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تقديـــــــم

د قانون اإلحصاءات العامة الفلسطيني رقم 4 لسنة 2000 الهدف  حدَّ
الرئيسي من تأسيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وهو 
»تطوير وتعزيز النظام اإلحصائي الفلسطيني الرسمي المبني على 
لألغراض  واستخدامها  البيانات  جمع  عملية  تنظم  قانونية  أسس 
اإلحصائية. ومن مهام الجهاز الرئيسية إنشاء نظام إحصائي شامل 
والمؤسسات  الـــوزارات  تصرف  تحت  أداة  بمثابة  يكون  وموحد 
التقدم  وتقييم  الــمــشــاكــل  لتشخيص  ــه  ب يـُـســتــرشــد  الفلسطينية، 

الحاصل«.

لإلستراتيجية،  العامة  الرؤية  وضع  تم  فقد  المنطلق،  هذا  من 
فلسطيني  إحصائي وطني  نظام  إلى  الوصول  في  تساعد  بحيث 
ــدام. وتــمــت صــيــاغــة األهـــداف  ــعــال ومــســت مــتــكــامــل كـــفء وف
ــنــظــام اإلحــصــائــي  االســتــراتــيــجــيــة مـــن أجـــل تــعــزيــز وتــطــويــر ال
الــبــيــانــات،  جـــودة  وتــحــســيــن  تــطــويــر  خـــالل  مــن  الفلسطيني، 
إليها،  المستخدمين  وتحسين أدوات نشرها، وتسهيل وصول 
وتعزيز  السياسات  صنع  فــي  اإلحــصــاءات  استخدام  لتحسين 

عالقات الشراكة.

اإلستراتيجي  التخطيط  بأهمية  الــجــهــاز  إيــمــان  مــن  وانــطــالقــًا 
تم  فقد  الرسمي،  اإلحصائي  الجهد  قيادة  دعائم  أهم  كإحدى 
الرسمية،  لــإلحــصــاءات  الشاملة  الخطط  إعـــداد  على  العمل 

الجهـــــــــاز المركــــــــــزي لإلحصـــــــــــاء الفلسطينــــــــــي8
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سياسات  على  الخطط  هــذه  ركــزت  كما  الرسمية،  اإلحــصــاءات  منظومة  لبناء  األســاس  شكلت  التي 
النظام اإلحصائي الفلسطيني. وبعد االنتهاء من تأسيس البرنامج اإلحصائي، جاء إعداد اإلستراتيجية 
الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 2009-2013، التي ركزت على دعم وترسيخ النظام اإلحصائي 
اإلحصاءات  لتطوير  الوطنية  اإلستراتيجية  بإعداد  الجهاز  شرع   ،2012 العام  وفي  وأخيراً،  الوطني. 
الرسمية 2014-2018، وانتهى من إعدادها في منتصف العام 2013، وكان الهدف الرئيسي يركز على 

تطوير نظام إحصاء وطني متكامل ومستدام وفعال.

تجدر اإلشارة إلى أن بناء اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 2014-2018، في جميع 
مراحلها، كان بالتنسيق والتعاون والمشاركة بين أركان النظام اإلحصائي الوطني، من خالل عقد ورش 
عمل ولقاءات عدة مع فئات مستخدمي البيانات كافة، لضمان انسجام هذه اإلستراتيجية مع احتياجاتنا 

الوطنية، إضافة إلى التزاماتنا اإلقليمية والدولية.

إلى مرحلة متطورة،  الفلسطيني  الرسمي  النظام اإلحصائي  نقل  أن تساهم هذه اإلستراتيجية في  نأمل 
تضاهي أفضل النظم اإلحصائية في العالم، وأن تساهم في تقديم إحصاءات رسمية حديثة ذات جودة 

عالية، تساهم في دعم بناء الدولة.

والله ولي التوفيق،،،

عال عوض آب، 2013 
رئيـس الجهـاز  
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مقدمـــــــــة  .1

العام  الفلسطيني  لإلحصاء  الــمــركــزي  الجهاز  تــأســس 
1993 بموجب مرسوم صادر عن رئيس منظمة التحرير 
اإلحــصــائــي  الــنــظــام  إنــشــاء  مهمة  وتــولــى  الفلسطينية، 
الوطني]1] في فلسطين. وقد بدأ الجهاز بإعداد أول خطة 
 ،2000-1995 للفترة   1995 العام  شاملة  إحصائية 
حيث ركزت هذه الخطة على بناء المؤسسة اإلحصائية، 
وصدر قانون اإلحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000، 
الذي حدد الهدف الرئيسي من إنشاء الجهاز، والمتمثل 
يــكــون بمثابة  نــظــام إحصائي شــامــل ومــوحــد  إنــشــاء  فــي 
الفلسطينية،  الوزارات والمؤسسات  أداة تحت تصرف 
يُسترشد به لتشخيص المشاكل وتقييم التقدم الحاصل.

وفي العام 2000، تم إعداد الخطة الشاملة الثانية للفترة 
2001–2010. وحددت هذه الخطة الخطوط العريضة 
للسياسة العامة من أجل تأسيس نظام اإلحصاء الوطني، 

]1]  النظام اإلحصائي الوطني هو ذلك النظام الذي يضم جميع منتجي 

الرسمية،  اإلحــصــاءات  ونشر  إلنــتــاج  الــالزمــة  البيانات  ومـــزودي 
الفلسطيني، واألجسام  المركزي لإلحصاء  الجهاز  وهو يتكون من 

اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية.
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المشاكل  وتحديد  اإلنــجــاز  وتقييم   ،2010-2001 الشاملة  للخطة  مراجعة  بعمل  الجهاز  قــام  وقــد 
والتحديات التي واجهت تنفيذ الخطة، والخروج بتوصيات تم االستناد إليها عند إعداد اإلستراتيجية 

الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية للفترة 2009–2013.

بدأ الجهاز منتصف العام 2012، بالتحضير إلعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 
2014-2018 باالستفادة من تراكم الخبرة نتيجة تنفيذ الخطط الشاملة السابقة، وتطبيق اإلستراتيجية 

2009-2013، وقد تم إعداد اإلستراتيجية حسب المنهجية اآلتية:
تقييم اإلنجاز على اإلستراتيجية 2009-2013، من خالل فريق وطني بقيادة الجهاز، وعضوية . 1

عدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية ومراكز األبحاث، وقد تم تشكيل هذا الفريق من خالل 
المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية.

 تشخيص وتحليل النظام اإلحصائي الوطني عن طريق عقد عدد من ورش العمل مع مستخدمي . 2
البيانات، وتم استخدام أسلوب التحليل الرباعي (SWOT Analysis) لتحديد نقاط القوة 
النظام اإلحصائي  التي قد تواجه  والضعف، إضافة إلى تحديد الفرص المتاحة والتهديدات 

الوطني.

حصر المشاكل والتحديات التي تواجه النظام اإلحصائي الوطني، وتحليلها من أجل تحديد . 3
شجرة  أسلوب  استخدام  وتم  حلها،  في  تساهم  التي  والمخرجات  اإلستراتيجية  األهــداف 
المشاكل لهذا الغرض. وقد تم تنفيذ هذه األنشطة، باالستفادة من البعثة الفنية الدولية التي 
أعضاء  من  فاعلة  وبمشاركة  اإلستراتيجية،  بناء  في  للمساعدة   2013 العام  للجهاز  قدمت 

المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية.

األهــداف . 4 وتحقيق  المطلوبة،  المخرجات  إنجاز  في  تساهم  التي  الرئيسية  األنشطة  تحديد 
اإلستراتيجية، وقد تم حصر وتحديد األنشطة عن طريق ورش عمل مع مستخدمي البيانات 



13 اإلستراتيجية الوطنـية لتطوي�ر اإلحصاءات الرسمية 2014–2018

في الوزارات والمؤسسات الحكومية والجامعات والمنظمات األهلية ومراكز البحث.

إعداد خطة عمل لتنفيذ األنشطة على مستوى السنة، مع تحديد التكلفة التقديرية لتنفيذ هذه . 5
األنشطة والجهة المسؤولة عن تنفيذها.

تقدمًا  الوطني-  اإلحصائي  النظام  أركان  مع  بالتعاون   - اإلستراتيجية  هذه  تنفيذ  يحقق  أن  المتوقع  ومن 
ملموسًا في المجاالت اآلتية:

تعزيز استخدام اإلحصاء في صنع السياسات، وزيادة الوعي اإلحصائي، وتحسين المعرفة . 1
اإلحصائية.

زيادة األنشطة والمشاريع بين مكونات النظام اإلحصائي الوطني.. 2
تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين.. 3
زيادة ثقة المستخدمين باإلحصاء.. 4
يشمل . 5 بما  اإلحصائي،  النظام  خالل  من  والمنشورة  المنتجة  البيانات  جودة  وتحسين  تعزيز 

العناصر المتعلقة بالدقة والموثوقية والتوقيت والشمول.
تحسين عملية التخطيط اإلحصائي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.. 6
زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية.. 7
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منهجية إعداد اإلستراتيجية  .2

علمية  منهجية  إلــى  الوطنية  اإلستراتيجية  إعـــداد  استند 
تمثلت في إعداد مراجعة وتقييم لإلنجاز على اإلستراتيجية 
والبناء  التجربة  من  لالستفادة   ،2013-2009 السابقة 
ــدة. وتــبــع ذلــك  عليها فــي إعــــداد اإلســتــراتــيــجــيــة الــجــدي
لتحديد  الــوطــنــي  اإلحــصــائــي  للنظام  وتحليل  تشخيص 
البناء عليها، ونقاط الضعف إليجاد  نقاط القوة من أجل 
وبعد  الــقــادمــة.  اإلستراتيجية  فــي  لها  المناسبة  الحلول 
النظام  تواجه  التي  والتحديات  المشاكل  حصر  تم  ذلــك 
األهداف  ببلورة  والبدء  وتحليلها،  الوطني،  اإلحصائي 

التي ستساهم في حلها، وترتيبها حسب األولوية.

مدير  بقيادة  اإلستراتيجية  إلعــداد  فني  فريق  تشكيل  تم 
لإلحصاء  المركزي  الجهاز  في  والتطوير  التخطيط  عام 
الجهاز،  فــي  اإلدارات  لكافة  وممثلين  الفلسطيني، 
رقم  (ملحق  الجهاز  رئيس  وتوجيهات  إشــراف  وتحت 
المجلس  بالتنسيق مع  إعداد اإلستراتيجية  تم  1). وقد 
االستشاري لإلحصاءات الرسمية، ومشاركة مستخدمي 
الحكومية،  والــمــؤســســات  الــــــوزارات،  فــي  الــبــيــانــات 
البحث  ومــراكــز  األهــلــيــة،  والمنظمات  والــجــامــعــات، 
العمل  المشاركين في ورش  يبين أسماء   2 (ملحق رقم 

الخاصة بإعداد اإلستراتيجية).

15 اإلستراتيجية الوطنـية لتطوي�ر اإلحصاءات الرسمية 2014–2018
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تقي�يم اإلنجاز على اإلستراتيجية 2013-2009  1.2

االستشاري  المجلس  من  بقرار  وطني  فريق  بتشكيل  اإلستراتيجية  إعــداد  على  العمل  فعاليات  بــدأت 
ليقوم  الحكومية،  والمؤسسات  الـــوزارات  من  عــدد  وعضوية  الجهاز،  بقيادة  الرسمية  لإلحصاءات 

بالمهام اآلتية:
مراجعة اإلنجاز على اإلستراتيجية 2013-2009. •
تقييم مدى اإلنجاز على مستوى الهدف اإلستراتيجي. •
مساهمة اإلستراتيجية في تفعيل استخدام البيانات اإلحصائية. •
حصر التحديات والمعوقات التي تواجه النظام اإلحصائي الوطني. •
اقتراح توصيات لإلستراتيجية المستقبلية. •

للسنوات  اإلستراتيجية  تطبيق  حول  شاماًل  تقريراً  وأعد  إليه،  الموكلة  المهام  بإنجاز  الفريق  قام  وقد 
بلغ  قد  اإلستراتيجية  أنشطة  تنفيذ  على  اإلجمالي  اإلنجاز  نسبة  أن  التقرير  بّين  وقد   .2012-2009
حسب  متفاوتًا  الرابعة،  السنة  نهاية  حتى  اإلستراتيجي  الهدف  مستوى  على  اإلنجاز،  وكــان   ،%85
األهداف. فقد بلغت نسبة إنجاز أنشطة الهدف األول (دعم وترسيخ النظام اإلحصائي الوطني) %69، 
النسبة  بينما بلغت  الثاني (نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها)،  89% للهدف  النسبة  في حين بلغت 
91%، كما بلغت النسبة للهدف الرابع (تطوير  للهدف الثالث (تحسين استخدام السجالت اإلدارية) 
الوطنية  العالقات  (تطوير  الخامس  الهدف  من  لكل  النسبة  وبلغت   ،%86 القطاعية)  اإلحــصــاءات 

واإلقليمية والدولية) والهدف السادس (تطوير الجوانب الفنية واإلدارية) 100% لكل منهما.

