االساسية للمسح 
 10.0 % مــــــن المؤسســــــات الحكوميــــــة تســــــتخدم البيانــــــات االحصــــــائية فــــــي إعــــــداد الخطــــــط الســــــنوية

 .واالستراتيجية
 3..7 %من المؤسسات تستخدم البيانات االحصائية في اتخاذ القرارات داخل المؤسسة. 
 1..1  %تستخدم البيانات االحصائية في اعداد السياسات. 
 31.5 % تســــــتخدم البيانــــــات فـــــــي إعــــــداد دراســــــات جـــــــدوى خاصــــــة بتنفيــــــذ مشـــــــاريع ضــــــمن نطـــــــاق

 .المؤسسة
 1..4 % مــــــــن المؤسســــــــات الحكوميـــــــــة تســــــــتخدم البيانــــــــات االحصـــــــــائية فــــــــي اعــــــــداد اوارق عمـــــــــل

 .تخص الوزارة
 3..7 %االحصائية في المؤسسة تستخدم البيانات في اعداد التقارير. 

 
  كمــــا قــــام الجهــــاز بتنفيــــذ مســــح مماثــــل لقيــــاس اثــــر اســــتخدام االحصــــاء فــــي رســــم السياســــات وصــــنع القــــرارات فــــي القطــــاع

ـــــــي مجموعـــــــة مواضـــــــيع رئيســـــــية ، 0200 ألخـــــــاص مـــــــدى اســـــــتخدام مؤسســـــــات  أهممهـــــــاوتتمحـــــــور مؤشـــــــرات المســـــــح ف
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ــــات اإلحصــــائية الرســــمية الصــــادرة عــــن ــــي هــــذه  القطــــاع الخــــاص للبيان ــــات اإلحصــــائية المســــتخدمة ف ــــوع البيان الجهــــاز ون
يتـــــألف مجتمـــــع .  ويتطـــــرق أيضـــــا إلـــــى احتياجـــــات المؤسســـــات المســـــتقبلية مـــــن البيانـــــات أالســـــتفادةالمؤسســـــات ومســـــتوى 

 1,242وبلــــــا حجــــــم االطــــــار  ألخــــــاصللمســــــح مــــــن كافــــــة المؤسســــــات الكبيــــــرة العاملــــــة فــــــي القطــــــاع ( الهــــــدف)الدراســــــة 
 :    تائج االساسية للمسح الى االتيوتشير الن.  مؤسسة
 0..4 % من المؤسسات في القطاع الخاص تستخدم البيانات االحصائية الصادرة عن الجهاز 
 41.2 % فـــــــي مجـــــــال اعـــــــداد الخطـــــــط الســـــــنوية تســـــــتخدمها تســـــــتخدم بيانـــــــات الجهـــــــاز التـــــــي مـــــــن المؤسســـــــات

 .والموازنات للمؤسسة واإلستراتيجية
 41.1 % فـــــــي مجـــــــال اعـــــــداد دراســـــــات جـــــــدوى تســـــــتخدمها تســـــــتخدم بيانـــــــات الجهـــــــاز التـــــــي مـــــــن المؤسســـــــات

 .خاصة بتنفيذ مشاريع اقتصادية في المؤسسة
 44.3  % ـــــي مـــــن المؤسســـــات ـــــات الجهـــــاز الت فـــــي مجـــــال اعـــــداد اوراق عمـــــل تخـــــص تســـــتخدمها تســـــتخدم بيان

 .المؤسسة
 

 التي واجهت تطبيق وتنفيذ انشطة االستراتيجية والمعوقات التحديات . 4 

عــــــدد مــــــن المشـــــــاكل بــــــرز بتنفيــــــذ العديــــــد مــــــن انشــــــطة االســــــتراتيجية وخــــــالل تنفيــــــذ هــــــذه االنشــــــطة فقــــــد ام الجهــــــاز قــــــ
هــــــذه  اهــــــمتنفيــــــذ بعــــــض االنشــــــطة او تأجيلهــــــا الــــــى وقــــــت الحــــــق وكــــــان مــــــن اكتمــــــال ادت الــــــى عــــــدم التــــــي المعوقــــــات 

 :ما يليالمشاكل والمعوقات 
 االدلة المعيارية والتصنيفات االحصائية ة باستخدام ال يزال عدد من الوزارات غير ملتزم 
  عدد من الوزارات لم تكلف جهة محددة لعمل االحصاءات الرسمية 

 حصائية  عدم توفر موارد بشرية كافية لتطوير السجالت االدارية إلغراض ادارية واة
  العمل في القدس وخلف الجدارصعوبة 

  

  التوصيات .5

اليـــــة المتابعـــــة علـــــى تنفيـــــذ انشـــــطة االســـــتراتيجية وتجربـــــة لجنـــــة تنســـــيق الجهـــــود الوطنيـــــة  مراجعـــــة علـــــى ضـــــوء
 : فيما يلي اهم التوصيات  إلستراتيجيةالتنفيذ وتطبيق انشطة 

  تكليـــــــف جهـــــــات محـــــــددة فـــــــي الـــــــوزارات والمؤسســـــــات الحكوميـــــــة للمتابعـــــــة علـــــــى تطـــــــوير الســـــــجالت
 االدارية لإلغراض االدارية واإلحصائية 

 االحصائية والتصنيفات  باألدلةبقرارات مجلس الوزراء فيما يتعلق  االلتزام 

 ـــــوزارات ـــــي ال ـــــز قـــــدرة الوحـــــدات اإلحصـــــائية ف ـــــاء النظـــــام اإلحصـــــائي  تعزي ـــــي اســـــتكمال بن للمســـــاهمة ف
 الوطني   
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 
 لجنة

 

 تنسيق الجهود لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية
 

 جوال فاكس هاتف المؤسسة االسم
يأسعد رمالو . د  4388899 4388892 وزارة الصحة 

8333313999 

 2422791 2422791 وزارة الداخلية واألمن الوطني عماد شنان
0599-306480 

 2983207 2983278 وزارة التربية والتعليم العالي سعادة حمودة. م

 0599-258160 

 2973012 2973010 وزارة التخطيط والتنمية اإلدارية بدر ابو زهره. م
0599-433289 

 ابراهيم هنطش
 

 2987055 2987053 معهد ماس
0593-219251 

الجهاز المركزي لإلحصاء  نظمي حرب
 الفلسطيني

 
4384988 

 
4384918 0599-253775 
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 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
 المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية

الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية لجنة تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ وتطبيق االستراتيجية   

   

 

تم تطوير االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية بالتشاور مع كافة األطراف ذات العالقة بالنظام اإلحصائي من   
خالل ورش العمل واالجتماعات التي عقدت مع كافة القطاعات خالل عملية إعداد االستراتيجية، وقد تم اعتماد 

في المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية كما تم تبني االستراتيجية في المؤتمر الدولي حول النظام  االستراتيجية
 .49/6/4883-44اإلحصائي الذي عقد في رام اهلل خالل الفترة 

 
 تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ وتطبيق االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية: المهمة الرئيسية للجنة

 
 : لفرعيةالمهام ا

 .المتابعة على تنفيذ االستراتيجية حسب الخطة المعدة لذلك .1

 .إمكانية التعديل على الخطة حسب الظروف والمناخ المتوفر ومالءمتها مع المستجدات واألولويات الوطنية .4

 حصاءات الرسمية تقديم تقارير نصف سنوية حول تقدم العمل على تنفيذ االستراتيجية إلى المجلس االستشاري لإل .9

 .المشاركة في نقاش تقدم العمل على تنفيذ االستراتيجية مع الشركاء من خالل ورش عمل موسعة سنوية .2

 

 : آلية عمل اللجنة
 عقد اجتماعات دورية شهرية  .1
 مراجعة تقارير تقدم العمل على تنفيذ االستراتيجية   .4
الستراتيجية وعرضه في ورشة العمل السنوية مع الشركاء في النظام إعداد تقرير سنوي شامل حول تنفيذ وتطبيق ا .9

 اإلحصائي الوطني
 إعداد مقترحات لتعديل االستراتيجية إذا تطلب األمر ذلك .2
 إعداد تقارير تقدم عمل  نصف سنوية ورفعها للمجلس االستشاري    .3

 :ما يتعلق بالمواضيع التاليةوخاصة في تسهيل مهام فرق عمل الجهاز على تنفيذ االستراتيجية .6
 تعزيز استخدام البيانات اإلحصائية في التخطيط واتخاذ القرارات 
 تطوير السجالت اإلدارية والمركزية كمصدر بيانات إحصائية 
 االلتزام الكامل باستخدام التصنيفات والمصطلحات اإلحصائية  
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 9002-9002االستراتيجية الوطنية لالحصاءات الرسمية 
 الخطة التنفيذية

 النظام اإلحصائي الوطنيدعم وترسيخ . 0: الهدف االستراتيجي
 نشطةل ا الهدف الفرعي      

9002 9000 9000 9009 9002 
نظام إحصائي  0.0

من خالل  وطني متكامل
تطوير بنيته التحتية 

بين  التنسيقوتحسين 
 عناصره

  عرض االستراتيجية على رئيس الوزراء والمجلس
 .اإلستشاري لإلحصاءات

  التواصل مع المجلس االستشاري لإلحصاءات ورئيس
الوزراء والتنسيق لتقديم النظام اإلحصائي الوطني 

 .وتطّوره

  تأسيس نظام تواصل مع المؤسسات األخرى
ضمن النظام اإلحصائي الوطني من خالل تعميم 

مفهوم النظام اإلحصائي الوطني والعمل حول 
 .المستقبلي

  إعداد نسخة أولية لنشرة حول مفهوم النظام
 اإلحصائي الوطني 

 مع الوحدات االحصائية عقد اجتماعات 
وتحضيرات خاصة بدليل النظام اإلحصائي 

 الوطني

  عقد اجتماعات وتحضيرات خاصة بدليل
 (.مستمر)النظام اإلحصائي الوطني، 

 من دليل إعداد المسودة  العمل على
 .النظام اإلحصائي الوطني

 من دليل النظام اإلحصائي  رفع المسودة
الوطني الى المجلس اإلستشاري 

 لإلحصاءات الرسمية

  من  على إعداد المسودة النهائيةالعمل
 .دليل النظام اإلحصائي الوطني

 اعتماد دليل النظام اإلحصائي الوطني. 

 

 ي تطبيق دليل النظام اإلحصائ
الوطني من قبل الجهاز 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
والوحدات اإلحصائية في 

 .الوزارات

 

 عقد اجتماعات حول تجربة 
مكانية مراجعة النسخة     وا 
من دليل النظام اإلحصائي 

 .الوطني

  العمل على مراجعة واعتماد
دليل النظام من نسخة 

 .اإلحصائي الوطني

 

 ال يوجد نشاطات

 (.يشمل البنية التحتية)موظف واحد لمدة عام  ذمتطلبات التنفي
 

يشمل البنية )موظف واحد لمدة عام  (يشمل البنية التحتية)موظف واحد لمدة عام 
 (التحتية

يشمل البنية )موظف واحد لمدة عام 
 (التحتية

 

         لوحدات ل فعال دور 9.0
       اإلحصائية في الوزارات

      العامة، الرئيسية والهيئات 
نشاء مثل هذهو  ت الوحدا ا 

 حيثما يلزم

   إعداد قائمة شاملة بالوحدات ضمن النظام اإلحصائي
 .الوطني

  تحضير خطة عمل من أجل تحسين البنية التحتية في
والتدريب في ( ICT)تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

 .الوزارات الرئيسية

  تنفيذ المرحلة األولى من خطة العمل
التدريب : الخاصة بتحسين البنية التحتية

وتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
(ICT )الوزارة الرئيسية األولى في. 

  إحصائية في  وانشاء وحداتبناء

  االستمرار في تنفيذ خطة
العمل، التدريب وتحسين البنية 
التحتية لتكنولوجيا المعلومات 

في  (ICT)واالتصاالت 
 . المجموعة الخامسة للوزارات

  االستمرار في تنفيذ خطة
يب وتحسين البنية العمل، التدر 

التحتية لتكنولوجيا المعلومات 
في  (ICT)واالتصاالت 

مؤسسات النظام اإلحصائي 

 ال يوجد نشاطات
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  مناقشة مسودة ورقة العمل المحّدثة ومسودة خطة
 .العمل

  عرض ورقة العمل المحّدثة وخطة التنفيذ على المجلس
 .اإلستشاري لإلحصاءات الرسمية

 

 .اتالوزار 

  التدريب وتطوير بيئة تكنولوجيا
  (ICT)المعلومات واالتصاالت 

  إنشاء وحدات إحصائية في
 .الوزارات

 . الوطني األخرى
 تقرير أولي حول تنظيم  إعداد

الوحدات اإلحصائية في 
مؤسسات ووزارات النظام 

 .اإلحصائي الوطني

  مؤتمر حول النظام اإلحصائي
 الوطني 

 (.يشمل البنية التحتية)موظف واحد لمدة عام   ذمتطلبات التنفي
  تدريب خاص بالوزارات 

  يشمل البنية )موظف واحد لمدة عام
 (.التحتية

  تدريب خاص بالوزارات 
  شخص من خبراء تكنولوجيا المعلومات

 (.ويشمل البنية التحتية)لمدة سنتين 
 

   يشمل )موظف واحد لمدة عام
 (.البنية التحتية

   ارات تدريب خاص بالوز 
   شخص من خبراء تكنولوجيا

ويشمل )المعلومات لمدة سنتين 
 (.البنية التحتية

  يشمل )موظف واحد لمدة عام
 (.البنية التحتية

   تدريب خاص بالوزارات 

   شخص من خبراء تكنولوجيا
المعلومات لمدة سنتين 

 (.ويشمل البنية التحتية)

 

للهيئات  فعال دور 2.0
نظام الدعم التي ت

 الوطني ئياإلحصا

   مراجعة ميثاق الممارسات اإلحصائية الرسمية
 .الفلسطينية

   مراجعة استبيان التقييم الذاتي األوروبي بما يتعلق
 .بوضع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

   تطبيق التقييم الذاتي في كافة إدارات الجهاز المركزي
 .لإلحصاء الفلسطيني على أساس االستبيان المعّدل

 

 قديم نتائج التقييم الذاتي لكافة عرض وت
 موظفي الجهاز

   إعداد إجراءات وأدلة العمل الخاصة
بمراقبة منتظمة حول االلتزام بميثاق 
الممارسات اإلحصائية الرسمية 

 الفلسطينية

  رفع نتائج التقييم الذاتي ومسودة
إجراءات وأدلة العمل إلى المجلس 

 .اإلستشاري لإلحصاءات لالعتماد
 طبيق هذه األدوات في نقاش حول ت

وحدات النظام اإلحصائي الوطني 
 .األخرى

  التحضير الستقدام بعثة فنية دولية لعمل
تقييم ألداء الجهاز وفقًا للمعايير 

 .األوروبية

  استقدام بعثة فنية دولية لعمل
ييم ألداء الجهاز وفقًا للمعايير تق

 .األوروبية
  البدء بتمرين على العمل إلنتاج

وثيقة مشتركة لبرامج العمل 
المشتركة للنظام اإلحصائي 

 .الفلسطيني

  تحليل ونقاشات داخلية لنتيجة
 .مراجعة البعثة الفنية

 تمرين على عمل ورقة مشتركة. 
  اإلعداد للتقييم الذاتي في

 .الوزارات

  األولى من التقييم المرحلة
الذاتي في هيئات النظام 

 اإلحصائي الوطني 

  استقدام بعثة فنية عربية لعمل
تقييم ألداء الجهاز وفقًا 

 للمعايير العربية

  تحليل ونقاشات داخلية لنتيجة
 .مراجعة النظير

  اإلعدادات للتقييم الذاتي في
 الوزارات

 المرحلة الثانية للتقييم الذاتي :
وزارات أخرى مع وحدات 

 .إحصائية

  رفع الورقة المشتركة لبرامج
النظام اإلحصائي عمل 

الوطني إلى المجلس 
 .اإلستشاري لإلحصاءات

 المرحلة الثالثة للتقييم الذاتي :
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  نقاش مع الوزارات الرئيسية حول برامج
 .العمل اإلحصائية الخاصة بهم

  مقترح نموذج موحد إلعداد برنامج عمل
ام اإلحصائي مشترك لعناصر النظ

 .الوطني

  عرض وتقديم برنامج عمل سلطة النقد
الفلسطينية، وزارة التربية والتعليم العالي، 
ووزارتي الصحة والداخلية إلى المجلس 

 .اإلستشاري لإلحصاءات

  التحضير لتقييم واقع الجهاز وفقًا
للمعايير األوروبية من قبل جهات 

 .أوروبية

  التحضير لتقييم وضع الجهاز
 وفقًا للمعايير العربية 

  رفع مسودة الورقة المشتركة
لبرامج عمل الوزارات إلى 
المجلس اإلستشاري 

 .لإلحصاءات
  تحليل وتقديم نتيجة الجولة

األولى من التقييم الذاتي 
ي للوحدات اإلحصائية ف

 .الوزارات

مؤسسات النظام اإلحصائي 
الوطني األخرى التي فيها 

 .وحدات إحصائية

عبء العمل مستوعب من قبل  عبء العمل مستوعب من قبل الجهاز  عبء العمل مستوعب من قبل الجهاز  متطلبات التنفيذ
 لجهاز ا

رسوم، )تكلفة البعثة الفنية الدولية 
خبراء  3سفر، فندق، إلخ، تكلفة 

+ دوليين لمدة أسبوع عمل 
 (.التحضيرات وكتابة التقارير

 عبء العمل يتم استيعابه من قبل 
رسوم، )تكلفة البعثة الفنية العربية 
خبراء  3سفر، فندق، إلخ، تكلفة 
( + 1)عرب لمدة أسبوع عمل 

 (.كتابة التقاريرالتحضيرات و 

 

 
 .نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها :9الهدف اإلستراتيجي 
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لنشر  فعالة ستراتيجيةإ 0.9
المكتبة  وتطوير حصاءاتاإل

 .الوطنية لإلحصاءات

  تقيييييم الموقيييع اإللكترونيييي والصيييفحة الداخليييية الخاصييية
 . االستعانة بمساعدة فّنية من الخارجببالجهاز 

  عييرض نتييائج مسييا رضييى المييوظفين الخيياص بالجهيياز
عليييييى مييييييوّظفي الجهيييييياز وعلييييييى المجلييييييس اإلستشيييييياري 

 .لإلحصاءات

  تقييييييييديم مسييييييييودة خطييييييييية عمييييييييل المكتبييييييييية
اإلحصييييييييييائية الوطنييييييييييية إلييييييييييى المجلييييييييييس 

 .اإلستشاري لإلحصاءات
  تنفييييييييييييذ مسيييييييييييا جدييييييييييييد حيييييييييييول رضيييييييييييى

 المستخدمين وعرض نتائجه

  االستمرار في إعيداد خطية عميل
المرحلييية األوليييى إلنشييياء المكتبييية 

 .اإلحصائية الوطنية
   االسييييييتمرار فييييييي إعييييييداد البيييييدء و

المرحلييييييية الثانييييييييية مييييييين الخطيييييييية 

   االنتهييييياء مييييين إعيييييداد الخطييييية
التنفيذييييييييييية، إلنشيييييييييياء المكتبيييييييييية 

 .اإلحصائية الوطنية
  مسييا حييول  تنفيييذ ونشيير نتييائج

 .ينرضى المستخدم

 ال يوجد نشاطات
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  العمييل علييى تحييديي وتقوييية وحييدة المعلومييات وتييدريب
 .طاقمها

  االنتهاء مين تقيييم الموقيع اإللكترونيي واإلنترنيت وتقيديم
أدوات إدارة الموقيييييييييييييع مسيييييييييييييودة اقتراحيييييييييييييات لتجدييييييييييييييد 

 :واصدار قرارات حول التجديد تشمل ،اإللكتروني

    برمجيات إدارة الموقع اإللكترونيي( أ
-PC)نشر قاعدة بيانات الموقع التفاعليية  ( ب 

Axis, PX-web)  
سياسييييييية إدارة الموقيييييييع اإللكترونيييييييي وتشيييييييمل ( ج

 .استحداي وظيفة مسؤول الموقع اإللكتروني
 الوطنية لإلحصاءات تعيين مدير المكتبة . 
 تعيين مسؤول الموقع اإللكتروني 

 المرحلة األولى من تنفيذ تجديد الموقع اإللكتروني . 

  نشييياء خطييية عميييل بمسييياعدة فنيييية مييين أجيييل تأسييييس وا 
المكتبييييييية الوطنيييييييية لإلحصييييييياءات، وتشيييييييمل إقتراحيييييييات 
لتغيييييييرات فيييييي التنظييييييم، ونقيييييل المسيييييؤوليات، وتحدييييييد 

والمسيييييياعدة الفّنييييييية  المييييييوظفين، والتييييييدريب المطلييييييوب،
المطلوبييية والزييييارات الدراسيييية المقترحييية إليييى مؤسسيييات 

 .إحصائية أخرى

  االنتهيييييياء ميييييين تحييييييديي وتجديييييييد الموقييييييع
 ئياإللكتروني بشكل نها

  البييدء بدعييداد خطيية عمييل المرحليية األولييى
لتأسييييييييس المكتبييييييية اإلحصيييييييائية الوطنيييييييية 

 .باالستعانة بمساعدة فنية

التنفيذيييييييييييييية إلنشييييييييييييياء المكتبييييييييييييية 
 .ئية الوطنيةاإلحصا

   البيييدء فيييي المرحلييية الثالثييية ميييين
الخطييييييييية التنفيذيييييييييية مييييييييين أجيييييييييل 
نشييييييييييييييياء المكتبييييييييييييييية  تأسييييييييييييييييس وا 

وتغطييييييي ، اإلحصييييييائية الوطنييييييية
وحييييييييييدات النظييييييييييام اإلحصييييييييييائي 

 .الوطني األخرى

   تقييييم أداء المكتبيية اإلحصييائية
  .الوطنية

 (.يشمل البنية التحتية)موظف واحد لمدة عام   متطلبات التنفيذ
 بعثتين فنيتين بواقع أسبوعين لكل مهمة . 
 البنية + رواتب = مدير المكتبة الوطنية لإلحصاءات

 .زيارة دراسية خارجية+ التحتية 
 البنية التحتية + ضافية رواتب إ =مسؤول الموقع +

 .الزيارة الدراسية الخارجية
 دورات تدريبية 3: تحديث مهارات وحدة المعلومات. 