تزال  ال  ولكن  اإلحصائية،  البيانات  استخدام  تفعيل  في  اإلستراتيجية  مساهمة  مدى  التقرير  بين  كما 
الحاجة الى جهود إضافية مطلوبًة من مكونات النظام اإلحصائي الوطني لزيادة تفعيل استخدام البيانات. 
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وخلص التقرير إلى حصر التحديات التي ال تزال تواجه النظام اإلحصائي الوطني، والتي تمثلت في عدم 
التزام بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية في استخدام المعايير والتصنيفات اإلحصائية المعتمدة، 
ونقص في الخبرات الالزمة في بعض الوزارات لتطوير استخدام السجالت اإلدارية لإلغراض اإلحصائية 

واإلدارية، كما تم اقتراح عدد من التوصيات ألخذها بعين االعتبار عند تطوير اإلستراتيجية القادمة.

تم  وقد  الجهاز،  مجلس  وعلى  الرسمية،  لإلحصاءات  االستشاري  المجلس  على  التقرير  عرض  تم 
اعتماد التقرير ونشره على صفحة الجهاز اإللكترونية، وتمت االستفادة من التوصيات المقترحة التي 
تمحورت حول تطوير استخدام السجالت اإلدارية وتعزيز قدرات مكونات النظام اإلحصائي الوطني 

عند بلورة األهداف اإلستراتيجية.

تشخيص وتحليل النظام اإلحصائي الوطني  2.2

وحصر  للنظام،  الحالي  الواقع  دراســة  إلى  الوطني  اإلحصائي  النظام  وتحليل  تشخيص  عملية  تهدف 
التي  البناء عليها وتعزيزها، وكذلك تحديد نقاط الضعف  النظام من أجل  التي تتوفر في  القوة  عناصر 
التي يمكن  المتاحة  الفرص  إلى حصر  لها، إضافة  المناسبة  الحلول  إيجاد  النظام من أجل  يعاني منها 
المرحلة  في  النظام  تواجه  قد  التي  والتهديدات  المخاطر  حصر  وأخيراً  النظام،  تطوير  في  استغاللها 

القادمة من أجل وضع سيناريوهات لتحييد تأثيرها السلبي على النظام.

لواقع  وتقييم  الوطني،  اإلحصائي  للنظام  الراهن  الوضع  حول  تقرير  بإعداد  التشخيص  عملية  بدأت 
األجسام اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية. وبعد ذلك تم البدء بتحليل النظام اإلحصائي 
الوطني، باالستناد إلى التحليل الرباعي (SWOT Analysis)، الذي يعتبر أفضل األدوات لتحليل 
األنظمة اإلحصائية الوطنية، ألنه يشمل نقاط القوة والضعف في النظام اإلحصائي (البيئة الداخلية)، 
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ومعرفة الفرص والتهديدات التي تواجه النظام اإلحصائي الوطني (البيئة الخارجية)، وقد تم العمل على 
النظام  أركان  العمل مع  الوطني من خالل عقد سلسلة من ورش  النظام اإلحصائي  تشخيص وتحليل 

اإلحصائي الوطني.

النظام اإلحصائي الوطني، بجلسات عصف ذهني،  وقد اتسمت إدارة وتنفيذ تشخيص وتحليل 
ومناقشة المخرجات من خالل التعديل واإلضافة على التشخيص لضمان الواقعية والموضوعية، 
وتحليل  تشخيص  عمليات  وشكلت  والسلبية.  اإليجابية  التأثيرات  في  التحيز  عــدم  ولضمان 
النظام اإلحصائي الوطني، النواة لتحديد وصياغة األهداف الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية لتطوير 
اإلحصاءات الرسمية 2014-2018، (ملحق رقم 3 يوضح النتائج التفصيلية لتشخيص وتحليل 

النظام اإلحصائي الوطني).
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فيما يلي جدول يلخص نقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات الخاصة بالنظام اإلحصائي الوطني:]2]

نقاط القوة
• توفر البيئة القانونية السليمة.	
• مهنيًا 	 ومستقل  وفــعــال  متميز  إحصائي  جهاز  وجــود 

لدعم النظام اإلحصائي الفلسطيني وتعزيزه وتطويره.
• األجسام 	 بعض  وفــي  الجهاز  في  مؤهلة  بشرية  مــوارد 

اإلحصائية في مؤسسات النظام اإلحصائي الفلسطيني.
• ــاج 	 ــت ــلــمــمــارســات الــفــضــلــى فـــي إن تــبــنــي الـــجـــهـــاز ل

اإلحصاءات الرسمية ونشرها.
• وجود المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية.	
• وجود المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي لتعزيز 	

القدرات في النظام اإلحصائي الوطني.
• وجود جهد وطني لتحسين السجالت اإلدارية.	
• توفير البيانات الوصفية]2] لمسوح الجهاز.	
• شبكة عالقات دولية ومحلية وإقليمية.	

نقاط الضعف
• غالبية 	 في  والبشرية  المادية  اإلمكانيات  ضعف 

األجسام اإلحصائية الموجودة.
• عدم وجود أجسام إحصائية حيثما يلزم في الوزارات.	
• نقص شمول بيانات السجالت اإلدارية.	
• المانحة 	 الــــدول  تــمــويــل  عــلــى  الكبير  االعــتــمــاد 

للبرنامج اإلحصائي.
• مـــحـــدوديـــة االلــــتــــزام مـــن قــبــل بــعــض األجــســام 	

المعتمدة  المعيارية  األدلة  باستخدام  اإلحصائية 
في العملية اإلحصائية.

• عدم وضوح الدور والصالحيات في بعض األجسام 	
اإلحصائية والتغييرات اإلدارية في الوزارات.

• ضعف التخطيط في كثير من األجسام اإلحصائية.	
• عدم توفر إطار وطني للبيانات الوصفية.	
• ضعف المعرفة اإلحصائية لدى فئات محددة من 	

المستخدمين.

البيانات الوصفية هي أحد المنتجات اإلحصائية المهمة التي تصف البيانات الرقمية من حيث مدلوالتها وجميع العمليات التي تمت   [2[

للحصول عليها، ومعالجتها، وكيفية استخدامها، والظروف والمعايير التي تم جمع البيانات على ضوئها، وصفًا دقيقًا وشاماًل.
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الفرص
• ــمــام الــمــتــزايــد بـــاإلحـــصـــاءات الــرســمــيــة على 	 االهــت

المستويين المحلي والدولي.
• مشروع إقرار قانون اإلحصاءات العامة المعدل.	
• اتخاذ 	 في   ]3[ الرسمية  اإلحــصــاءات  استخدام  تزايد 

القرارات وصنع السياسات وخطط التنمية الوطنية.
• وجود مشروع الحكومة اإللكترونية.	
• وجود بيئة تقنية لتكنولوجيا المعلومات بمواصفات عالية 	

مناسبة ومالئمة إلنتاج اإلحصاءات الرسمية ونشرها.
• تبني دليل النظام اإلحصائي الوطني.	
• مساهمة المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي في 	

تعزيز قدرات العاملين في النظام اإلحصائي.
• اإلحصائي 	 النظام  فــي  اإلحصائية  األجــســام  وجــود 

الوطني وتفعيل دورها.
• تعاون الجمهور (المبحوثين) باإلحصاءات الرسمية.	

التهديدات
• استمرار االحتالل اإلسرائيلي.	
• ـــة عـــــدم االســــتــــقــــرار الــســيــاســي 	 اســـتـــمـــرار حـــال

واالقتصادي.
• عدم ضمان استمرار توفر التمويل الالزم للعمل 	

اإلحصائي.

[3[

اإلحصاءات الرسمية هي اإلحصاءات المعتمدة من قبل الجهاز وفقًا ألحكام قانون اإلحصاء وميثاق الممارسات لإلحصاءات   [3[

الرسمية الفلسطينية والتي يتم انتاجها ونشرها من قبل الجهاز أو بقية مكونات النظام اإلحصائي الوطني.
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آلية صياغة األهداف اإلستراتيجية  3.2

تم استخدام أسلوب تحليل شجرة المشاكل أداًة أساسيًة لحصر المشاكل والتحديات التي تواجه النظام 
تمت  وقد  األولوية.  حسب  وترتيبها  إليها،  استناداً  اإلستراتيجية  األهداف  وبناء  الوطني،  اإلحصائي 
المجلس  وأعضاء  الجهاز،  مجلس  فيها  شارك  عمل  ورشة  خالل  من  اإلستراتيجية  األهــداف  صياغة 
االستشاري لإلحصاءات الرسمية، وبحضور خبير دولي تم استقدامه لهذا الغرض، وتم تنفيذ الورشة 

على النحو اآلتي:

حصر المشاكل والتحديات التي تواجه النظام اإلحصائي الوطني، والتي تمثلت في: •

عدم توفر نظام إحصائي وطني متكامل. –
َضعف الشراكة مع المستخدمين. –
قلة استخدام اإلحصاءات في صنع القرار. –
قلة بيانات السجالت اإلدارية المستخدمة في إنتاج اإلحصاءات الرسمية. –
عدم وضوح أدوار مكونات النظام اإلحصائي الوطني. –
ضعف التنسيق بين مكونات النظام اإلحصائي الوطني. –
َضعف جودة بيانات السجالت اإلدارية. –
ضعف االلتزام باإلحصاءات على المستوى السياساتي. –
ضعف التخطيط اإلحصائي في الوزارات والمؤسسات الحكومية. –
ضعف االلتزام بالمعايير. –
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ضعف ثقة المستخدمين ببعض اإلحصاءات. –
عدم وجود إطار وطني للجودة معتمد ومطبق. –
عدم توفر رؤية مشتركة لدى مكونات النظام اإلحصائي الوطني. –
ضعف الوعي باإلحصاءات على المستويين العام والرسمي. –
عدم توفر االستدامة المالية للبرنامج اإلحصائي. –
اإلجراءات اإلسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. –

تبويب وتصنيف المشاكل حسب السبب، األثر والنتيجة. •

تصميم مخطط المشاكل (ملحق رقم 4). •

المتوقعة من كل  • العام، واألهــداف اإلستراتيجية، والمخرجات  الهدف  اشتقاق األهــداف: 
هدف، إضافة إلى مؤشرات القياس ووسائل التحقق منها، وكانت على النحو اآلتي:

الهدف العام: تطوير نظام إحصائي وطني متكامل ومستدام وفعال. –
الهدف اإلستراتيجي رقم 1: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار. –
النظام  – في  والمنتجين  المستخدمين  بين  الشراكة  تعزيز   :2 رقــم  اإلستراتيجي  الهدف 

اإلحصائي.
الهدف اإلستراتيجي رقم 3: تعزيز جودة اإلحصاءات. –
لألغراض  – اإلداريـــة  السجالت  استخدام  وتحسين  زيــادة   :4 رقــم  اإلستراتيجي  الهدف 

اإلحصائية.



23 اإلستراتيجية الوطنـية لتطوي�ر اإلحصاءات الرسمية 2014–2018

تحديد مؤشرات القياس لكل هدف ومخرج، إضافة إلى وسائل التحقق منها، واالفتراضات  •
والمخاطر المحتملة (ملحق رقم 5).

تمت مقارنة نقاط الضعف الناتجة عن تشخيص وتحليل النظام اإلحصائي الوطني مع األهداف  •
التي تم التوصل إليها، وتبين أن األهداف التي تم التوصل إليها عالجت جميع نقاط الضعف 

وأوجدت الحلول المناسبة لها.
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المنطلقات األساسية  .3

بعين االعتبار  يتم أخذها  أن  التي يجب  أهم األمور  من 
الوطني، أن تكون  للنظام اإلحصائي  الرؤية  عند تطوير 
يصعب  الــتــي  الفنية  المصطلحات  عــن  بــعــيــدة  الــرؤيــة 
للعامة،  موجهة  وتكون  الجمهور،  غالبية  من  فهمها 
وتــســتــهــدف أوســـع فــئــة مــن الــجــمــهــور، وتــكــون سهلة 
معبرة  تكون  فإنها  الــرســالــة،  أمــا  ومختصرة.  وبسيطة 
إلى  وتستند  اإلحصائي،  للنظام  الرئيسية  المهمة  عن 
اإلحصاءات  (قانون  اإلحصائي  للنظام  القانوني  اإلطار 
الرسمية)  لــإلحــصــاءات  الممارسات  وميثاق  العامة، 
ومن  الرسمية.  لإلحصاءات  األساسية  المبادئ  وإلــى 
الضروري أن تستند المنطلقات األساسية لإلستراتيجية 
الوطني،  للنظام اإلحصائي  إلى األهداف اإلستراتيجية 
عبارة  األساسية  فالمنطلقات  المتوقعة،  والمخرجات 
اإلحصائي  النظام  ألركـــان  موجهة  قصيرة  رســائــل  عــن 

الوطني والشركاء كافة.