 مييوظفين اثنييين جييدد   :تعيييين صخصييائيي معلومييات جييدد
 .الزيارة الدراسية الخارجية+ البنية التحتية +  

  يشييييمل البنييييية )موظييييف واحييييد لمييييدة عييييام
 (.التحتية

  عين لكل مهمةبعثتين فنيتين بواقع أسبو . 
 مييييييدير المكتبيييييية الوطنييييييية لإلحصيييييياءات =

زييييارة دراسيييية + البنيييية التحتيييية + رواتيييب 
 .خارجية

 البنيية + رواتيب إضيافية = مسؤول الموقيع
 .الزيارة الدراسية الخارجية+ التحتية 

 3: تحييييييديي مهييييييارات وحييييييدة المعلومييييييات 

  يشييمل )موظييف واحييد لمييدة عييام
 (.البنية التحتية

  بعثتييييين فنيتييييين بواقييييع أسييييبوعين
 . لكل مهمة

 كتبيييييييييييييييية الوطنييييييييييييييييية مييييييييييييييييدير الم
البنييييية + رواتييييب = لإلحصييياءات

 .زيارة دراسية خارجية+ التحتية 
 رواتيب إضيافية = مسؤول الموقيع

الزيييييييييييارة + البنييييييييييية التحتييييييييييية + 

   نشييييييياطات منتظمييييييية إضيييييييافية
عليييى النشييياطات المطلوبييية فيييي 

 .السنة الثانية
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 .دورات تدريبية

 ميوظفين : تعيين أخصائيي معلومات جدد
الزييييارة + البنيييية التحتيييية +   اثنيييين جيييدد 

 .الدراسية الخارجية
  المسيياعدة الفنّييية كمتابعيية لنتييائج مسيياعدة

مهميييييييية واحييييييييدة مييييييييدتها . السيييييييينة األولييييييييى
 .أسبوعين

  زييييييادة فيييييي = تحييييديي وحيييييدة المعلومييييات
 الرواتب

 .الدراسية الخارجية
  تحييييييييييييييييديي مهييييييييييييييييارات وحييييييييييييييييدة

 .دورات تدريبية 3: المعلومات

 تعيين أخصائيي معلومات جدد :
البنيييية +  ميييوظفين اثنيييين جيييدد  

زيييييييييييارة الدراسييييييييييية ال+ التحتييييييييييية 
 .الخارجية

   المسياعدة الفنّيية كمتابعية لنتييائج
مهمييييية . السييييينة األولييييىمسيييياعدة 

 .واحدة مدتها أسبوعين
   تحيييييييديي وحيييييييدة المعلوميييييييات =

 زيادة في الرواتب

قدرات تحليل إحصائي  9.9
نظام مناسبة داخل ال

الوطني وبين ئي صااإلح
 .المستخدمين

مراجعة الممارسات والقدرات الحالية   ال يوجد نشاطات
للوزارات وهيئات النظام اإلحصائي 

 .الوطني األخرى للتحليل والدراسات

  إنشاء وحدة معلومات في الجهاز تتمتع
بالمهارات الالزمة ضمن اإلدارة العامة 

 ألنظمة المعلومات والحاسوب

 ت والقدرات التحليلية مراجعة الممارسا
عداد الدراسات الحالية للوزارات وهيئات  وا 
النظام اإلحصائي الوطني األخرى، 
وتختتم بندوة نقاش للنتائج وتبادل 
األفكار حول تحسين القدرات 

 .اإلحصائية

   إعداد برنامج متعدد السنوات
من أجل تعزيز وتقوية القدرات 

 .الخاصة بالتحليل اإلحصائي
 صدار ا لبرنامج المتعدد نشر وا 

السنوات لتعزيز وتقوية القدرات 
الخاصة بالتحليل اإلحصائي 
للوزارات ومؤسسات النظام 

 اإلحصائي الوطني األخرى

   عقد مؤتمر حول التحسينات
التي تمت على تعزيز القدرات 

 .اإلحصائية

 ال يوجد نشاطات

عبء العمل العام تم استيعابه من قبل الجهاز   متطلبات التنفيذ
المركزي لإلحصاء المركزي ووحدات النظام 

 .اإلحصائي الوطني

عبء العمل العام تم استيعابه من 
قبل الجهاز المركزي لإلحصاء 
المركزي ووحدات النظام اإلحصائي 

 .الوطني
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لبيانات ل فعال استخدام 2.9
اإلحصائية في التخطيط 

 .القرار اعةوصن

 ال يوجد نشاطات

 
 ار إحصاءات إعداد وثيقتين لتعزيز شع

أفضل من أجل نتائج أفضل، واحدة 
موجهة للحكومة الفلسطينية، واألخرى 

 .موجهة للقطاع الخاص
  عرض وتقديم مسودات الوثيقتين على

 الحكومة والقطاع الخاص
  نشر مسودة الوثيقتين الخاصتين بشعار

 إحصاءات أفضل من أجل نتائج أفضل 

  اعداد النسخة النهائية ونشر
تهدف إلى تحديد الدراسة التي 

إستخدامات المعلومات 
 اإلحصائية من قبل الحكومة

  اعداد النسخة النهائية ونشر
الدراسة التي تهدف إلى تحديد 

إستخدامات المعلومات 
اإلحصائية من قبل القطاع 

  الخاص

  تنظيم ندوة حول التحسينات
التي طرأت على إستخدام 
المعلومات اإلحصائية من 
قبل الحكومة والقطاع 

 .الخاص

خبير وطني لمدة أربعة شهور  :عداد وثيقتينإ  متطلبات التنفيذ
 عمل الجهاز+ 

دراسة إستخدام الحكومة 
خبير وطني واحد لمدة : لإلحصائيات
عمل الجهاز المركزي + ثالثة شهور 

 لإلحصاء الفلسطيني

دراسة إستخدام القطاع الخاص 
خبير وطني واحد : لإلحصائيات

مل الجهاز ع+ لمدة ثالثة شهور 
 المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 

معرفة إحصائية  2.9
 متطورة في فلسطين

تشكيل مجموعة عمل بمشاركة   ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات
خبراء محليين ومن الخارج 

...( صحفيين، الخ، مثقفين)
لتحديد وسائل تطوير محو 

 .األمية اإلحصائية

  بدء عمل مجموعة العمل على
 إلحصائيةمحو األمية ا

  تقرير ومقترحات مجموعة
العمل عن محو األمية 

 .اإلحصائية

  عقد ندوات أو دورات
لمجموعات معينة من أجل 
تطوير محو األمية اإلحصائية 

 ..(معلمون، صحفيون الخ)

  تطوير محو األمية اإلحصائية
من خالل تدريب الباحثين 

 .الميدانيين

  استخدام صفحة الجهاز
اإللكترونية كمصدر 

 .حصاءات الرسميةلإل

  إعداد مادة تعليمية
الستخدامها في المدارس، 

 3-2يتم تنفيذها بواسطة 
طالب تتم دعوتهم في 
عطلهم الصيفية للعمل في 
الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني وتحت إشراف 
خبراء الجهاز المركزي 

 .لإلحصاء الفلسطيني
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عبء العمل العام مستوعب بواسطة    متطلبات التنفيذ
الجهاز المركزي لإلحصاء 

 .الفلسطيني

  عبء العمل العام مستوعب
بواسطة الجهاز المركزي 

دورات . لإلحصاء الفلسطيني
تدريبية للصحفيين، المعلمين، 

الخ في كافة المحافظات .. 
(11x2 دورة) 

  تدريب الباحثين والعمل على
الصفحة مستوعب من قبل 
الجهاز المركزي لإلحصاء 

 .الفلسطيني

دعم . طالب لمدة شهر 15راتب 
تكنولوجيا المعلومات واإلعداد 
النهائي للمادة يتم استيعابها من 
الجهاز المركزي لإلحصاء 

 .الفلسطيني

وتطوير تسهيل  2.9
استخدام البيانات اإلحصائية 
من قبل الباحثين، 

عن  والطالب والكاديميين،
طريق إنشاء مراكز للوصول 

 البيانات إلى

االستمرار في التحضير     يوجد نشاطاتال ال يوجد نشاطات
لتأسيس مركز الوصول للبيانات 
في مكتبة اإلحصاء الوطنية، 
وتشمل بروتوكوالت وقوانين 
منّسقة للوصول للبيانات 

( بالتعاون مع الباحثين)
 .وبالتنسيق مع ادارات الجهاز

  إعداد مسودة قوانين
من أجل ( دليل)وبروتوكوالت 

خام، الوصول إلى البيانات ال
وتقديمها إلى المجلس 

 .اإلستشاري لإلحصاءات
  فتا مركز الوصول للبيانات في

  .مكتبة اإلحصاء الوطنية

ندوة عن تقييم مراكز    ال يوجد نشاطات
 .الوصول للبيانات

العمل العام يتم استيعابه من     متطلبات التنفيذ
قبل الجهاز المركزي لإلحصاء 

 .الفلسطيني
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  د تعيين خبير وطني واح
إلعداد مسودة القوانين 

 شهور 4والبروتوكوالت ولمدة 
مواصلة الجهود  2.9

الخاصة بمراقبة إدارة الجودة 
ودمج ما يتعلق بالجودة في 
جميع خطوات عملية 

 اإلنتاج

   بدء عمل دائرة الجودة ضمن اإلدارة العامة
 .للمنهجيات والمعايير والجودة

   خبراء من تشكيل لجنة تنسيق جودة جديدة بعضوية
كافة الدوائر تحت قيادة مدير عام اإلدارة العامة 

 .للمنهجيات والمعايير والجودة
   قيام  دائرة الجودة ولجنة تنسيق الجودة بدجراءات

مباشرة لتحسين الجودة في ميادين ومجاالت محددة 
مثل الموقع اإللكتروني، البيانات الصحفية، 

 ".Metadata"التصنيفات و البيانات الوصفية 

   تقرير عن نشاطات دائرة الجودة ولجنة
 .تنسيق الجودة

   مراجعات داخلية بشكل منتظم حول
 .معايير الجودة التي تم تطويرها

   العمل على تطوير أدوات مرنة إلدارة
الجودة في الجهاز المركزي لإلحصاء 
الفلسطيني مدعمة بمساعدات فنية 

 .وزيارات دراسية

 

اطاتال يوجد نش ال يوجد نشاطات  ال يوجد نشاطات 

موظفين اثنين جديدين  :دائرة الجودة الجديدة جاهزة للعمل متطلبات التنفيذ
عمل لجنة تنسيق الجودة والذي تم . البنية التحتية+ 

 .استيعابه بواسطة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

إستمرار العمل على الجودة في المستوى الذي 
المساعدة   .ألولىتم الوصول إليه في السنة ا

 .مهمة ألسبوعين -الفّنية 
 زيارتين دراسيتين

   

 
 .اإلداريةالمركزية و تحسين استخدام السجالت  :2الهدف اإلستراتيجي 

 النشطة الهدف الفرعي      
9002 9000 9000 9009 9002 

تطوير استخدام  0.2
 السجالت المركزية

  استخدام إعداد سياسة النظام اإلحصائي الوطني حول
. السجالت المركزية واإلدارية لإلحصاءات الرسمية

تقديم السياسة للمجلس اإلستشاري لإلحصاءات 
 . والحكومة من أجل االعتماد الحكومي الرسمي لها

  استمرار عمل الفريق الوطني على سجل السكان
نشاء فريق وطني لسجل المنشآت مستمر إستخدام ، وا 

 (توأمةاتفاقيات ال)للمساعدة الفّنية 

    تقارير اللجان الوطنية حول السجالت
المركزية  ومجموعات العمل حول 
تنظيم واستخدام السجالت والتي تم 

 تقديمها ومناقشتها
  إدارة مستمرة للسجالت اإلحصائية

لضمان استمرارية التحديي وتدفق 
 .البيانات

 ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات



C:/Documents and Setting/ohood/Desktop/3013-2009 خطة تنفيذية.doc    Page 9 of 15  NH/OH 

 النشطة الهدف الفرعي      
9002 9000 9000 9009 9002 

جميعها مع )شخص لسنة واحدة  :زيادة عبء العمل   متطلبات التنفيذ
 .البنية التحتية( + 3.2

 العمل الذي تم : فرق وطنية خاصة بالسجالت
استيعابه بواسطة الجهاز المركزي الفلسطيني 
لإلحصاء ووحدات النظام اإلحصائي الوطني  

 .األخرى
  و  3.1لكل من )ترتيب التوأمة  -المساعدة الفّنية

مساوي لثالي خبراء أجانب وذلك  حجم توأمة =( 3.2
 .للسنة كاملة

  شخص لسنة  :زيادة عبء العمل
البنية ( + 3.2جميعها مع )واحدة 
 .التحتية

  العمل : فرق وطنية خاصة بالسجالت
الذي تم استيعابه بواسطة الجهاز 
المركزي الفلسطيني لإلحصاء ووحدات 

 .النظام اإلحصائي الوطني  األخرى
   ترتيب التوأمة  - المساعدة الفّنية

حجم توأمة  =( 3.2و  3.1لكل من )
مساوي لثالي خبراء أجانب وذلك 

 .للسنة كاملة

   

تطوير استخدام  9.2
نشاء  السجالت اإلدارية وا 

تضم  قاعدة بيانات شاملة
بيانات تعداد السكان  
والمسوح والسجالت 

 .اإلدارية

  صياغة واعتماد سياسة حكومية تخول وتقضي
سجالت اإلدارية العامة لإلحصاءات باستخدام ال

 .الرسمية
  إعداد  قائمة بالسجالت اإلدارية التي من المحتمل أن

 .تكون مفيدة في إعداد معلومات إحصائية
   تعميم من رئيس الوزراء من أجل إضفاء الصفة

الرسمية على قائمة السجالت اإلدارية، ويضمن 
 .عالقةالتعميم طلب تعاون كافة الهيئات العامة ذات ال

  مجموعات عمل  واستمرار عمل تشكيل
وزارة )مع الوزارات المهمة الرئيسية 

( التربية والتعليم العالي، وزارة الصحة
حول تنظيم واستخدام السجالت 
اإلدارية الخاصة باإلحصاءات 

 إستخدام  المساعدة الفّنية.) الرسمية

  عمل مجموعات  واستمرارتشكيل
" أجندات"بجداول عمل )عمل 

داول زمنية رسمية بدستخدام وج
لتنظيم تدفق ( المساعدة الفّنية

البيانات المنسقة إلى الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 .الخاصة باإلحصاءات الرسمية
  تقارير مجموعات العمل لتنظيم

تدفق البيانات المنسقة للجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
الخاصة باإلحصاءات الرسمية 

 .ديمها ومناقشتهاالتي تم تق

  تشكيل والعمل في مجموعات
عمل مع الوزارات والهيئات 
العامة األخرى ذات العالقة 
ستخدام  حول تنظيم وا 
السجالت اإلدارية الخاصة 

 .باإلحصاءات الرسمية
  تقارير مجموعات العمل حول

ستخدام السجالت  تنظيم وا 
اإلدارية التي تم تقديمها 

 .ومناقشتها

  حول إعداد دراسة جدوى
قاعدة  تنظيم والحفاظ على

  .البيانات الشاملة

زيادة العمل من أجل التعاون مع الوزارات  3.1جهد مشترك مع  متطلبات التنفيذ
: ووحدات النظام اإلحصائي الوطني األخرى

 .البنية التحتية+ موظف واحد لسنتين 

زيادة العمل من أجل التعاون مع 
الوزارات ووحدات النظام اإلحصائي 

موظف واحد لسنتين : لوطني األخرىا
 .البنية التحتية+ 

زيادة العمل من أجل التعاون مع 
الوزارات ووحدات النظام اإلحصائي 

موظف واحد : الوطني األخرى
 .البنية التحتية+ لسنتين 

زيادة العمل من أجل التعاون مع 
الوزارات ووحدات النظام 

: اإلحصائي الوطني األخرى
البنية  +موظف واحد لسنتين 

 .التحتية
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لمفاهيم تنسيق ا 2.2
 منهجياتوالتصنيفات وال

معايير وفقًا لل اإلحصائية
 .يةالدول

  قائمة بكافة التصنيفات المستخدمة في الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني وفي وحدات النظام 

األخرى ليتم تقديمها إلى المجلس  اإلحصائي الوطني
 اإلستشاري لإلحصاءات الرسمية

 رفع تقرير حول اإلختالفات بين يم و تقي
التصنيفات الفلسطينية والتصنيفات 
 العالمية الى المجلس اإلستشاري

 .لإلحصاءات الرسمية

  االنتهاء من إعداد  قاعدة
البيانات مع نظام التصنيفات 
والقوانين واإلجراءات الخاصة 

دارته  .بصيانته وا 

  

شخص لمدة = المنهجيات زيادة عبء العمل على دائرة  متطلبات التنفيذ
 البنية التحتية+ سنتين 

= زيادة عبء العمل على دائرة المنهجيات
 البنية التحتية+ شخص لمدة سنتين 

دعم في مجال : نظام التصنيفات
تكنولوجيا معلومات لمدة أربعة شهور، 

 .واحدة ألسبوعين ساعدة فّنيةم

 ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات

 عرض تطوير صساليب 2.2
البيانات الوصفية 

(Metadata ) الخاصة
 .باإلحصاءات الرسمية

  تنظيم عملية جمع وتصنيف البيانات الوصفية
(Metadata ) والمنهجية المطلوبة للمعيار الخاص

 .SDDSلنشر البيانات 
  تحديي البيانات الوصفية المتوفرة فعليًا في نماذج

المتعلقة  SDDSالمعيار الخاص لنشر البيانات 
 .جية وبيئة إنتاج البياناتبالمنه

  اختيار نماذج مناسبة خاصة بالبيانات
الوصفية التي يتم تجميعها 

(Metadata ) لعرضها من خالل
 .الموقع اإللكتروني للجهاز

  العمل على دليل اإلجراءات الخاص
بددارة وتحديي منتظم للبيانات الوصفية 

 (.Metadata)التي يتم تجميعها 

  جراءات دليل اإل اعتمادالعمل و
الخاص بددارة وتحديي منتظم 
للبيانات الوصفية التي يتم 

إعداد (. Metadata)تجميعها 
جدول زمني ثابت من أجل تنفيذ 

 نظام البيانات الوصفية
  دراسة إمكانية تخصيص خادم

للبيانات الوصفية التي " سيرفر"
 يتم تجميعها

  دراسة إمكانية تخصيص خادم
للبيانات الوصفية " سيرفر"
 .ي يتم تجميعهاالت

 ال يوجد نشاطات

يتم  استيعاب عبء العمل بواسطة الجهاز المركزي  متطلبات التنفيذ
 (.دائرة الجودة) لإلحصاء الفلسطيني 

يتم  استيعاب عبء العمل بواسطة الجهاز 
دائرة ) المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 (.الجودة

يتم استيعاب عبء العمل بواسطة 
اء الفلسطيني الجهاز المركزي لإلحص

وبدعم من ( من خالل دائرة الجودة)
شهر يتم  2-1)أنظمة المعلومات 
اإلدارة العامة ألنظمة استيعابه بواسطة 

 (.المعلومات

يتم استيعاب عبء العمل بواسطة 
الجهاز المركزي لإلحصاء 

( من خالل دائرة الجودة)الفلسطيني 
 2-1)وبدعم من أنظمة المعلومات 

اإلدارة بواسطة شهر يتم استيعابه 
 (.العامة ألنظمة المعلومات

 

 
 
 

 :القطاعية حصاءاتتطوير اإل: 2الهدف اإلستراتيجي 
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وتوسيع نطاق  تطوير 0.2
 الصادرة عن اإلحصاءات

النظام حدات و  وص الجهاز
 اإلحصائي الوطني الخرى

 ط الضعف الرئيسية وفجوات إعداد تقرير حول نقا
 .اإلحصاءات القطاعية

  جدول زمني، : تشتمل على)إعداد خطة عمل
في  من أجل التحسينات( مساعدة فّنية واحتياجات إلخ

 .اإلحصاءات القطاعية
  االستمرار في تنفيذ المسا األسري األول عن القطاع

 .غير المنظم
  إعداد تقرير بشكل نهائي حول نقاط الضعف الرئيسية

وفجوات اإلحصاءات القطاعية وخطة عمل عن 
 .التحسينات

  تحليل نتائج المسا األسري للقطاع غير المنظم
عداد التقرير اإلحصائي  وا 

  تنفيذ خطة العمل الخاصة بتطوير
 .اإلحصاءات القطاعية

  إعداد مشروع شامل لتحسين المعرفة
 .في القطاع غير المنظم

 

  التعاون على أساس دليل النظام
 ئي الوطنياإلحصا

    تركيز خاص على استخدام
السجالت اإلدارية والمحافظة 
على تدفق منتظم للبيانات 

  اإلدارية

األسري الثاني تنفيذ المسا   طاتاال يوجد نش
 للقطاع غير المنظم

  تحليل بيانات المسا
األسري للقطاع غير 
عداد التقرير  المنظم وا 

 اإلحصائي

يتم استيعاب العمل بواسطة الجهاز = ةتقرير وخطة تنفيذي متطلبات التنفيذ
 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ESD :مساعدة فّنية واحدة لمدة أسبوعين. 
PSSD :مساعدة فّنية واحدة لمدة أسبوعين. 
ASD  :مساعدة فّنية واحدة لمدة أسبوعين. 