تهدف اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 
إلى تطوير نظام إحصاء وطني متكامل ومستدام وفعال، 
الفلسطينية،  الرسمية  اإلحــصــاءات  مسيرة  الستكمال 
عن  ودقــيــقــة  شاملة  صـــورة  تقديم  مــن  الــنــظــام  وتمكين 
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على  المبنية  السياسات  صنع  عملية  تنفيذ  وتحسين  لفلسطين،  والبيئية  واالجتماعية  االقتصادية  البنية 
أن  التأكد من  تساعد هذه اإلستراتيجية على  العلمي. وسوف  البحث  األدلة، والمساهمة في تشجيع 
البيانات اإلحصائية موثوقة ومتسقة وفعالة في رصد التغيرات، وقياس االّتجاهات، ومستجيبة للنوع 

االجتماعي.

والشركاء  الوطني  اإلحصائي  النظام  مكونات  جميع  من  فاعلة  بمشاركة  اإلستراتيجية  تطوير  تم  لقد 
الـــوزارات  في  والمنتجين  المستخدمين  واحتياجات  أولــويــات  لتعكس  إعــدادهــا،  مراحل  جميع  في 

والمؤسسات الحكومية.
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الرؤية  1.3

نــــــظــــــام مــــعــــلــــومــــات 
ومتاح  فعال  إحصائي 
لالستخدام يساهم في 

بناء الدولة.

الرسالة  2.3

إنــــــــــــتــــــــــــاج ونــــــشــــــر 
الرسمية  اإلحصاءات 
ذات  ــة،  ــمــوضــوعــي ال
وفي  العالية،  الجودة 

على  المستخدمين  احتياجات  لتلبية  اإلحصائية  الممارسات  أفضل  مع  والمتسقة  المناسب،  الوقت 
المستويين الوطني والدولي.

تم االستناد في صياغة رسالة النظام اإلحصائي إلى القانون واألنظمة والوثائق التي تحدد البيئة القانونية 
لجمع البيانات، وضمان تدفقها من المؤسسات والهيئات الحكومية، وهي قانون اإلحصاءات العامة 
2000 ولوائحه التنفيذية، والمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية التي أقّرها مجلس  رقم (4) لسنة 

الوزراء، وميثاق الممارسات لإلحصاءات الرسمية التي اعتمدها مجلس الوزراء العام 2006.
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القيم  3.3

الصلة:
يقوم نظام اإلحصاء الوطني بتحسين نوعية الحياة من خالل تقديم الدعم اإلحصائي 

لعملية صنع القرار في أجهزة الحكومة، والقطاع الخاص، والمجتمع المحلي.

النزاهة:
أساليب  اســتــخــدام  خــالل  مــن  الجمهور،  ثقة  الوطني  اإلحــصــائــي  النظام  يكتسب 

موضوعية وشفافة.

منتجات النظام اإلحصائي الوطني ذات جودة عالية.الجودة:

الوصول إلى اإلحصاءات الرسمية متاح للجميع بنفس المستوى والتفصيل.إتاحة البيانات اإلحصائية:

ضمان سرية البيانات الفردية:
لقانون  وفقًا  مكفولة  اإلحصائية،  لألغراض  جمعها  يتم  التي  الفردية  البيانات  سرية 

اإلحصاءات العامة رقم (4) لسنة 2000.

المواءمة بين احتياجات 
المستخدمين والعبء الملقى 

على عاتق مقدمي البيانات:

جمع  ويتم  مقبول،  مستوى  في  البيانات  طلبات  على  االستجابة  تكاليف  ستبقى 
البيانات فقط عندما تتجاوز فائدة المسح اإلحصائي تكلفته.

التطوي�ر والت�كامل:
يــؤكــد الــنــظــام اإلحــصــائــي الــوطــنــي عــلــى االســتــمــرار فــي الــتــطــويــر وتــكــامــل مــصــادر 

اإلحصاءات لتعظيم قيمة اإلحصاءات المتاحة، وتطوير مصادرها اإلدارية.

ترشيد الت�كاليف واالستخدام 
الفعال:

كافة،  المتاحة  الــمــوارد  اســتــغــالل  إلــى  جــاهــداً  الــوطــنــي  اإلحــصــائــي  الــنــظــام  يسعى 
واستخدامها بالشكل األمثل.
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األهداف اإلستراتيجية   .4
والفرعية

الهدف العام: تطوي�ر نظام إحصائي 
وطني مت�كامل ومستدام وفعال

التكامل  على  الوطني  اإلحصائي  النظام  تطوير  يرتكز 
منتجي ومزودي  الذي يضم جميع  النظام  بين مكونات 
الرسمية،  اإلحــصــاءات  ونشر  إلنتاج  الالزمة  البيانات 
وينظم هذا التكامل القوانين والتشريعات الناظمة للعمل 
رقم  العامة  اإلحــصــاءات  بقانون  والمتمثلة  اإلحصائي 
الممارسات  وميثاق  التنفيذية  ولوائحه   2000 لسنة   4
دليل  إلــى  باإلضافة  الفلسطينية  الرسمية  لإلحصاءات 
النظام اإلحصائي الوطني. إن استدامة النظام اإلحصائي 
الوطني تتعلق ببناء قدرات مكونات النظام في الجوانب 
تدفق  تحسين  ذلــك  فــي  بما  والــمــاديــة  ــــة  واإلداري الفنية 
الموارد المالية، واالستثمار في هذه الموارد واستغاللها 
بالشكل األمثل. وتعتبر عملية زيادة التنسيق بين الجهاز 
المركزي لإلحصاء الفلسطيني واألجسام اإلحصائية في 
الوزارات والمؤسسات الحكومية أمر ضروري لتحقيق 

االتساق والفعالية في النظام اإلحصائي الوطني.

النظام 
االحصائي 

الوطني  
 
 

الجهاز  الوحدات 
االحصائية
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سيتم العمل على تحقيق الهدف العام لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية 2018-2014 
»تطوير نظام إحصائي وطني متكامل ومستدام وفعال« من خالل أربعة أهداف إستراتيجية، وثالثة عشر 

هدفًا فرعيًا، وفيما يلي عرض لألهداف اإلستراتيجية والفرعية:

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار 
الهدف الفرعي 1.1: اعتماد أكبر على اإلحصاءات في إعداد السياسات.  •
الهدف الفرعي 2.1: استخدام فعال لجميع الموارد في عملية إنتاج اإلحصاءات.  •
الهدف الفرعي 3.1: زيادة الوعي اإلحصائي.  •
الهدف الفرعي 4.1: تحسين المعرفة اإلحصائية.  •

الهدف اإلستراتيجي الثاني: تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام اإلحصائي 
الهدف الفرعي 1.2: رفع عدد األنشطة والمشاريع والعمليات المشتركة مع مكونات النظام  •

اإلحصائي الوطني من مستخدمين ومنتجين. 
الهدف الفرعي 2.2: تفعيل الشراكات مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني.  •
الهدف الفرعي 3.2: تكوين موحد للنظام اإلحصائي الوطني (إطار قانوني).  •
الهدف الفرعي 4.2: التزام متزايد من صانعي القرار.  •

الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات 
الهدف الفرعي 1.3: تعزيز ثقة المستخدمين باإلحصاء.  •
الهدف الفرعي 2.3: إطار وطني للجودة معتمد ومطبق.  •
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الهدف اإلستراتيجي الرابع: زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية 
الهدف الفرعي 1.4: معايير وتصنيفات متجانسة.  •
الهدف الفرعي 2.4: التزام متزايد من قبل منتجي اإلحصاءات.  •
الهدف الفرعي 3.4: تحسين عملية التخطيط اإلحصائي في الوزارات والمؤسسات الحكومية. •
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الهدف االستراتيجي األول: تعزي�ز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار

تكمن أهمية تعزيز استخدام اإلحصاءات في القدرة على رسم السياسات، وإعداد الخطط، وإصدار 
القرارات، وتعديل البرامج، وتحديد التدخالت المبنية على أسس علمية.

في  السياسات  راسمي  عمل  يسهل  الــقــرارات  واتخاذ  السياسات  رســم  في  اإلحــصــاءات  استخدام  إن 
القطاعين العام والخاص في تحديد األهداف بدقة والفئات المستهدفة، وتعديل برامج التدخل القائمة، 
كما يسهل متابعة وتقييم البرامج والخطط. وقد تم تحديد مجموعة من األنشطة التي تنفذها مكونات 
السياسات، من خالل  تعزيز استخدام اإلحصاءات في رسم  لتحقيق هدف  الوطني  النظام اإلحصائي 
عمل  ورش  وعقد  مختلفة،  بيانات  قواعد  وبناء  ودراســات،  ونشرات  ومركزة  ملخصة  تقارير  تطوير 
وأنشطة توعوية تستهدف فئة صناع القرار في القطاعين العام والخاص، إضافًة إلى تنفيذ برامج تدريبية 
متنوعة حول مختلف المواضيع اإلحصائية لمختلف مكونات النظام اإلحصائي الوطني، وإنشاء مركز 
موارد تعليمية. ومن المتوقع أن يزيد عدد السياسات المبنية على البيانات اإلحصائية الرسمية، حيث 
سيقوم الجهاز بقياس هذا التقدم في رسم السياسات والقرارات المبنية على اإلحصاءات الرسمية، من 
خالل تنفيذ مسَحْين؛ أحدهما للقطاع العام، واآلخر للقطاع الخاص، لقياس أثر استخدام اإلحصاءات 
في  المبحوثين  استجابة  معدالت  لدراسة  االستجابة  عبء  مسح  تنفيذ  إلى  إضافًة  القرار،  صناعة  في 

المسوح اإلحصائية المنفذة. سيتم تحقيق هذا الهدف اإلستراتيجي من خالل أربعة أهداف فرعية:

اعتماد أكبر على اإلحصاءات في إعداد السياسات  1.1

ترتبط عملية التنمية والتخطيط ارتباطًا وثيقًا باإلحصاءات، ومن عناصر قوة الخطط التنموية وسياسات الحكومة 
ارتكازها على بيانات ومعلومات ومؤشرات إحصائية رسمية حول مختلف المجاالت. إن قياس مدى االعتماد 
على اإلحصاءات في إعداد السياسات، يستند إلى تقارير كل من األجسام اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات 

الحكومية والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، إضافًة إلى األرشيف الخاص بمجلس الوزراء.
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المخرجات:
دراسة لقياس أثر استخدام اإلحصاءات في رسم السياسات. •
ازدياد الوعي بأهمية اإلحصاءات وتوفير بيانات إحصائية لراسمي السياسات. •

استخدام فعال لجميع الموارد في عملية إنتاج اإلحصاءات  2.1

نظراً لمحدودية الموارد المالية، وباالستناد إلى توفر طاقات بشرية وبنى تحتية لتكنولوجيا المعلومات 
لدى مكونات النظام اإلحصائي الوطني، ال بد من االستثمار الفعال في هذه الموارد واستغاللها بالشكل 
األمثل. سيقوم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بالتعاون مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني، 
بعقد مجموعة من األنشطة لتعزيز وبناء قدرات مكونات النظام اإلحصائي الوطني في الجوانب الفنية 

واإلدارية والمادية.

المخرجات:
دورات تدريبية منفذة. •
قواعد بيانات إحصائية. •
نماذج سجالت إدارية محوسبة. •
بيانات منشورة باستخدام تقنيات حديثة. •

زيادة الوعي اإلحصائي  3.1

تحتل الندوات وورش العمل دوراً أساسيًا وجوهريًا في نشر الوعي اإلحصائي، ويمكن لهذه األنشطة 
أن تكون داعمًا ومسانداً للنظام اإلحصائي الوطني. وال يمكن إغفال الدور المحوري الذي تلعبه وسائل 
اإلعالم المختلفة في هذا المجال، ولذلك سيتم تنظيم ندوات تدريبية متخصصة للصحافيين لتحسين 
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النظام اإلحصائي الوطني، بعقد عدد  بالتعاون مع مكونات  ثقافتهم اإلحصائية، كما سيقوم الجهاز، 
العمل  مجاالت  في  توعوية  وبــروشــورات  منشورات  إعــداد  إلى  إضافة  العمل،  وورش  الندوات  من 

اإلحصائي، إضافة إلى تطوير العالقة مع وسائل اإلعالم المختلفة.

المخرجات:
ورش عمل وحلقات دراسية. •
منشورات وبروشورات ومواد صحافية متنوعة. •
دراسات حول عبء ومعدالت االستجابة. •
بوابة إلكترونية للنظام اإلحصائي. •

تحسين المعرفة اإلحصائية  4.1

لتعزيز استخدام اإلحصاءات الرسمية في صنع القرار، ال بد من التركيز على ترسيخ المعرفة اإلحصائية 
التعليمية  المراحل  في  المعرفة  نشر  في  البدء  ذلك  ويقتضي  الفلسطيني.  المجتمع  فئات  جميع  لدى 
المبكرة، من خالل التركيز على تضمين المناهج الدراسية بالمفاهيم اإلحصائية، إضافة إلى توفير مواد 
تعليمية إحصائية لجميع المستويات التعليمية، تنتجها مكونات النظام اإلحصائي الوطني. وستساهم 
ورش العمل في زيادة تحسين المعرفة بين مكونات النظام اإلحصائي من جهة، وبين الجامعات والقطاع 

الخاص والمجتمع المدني من جهة أخرى.