تكاليف ضمن خطة عمل = المسا عن القطاع غير المنظم
2002- 2011   

اب العمل بواسطة استيع= خطة تنفيذية
 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ESD :3  بنية + أعضاء موظفين جديد
 .زيارات دراسية أو ندوات خارجية 3+ تحتية 

استيعاب العمل بواسطة = خطة تنفيذية
 .الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ESD :3  أعضاء موظفين جديد +
زيارات دراسية أو  3+ بنية تحتية 

 .خارجيةندوات 
العمل تعاوني بين وحدات النظام 

 اإلحصائي

خطة عمل التمويل من خالل  
2002 - 2011 

استراتيجية  تطوير  9.2

 وطنية للتعدادات
  إعداد تقرير حول جودة تعداد السكان والمساكن

 .2002والمنشآت لعام 
 اعدادات وتحضيرات خاصة بالتعداد  الزراعي. 

 ادات إعداد تقرير حول استخدام التعد
 .في تحديي وتطوير السجالت

  تنفيذ التعداد الزراعي 

  تحليل ونشر نتائج التعداد
 الزراعي

  تقرير حول جودة التعداد
  الزراعي

  تطوير إستراتيجية وطنية
 للتعدادات

في خطة عمل العمل على التعداد الزراعي  عمل منتظم إلدارة التعدادات متطلبات التنفيذ
2002-2011 

في خطة داد الزراعي العمل على التع
 2011-2002عمل 

 العمل العام مستوعب العمل العام مستوعب

 صطر جودة تطوير 2.2
 .العينات

 تعزيز وتقوية القدرات في مجال أساليب المعاينة. 
  العمل على تحديي أو إعادة بناء أطر سحب العينات

 .2002على أساس تعداد 

 

  العمل مع وحدات النظام اإلحصائي
الصلة العداد برنامج الوطني ذات 

عمل للتعاون في مجال أساليب 
المعاينة واختيار العينات، يشمل تقسيم 

 ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات
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 .المهام، واإلجراءات
دورة تدريبية وزيارة دراسية في : تدريب فريق العينات متطلبات التنفيذ

 .الخارج
    .دورة واحدة في الخارج: التدريب

 جمعتقنيات  تطوير 2.2
 .البيانات

 

  اإلستمرار في التجربة القبلية لمسا الفنادق عبر شبكة
 .اإلنترنت

  زيارات دراسية عن آليات جمع البيانات والممارسات
 والخبرة الحالية واآلليات المبتكرة حديثا في هذا المجال

  لتوسيع نطاق " سيناريو"إعداد مخطط
ل المسوح وجمع البيانات من خال

 .اإلنترنت
  فحص استخدام األجهزة المحمولة يدويًا

 .الخاصة بجمع البيانات

  جدوى اقتصادية حول استخدام
الخاص ( CATI)نظام     
 .بجمع البيانات

  تجربة لفحص استخدام نظام
(CATI ) الخاص بجمع

 البيانات

  إعداد تقرير وضع راهن
حول أساليب جمع  

 البيانات

المشاركة في مؤتمر عن + اسية واحدة في الخارج زيارة در  متطلبات التنفيذ
 .المسوح

   زيارة دراسية واحدة في الخارج +
 المشاركة في مؤتمر عن المسوح

  ًاإلستثمار في األجهزة المحمولة يدويا :
 جهزةمن األ تكلفة شراء عدد  معين

 .اإلستثمار في البرمجيات  .زيارة دراسية واحدة في الخارج
 ى التدريب في الخارج عل

إثنين من = البرمجيات 
 أسبوع 2 -1الخبراءِ  

  عمل خبراء تكنولوجيا
المعلومات والعمل الميداني 
في إعداد اإلستبيان، شخصين 

 . شهور 4لمدة 

 عمل مستمر

 
 
 
 
 

 :الوطنية واإلقليمية والدوليةالعالقات  تطوير : 2الهدف اإلستراتيجي 
 االنشطة الهدف الفرعي      

9002 9000 9000 9009 9002 
 تطوير العالقات 0.2

 .اإلقليمية والدوليةالوطنية و 
العمل على إعداد تقرير حول فائدة   ال يوجد نشاطات

العالقات اإلقليمية والدولية، يشتمل 
 ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات
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على إرشادات وتوجيهات لالسترشاد 
مستويات بها عند مشاركة مختلف 

الجهاز المركزي لإلحصاء موظفي 
الندوات، في االجتماعات، و  الفلسطيني

 .والمؤتمرات الدولية واإلقليمية
 االنتهاء من إعداد التقرير 

العمل مستوعب من قبل الجهاز المركزي  . متطلبات التنفيذ
 لإلحصاء الفلسطيني

   

تعزيز حوار المنتجين  9.2

 والمستخدمين
كيل مجموعات عداد تقرير حول تشا  ال يوجد نشاطات

دائمة من المستخدمين ألهم 
الموضوعات اإلحصائية الرئيسية، 
والتي تهدف إلى التعاون مع 
المستخدمين الرئيسيين في الحكومة، 
القطاع الخاص، المؤسسات 

 .األكاديمية، واإلعالم
  تشكيل مجموعات دائمة من

المستخدمين ألهم الموضوعات 
اإلحصائية الرئيسية، والتي تهدف إلى 

لتعاون مع المستخدمين الرئيسين في ا
الحكومة، القطاع الخاص، المؤسسات 

 األكاديمية، واإلعالم

  تنفيذ برنامج اجتماعات منتظمة
للمستخدمين الرئيسيين 

اجتماع واحد على . لإلحصاءات
 األقل في السنة

 ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات

ركزي العمل مستوعب من قبل الجهاز الم  متطلبات التنفيذ
 .لإلحصاء الفلسطيني

العمل مستوعب من قبل الجهاز 
 .المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  

تعزيز العالقات مع  2.2
 معاهد البحوث والجامعات

تشكيل مجموعة عمل تشمل ممثلين   ال يوجد نشاطات
الجهاز المركزي لإلحصاء  من

ومعاهد البحي والجامعات  الفلسطيني
قوية من أجل اقتراح طرق ووسائل لت

وتعزيز الروابط بين منتجي 

 ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات
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اإلحصائيات الرسمية، وتسهيل 
 .استخدام اإلحصائيات الرسمية للبحي

  عقد ندوة حول طرق ووسائل تقوية
وتعزيز الروابط بين منتجي 
االخصائيات الرسمية، وتسهيل 
استخدام االحصائيات الرسمية في 

 االبحاي
  عرض نتائج مجموعة العمل حول

تعزيز الروابط بين طرق ووسائل تقوية و 
منتجي اإلحصائيات الرسمية، وتسهيل 
استخدام اإلحصائيات الرسمية في 

على المجلس االستشاري  األبحاي
 .لإلحصاءات الرسمية

    .تكلفة النشاط االستثنائي لمجموعة العمل  متطلبات التنفيذ
 

 :التطوير الفني واإلداري:  2الهدف اإلستراتيجي 
 االنشطة الهدف الفرعي      

9002 9000 9000 9009 9002 
تطوير سياسات الموارد  0.2

 البشرية
  مراجعة شاملة باالستعانة بمساعدة فنية لسياسات

الجهاز المركزي لإلحصاء الموارد البشرية في 
 .الفلسطيني

 شاملة إعداد وتبني برنامج سياسات الموارد البشرية ال
 .في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

  مراجعة شاملة للتدريب المقدم من قبل
المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي، 

 وأهداف، ونطاق، وأعمال المركز
  إعداد تقرير حول التدريب يشتمل على

مقترحات وأولويات واضحة لدور 
وعمليات المركز الفلسطيني للتدريب 

 .اإلحصائي

 ر سياسة الموارد مراجعة اث
الجهاز البشرية المستخدمة في 

المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
والوحدات اإلحصائية في 
جراء التعديالت  الوزارات وا 

 .الالزمة

 ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات

= حول سياسات وممارسات الموارد البشرية  المساعدة الفّنية متطلبات التنفيذ
 .أسابيع 3-2مهمة واحدة لمدة ِ 

المركز  يتم استيعاب العمل من قبل
 الفلسطيني للتدريب اإلحصائي
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تخطيط السليم ال تطوير 9.2
لألنشطة اإلحصائية 

لجهاز لوالتخطيط المالي 
 لإلحصاء المركزي

 الفلسطيني

 المراقبة المستمرة لنظم المعلومات اإلدارية ،
واستخدامها من أجل تخطيط، وتنظيم، ومراقبة برنامج 

الجهاز المركزي الموارد المالية الخاصة بالعمل و 
 .لإلحصاء الفلسطيني

  تقييم دور، ونتائج ومخرجات
لجهاز المساعدات الفّنية بالنسبة ل

المركزي لإلحصاء الفلسطيني في 
 .السنوات القليلة الماضية

  إعداد مقترح إستراتيجيات حول كيفية
االستفادة الفضلى من المساعدات 

 .الفنية

 اليب تخطيط تقييم طرق وأس
 .النشاطات اإلحصائية

 ال يوجد نشاطات ال يوجد نشاطات

يتم استيعاب العمل من قبل الجهاز المركزي   متطلبات التنفيذ
 .لإلحصاء الفلسطيني

  زيارة دراسية واحدة في الخارج. 
 

   .زيارة دراسية واحدة في الخارج .خبير وطني واحد لمدة ثالثة شهور

 



1 
 

 "3"ملحق رقم 

 9009-9002اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية 

 اإلستراتيجيةأنشطة المخطط والمنجز على 

 دعم وترسيخ النظام اإلحصائي الوطني:1"الهدف االستراتيجي 
 مالحظات المنجز المخطط الهدف التنفيذي

من  نظام إحصائي وطني متكامل: 1.1الهدف التنفيذي
بين  التنسيقوتحسين خالل تطوير بنيته التحتية 

 عناصره

31 11  

       اإلحصائية في الوزارات لوحداتل فعال دور 1.1
نشاء مثل هذهو  العامة،الرئيسية والهيئات  ت الوحدا ا 

 حيثما يلزم

 :تم إلغاء نشاط واحد وهو 8 31
مؤتمر حول النظام اإلحصائي  -

 الوطني

 :متعلقة أنشطة 1لم يتم تنفيذ 
نشاء وحدات إحصائية في ب - بناء وا 

 .الوزارات

التدريب وتطوير بيئة تكنولوجيا  -
 المعلومات واالتصاالت

 ئينظام اإلحصاالدعم للهيئات التي ت فعال دور 1.1
 الوطني

 :متعلقة بـ أنشطة 11 إلغاءتم  31 12
التقييم الذاتي في هيئات النظام  -



1 
 

 .اإلحصائي الوطني

عربية لعمل استقدام بعثة فنية  -
تقييم ألداء الجهاز وفقا للمعايير 

 .العربية

رفع مسودة الورقة المشتركة  -
لبرامج عمل الوزارات إلى المجلس 

 .االستشاري

نشاطين لهما عالقة بـ مراجعة  تأجيلتم 
الرسمية   اإلحصائيةميثاق الممارسات 

 1111للعام 
  51 10 المجموع

 .نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها :2الهدف اإلستراتيجي 
 وتطوير حصاءاتلنشر اإل فعالة ستراتيجيةإ 1.1

 .المكتبة الوطنية لإلحصاءات
نشاط واحد له عالقة بـ تعيين مدير  إلغاءتم  11 11

 لإلحصاءاتللمكتبة الوطنية 
في  تم استبدال إنشاء وحدة المعلومات

بالدوائر الموجودة حاليا في اإلدارة  الجهاز
العامة لألنظمة المعلومات من خالل 

 تطويرها
نظام قدرات تحليل إحصائي مناسبة داخل ال 1.1

 .الوطني وبين المستخدمينئي اإلحصا
تم إلغاء النشاط المتعلق بـ عقد مؤتمر حول  4 1

التحسينات التي تمت على تعزيز القدرات 
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 اإلحصائية
في  إنشاء وحدة المعلوماتتم استبدال 

بالدوائر الموجودة حاليا في اإلدارة  الجهاز
العامة لألنظمة المعلومات من خالل 

 تطويرها
لبيانات اإلحصائية في التخطيط ل فعال استخدام 1.1
 .القرار اعةوصن

1 1  

  1 7 معرفة إحصائية متطورة في فلسطين 4.1
وتطوير استخدام البيانات اإلحصائية من تسهيل  2.1

عن طريق إنشاء  والطالب واألكاديميين،قبل الباحثين، 
 البيانات مراكز للوصول إلى

1 1  

مواصلة الجهود الخاصة بمراقبة إدارة الجودة ودمج  1.1
 ما يتعلق بالجودة في جميع خطوات عملية اإلنتاج

1 1  

  61 64 المجموع
 .اإلداريةالمركزية و تحسين استخدام السجالت  :3الهدف اإلستراتيجي 

  4 4 تطوير استخدام السجالت المركزية 1.1
نشاء قاعدة  1.1 تطوير استخدام السجالت اإلدارية وا 

تضم بيانات تعداد السكان  والمسوح  بيانات شاملة
 .والسجالت اإلدارية

9 7  

  1 1 منهجياتلمفاهيم والتصنيفات والتنسيق ا 1.1



4 
 

 يةمعايير الدولوفقًا لل اإلحصائية
عرض البيانات الوصفية  تطوير أساليب: 4.1

(Metadata )الخاصة باإلحصاءات الرسمية 
7 7  

  21 23 المجموع
 القطاعية حصاءاتتطوير اإل": 4"الهدف االستراتيجي 

 الصادرة عن وتوسيع نطاق اإلحصاءات تطوير 1.4
 الوطني األخرىالنظام اإلحصائي حدات و  وأ الجهاز

11 9  

  1 7 وطنية للتعدادات إستراتيجية تطوير  1.4
  1 1 .العينات أطر جودة تطوير 1.4
  1 7 .البيانات جمعتقنيات  تطوير 4.4

  26 22 المجموع
 :الوطنية واإلقليمية والدوليةالعالقات  تطوير : 5الهدف اإلستراتيجي 

  1 1 .والدولية اإلقليميةالوطنية و  تطوير العالقات 1.2
  1 1 تعزيز حوار المنتجين والمستخدمين 1.2
  1 1 تعزيز العالقات مع معاهد البحوث والجامعات 1.2

  2 2 المجموع
 التطوير الفني واإلداري:  4الهدف اإلستراتيجي 

  2 2 تطوير سياسات الموارد البشرية 1.1
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لألنشطة اإلحصائية تخطيط السليم ال تطوير 1.1
 الفلسطيني لإلحصاء لجهاز المركزيلوالتخطيط المالي 

4 4  

  9 9 المجموع

  132 145 الكلي  المجموع



 

 "4"ملحق رقم 

 9002-9002اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية 

 اإلستراتيجيةاالنجاز على 

 .الوطني اإلحصائيدعم وترسيخ النظام ": 1"الهدف االستراتيجي 

 :وطني متكامل من خالل تطوير بنيته التحتية والتنسيق بين عناصره إحصائينظام : 0.0الهدف التنفيذي 

 :الوطنية اإلستراتيجيةحسب المخرجات 

 الوطني ئينظام اإلحصايشرح مفهوم ال بكتي   .1

 اإلحصاءات الرسمية"مفهوم  لتوضيحإلى الوزارات والمؤسسات الحكومية من رئيس الوزراء  تعميم .2

والوحدات  ، وينظم عالقات العمل بين الجهازالوطني ئينظام اإلحصاالدور  يوضح دليل .3
 في النظاماإلحصائية 

 

 :0.0على مستوى الهدف التنفيذي  االنجازات التي نفذتأهم 
تنفيذ مسح السجالت اإلدارية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية من أجل تحسين استخدام  .1

 .السجالت اإلدارية وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الوحدات اإلحصائية

 .الرئيسية تجهيز قاعدة بيانات حول المستخدمين والمؤسسات حسب القطاعات .2

دليل للنظام اإلحصائي الوطني يوضح دور ومهام الشركاء في النظام  من األولىالمسودة  إعداد .3
 .اإلحصائي الوطني

 .بروشور حول مفهوم النظام اإلحصائي الوطني .4

 .الدليل حول الدوائر ومدراء العامون للمدراء ندوةعقد  .5

اإلحصاءات "مفهوم  لتوضيحإلى الوزارات والمؤسسات الحكومية من رئيس الوزراء  تعميم إصدار .6
 الرسمية

 .االستشاري المجلسو  رئيس الوزراءتم عرضها  للدليل عرض مادة إعداد .7

أجل تطوير السجالت اإلدارية من مع المؤسسات الحكومية بين الجهاز  تفاهممذكرات توقيع سبع  .8
 .وتنفيذ برامج التدريب

 .لمناقشة الدليل مع الوزارات المعنية عقد ورشة استكمالية .9

 .اعتماد دليل النظام اإلحصائي الوطني .11

 الوطني ئينظام اإلحصايشرح مفهوم ال بكتي  الدليل على شكل  إعداد .11



 

نشاء مثل هذهو العامة، الرئيسية والهيئات  لوحدات اإلحصائية في الوزاراتل فعال دور: 1.1 التنفيذيالهدف   ا 
 ات حيثما يلزمالوحد

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

ئي ام اإلحصاـنظال، في ضوء تقييم 2114في آذار  ورقة العمل التي أعدها الجهاز تحديث .1
 .لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءاتالتحضيري  خالل العملالذي ُأِعدَّ الوطني 

عـالقة العمل ، وينظم الوطني ئينظام اإلحصاال الجهاز ضمن دور إجراءات يوضح دليل .2
 .في النظاماإلحصائية  والوحدات بين الجهاز

 في المؤسسات العامة حيثما كان ذلك ضروريا   إلنشاء الوحدات اإلحصائية دليل إجراءات .3

 

 :1.1أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا في التحتية البنية لتحسين عمل لخطة عام إطار إعداد .1
 توقيعها يتم التي التفاهم مذكرات ضمن النشاط هذا الرئيسية ويضمن الوزارات في والتدريب

 تشكيلها يتم التي العمل فرق طريق عن الوزارات مع

واقتراح  مذكرة تفسيرية حول إنشاء الوحدات اإلحصائية ودراسة قانون اإلحصاءات العامة .2
 .التعديالت المناسبة

، وينظم عـالقة العمل الوطني ئينظام اإلحصاال الجهاز ضمن دور وضحإجراءات ي دليل .3
 .في النظاماإلحصائية  والوحدات بين الجهاز

 .الوطني اإلحصائيتقرير حول القدرات التحليلية لهيئات النظام  .4

 

 الوطني ئينظام اإلحصاالدعم للهيئات التي ت فعال دور: 1.1 التنفيذيالهدف 

 :اإلستراتيجية الوطنيةالمخرجات حسب 

مراجعة المجلس االستشاري لبرامج العمل اإلحصائي الخاصة بالوحدات اإلحصائية المختلفة  .1
عداد وثيقة مشتركة تتضمن برنامج العمل  التي يتكون منها النظام اإلحصائي الوطني، وا 

 .الخاص بالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وجميع الوحدات اإلحصائية

ميثاق الممارسات الفضلى لإلحصاءات الرسمية من خالل ورش العمل والندوات تعميم  .2
نشاء برامج للمراقبة المنتظمة لمدى االلتزام بميثاق  واستيفاء استبيان التقييم الذاتي، وا 

 الممارسات اإلحصائية الرسمية

 



 

 :1.1أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 
 الجودة، تإجراءا ضبط حول تقرير .1

 الممارسات استمارة واستيفاء الدراسات من ومجموعة المشاريع لمدراء الذاتي التقييم تقرير .2
  الفضلى

تاحتها ونشرها اإلحصائية والمصطلحات المفاهيم دليل من محدثة نسخة .3  الجهات لجميع وا 

  اإلحصائية  المؤشرات دليل مسودة .4

 .االجتماعية الشؤون وزارة مع بالتعاون اإلعاقة مسح تنفيذ .5

 .تنفيذ مسح حول المراكز الثقافية والواقع الثقافي .6

 .تطوير السجل العدلي بالتعاون مع وزارة العدل .7

  .تنفيذ مسح مشترك مع وزارة الحكم المحلي حول جمع بيانات مسح التجمعات .8

 برامج تنفيذ تشمل بين الجهاز والمؤسسات الحكومية جميعها التفاهم مذكرات عدد من توقيع .9
 الوزارات مع عمل مشتركة

 .األوروبيةالجهاز وفقا للمعايير  ألداءتنفيذ بعثة فنية دولية لعمل تقييم  .11

 اعداد دراسة حول دور االجسام المساندة في دعم النظام االحصائي الوطني .11

 .إعداد وثيقة عمل مشتركة للنظام اإلحصائي .12
 

 نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها": 1"الهدف االستراتيجي 
 

 المكتبة الوطنية لإلحصاءات وتطوير حصاءاتلنشر اإل فعالة ستراتيجيةإ :1.1الهدف التنفيذي 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

 تقرير نتائج مراجعة الموقع اإللكتروني الخاص بالجهاز .1
 تقرير نتائج مسح رضى المستخدمين .2

 مكتبة إحصائية وطنية متطورة .3
 لإلحصاء تعيين مدير للمكتبة الوطنية .4

 تقرير حول نتائج تقييم المكتبة الوطنية لإلحصاءات بعد مرور عامين من التشغيل .5
نشر منظم لجميع البيانات اإلحصائية التي ينتجها النظام اإلحصائي الوطني من خالل  .6

 .المكتبة الوطنية لإلحصاء بطريقة موحدة

 
 :1.1أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 .حسب المعايير الدولية لإلحصاءاالنتهاء من تصميم وتطوير المكتبة الوطنية  .1