المخرجات:
ورش عمل وندوات مع الشركاء. •
مركز موارد تعليمية. •
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الهدف اإلستراتيجي الثاني: تعزي�ز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في 
النظام اإلحصائي

يتمثل هدف تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام اإلحصائي في تسهيل إمكانية وصول 
المستخدمين لكل المعلومات اإلحصائية المتوفرة من قبل المنتجين في النظام اإلحصائي الوطني، كما 

يساعد تعزيز الشراكة في ضمان إعداد برنامج إحصائي يلّبي احتياجات فئات المستخدمين كافة.

اإلحصائي  النظام  في  والمنتجين  المستخدمين  بين  الحوار  تعزيز  خالل  من  الهدف  هذا  تحقيق  سيتم 
والمشاريع  األنشطة  تنفيذ  إلى  إضافًة  المختلفة،  المواضيع  في  الوطنية  العمل  لجان  وتعزيز  بتشكيل 
اإلحصائية المشتركة كالتعداد العام للسكان والمساكن والمنشآت 2017، والشراكة مع مكونات النظام 

اإلحصائي الوطني. سيتم تحقيق هذا الهدف اإلستراتيجي من خالل أربعة أهداف فرعية:

الوطني من  النظام اإلحصائي  المشتركة مع مكونات  رفع عدد األنشطة والمشاريع والعمليات   1.2
مستخدمين ومنتجين

سيتم تنفيذ مجموعة من األنشطة والمشاريع اإلحصائية موضع االهتمام المشترك بين مكونات النظام 
اإلحصائي الوطني.

المخرجات:
مسوح ومشاريع وأنشطة وطنية إحصائية مشتركة. •
وثيقة معايير وإجراءات نشر اإلحصاءات الرسمية. •

تفعيل الشراكات مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني  2.2

من  عدد  توقيع  خالل  من  الوطني،  اإلحصائي  النظام  في  الشركاء  من  بيانات  منتجي  استقطاب  سيتم 
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مذكرات التفاهم واتفاقيات التعاون مع مؤسسات مكونات النظام اإلحصائي الوطني.

المخرجات:
مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الشركاء. •

تكوين موحد للنظام اإلحصائي الوطني )إطار قانوني(  3.2

لمأسسة جهود تعزيز الشراكة، فإنه ال بد من إجراء عدد من التعديالت على اإلطار القانوني (قانون اإلحصاء 
وميثاق الممارسات لإلحصاءات الرسمية ودليل النظام اإلحصائي الوطني) لتعزيز النظام اإلحصائي الوطني 

من خالل لجان العمل الفنية الوطنية، تكون مسؤوليتها تطوير النظام اإلحصائي الفلسطيني.

المخرجات:
لجان عمل وطنية للنظام اإلحصائي. •

التزام متزايد من صانعي القرار  4.2

إلى  الوطني يؤدي  النظام اإلحصائي  التعاون والشراكة بين مكونات  بتعزيز  القرارات  التزام صانعي  إن 
تطوير النظام اإلحصائي الوطني وترسيخه.

المخرجات:
مذكرات تفاهم بين مؤسسات صنع القرار ومكونات النظام اإلحصائي الوطني. •
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الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزي�ز جودة اإلحصاءات

إن جودة اإلحصاءات تشير إلى جميع المجاالت المتعلقة بمدى تلبية اإلحصاءات لحاجة المستخدم واستجابتها 
لتوقعاته من حيث االتساق والمحتوى والشكل وطريقة العرض. واستمراراً لجهود تطوير جودة اإلحصاءات 
المنتجة من مكونات النظام اإلحصائي الوطني، فإن ذلك يقتضي إنشاء إطار وطني موحد للجودة ملزم لجميع 
منتجي البيانات بمعايير الجودة، ما يؤدي إلى رفع درجة ثقة المستخدمين في اإلحصاءات، إضافًة إلى إعداد 

وتطبيق اإلطار الوطني للبيانات الوصفية. سيتم تحقيق هذا الهدف اإلستراتيجي من خالل هدفين فرعيين:

تعزيز ثقة المستخدمين باإلحصاء  1.3
إن نتائج مسح رضى المستخدمين تؤدي إلى تسليط الضوء على المشاكل التي يواجهها المستخدمون، 
ويوضح احتياجاتهم من اإلحصاءات الرسمية، ما يدفع منتجي اإلحصاءات إلى معالجة هذه المشاكل 

وتلبية احتياجات المستخدمين المستجدة، وهذا يؤدي إلى زيادة الثقة باإلحصاءات.

المخرجات:
تقرير مسح رضى المستخدمين. •
تقرير حول طلبات البيانات الخاصة بخدمات الجمهور. •

إطار وطني للجودة معتمد ومطبق  2.3
لتعزيز جودة اإلحصاءات الرسمية، ينبغي االلتزام بمعايير وإطار وطني موحد إلنتاج اإلحصاءات الرسمية 
ذات الجودة العالية، ولذلك سيعكف النظام اإلحصائي على بناء إطار وطني لتعزيز جودة اإلحصاءات.

المخرجات:
إطار وطني لتعزيز الجودة. •
أساليب جديدة لجمع البيانات. •
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اإلداريـــة  السجالت  استخدام  وتحسين  زيـــادة  الــرابــع:  اإلستراتيجي  الــهــدف 
لألغراض اإلحصائية

التعدادات،  هي  أساسية  مصادر  ثالثة  على  البيانات  جمع  مجال  في  الوطني  اإلحصائي  النظام  يرتكز 
العمل  في  اإلداريـــة  السجالت  استخدام  موضوع  إدراج  تم  وقــد  ـــة.  اإلداري والسجالت  والمسوح، 
المصادر  كأحد  تأسيسه،  منذ  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  اهتمامات  صلب  في  اإلحصائي 
األولية للبيانات اإلحصائية، كما أن البيانات التي يتم توفيرها من خالل السجالت اإلدارية لمكونات 

النظام اإلحصائي الوطني، تساعد في تخفيف العبء على المبحوثين وتخفيض التكاليف.

تشكل بيانات السجالت اإلدارية مصدراً مهمًا الشتقاق الرقم اإلحصائي في مواضيع مختلفة. لذلك، 
إنتاج  تكلفة  لتقليل  اإلحصائية  لألغراض  اإلداريــة  السجالت  استخدام  لزيادة  جهوده  الجهاز  يواصل 
اإلحصاءات. سيكثف الجهاز جهوده خالل السنوات القادمة للعمل على تحسين استخدام السجالت 
من  الوطني،  اإلحصائي  النظام  مكونات  بقية  مع  والتعاون  بالتنسيق  اإلحصائية،  لألغراض  اإلداريــة 
خالل تقديم المساعدات الفنية والتدريب الالزم، وبخاصة في مجال المعايير والتصنيفات اإلحصائية 
المعتمدة، وتحسين عملية التخطيط للبرامج اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية. سيتم 

تحقيق هذا الهدف اإلستراتيجي من خالل ثالثة أهداف فرعية:

معايير وتصنيفات متجانسة  1.4

تسهم عملية توحيد المعايير والتصنيفات اإلحصائية في إرساء قواعد النظام اإلحصائي الوطني لخدمة 
التنمية، وقد حرص الجهاز على تطوير مختلف المعايير والتصنيفات اإلحصائية وتقديم الدعم الالزم 
إنتاج اإلحصاءات  استخدامها في عملية  بهدف ضمان  الوطني،  النظام اإلحصائي  لمختلف مكونات 
إلى  المستندة  اإلحصائية  والتصنيفات  المعايير  منظومة  بناء  استكمال  إلى  الجهاز  وسيسعى  ونشرها. 
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أحدث اإلصدارات الصادرة عن األمم المتحدة في هذا المجال، والتنسيق لتعميمها واستخدامها لدى 
مكونات النظام اإلحصائي الوطني كافة.

المخرجات:
اعتماد وتبني التصنيفات الجديدة. •
التصنيفات اإلحصائية منشورة على صفحة الجهاز. •
تقارير حول استخدام المعايير والتصنيفات. •

التزام متزايد من قبل منتجي اإلحصاءات  2.4

قبل  من  متزايداً  التزامًا  السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية  تعزيز وتحسين االعتماد على  يتطلب 
تسهم  التي  المعتمدة،  اإلحصائية  والتصنيفات  المعايير  استخدام  في  اإلحــصــاءات  منتجي  مختلف 
عالميًا، عدا  أكبر  الرسمي مصداقية  الرقم اإلحصائي  ويعطي  المقارنة،  للدراسات  المجال  إتاحة  في 
يلبي  وبما  السائدة،  الدولية  والمعايير  األسس  وفق  الرسمي  اإلحصائي  النظام  قواعد  يرسي  كونه  عن 

االحتياجات المحلية.

المخرجات:
قدرات فنية مطورة وكوادر مدربة في مكونات النظام اإلحصائي الوطني. •
خدمات إلكترونية لتبادل البيانات. •

تحسين عملية التخطيط اإلحصائي في الوزارات والمؤسسات الحكومية  3.4

من خالل العالقة الوطيدة بين التخطيط واإلحصاءات، فإن التخطيط السليم لألنشطة اإلحصائية لدى 
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مختلف مكونات النظام اإلحصائي الوطني، يتطلب توفر بيانات ومؤشرات إحصائية على درجة عالية 
أساليب تخطيط  تطوير  النظام اإلحصائي سيعمل على  فإن  الدقة والموثوقية والشمول، ولذلك،  من 

األنشطة اإلحصائية بين مكوناته.

المخرجات:
خطط لبرامج إحصائية لمكونات النظام اإلحصائي الوطني. •
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الخطة التنفيذية  .5

خطة تنفيذ األنشطة  1.5

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 1.1: اعتماد أكبر على اإلحصاءات في إعداد السياسات

االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2014

1. تنفيذ مسح لقياس أثر استخدام اإلحصاءات في 
صنع السياسات للقطاعين الحكومي والخاص.

50,000الجهاز

وتدريبية  توعوية  ولــقــاءات  عمل  ورش  عقد   .2
حول أهمية استخدام اإلحصاء في وضع السياسات 

موجهة لصانعي السياسات (حسب القطاعات).

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني 

8,000تعاون الجهات ذات العالقة

3. إعداد نشرات دورية شهرية إحصائية متخصصة 
ورقيًا وإلكترونيًا.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

2,000

4. إعداد أوراق سياساتية لمواضيع مختلفة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني
7,000

5. إعداد فهرس بالمخرجات اإلحصائية عن النظام 
.(Catalogue) اإلحصائي

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

4,000تعاون الجهات ذات العالقة
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2015

1. تنفيذ مسح لقياس أثر استخدام اإلحصاءات في 
صنع السياسات للقطاعين الحكومي والخاص.

وتدريبية  توعوية  ولــقــاءات  عمل  ورش  عقد   .2
حول أهمية استخدام اإلحصاء في وضع السياسات 

موجهة لصانعي السياسات (حسب القطاعات).

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

8,000تعاون الجهات ذات العالقة

3. إعداد نشرات دورية شهرية إحصائية متخصصة 
ورقيًا والكترونيًا.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

البيانات  1. يتم توفير 
للنشرات.

2. تنفيذ أنشطة تدريبية 
متخصصة.

10,000

4. إعداد أوراق سياساتية لمواضيع مختلفة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني
7,000

5. إعداد فهرس بالمخرجات اإلحصائية عن النظام 
.(Catalogue) اإلحصائي

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 1.1: اعتماد أكبر على اإلحصاءات في إعداد السياسات
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2016

1. تنفيذ مسح لقياس أثر استخدام اإلحصاءات في 
صنع السياسات للقطاعين الحكومي والخاص.

50,000الجهاز

وتدريبية  توعوية  ولــقــاءات  عمل  ورش  عقد   .2
حول أهمية استخدام اإلحصاء في وضع السياسات 

موجهة لصانعي السياسات (حسب القطاعات).

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

8,000تعاون الجهات ذات العالقة

3. إعداد نشرات دورية شهرية إحصائية متخصصة 
ورقيًا وإلكترونيًا.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

2,000

4. إعداد أوراق سياساتية لمواضيع مختلفة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني
7,000

عن  اإلحــصــائــيــة  بــالــمــخــرجــات  فــهــرس  إعــــداد   .5
.(Catalogue) النظام اإلحصائي

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

4,000

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 1.1: اعتماد أكبر على اإلحصاءات في إعداد السياسات
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2017

1. تنفيذ مسح لقياس أثر استخدام اإلحصاءات في 
صنع السياسات للقطاعين الحكومي والخاص.

وتدريبية  توعوية  ولــقــاءات  عمل  ورش  عقد   .2
حول أهمية استخدام اإلحصاء في وضع السياسات 

موجهة لصانعي السياسات (حسب القطاعات).

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

8,000تعاون الجهات ذات العالقة

3. إعداد نشرات دورية شهرية إحصائية متخصصة 
ورقيًا وإلكترونيًا.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

ــانــات  ــي ــب ال تــوفــيــر  يــتــم   .1
للنشرات.

2. تنفيذ نشاطات تدريبية.
10,000

4. إعداد أوراق سياساتية لمواضيع مختلفة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني
ورقتي  تمويل إلعــداد  توفير 

سياسات.
7,000

5. إعداد فهرس بالمخرجات اإلحصائية عن النظام 
.(Catalogue) اإلحصائي

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 1.1: اعتماد أكبر على اإلحصاءات في إعداد السياسات
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2018

1. تنفيذ مسح لقياس أثر استخدام اإلحصاءات في 
صنع السياسات للقطاعين الحكومي والخاص.

50,000الجهاز

وتدريبية  توعوية  ولــقــاءات  عمل  ورش  عقد   .2
حول أهمية استخدام اإلحصاء في وضع السياسات 

موجهة لصانعي السياسات (حسب القطاعات).

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

8,000تعاون الجهات ذات العالقة

3. إعداد نشرات دورية شهرية إحصائية متخصصة 
ورقيًا وإلكترونيًا.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

2,000

4. إعداد أوراق سياساتية لمواضيع مختلفة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني
7,000

5. إعداد فهرس بالمخرجات اإلحصائية عن النظام 
.(Catalogue) اإلحصائي

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

4,000

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 1.1: اعتماد أكبر على اإلحصاءات في إعداد السياسات
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الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 2.1: استخدام فعال لجميع الموارد في عملية إنتاج اإلحصاءات

االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
الت�كلفة 

التقديرية 
)$(

2014

المواضيع  حـــول  تــدريــبــيــة  دورات  تنفيذ   .1
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

5,000

المواضيع  حول  العمل  أثناء  تدريب  تنفيذ   .2
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

2,000

مكونات  في  بالعاملين  بيانات  قاعدة  بناء   .3
النظام اإلحصائي الوطني.

الجهاز
5,000

في  إداريـــة  سجالت  نماذج  وحوسبة  بناء   .4
النظام اإلحصائي الوطني.(*)

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

تعاون الجهات ذات العالقة
15,000

بناء قواعد بيانات جغرافية. 0الجهاز5. 

منتجي  لــدى  إحصائية  بيانات  قواعد  بناء   .6
البيانات في النظام اإلحصائي.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

1. تعاون مكونات النظام اإلحصائي.
2. قرار من مجلس الوزراء.

3. تنفيذ بعثة فنية لمدة أسبوع.
4. تنفيذ زيارة دراسية لمدة أسبوع.

5. توفير حزم برمجية متخصصة
(4 قواعد بيانات في السنة).

30,000

نشر  لتحسين عملية  تقنيات حديثة  توظيف   .7
اإلحصاءات.
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االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
الت�كلفة 

التقديرية 
)$(

2015

المواضيع  حـــول  تــدريــبــيــة  دورات  تنفيذ   .1
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

5,000

المواضيع  حول  العمل  أثناء  تدريب  تنفيذ   .2
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

2,000

مكونات  في  بالعاملين  بيانات  قاعدة  بناء   .3
النظام اإلحصائي الوطني.

4. بناء وحوسبة نماذج السجالت اإلدارية في 
النظام اإلحصائي الوطني.(*)

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

تعاون الجهات ذات العالقة
15,000

بيانات جغرافية. بناء قواعد  1. تنفيذ دورتين تدريبيتين.الجهاز5. 

.7 2. استبدال أجهزة حاسوب عدد 
30,000

منتجي  لــدى  إحصائية  بيانات  قواعد  بناء   .6
البيانات في النظام اإلحصائي.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني 

تعاون الجهات ذات العالقة

(4 قواعد بيانات في السنة)
5,000

نشر  لتحسين عملية  تقنيات حديثة  توظيف   .7
اإلحصاءات.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

1. توفر أدوات نشر حديثة.

2. تنفيذ زيارة دراسية لمدة أسبوع.
15,000

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 2.1: استخدام فعال لجميع الموارد في عملية إنتاج اإلحصاءات
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االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
الت�كلفة 

التقديرية 
)$(

2016

المواضيع  حـــول  تــدريــبــيــة  دورات  تنفيذ   .1
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

5,000

المواضيع  حول  العمل  أثناء  تدريب  تنفيذ   .2
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

2,000

مكونات  في  بالعاملين  بيانات  قاعدة  بناء   .3
النظام اإلحصائي الوطني.

في  اإلدارية  السجالت  نماذج  بناء وحوسبة   .4
النظام اإلحصائي الوطني.(*)

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

تعاون الجهات ذات العالقة
15,000

بيانات جغرافية. بناء قواعد  0الجهاز5. 

منتجي  لــدى  إحصائية  بيانات  قواعد  بناء   .6
البيانات في النظام اإلحصائي.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

تعاون الجهات ذات العالقة

(4 قواعد بيانات في السنة)
5,000

نشر  لتحسين عملية  تقنيات حديثة  توظيف   .7
اإلحصاءات.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

توفر أدوات نشر حديثة
5,000

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 2.1: استخدام فعال لجميع الموارد في عملية إنتاج اإلحصاءات
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االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
الت�كلفة 

التقديرية 
)$(

2017

المواضيع  حـــول  تــدريــبــيــة  دورات  تنفيذ   .1
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

5,000

المواضيع  حول  العمل  أثناء  تدريب  تنفيذ   .2
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

2,000

مكونات  في  بالعاملين  بيانات  قاعدة  بناء   .3
النظام اإلحصائي الوطني.

4. بناء وحوسبة نماذج السجالت اإلدارية في 
النظام اإلحصائي الوطني.(*)

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

تعاون الجهات ذات العالقة
15,000

بيانات جغرافية. بناء قواعد  0الجهاز5. 

منتجي  لــدى  إحصائية  بيانات  قواعد  بناء   .6
البيانات في النظام اإلحصائي.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

تعاون الجهات ذات العالقة

(4 قواعد بيانات في السنة)
5,000

نشر  لتحسين عملية  تقنيات حديثة  توظيف   .7
اإلحصاءات.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

1. توفر أدوات نشر حديثة.

2. تنفيذ زيارة دراسية لمدة أسبوع.
15,000

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 2.1: استخدام فعال لجميع الموارد في عملية إنتاج اإلحصاءات
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االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
الت�كلفة 

التقديرية 
)$(

2018

المواضيع  حـــول  تــدريــبــيــة  دورات  تنفيذ   .1
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

5,000

المواضيع  حول  العمل  أثناء  تدريب  تنفيذ   .2
اإلحصائية المختلفة.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

2,000

مكونات  في  بالعاملين  بيانات  قاعدة  بناء   .3
النظام اإلحصائي الوطني.

4. بناء وحوسبة نماذج السجالت اإلدارية في 
النظام اإلحصائي الوطني.(*)

بيانات جغرافية. بناء قواعد  0الجهاز5. 

منتجي  لــدى  إحصائية  بيانات  قواعد  بناء   .6
البيانات في النظام اإلحصائي.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

تعاون الجهات ذات العالقة

(4 قواعد بيانات في السنة)
5,000

نشر  لتحسين عملية  تقنيات حديثة  توظيف   .7
اإلحصاءات.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني

توفر أدوات نشر حديثة
5,000

(*): هذا النشاط يساهم في تحقيق الهدف الفرعي 1.2 وهو رفع عدد األنشطة والمشاريع المشتركة مع مكونات النظام اإلحصائي 
الوطني من مستخدمين ومنتجين.

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 2.1: استخدام فعال لجميع الموارد في عملية إنتاج اإلحصاءات
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الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 3.1: زيادة الوعي اإلحصائي

االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية 

)$(

2014

ــوعــي  ال لــتــعــزيــز  عــمــل  ورش  تــنــفــيــذ   .1
اإلحصائي حسب القطاعات.

ذات الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني ــــجــــهــــات  ال ـــــعـــــاون  ت
العالقة

4,000

لتعزيز  وبروشورات  منشورات  إعــداد   .2
الوعي اإلحصائي.

2,000(بروشور عدد 2)الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني

5,000الجهاز3. إعداد دراسة حول عبء االستجابة.

مــعــدالت  حـــول  مــقــارن  تــقــريــر  إعــــداد   .4
االستجابة للمسوح.

2,000الجهاز

 PARA حول  أسئلة  إضافة  تجربة  تطبيق   .5
 ]4] ألحد المسوح األسرية.

DATA ل
0الجهاز

البوابة اإللكترونية للنظام اإلحصائي.  .6

]PARA DATA  [4 هي المعلومات حول عملية جمع البيانات األساسية.
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية 

)$(

2015

ــوعــي  ال لــتــعــزيــز  عــمــل  ورش  تــنــفــيــذ   .1
اإلحصائي حسب القطاعات.

4,000(4 ورش عمل)الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني

لتعزيز  وبروشورات  منشورات  إعــداد   .2
الوعي اإلحصائي.

2,000(بروشور عدد 2)الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني

3. إعداد دراسة حول عبء االستجابة.

مــعــدالت  حـــول  مــقــارن  تــقــريــر  إعــــداد   .4
االستجابة للمسوح.

 PARA 5. تطبيق تجربة إضافة أسئلة حول
DATA ألحد المسوح األسرية.

البوابة اإللكترونية للنظام اإلحصائي.  .6

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 3.1: زيادة الوعي اإلحصائي
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية 

)$(

2016

ــوعــي  ال لــتــعــزيــز  عــمــل  ورش  تــنــفــيــذ   .1
اإلحصائي حسب القطاعات.

4,000(4 ورش عمل)الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني

لتعزيز  وبروشورات  منشورات  إعــداد   .2
الوعي اإلحصائي

2,000(بروشور عدد 2)الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني

3. إعداد دراسة حول عبء االستجابة.

مــعــدالت  حـــول  مــقــارن  تــقــريــر  إعــــداد   .4
االستجابة للمسوح.

حــول  ــة  ــل أســئ ـــة  إضـــاف ــة  ــجــرب ت تــطــبــيــق   .5
PARA DATA ألحد المسوح األسرية.

البوابة االلكترونية للنظام اإلحصائي. 5,000تعاون مصادر البياناتالجهاز6. 

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 3.1: زيادة الوعي اإلحصائي
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية 

)$(

2017

ــوعــي  ال لــتــعــزيــز  عــمــل  ورش  تــنــفــيــذ   .1
اإلحصائي حسب القطاعات.

4,000(4 ورش عمل)الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني 

لتعزيز  وبروشورات  منشورات  إعــداد   .2
الوعي اإلحصائي.

2,000(بروشور عدد 2) الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني 

5,000 الجهاز3. إعداد دراسة حول عبء االستجابة.

مــعــدالت  حـــول  مــقــارن  تــقــريــر  إعــــداد   .4
االستجابة للمسوح.

حــول  ــة  ــل أســئ ـــة  إضـــاف ــة  ــجــرب ت تــطــبــيــق   .5
PARA DATA ألحد المسوح األسرية.

البوابة اإللكترونية للنظام اإلحصائي.  .6

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 3.1: زيادة الوعي اإلحصائي
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية 

)$(

2018

ــوعــي  ال لــتــعــزيــز  عــمــل  ورش  تــنــفــيــذ   .1
اإلحصائي حسب القطاعات.

4,000(4 ورش عمل)الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني

لتعزيز  وبروشورات  منشورات  إعــداد   .2
الوعي اإلحصائي.

2,000(بروشور عدد 2)الجهاز/النظام اإلحصائي الوطني

3. إعداد دراسة حول عبء االستجابة.

مــعــدالت  حـــول  مــقــارن  تــقــريــر  إعــــداد   .4
االستجابة للمسوح.

2,000 الجهاز

حــول  ــة  ــل أســئ ـــة  إضـــاف ــة  ــجــرب ت تــطــبــيــق   .5
PARA DATA ألحد المسوح األسرية.

البوابة اإللكترونية للنظام اإلحصائي.  .6

الهدف اإلستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 3.1: زيادة الوعي اإلحصائي
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الهدف االستراتيجي األول: تعزيز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار
الهدف الفرعي 4.1: تحسين المعرفة اإلحصائية

االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية 

)$(

2014

قطاع  الجامعات،  (المدارس،  وندوات  ورش  تنفيذ   .1
األعمال).

3,000(ورشتان لكل إدارة)الجهاز

5,000الجهاز2. إنشاء وتطوير مركز موارد تعليمية.

2015

قطاع  الجامعات،  (المدارس،  وندوات  ورش  تنفيذ   .1
األعمال).

3,000(ورشتان لكل إدارة)الجهاز

5,000الجهاز2. إنشاء وتطوير مركز موارد تعليمية.

2016

قطاع  الجامعات،  (المدارس،  وندوات  ورش  تنفيذ   .1
األعمال).

3,000(ورشتان لكل إدارة)الجهاز

2,000الجهاز2. إنشاء وتطوير مركز موارد تعليمية.

2017

قطاع  الجامعات،  (المدارس،  وندوات  ورش  تنفيذ   .1
األعمال).

3,000(ورشتان لكل إدارة)الجهاز

2,000الجهاز2. إنشاء وتطوير مركز موارد تعليمية.

2018

قطاع  الجامعات،  (المدارس،  وندوات  ورش  تنفيذ   .1
األعمال).