 

 لإلحصاء، الوطنية المكتبة من جزء هو والذي العلمي البحث بمركز خاص بروشور تطوير .2
 المستفيدين قوائم على البروشور تعميم وتم

للمسح الى  تنفيذ مسح رضى المستخدمين من قبل جهة خارجية، وتم عرض النتائج الرئيسية .3
 .مجلس الجهاز والمجلس االستشاري

باالنجليزي،  23)مسح  33إطالق موقع الكتروني خاص بالبيانات الوصفية، حيث تم توثيق  .4
 .2311على الموقع حتى نهاية العام ( بالعربي 13و

 .أداء المكتبة اإلحصائية الوطنيةتقييم إعداد تقرير  .5

 

 الوطني وبين المستخدمينئي نظام اإلحصامناسبة داخل ال قدرات تحليل إحصائي: 1.1الهدف التنفيذي 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

 برنامج عمل يستمر لعدة سنوات بهدف تقوية قدرات التحليل اإلحصائي .1

تقرير نتائج مراجعة الممارسات الحالية في الوزارات والهيئات العامة ذات الخبرة في إعداد   .2
 .الدراسات

متعدد السنوات بهدف مساعدة الوزارات والهيئات العامة في تقوية قدراتها في نشر برنامج  .3
 الدراسات التحليلية

 .إنشاء وحدة معلومات متطورة داخل الجهاز .4

 
 :1.1أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 الوطني اإلحصائيحول القدرات التحليلية لهيئات النظام  تقرير إعداد .1

 .متعدد السنوات لتعزيز القدرات التحليلية 2114-2112إعداد برنامج  .2

 

 القرار اعةلبيانات اإلحصائية في التخطيط وصنل فعال استخدام: 1.1الهدف التنفيذي 
 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

نشر وثيقتين عن أهمية اإلحصاء في رسم السياسات وصنع القرار، واحدة موجهة للحكومة  .1
 .واألخرى للقطاع الخاص

تقرير عن دراسة حول كيفية استخدام المعلومات اإلحصائية الصادرة عن أي من مكونات  .2
 .النظام اإلحصائي الوطني تهدف إلى تعريف الحكومة بها

تقرير عن دراسة حول كيفية استخدام المعلومات اإلحصائية الصادرة عن أي من مكونات  .3
 .لى تعريف القطاع الخاص بهاالنظام اإلحصائي الوطني تهدف إ

 
 :1.1هم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي ا



 

عداد التقرير  .1 تنفيذ مسح ميداني حول استخدام بيانات الجهاز في التخطيط وصناعة القرار وا 
 .حول المسح

 والخاص العام القطاعيين  قبل من اإلحصائية البيانات استخدامات عن تقريرين إعداد .2

نشر البيانات والطلب من كافة الوزارات والمؤسسات  الوزراء حولقرار من مجلس  إصدار .3
بهدف فحص  إحصائيةوالهيئات الرسمية بالتنسيق الكامل مع الجهاز قبل نشر اي بيانات 

 البيانات والتحقق من دقتها قبل نشرها ولتفادي تعدد المصادر واختالف البيانات

 .الخاصمسح القطاع حول تقرير  إعداد .4

من قبل القطاع  اإلحصائيةتحديد استخدامات المعلومات  إلىالدراسة التي تهدف  إعداد .5
 .الخاص

 
 معرفة إحصائية متطورة في فلسطين: 2.1الهدف التنفيذي 

 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

 .نتائج دراسة تحديد وسائل تطوير محو األمية اإلحصائية في فلسطين .1

 برنامج ندوات تدريبية للصحفيين والمعلمين .2

 .مركز مصادر إحصائي يخدم كافة احتياجات المستخدمين .3
 دمج محو األمية اإلحصائية من خالل تدريب الباحثين الميدانيين .4

 :2.1أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 اإلحصائية األمية محو تطوير أجل من للوحدات اإلحصائية دورات أو ندوات عقد .1

اإلحصائية مع تقديم خطة تنفيذ مع جدول  األميةتشكيل مجموعة عمل لتحديد وسائل  .2
 للتنفيذزمني 

 .خاص بتطوير األمية اإلحصائيةإعداد مقترح  .3

الباحثين الميدانيين تشمل  لتطوير محو األمية اإلحصائية لدىإعداد مادة تدريبية  .4
 .برنامج تدريب الباحثين

 
عـن   والطالب واألكاديميين،وتطوير استخدام البيانات اإلحصائية من قبل الباحثين، تسهيل  :2.1الهدف التنفيذي 

 البيانات طريق إنشاء مراكز للوصول إلى

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

 إنشاء مراكز الوصول للبيانات في الجهاز .1



 

 حثين للبيانات الخامكتي ب للقواعد واإلجراءات الخاصة بوصول البا .2

نتائج دراسة تهدف إلى التعرف على كيفية استخدام المعلومات اإلحصائية الصادرة مـن  .3
 أعاله 3.2قبـل  المؤسسات الحكومية، انظر 

 ندوة ينفذها الجهاز لذوي العالقة من مكونات النظام اإلحصائي الوطني .4

 :2.1أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 التعليمات من وجزء الباحث وبطاقة االتفاقية تجهيز .1

  الجهاز رئيس قبل من إنشاء مراكز الوصول للبيانات في الجهاز واعتماده مقترح تجهيز .2

مواصلة الجهود الخاصة بمراقبة إدارة الجودة ودمج ما يتعلق بالجودة في جميع خطوات : 2.9الهدف التنفيذي 
 عملية اإلنتاج

 :اإلستراتيجية الوطنيةالمخرجات حسب 

 .تقرير حول أنشطة دائرة الجودة بعد مرور عام واحد على تأسيسها .1

 .الفلسطينيلإلحصاء المركزي  الجهاز تشكيل لجنة تنسيق الجودة داخل .2

 .تقارير المراجعة الدورية للجودة باالستعانة بمؤسسات إحصائية شقيقة وصديقة .3

 :..2أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 .الجودةإدارة إنشاء وتطوير نظام  .1

  .إنشاء وتطوير إجراءات الرقابة على نظام إدارة الجودة .2

 الجودة تنسيق ولجنة الجودة دائرة نشاطات عن دورية تقارير تقديم .3

  تطويرها تم التي الجودة معايير حول منتظم بشكل داخلية مراجعات تنفيذ .4

 آيزو شهادة على بالحصول توجت التي الجودة إدارة بنظام المتعلقة األنشطة تنفيذ .5
1331-2332، 

 الشاملة الجودة حول دورة عقد .6

 

 

 اإلداريةالمركزية و استخدام السجالت  تطوير": 1"الهدف االستراتيجي 

 استخدام السجالت المركزية تطوير: 1.1الهدف التنفيذي 
 



 

 :اإلستراتيجية الوطنية المخرجات حسب

المركزي  موافقة الحكومة على سياسة خاصة بالسجالت الالزمة لعمل الجهاز .1
 .الفلسطينيلإلحصاء 

 تشكيل فريق وطني خاص بسجل المنشآت .2
 دليل اإلجراءات الخاصة بتحديث السجالت اإلحصائية .3
 "السجالت اإلحصائية"بدال من " السجالت الرسمية"إقرار استخدام مصطلح  .4

 :0.2أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

في  المشاركةالعمل على تطوير واستخدام السجالت المركزية بالتعاون مع المؤسسات  .1
 .، والمنشآت من خالل عمل اللجان الوطنيةالمباني أنظمة تسجيل السكان،

أجل تحسين تنفيذ مسح السجالت اإلدارية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية من  .2
 استخدام السجالت اإلدارية وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الوحدات اإلحصائية

 .وكذلك من اجل توحيد المفاهيم والمصطلحات والمؤشرات اإلحصائية

 المركزية استخدام السجالتإعداد سياسة النظام اإلحصائي الوطني من اجل  .3
 .إلحصاءات الرسميةفي اوالسجالت اإلدارية 

 
نشــتخدام الســتطوير اس: 1.1الهدف التنفيذي   تضـم بيانـات تعـداد الســكان اء قاعـدة بيانـات شـاملةـجالت اإلداريـة وا 

 .والمسوح والسجالت اإلدارية
 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

 سياسة حكومية معتمدة تسمح باستخدام السجالت اإلدارية لإلحصاءات الرسمية .1
 الوزراء لإلعالن عن هذه السياسةرسالة تعميم من رئيس  .2

قائمة بجميع مصادر البيانات اإلدارية المحتمل أن تكون ذات عالقة إلعـداد  .3
 اإلحصـاءات الرسمية

تعميم خطاب من رئيس الوزراء إلضفاء الصفة الرسمية على هذه القائمة مطالبـة   .4
 بتعـاون الهيئات الحكومية المعنية

 سجالت اإلداريةتصميم قاعدة بيانات شاملة من ال .5

 استخدام قاعدة البيانات الشاملة من قبل أصحاب العالقة .6

 

 :9.2أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 



 

 الصحة، وزارة العدل، وزارة الثقافة، وزارة: من وكل الجهاز بين عمل مجموعات تشكيل .1
  الوطني االقتصاد وزارة والمحررين، األسرى شؤون وزارة االجتماعية، الشؤون وزارة

 اإلحصائية والمؤشرات المفاهيم توحيد بهدف اإلدارية السجالت حول ميداني مسح تنفيذ .2
 ودراسة اإلحصائية الوحدات لطوا قم التدريبية االحتياجات وتحديد البيانات مصادر مع
 اثر قياس الى باإلضافة الحكومية والمؤسسات الوزارات في اإلدارية السجالت واقع

 القرارات واتخاذ السياسات صنع في البيانات استخدام

عداد للجهاز البيانات تدفق لتنظيم عمل مجموعات تشكيل .3  .تقارير انجاز شهرية وا 

 
 يةمعايير الدولوفقًا لل اإلحصائية منهجياتلمفاهيم والتصنيفات والتنسيق ا 1.1الهدف التنفيذي 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

 .بالتصنيفات المستخدمة في فلسطينقائمة  .1

 من قبل الجهاز ن المفاهيم والتصنيفات المستخدمةتقرير نتائج دراسة تقييم الفجوات بي .2
 .والمستخدمة دوليا   الفلسطينيلإلحصاء  المركزي

 نظام تصنيفات فعال .3

 

 :..2أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 المختلفة الجهاز إدارات في الدولية والمعايير التصنيفات تطبيق واقع حول دراسة .1

 .تقرير حول تقييم االختالفات بين التصنيفات الفلسطينية والتصنيفات العالمية .2

 التصــنيفات اســتخدام واقــع حــول أنجــزت التــي الدراســة نتــائج ضــوء فــي للتصــنيفات نظــام بنــاء .3
 الجهاز في اإلحصائية

 .تجريبية من قاعدة بيانات للتصنيفات الفلسطينية تجهيز نسخة محوسبة .4

 

 
 الخاصة باإلحصاءات الرسمية( Metadata)عرض البيانات الوصفية  تطوير أساليب: 2.1الهدف التنفيذي 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

إعـداد نظـام للبيانــات الوصـفية باســتخدام أحـدث البـرامج، والتركيــز علـى محتويــات  .1
الوصـــفية مـــن خـــالل اختيـــار أشـــكال مناســـبة للبيانـــات الوصـــفية، وآليـــة البيانـــات 

تاحتها لالستخدام من قبل المستخدمين  إدارتها وتحديثها داخل الجهاز، وا 

 

 :3.2أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

تجهيــز معــايير للعمــل علــى التوثيــق باســتخدام و تجهيــز دليــل التســميات وحقــوق النشــر  .1
ADP.  