3,000(ورشتان لكل إدارة)الجهاز

2,000 الجهاز2. إنشاء وتطوير مركز موارد تعليمية.
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الهدف اإلستراتيجي الثاني: تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام اإلحصائي
الهدف الفرعي 1.2: رفع عدد األنشطة والمشاريع والعمليات المشتركة مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني 

من مستخدمين ومنتجين

االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة 
الت�كلفة 

التقديرية 
)$(

2014

الــتــابــعــة  ــة  ــي ــقــوم ال الـــحـــســـابـــات  تــنــفــيــذ   .1
(الفرعية).

1. تنفيذ بعثة فنية للسياحة لمدة 10 أيام.الجهاز
2. تنفيذ بعثة فنية للصحة لمدة 10 أيام.
3. تنفيذ بعثة فنية للتعليم لمدة 20 يومًا.
4. توفير نشاطات تدريبية وتأهيلية مناسبة.

البيانات. 5. تعاون مصادر 

60,000

والمساكن  للسكان  العام  التعداد  تنفيذ   .2
والمنشآت 2017.

3. إعداد معايير وإجراءات نشر اإلحصاءات 
الرسمية (االنترنت+المطبوعات).
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االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة 
الت�كلفة 

التقديرية 
)$(

2015

1. تنفيذ زيارة دراسية للتعليم لمدة أسبوع.الجهاز1. تنفيذ الحسابات القومية التابعة (الفرعية).
20 يومًا. 2. تنفيذ بعثة فنية للبيئة لمدة 

البيانات. 3. تعاون مصادر 

30,000

والمساكن  للسكان  العام  التعداد  تنفيذ   .2
والمنشآت 2017

الجهاز/النظام 
اإلحصائي 

الوطني

300,000خطة وموازنة تفصيلية

3. إعداد معايير وإجراءات نشر اإلحصاءات 
الرسمية (االنترنت+المطبوعات).

2016

الــتــابــعــة  ــة  ــي ــقــوم ال الـــحـــســـابـــات  تــنــفــيــذ   .1
(الفرعية).

0تعاون مصادر البياناتالجهاز

والمساكن  للسكان  العام  التعداد  تنفيذ   .2
والمنشآت 2017.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي 

الوطني

700,000خطة وموازنة تفصيلية

3. إعداد معايير وإجراءات نشر اإلحصاءات 
الرسمية (االنترنت+المطبوعات).

3,000الجهاز

الهدف اإلستراتيجي الثاني: تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام اإلحصائي
الهدف الفرعي 1.2: رفع عدد األنشطة والمشاريع والعمليات المشتركة مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني 

من مستخدمين ومنتجين



63 اإلستراتيجية الوطنـية لتطوي�ر اإلحصاءات الرسمية 2014–2018

االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة 
الت�كلفة 

التقديرية 
)$(

2017

الــتــابــعــة  ــة  ــي ــقــوم ال الـــحـــســـابـــات  تــنــفــيــذ   .1
(الفرعية).

0تعاون مصادر البياناتالجهاز

والمساكن  للسكان  العام  التعداد  تنفيذ   .2
والمنشآت 2017.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي 

الوطني

7,000,000خطة وموازنة تفصيلية

3. إعداد معايير وإجراءات نشر اإلحصاءات 
الرسمية (االنترنت+المطبوعات).

2018

الــتــابــعــة  ــة  ــي ــقــوم ال الـــحـــســـابـــات  تــنــفــيــذ   .1
(الفرعية).

0تعاون مصادر البياناتالجهاز

والمساكن  للسكان  العام  التعداد  تنفيذ   .2
والمنشآت 2017.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي 

الوطني

2,000,000خطة وموازنة تفصيلية

3. إعداد معايير وإجراءات نشر اإلحصاءات 
الرسمية (االنترنت+المطبوعات).

الهدف اإلستراتيجي الثاني: تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام اإلحصائي
الهدف الفرعي 1.2: رفع عدد األنشطة والمشاريع والعمليات المشتركة مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني 

من مستخدمين ومنتجين
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الهدف اإلستراتيجي الثاني: تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام اإلحصائي
الهدف الفرعي 2.2: تفعيل الشراكات مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني

جهة النشاطالسنة
التنفيذ

االفتراضات 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية 

)$(

2014
500الجهاز1. توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.

1,000الجهاز2. إعداد دراسة لقياس مدى تطبيق، وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.

2015
500الجهاز1. توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.

1,000الجهاز2. إعداد دراسة لقياس مدى تطبيق وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.

2016
500الجهاز1. توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.

1,000الجهاز2. إعداد دراسة لقياس مدى تطبيق وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.

2017
التفاهم الموقعة. 500الجهاز1. توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتحديث مذكرات 

1,000الجهاز2. إعداد دراسة لقياس مدى تطبيق وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.

2018
500الجهاز1. توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.

1,000الجهاز2. إعداد دراسة لقياس مدى تطبيق وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.
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الهدف اإلستراتيجي الثاني: تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام اإلحصائي
الهدف الفرعي 3.2: تكوين موحد للنظام اإلحصائي الوطني )إطار قانوني(

االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية 

)$(

2014
الجهاز/النظام تشكيل وتعزيز لجان عمل وطنية في المواضيع المختلفة.

اإلحصائي الوطني
مــكــونــات  تـــعـــاون   .1
الــــنــــظــــام فـــــي تــشــكــيــل 

اللجان.

مجلس  مــن  قـــرار   .2
الوزراء.

وإعــــــــداد  حـــصـــر   .3
نماذج معيارية.

10,000

2015
الجهاز/النظام تشكيل وتعزيز لجان عمل وطنية في المواضيع المختلفة.

اإلحصائي الوطني 
10,000

2016
الجهاز/النظام تشكيل وتعزيز لجان عمل وطنية في المواضيع المختلفة.

اإلحصائي الوطني
10,000

2017
الجهاز/النظام تشكيل وتعزيز لجان عمل وطنية في المواضيع المختلفة.

اإلحصائي الوطني
10,000

2018
الجهاز/النظام تشكيل وتعزيز لجان عمل وطنية في المواضيع المختلفة.

اإلحصائي الوطني
10,000
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الهدف االستراتيجي الثاني: تعزيز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام اإلحصائي
الهدف الفرعي 4.2: التزام متزايد من صانعي القرار

الت�كلفة االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
التقديرية )$(

النشاط 1 للهدف الفرعي 2.2 يحقق هذا الهدف.2014

النشاط 1 للهدف الفرعي 2.2 يحقق هذا الهدف.2015

النشاط 1 للهدف الفرعي 2.2 يحقق هذا الهدف.2016

النشاط 1 للهدف الفرعي 2.2 يحقق هذا الهدف.2017

النشاط 1 للهدف الفرعي 2.2 يحقق هذا الهدف.2018
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الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات
الهدف الفرعي 1.3: تعزيز ثقة المستخدمين باإلحصاء

جهة النشاطالسنة
التنفيذ

االفتراضات 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2014

3,000الجهاز1. إنشاء قاعدة بيانات لكافة الطلبات الدولية واإلقليمية الواردة للجهاز.

2. إعداد دراسة حول المؤشرات المتكررة أو المتقاطعة في االستمارات 
اإلقليمية والدولية، ومدى توفرها على صفحة الجهاز.

الجهاز
0

3. تلبية متطلبات الجهاز والتزاماته ضمن االتفاقيات الموقعة مع الشركاء 
اإلقليميين والدوليين.

الجهاز
0

0الجهاز4. تنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة مع المنظمات اإلقليمية والدولية.

اإللكترونية  للصفحة  الزوار  البيانات وعدد  تقرير حول طلبات  إعداد   .5
الخاصة بالجهاز.

الجهاز
1,000

6. تنفيذ مسح رضى المستخدمين.

7. توظيف تقنيات تعزيز سهولة االستخدام ورضى المستخدمين.
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جهة النشاطالسنة
التنفيذ

االفتراضات 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2015

3,000الجهاز1. إنشاء قاعدة بيانات لكافة الطلبات الدولية واإلقليمية الواردة للجهاز.

2. إعداد دراسة حول المؤشرات المتكررة أو المتقاطعة في االستمارات 
اإلقليمية والدولية، ومدى توفرها على صفحة الجهاز.

الجهاز
0

3. تلبية متطلبات والتزامات الجهاز ضمن االتفاقيات الموقعة مع الشركاء 
اإلقليميين والدوليين.

الجهاز
0

0الجهاز4. تنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة مع المنظمات اإلقليمية والدولية.

اإللكترونية  للصفحة  الزوار  البيانات وعدد  تقرير حول طلبات  إعداد   .5
الخاصة بالجهاز.

الجهاز
1,000

30,000الجهاز6. تنفيذ مسح رضى المستخدمين.

ورش عمل الجهاز7. توظيف تقنيات تعزيز سهولة االستخدام ورضى المستخدمين.
متخصصة مع 
المستخدمين

2,500

الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات
الهدف الفرعي 1.3: تعزيز ثقة المستخدمين باإلحصاء
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جهة النشاطالسنة
التنفيذ

االفتراضات 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2016

0الجهاز1. إنشاء قاعدة بيانات لكافة الطلبات الدولية واإلقليمية الواردة للجهاز.

2. إعداد دراسة حول المؤشرات المتكررة أو المتقاطعة في االستمارات 
اإلقليمية والدولية، ومدى توفرها على صفحة الجهاز.

الجهاز
0

3. تلبية متطلبات الجهاز والتزاماته ضمن االتفاقيات الموقعة مع الشركاء 
اإلقليميين والدوليين.

الجهاز
0

0الجهاز4. تنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة مع المنظمات اإلقليمية والدولية.

اإللكترونية  للصفحة  الزوار  البيانات وعدد  تقرير حول طلبات  إعداد   .5
الخاصة بالجهاز.

الجهاز
1,000

6. تنفيذ مسح رضى المستخدمين.

7. توظيف تقنيات تعزيز سهولة االستخدام ورضى المستخدمين.

الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات
الهدف الفرعي 1.3: تعزيز ثقة المستخدمين باإلحصاء
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جهة النشاطالسنة
التنفيذ

االفتراضات 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2017

بيانات لكافة الطلبات الدولية واإلقليمية الواردة للجهاز 0الجهاز1. إنشاء قاعدة 

2. إعداد دراسة حول المؤشرات المتكررة أو المتقاطعة في االستمارات 
اإلقليمية والدولية، ومدى توفرها على صفحة الجهاز.

الجهاز
0

3. تلبية متطلبات الجهاز والتزاماته ضمن االتفاقيات الموقعة مع الشركاء 
اإلقليميين والدوليين.

الجهاز
0

0الجهاز4. تنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة مع المنظمات اإلقليمية والدولية.

اإللكترونية  للصفحة  الزوار  البيانات وعدد  تقرير حول طلبات  إعداد   .5
الخاصة بالجهاز.

الجهاز
1,000

30,000الجهاز6. تنفيذ مسح رضى المستخدمين.

ورش عمل الجهاز7. توظيف تقنيات تعزيز سهولة االستخدام ورضى المستخدمين.
متخصصة مع 
المستخدمين

2,500

الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات
الهدف الفرعي 1.3: تعزيز ثقة المستخدمين باإلحصاء
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جهة النشاطالسنة
التنفيذ

االفتراضات 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2018

0الجهاز1. إنشاء قاعدة بيانات لكافة الطلبات الدولية واإلقليمية الواردة للجهاز.

2. إعداد دراسة حول المؤشرات المتكررة أو المتقاطعة في االستمارات 
اإلقليمية والدولية، ومدى توفرها على صفحة الجهاز.

الجهاز
0

3. تلبية متطلبات الجهاز والتزاماته ضمن االتفاقيات الموقعة مع الشركاء 
اإلقليميين والدوليين.

الجهاز
0

0الجهاز4. تنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة مع المنظمات اإلقليمية والدولية.

اإللكترونية  للصفحة  الزوار  البيانات وعدد  تقرير حول طلبات  إعداد   .5
الخاصة بالجهاز.

الجهاز
1,000

6. تنفيذ مسح رضى المستخدمين.

7. توظيف تقنيات تعزيز سهولة االستخدام ورضى المستخدمين.

الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات
الهدف الفرعي 1.3: تعزيز ثقة المستخدمين باإلحصاء
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الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات
الهدف الفرعي 2.3: إطار وطني للجودة معتمد ومطبق

الت�كلفة االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
التقديرية )$(

2014

1. إعداد وتطبيق اإلطار الوطني للجودة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني 

1. تنفيذ بعثة فنية لمدة أسبوعين.

2. تعاون مكونات النظام اإلحصائي 
الوطني لتطبيق اإلطار.

11,000

[5[
EFQM ل   الجهاز2. تطبيق 

1. استشارة فنية.

ـــظـــام  ـــن ال ــــات  مــــكــــون ـــــعـــــاون  ت  .2
اإلحصائي الوطني لتطبيق النموذج.

15,000

للبيانات  الوطني  اإلطــار  وتطبيق  إعــداد   .3
الوصفية.

(ويــب  الــبــيــانــات  جمع  أســالــيــب  تطوير   .4
وأجهزة محمولة).

5,000استشارة فنية محلية الجهاز

]EFQM  [5 هو نموذج يمثل إطاراً لنظم إدارة المؤسسة، ومساعدتها على فحص مدى اقترابها من التميز، ويستخدم هذا النموذج 

كأداة تقييم.
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الت�كلفة االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
التقديرية )$(

2015

1. إعداد وتطبيق اإلطار الوطني للجودة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني
1,000

.EFQM الجهاز2. تطبيق
1. استشارة فنية.

ـــظـــام  ـــن ال ــــات  مــــكــــون ـــــعـــــاون  ت  .2
اإلحصائي الوطني لتطبيق النموذج.

15,000

للبيانات  الوطني  اإلطــار  وتطبيق  إعــداد   .3
الوصفية.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني 

1. استشارة فنية.

2. تعاون مكونات النظام اإلحصائي 
الوطني.

بالتزام  تشريع  أو  قرار  استصدار   .3
إعــداد  فــي  بــاإلطــار  النظام  مكونات 
الرسمية  اإلحــصــاءات  ونشر  وتنفيذ 

وتبادلها.

5,000

(ويــب  الــبــيــانــات  جمع  أســالــيــب  تطوير   .4
وأجهزة محمولة).

5,000استشارة فنية محليةالجهاز

الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات
الهدف الفرعي 2.3: إطار وطني للجودة معتمد ومطبق
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الت�كلفة االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
التقديرية )$(

2016

1. إعداد وتطبيق اإلطار الوطني للجودة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني
 1,000

.EFQM الجهاز2. تطبيق 
1. استشارة فنية.

2. تعاون مكونات النظام اإلحصائي 
الوطني لتطبيق النموذج.

15,000

للبيانات  الوطني  اإلطــار  وتطبيق  إعــداد   .3
الوصفية.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني 

 1,000

(ويــب  الــبــيــانــات  جمع  أســالــيــب  تطوير   .4
وأجهزة محمولة).

5,000استشارة فنية محليةالجهاز

2017

1. إعداد وتطبيق اإلطار الوطني للجودة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني 
 1,000

.EFQM الجهاز2. تطبيق 
1. استشارة فنية.

2. تعاون مكونات النظام اإلحصائي 
الوطني لتطبيق النموذج.

15,000

للبيانات  الوطني  اإلطــار  وتطبيق  إعــداد   .3
الوصفية.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني 

 1,000

(ويــب  الــبــيــانــات  جمع  أســالــيــب  تطوير   .4
وأجهزة محمولة).

الجهاز
5,000استشارة فنية محلية

الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات
الهدف الفرعي 2.3: إطار وطني للجودة معتمد ومطبق
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الت�كلفة االفتراضات والمخاطرجهة التنفيذالنشاطالسنة
التقديرية )$(

2018

1. إعداد وتطبيق اإلطار الوطني للجودة.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني 
1,000

.EFQM الجهاز2. تطبيق 
1. استشارة فنية.

2. تعاون مكونات النظام اإلحصائي 
الوطني لتطبيق النموذج.

15,000

للبيانات  الوطني  اإلطــار  وتطبيق  إعــداد   .3
الوصفية.

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني 

 1,000

(ويــب  الــبــيــانــات  جمع  أســالــيــب  تطوير   .4
وأجهزة محمولة).

5,000استشارة فنية محليةالجهاز

الهدف اإلستراتيجي الثالث: تعزيز جودة اإلحصاءات
الهدف الفرعي 2.3: إطار وطني للجودة معتمد ومطبق
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الهدف اإلستراتيجي الرابع: زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية
الهدف الفرعي 1.4: معايير وتصنيفات متجانسة

االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2014

الجهاز  صفحة  على  اإلحــصــائــيــة  التصنيفات  نــظــام  إطـــالق   .1
الرئيسية.

4,000 الجهاز

التصنيفات  لتعميم  (زنـــار)  البيني  التبادل  فريق  مــع  التعاون   .2
والمعايير المعتمدة في الجهاز.

2,000الجهاز

3. إعداد وتحديث أدلة وتصنيفات إضافية واعتمادها وتعميمها.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني 
 1,000

(البيانات  اإلحصائية  البيانات  توثيق  وإجراءات  معايير  تطوير   .4
والمطبوعات).

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني 

1,000

البيانات. 5. تطوير معايير وإجراءات معالجة 
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2015

1. إطالق نظام التصنيفات اإلحصائية على صفحة الجهاز الرئيسية.

التصنيفات  لتعميم  (زنـــار)  البيني  التبادل  فريق  مــع  التعاون   .2
والمعايير المعتمدة في الجهاز.

2,000الجهاز

3. إعداد وتحديث أدلة وتصنيفات إضافية واعتمادها وتعميمها.
الـــجـــهـــاز/الـــنـــظـــام 
اإلحصائي الوطني 

 1,000

(البيانات  اإلحصائية  البيانات  توثيق  وإجراءات  معايير  تطوير   .4
والمطبوعات).

البيانات. 5. تطوير معايير وإجراءات معالجة 
الـــجـــهـــاز/الـــنـــظـــام 
اإلحصائي الوطني 

1,000

2016

1. إطالق نظام التصنيفات اإلحصائية على صفحة الجهاز الرئيسية.

التصنيفات  لتعميم  ـــار)  (زن البيني  التبادل  فريق  مــع  التعاون   .2
والمعايير المعتمدة في الجهاز.

2,000الجهاز

3. إعداد وتحديث أدلة وتصنيفات إضافية واعتمادها وتعميمها.
الـــجـــهـــاز/الـــنـــظـــام 
اإلحصائي الوطني 

1,000

(البيانات  اإلحصائية  البيانات  توثيق  وإجراءات  معايير  تطوير   .4
والمطبوعات).

البيانات. 5. تطوير معايير وإجراءات معالجة 

الهدف اإلستراتيجي الرابع: زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية
الهدف الفرعي 1.4: معايير وتصنيفات متجانسة
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االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2017

1. إطالق نظام التصنيفات اإلحصائية على صفحة الجهاز الرئيسية.

التصنيفات  لتعميم  (زنــار)  البيني  التبادل  فريق  مع  التعاون   .2
والمعايير المعتمدة في الجهاز.

2,000الجهاز

3. إعداد وتحديث أدلة وتصنيفات إضافية واعتمادها وتعميمها.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني 
1,000

(البيانات  اإلحصائية  البيانات  توثيق  وإجراءات  معايير  تطوير   .4
والمطبوعات).

الجهاز/النظام 
اإلحصائي الوطني 

1,000

البيانات. 5. تطوير معايير وإجراءات معالجة 

2018

1. إطالق نظام التصنيفات اإلحصائية على صفحة الجهاز الرئيسية.

التصنيفات  لتعميم  (زنــار)  البيني  التبادل  فريق  مع  التعاون   .2
والمعايير المعتمدة في الجهاز.

2,000الجهاز

3. إعداد وتحديث أدلة وتصنيفات إضافية واعتمادها وتعميمها.
الجهاز/النظام 

اإلحصائي الوطني 
1,000

(البيانات  اإلحصائية  البيانات  توثيق  وإجراءات  معايير  تطوير   .4
والمطبوعات).

5. تطوير معايير وإجراءات معالجة البيانات.

الهدف اإلستراتيجي الرابع: زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية
الهدف الفرعي 1.4: معايير وتصنيفات متجانسة
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الهدف اإلستراتيجي الرابع: زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية
الهدف الفرعي 2.4: التزام متزايد من قبل منتجي اإلحصاءات

جهة النشاطالسنة
التنفيذ

االفتراضات 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2014

مع منتجي البيانات في  متخصصة  فنية  اجتماعات  عقد   .1
مكونات النظام اإلحصائي الوطني.

الجهاز
1,000

حول  العمل  أثناء  تدريب  أو  تدريبية  دورات  تنفيذ   .2
اإلحصائي  النظام  في  المستخدمة  والتصنيفات  المعايير 

الوطني، وذلك حسب طبيعة وحاجة العمل لديهم.

الجهاز
3,000

الحال  واقع  على  للتعرف  للوزارات  زيــارات  تنفيذ   .3
لديها، وما هو مستخدم من معايير وتصنيفات.

التنسيق والتعاون بين الجهاز
الجهاز ومكونات النظام 

اإلحصائي الوطني
2,000

بين  البيانات  لتبادل  اإللكترونية  الخدمات  تطوير   .4
.(Web services) المنتجين

الجهاز
4,000
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جهة النشاطالسنة
التنفيذ

االفتراضات 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2015

في  البيانات  منتجي  مع  متخصصة  فنية  اجتماعات  عقد   .1
مكونات النظام اإلحصائي الوطني.

الجهاز
1,000

حول  العمل  أثناء  تدريب  أو  تدريبية  دورات  تنفيذ   .2
اإلحصائي  النظام  في  المستخدمة  والتصنيفات  المعايير 

الوطني، وذلك حسب طبيعة وحاجة العمل لديهم.

الجهاز
3,000

لديها  الحال  واقع  على  للتعرف  للوزارات  زيارات  تنفيذ   .3
وما هو مستخدم من معايير وتصنيفات.

بين  البيانات  لتبادل  اإللكترونية  الخدمات  تطوير   .4
.(Web services) المنتجين

الجهاز
4,000

2016

1. عقد اجتماعات فنية متخصصة مع منتجي البيانات في 
مكونات النظام اإلحصائي الوطني.

الجهاز
1,000

حول  العمل  أثناء  تدريب  أو  تدريبية  دورات  تنفيذ   .2
اإلحصائي  النظام  في  المستخدمة  والتصنيفات  المعايير 

الوطني، وذلك حسب طبيعة وحاجة العمل لديهم.

الجهاز
3,000

تنفيذ زيارات للوزارات للتعرف على واقع الحال لديها،   .3
وما هو مستخدم من معايير وتصنيفات.

بين  البيانات  لتبادل  اإللكترونية  الخدمات  تطوير   .4
.(Web services) المنتجين

الجهاز
4,000

الهدف اإلستراتيجي الرابع: زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية
الهدف الفرعي 2.4: التزام متزايد من قبل منتجي اإلحصاءات
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جهة النشاطالسنة
التنفيذ

االفتراضات 
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2017

البيانات  منتجي  مع  متخصصة  فنية  اجتماعات  عقد   .1
في مكونات النظام اإلحصائي الوطني.

الجهاز
1,000

حول  العمل  أثناء  تدريب  أو  تدريبية  دورات  تنفيذ   .2
اإلحصائي  النظام  في  المستخدمة  والتصنيفات  المعايير 

الوطني، وذلك حسب طبيعة وحاجة العمل لديهم.

الجهاز
3,000

الحال  واقع  على  للتعرف  للوزارات  زيــارات  تنفيذ   .3
لديها، وما هو مستخدم من معايير وتصنيفات.

بين  البيانات  لتبادل  اإللكترونية  الخدمات  تطوير   .4
.(Web services) المنتجين

الجهاز
4,000

2018

البيانات  منتجي  مع  متخصصة  فنية  اجتماعات  عقد   .1
في مكونات النظام اإلحصائي الوطني.

الجهاز
1,000

حول  العمل  أثناء  تدريب  أو  تدريبية  دورات  تنفيذ   .2
اإلحصائي  النظام  في  المستخدمة  والتصنيفات  المعايير 

الوطني، وذلك حسب طبيعة وحاجة العمل لديهم.

الجهاز
3,000

الحال  واقع  على  للتعرف  للوزارات  زيــارات  تنفيذ   .3
لديها، وما هو مستخدم من معايير وتصنيفات.

بين  البيانات  لتبادل  اإللكترونية  الخدمات  تطوير   .4
.(Web services) المنتجين

الهدف اإلستراتيجي الرابع: زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية
الهدف الفرعي 2.4: التزام متزايد من قبل منتجي اإلحصاءات



الجهـــــــــاز المركــــــــــزي لإلحصـــــــــــاء الفلسطينــــــــــي82

الهدف اإلستراتيجي الرابع: زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية.

الهدف الفرعي 3.4: تحسين عملية التخطيط اإلحصائي في الوزارات والمؤسسات الحكومية.