 

 تجميعهــا يــتم التــي الوصــفية للبيانــات منــتظم وتحــديث بــادارة الخــاص اإلجــراءات دليــل .2
عداد   الوصفية البيانات نظام تنفيذ أجل من ثابت زمني جدول وا 

حيــث تــم توثيــق بيانــات  بيانــات الوصــفية التــي يــتم تجمعيهــالتخصــيص خــادم ســيرفر ل .3
 انجليزي 132عربي،  133: وصفية على النحو التالي

 

 القطاعية حصاءاتتطوير اإل": 2"الهدف االستراتيجي 
 

 النظام اإلحصائي الوطنيحدات و  وأ الجهاز الصـادرة عن وتوسيع نطاق اإلحصاءات تطوير: 1.2الهدف التنفيذي 
 .األخرى

 
 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية

 وضع راهن حول النواقص والفجوات ونقاط الضعف في اإلحصاءاتتقرير . 1
 القطاعية

 برنامج عمل خاص بتقليل الفجوات .2

 تقرير عن مدى زيادة االعتماد على السجالت اإلدارية  .3
جراءات العمل الخاصة  .4 كتي ب إجراءات يصف دور النظام اإلحصائي الوطني وا 

بالعالقات بين الجهاز والوحدات اإلحصائية األخرى التابعة للنظام اإلحصائي 
 الوطني

ين واقع القطاع غير المنظم، إطار مسح اسري حول مقترح مشروع شامل لتحس .5
 القطاع غير المنظم، تنفيذ مسح اسري جديد حول القطاع غير المنظم

تقرير عن الطرق البديلة لتقليل االعتماد على السلطات اإلسرائيلية في إعداد  .6
 بعض اإلحصاءات

 
 :0.3أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 .قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشرات اإلحصائيةتطوير  .1

 نقاط تقيس بحيث البيانات قاعدة على بناء اإلحصائي البرنامج تقييم حول دراسة .2
 واالجتماعية، السكانية االقتصادية، اإلحصائية المؤشرات كافة في والقوة الضعف
  الجغرافية

 دراسة لها تعرضت التي التوصيات كافة شملت بحيث النماذج من مجموعة بناء .3
 المراقبة نظام ببناء البدء ،لألسعار الدولية المقارنات  برنامج تنفيذ تم كما  التقييم

  الفقر مؤشرات إعداد منهجية تطوير ، اإلحصائية

 المنظم غير القطاع في المعرفة لتحسين شامل مقترح .4

 
 وطنية للتعدادات إستراتيجية تطوير:  9.3الهدف التنفيذي 



 

 :حسب اإلستراتيجية الوطنيةالمخرجات 

 2332تقرير حول جودة تعداد السكان والمساكن والمنشآت  .1

 تقرير عن استخدام التعدادات في تحديث وتطوير السجالت اإلحصائية .2

 وطنية للتعدادات إستراتيجية .3

 
 :..9أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 السجالت وتطوير تحديث في التعدادات استخدام حول تقرير .1

 2313تنفيذ التعداد الزراعي  .2

، حيث تم اعتماد 2322 لعام والمنشآت والمساكن السكان تعداد جودة حول تقرير .3
وطنية للتعداد في العام  إستراتيجية إعدادعند  أساسيةالتقرير ليكون مرجعية 

2313. 

 .2313بعثة فنية من اجل تقييم التعداد الزراعي  تنفيذ .4

 2313تقييم التعداد الزراعي تقرير حول  .5
 

 تطوير جودة أطر العينات: 1.2الهدف التنفيذي 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية
 دائرة عينات وأطر معاينة متطورة نتيجة للتدريب المستمر لطاقمها محليا  وخارجيا   .1

 مراجعة المسوح التي تنفذها الوحدات اإلحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية .2
 األخرى

 :..2أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 

 عمل برنامج إلعداد الصلة ذات الوطني اإلحصائي النظام وحدات مع مقترح العمل .1
 المهام، تقسيم يشمل العينات، واختيار المعاينة أساليب مجال في للتعاون

 واإلجراءات

 .وخارجيا من اجل التطوير المستمرتدريب مستمر لطاقم دائرة العينات محليا  .2

مراجعة المسوح التي تنفذها الوحدات اإلحصائية في الوزارات والهيئات الحكومية  .3
 .األخرى مثل وزارة الصحة، وزارة العمل ووزارات أخرى

 

 البيانات جمعتقنيات  تطوير: 2.2الهدف التنفيذي 



 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية
 .استخدام التقنيات الحديثة في جمع البياناتتقييم إمكانية  .1

  اإلنترنت خالل من البيانات وجمع المسوح نطاق لتوسيع" سيناريو" مخطط إعداد .2

 
 
 

 :2.2أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 
استخدام األجهزة المحمولة يدويا والخاصة بجمع البيانات من الميدان في عدد من  .1

 .المسوح

 
 الوطنية واإلقليمية والدوليةالعالقات  تطوير": 2"الهدف اإلستراتيجي  

 اإلقليمية والدوليةالوطنية و  تطوير العالقات :1.2الهدف التنفيذي 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية
إعداد تقرير حول تقييم مدى االستفادة من العالقات الدولية واإلقليمية الخاصة للجهـاز  .1

لإلحصاء الفلسطيني والوحدات األخرى للنظام اإلحصائي الوطني خالل المـركزي  
 .السنوات األخيرة

مقترح من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول  اآلليات الواجب إتباعها إلشراك  .2
 في المناسبات والفعاليات الدولية ناإلحصائيين  الفلسطينيي

 
   1.2التنفيذيأهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف 

إعداد تقرير حول فائدة العالقات اإلقليمية والدولية حيث شمل التقرير على إرشادات  .1
وتوجيهات لالسترشاد بها عند المشاركة في اجتماعات او ندوات او مؤتمرات دولية او 

 .إقليمية

 
 تعزيز حوار المنتجين والمستخدمين: 1.2الهدف التنفيذي 

 :الوطنية المخرجات حسب اإلستراتيجية
تعزيز الحوار مع المستخدمين عن طريق تأسيس مجموعات مستخدمين في مجاالت  .1

إحصائية أساسية لمناقشة األولويات الخاصة بانتاج اإلحصاءات، والمساعدة في وضع 
برنامج عمل في المجاالت المختلفة، ومناقشة إمكانية وصول المستخدمين للبيانات 



 

تلبية احتياجات كافة فئات المستخدمين، وسيكون المخرج اإلحصائية، واألساليب األخرى ل
 .من هذا الحوار تأسيس مجموعات مستخدمين وتفعيل عملها

 
   1.2 أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي

: انواع ثالث ضمنتنفيذ عدد من ورش العمل المنتظمة للمستخدمين الرئيسيين لإلحصاءات  .1
تم  ،الفلسطينية بالجامعات خاصة ورش متخصصة، ورش ،والبيانات بالنتائج تتعلق ورش
 العام مدار على الورش هذه تنفيذ

 
 تعزيز العالقات مع معاهد البحوث والجامعات: 1.2الهدف التنفيذي 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية
الفلسطيني تشكيل مجموعة من األكاديميين ومن موظ في الجهاز المركزي لإلحصاء   .1

 القتراح أساليب ووسائل لتعزيز وتقوية العالقات مع مؤسسات البحث والجامعات

عقد اتفاقية بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمؤسسات األكاديمية  لتحديد  .2
 .مسئوليات كل طرف و مجاالت التحليل اإلحصائي

 
   1.2 أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي

الرسمية  اإلحصاءاتطرق ووسائل لتقوية وتعزيز الروابط بين منتجي عقد ندوة حول  .1
 .وتسهيل استخدام اإلحصائيات الرسمية للبحث

طرق ووسائل لتقوية وتعزيز الروابط بين منتجي وتوصيات  مقترحاتتقرير و إعداد  .2
 .الرسمية وتسهيل استخدام اإلحصائيات الرسمية للبحث اإلحصاءات

اتفاقية بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمؤسسات األكاديمية  لتحديد  توقيع .3
 .مسئوليات كل طرف و مجاالت التحليل اإلحصائي

 

 التطوير الفني واإلداري":  6"الهدف اإلستراتيجي 

 سياسات الموارد البشرية تطوير:  1.6الهدف التنفيذي 

 :المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية
 شاملة للموارد البشرية سياسة .1

 توقيع اتفاقيات مع الوزارات والمؤسسات التي يشملها النظام اإلحصائي الوطني .2

دليل حول دور ومهام المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي في خدمة الجهاز والوحدات  .3
 اإلحصائية  داخل النظام اإلحصائي الوطني

 .إلحصائي في أنشطة أخرى غير التدريبدليل حول دور ومهام المركز الفلسطيني للتدريب ا .4

 



 

 1.6أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 
 إعداد سياسة للموارد البشرية يتم تطبيقها من قبل الشؤون اإلدارية في الجهاز   .1

 توقيع اتفاقيات مع الوزارات والمؤسسات التي يشملها النظام اإلحصائي الوطني .2

تقرير حول التدريب يشتمل على مقترحات وأولويات واضحة لدور وعمليات المركز  إعداد .3
 .الفلسطيني للتدريب اإلحصائي

 .تطوير قاعدة بيانات للدورات التدريبية الخارجية والبعثات الفنية .4

 

 

 
 لجهازلوالتخطيط المالي لألنشطة اإلحصائية تخطيط السليم ال تطوير: 1.6الهدف التنفيذي 

 :حسب اإلستراتيجية الوطنية المخرجات
 تقرير تقييمي حول أساليب تخطيط األنشطة اإلحصائية في النظام اإلحصائي الوطني .1

 تقرير عن نتائج مراجعة عالقات الجهاز والمانحين خالل السنوات األخيرة .2

 تقرير حول إستراتيجية التمويل .3

 .قليلة الماضيةتقرير تقييمي عن دور المساعدات الفنية للجهاز خالل السنوات ال .4
 برنامج المساعدات الفنية الالزمة للنظام اإلحصائي لفترة ثالث سنوات .5

 

 1.6أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 
في التخطيط والتنظيم   MISتنفيذ زيارة دراسية لإلحصاء الفنلندي لتطوير استخدام نظام  .1

 .والرقابة على تنفيذ برامج العمل

عداد تقرير حول التقييمتطوير  .2  .استمارة لتقييم المساعدات الفنية للجهاز المركزي وا 

 

 