االفتراضات جهة التنفيذالنشاطالسنة
والمخاطر

الت�كلفة 
التقديرية )$(

2014
اإلحصائية  األنشطة  تخطيط  حــول  فنية  اجتماعات  عقد 

لمنتجي البيانات في مكونات النظام اإلحصائي الوطني.
الجهاز/النظام اإلحصائي 

الوطني
1,000

2015
اإلحصائية  األنشطة  تخطيط  حــول  فنية  اجتماعات  عقد 

لمنتجي البيانات في مكونات النظام اإلحصائي الوطني.
الجهاز/النظام اإلحصائي 

الوطني
1,000

2016
اإلحصائية  األنشطة  تخطيط  حــول  فنية  اجتماعات  عقد 

لمنتجي البيانات في مكونات النظام اإلحصائي الوطني.
الجهاز/النظام اإلحصائي 

الوطني
1,000

2017
اإلحصائية  األنشطة  تخطيط  حــول  فنية  اجتماعات  عقد 

لمنتجي البيانات في مكونات النظام اإلحصائي الوطني.
الجهاز/النظام اإلحصائي 

الوطني
1,000

2018
اإلحصائية  األنشطة  تخطيط  حــول  فنية  اجتماعات  عقد 

لمنتجي البيانات في مكونات النظام اإلحصائي الوطني.
الجهاز/النظام اإلحصائي 

الوطني
1,000
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الموازنة التقديرية  2.5

االستشاري  المجلس  أعضاء  مع  بالتنسيق  والفرعية  اإلستراتيجية  األهـــداف  إعــداد  من  االنتهاء  بعد 
لإلحصاءات الرسمية، تم عقد ورشة عمل مع مستخدمي البيانات في الوزارات والمؤسسات الحكومية 
األهــداف  لعرض  المدني،  المجتمع  ومؤسسات  األبــحــاث  ومــراكــز  والجامعات  الــخــاص  والقطاع 
هذه  تنفيذ  تكلفة  تحديد  تم  ثم  ومن  األهــداف،  هذه  لتحقيق  الالزمة  األنشطة  وتحديد  اإلستراتيجية 
التي  التقديرية اإلجمالية  الموازنة  البدء بإعداد  األنشطة. وبعد االنتهاء من تحديد تكلفة األنشطة، تم 

شملت تكلفة األنشطة اآلتية:

تكلفة تنفيذ أنشطة اإلستراتيجية. •
تكلفة الترويج لإلستراتيجية. •
تكلفة المراقبة والتقييم على تنفيذ أنشطة اإلستراتيجية. •
تكلفة البرنامج اإلحصائي السنوي الذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني. •

فيما يلي الموازنة اإلجمالية التقديرية:
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االهداف االستراتيجية والفرعية
الت�كلفة السنة/الت�كلفة )$(

االجمالية 
)$( 20142015201620172018

1149,000111,000119,00083,000101,000563,000. تعزي�ز استخدام اإلحصاءات في صنع القرار

1.171,00025,00071,00025,00071,000263,000 اعتماد اكبر على االحصاءات في اعداد السياسات

2.157,00072,00032,00042,00017,000220,000 استخدام فعال لجميع الموارد في عملية إنتاج اإلحصاءات

3.113,0006,00011,00011,0008,00049,000 زيادة الوعي اإلحصائي

4.18,0008,0005,0005,0005,00031,000 تحسين المعرفة اإلحصائية

271,500341,500714,5007,011,5002,011,50010,150,500. تعزي�ز الشراكة بين المستخدمين والمنتجين في النظام االحصائي

1.2 رفع عدد االنشطة والمشاريع والعمليات المشتركة مع مكونات النظام اإلحصائي 
60,000330,000703,0007,000,0002,000,00010,093,000الوطني من مستخدمين ومنتجين

النظام االحصائي الوطني 2.21,5001,5001,5001,5001,5007,500 تفعيل الشراكات مع مكونات 

3.210,00010,00010,00010,00010,00050,000 تكوين موحد للنظام االحصائي الوطني (إطار قانوني)

التزام متزايد من صانعي القرار  4.2000000

335,00062,50023,00055,50023,000199,000. تعزي�ز جودة اإلحصاءات

1.34,00036,5001,00033,5001,00076,000 تعزيز ثقة المستخدمين باإلحصاء

2.331,00026,00022,00022,00022,000123,000 إطار وطني للجودة معتمد ومطبق

419,00013,00012,00013,0008,00065,000. زيادة وتحسين استخدام السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية

1.48,0004,0003,0004,0003,00022,000 معايير وتصنيفات متجانسة

التزام متزايد من قبل منتجي االحصاءات  2.410,0008,0008,0008,0004,00038,000

3.41,0001,0001,0001,0001,0005,000 تحسين عملية التخطيط االحصائي في الوزارات والمؤسسات الحكومية

274,500528,000868,5007,163,0002,143,50010,977,500مجموع ت�كلفة تنفيذ انشطة االستراتيجية

10,000000010,000ترويج االستراتيجية 

10,00010,00015,00010,00015,00060,000المراقبة والتقييم

10,00010,00010,00010,00010,00050,000لجنة داخلية 

005,00005,00010,000مساعدة فنية للتقييم 

294,500538,000883,5007,173,0002,158,50011,047,500اجمالي ت�كلفة االستراتيجية 

7,500,0007,500,0007,500,0007,500,0007,500,00037,500,000البرنامج االحصائي 

7,794,5008,038,0008,383,50014,673,0009,658,50048,547,500اجمالي الموازنة
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المراقبة والتقي�يم  .6

يعتبر تطبيق وتنفيذ أنشطة اإلستراتيجية والمراقبة على 
تشمل  أن  يجب  التي  المفصلية  المهام  من  تنفيذها، 
منتظمة،  بصورة  األداء  وتقييم  للمراقبة  آلية  تطوير 
وتقييم جودة المخرجات ومدى مساهمتها في تحقيق 
في  المتمثل  العام  والــهــدف  اإلستراتيجية  األهـــداف 
تطوير نظام إحصائي وطني متكامل ومستدام وفعال.

والتقييم  الــمــراقــبــة  أســالــيــب  لبعض  اســتــعــراض  فــي 
اإلقليمية  للمؤسسات  اإلستراتيجية  المشاريع  فــي 
ــة فــي إطـــارهـــا الـــعـــام، يــقــوم نــظــام الــمــراقــبــة  ــي ــدول وال
ومتابعة  مراقبة  على  المؤسسات  هــذه  فــي  والتقييم 
تنفيذ األنشطة، وتقييم اإلنجاز على األنشطة، وتقييم 
وتقييم  للهدف،  تحقيقه  ومــدى  النشاط،  تنفيذ  أثــر 
اإلستراتيجية  تنفيذ  على  العاملين  إدراك  مستوى 
تتعدد  ذلــك،  ولتحقيق  لــألهــداف.  والمستخدمين 
والمتابعة  المراقبة  من  بدءاً  والتقييم  المراقبة  أساليب 
اإلنــجــاز  تقييم  إلــى  األنــشــطــة،  تنفيذ  على  المباشرة 
المعتمدة على  ــة  ــدوري ال الــتــقــاريــر  مــن خــالل  ـــر  واألث
والــدراســات،  التحقق،  ووسائل  األداء،  مؤشرات 
للتقييم؛  خارجية  بجهات  واالستعانة  والــمــســوح، 
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مثل لجان الخبراء والمستشارين. وتلجأ المؤسسات الكبيرة إلى توزيع مراحل التقييم خالل فترة 
تنفيذ اإلستراتيجية، وبعد التنفيذ، وقد يتم التقييم في منتصف فترة التنفيذ، وفي نهايتها، وقد يتم 
التنفيذ  الفترة. وفي جميع الحاالت، يتم تقييم إلزامي بعد االنتهاء من  بالتقييم في نهاية  االكتفاء 
وقبل إغالق المشروع. ويستفاد من عملية التقييم استخالص العبر والدروس والخروج بتوصيات 

إلعداد اإلستراتيجيات للمراحل القادمة على أسس صحيحة.

في مشروع التعاون اإلحصائي األورومتوسطي اإلقليمي -مثاًل- وخالل عملية تنفيذ اإلستراتيجية، 
تم اّتباع أسلوب في المراقبة يعتمد على إعداد تقارير إنجاز ربعية كل ثالثة أشهر، لقياس التقدم 
تقارير نصف سنوية  منها  الفرعي، يستخرج  للبرنامج  السنوية  الخطة  األنشطة حسب  إنجاز  على 
تنوع  بالمشروع،  لها عالقة  ليس  بجهات خارجية  االستعانة  تمت  التقييم،  وسنوية. وفي عملية 
تنفيذ  أثر  لقياس  استبيانات خاصة  بعد استيفاء  التنفيذ  المشاركين وجهات  بمقابلة  أسلوب عملها 

األنشطة لمدى تحقيقها لألهداف المحددة.

وتقييم  بمراقبة  (االسكوا)  آسيا  لغربي  واالجتماعية  االقتصادية  المتحدة  األمم  لجنة  تقوم  كذلك 
تنفيذ برامجها أيضًا، من خالل إرسال استبيانات خاصة واالستعانة بجهات خارجية ليس لها عالقة 
أثر  التنفيذ بعد استيفاء االستبيانات الخاصة لقياس  بالمشروع، تقوم بمقابلة المشاركين وجهات 
تنفيذ األنشطة لمدى تحقيقها لألهداف المحددة، وهذا األسلوب يتم اّتباعه في مؤسسات دولية 

وإقليمية أخرى، منها صندوق النقد الدولي، واالتحاد األوروبي، وهيئات األمم المتحدة.

أساليب  مزيج من  باعتماد  السابقة  اإلستراتيجيات اإلحصائية  في  والتقييم  المراقبة  أساليب  تنوعت 
سنوية،  ونصف  (ربعية،  دوريــة  إنجاز  تقارير  باستخراج  تمثلت  التي  المذكورة  والتقييم  المراقبة 
وسنوية) وتقييم اإلنجاز واألداء في منتصف فترة تنفيذ اإلستراتيجية وقبل عام من نهاية اإلستراتيجية. 
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وكان الهدف من هذا النشاط هو االستفادة من نتائج التقييم في إعداد اإلستراتيجيات الالحقة بشكل 
أفضل، وإيجاد الحلول المناسبة للمشاكل والمعوقات. في هذه اإلستراتيجية، ستتم االستفادة من 
تقييم اإلستراتيجيات السابقة والبناء عليها وتطويرها، وستتم االستعانة بجهات خارجية من خارج 

النظام اإلحصائي للقيام بعملية التقييم وقياس أثر األداء.

محددات نظام المراقبة والتقي�يم  1.6

لتنظيم عملية مراقبة وتنفيذ أنشطة اإلستراتيجية، من الضروري تطوير نظام متكامل لهذا الغرض 
يأخذ بعين االعتبار القضايا اآلتية:

حصر األنشطة والمتابعة على تنفيذها، وتبرير عدم تنفيذ النشاطات التي لم تنفذ. •

تقييم جودة اإلنجاز على أنشطة اإلستراتيجية باستخدام ميثاق الممارسات لإلحصاءات  •
الرسمية الذي يشمل مختلف أبعاد الجودة في العمل اإلحصائي.

تقييم األثر واألداء على تحقيق األهداف اإلستراتيجية والفرعية من قبل جهة خارجية  •
اإلحصائي  النظام  في  الجمهور  ثقة  وزيادة  والموضوعية  الدقة  تحري  بهدف  مستقلة؛ 

الوطني.

يشمل نظام المراقبة تحديد ممارسات جيدة في مجال العمل اإلحصائي؛ مثل عالقات  •
التنسيق والشراكة بين أركان النظام اإلحصائي الوطني.
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آلية التنفيذ ومؤشرات األداء  2.6

سيتم إعداد تقارير تقدم عمل دورية على تنفيذ أنشطة اإلستراتيجية وتقديمها للمجلس االستشاري 
اإلحصائي  النظام  في  الشركاء  مع  موسعة  عمل  ورش  عقد  المهم  ومن  الرسمية،  لإلحصاءات 
نتائجها على المجلس  الورش سنويًا، وتعرض  العمل. وتعقد هذه  الوطني لمناقشة تقارير تقدم 

االستشاري لإلحصاءات الرسمية.

حتى يتم قياس األداء بشكل منهجي، ستعتمد عملية المراقبة على عدد من مؤشرات األداء لقياس 
الفعالية والتأثير، بحيث تشمل المؤشرات التالية:

مؤشر األداء على مستوى الهدف اإلستراتيجي.. 1
مؤشر األداء على مستوى الهدف الفرعي.. 2
مؤشر أداء على مستوى الخطة اإلستراتيجية السنوية.. 3
مؤشر أداء على مستوى نصف سنوي.. 4

قياس أثر األداء  3.6

سيتم قياس أثر األداء من خالل:

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

تنفيذ مسوح ميدانية تستهدف مستخدمي البيانات بشكل عام، راسمي السياسات بشكل . 2
خاص.
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ملحق رقم 01: فري�ق إعداد اإلستراتيجية الوطنية لتطوي�ر اإلحصاءات الرسمية 
2018-2014

مدير عام التخطيط والتطوير/ رئيس الفريقنظمي حرب

نائب مدير عام التخطيط والتطوير/ عضومحمد العمري

مدير دائرة الكتب السنوية/ عضومعن سلحب

مدير دائرة التخطيط والتطوير/ عضوبدر احسون

مدير دائرة تطوير األنظمة/ عضوأمجد حرب

مدير دائرة إحصاءات البيئة/ عضوزهران اخليف

مدير دائرة المشاريع وبرامج التمويل/ عضوعالء الدين سالمة

رئيس قسم التأهيل الخارجي/ عضوريما أبو الهيجاء





95 اإلستراتيجية الوطنـية لتطوي�ر اإلحصاءات الرسمية 2014–2018

الوطنية  اإلستراتيجية  إعــداد  عمل  ورش  في  المشاركون   :02 رقــم  ملحق 
لتطوي�ر اإلحصاءات الرسمية 2018-2014

ورشة تحليل وتشخيص النظام اإلحصائي الوطني

المكان: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
الموعد: االثنين 2013/03/18

الجهةالمسمى الوظيفياالسم

سلطة األراضيمهندس حاسوبم. عبد الجواد دعاس
مجلس القضاء األعلىرئيس قسم اإلحصاءنادية عبد الكريم الروم

دائرة شؤون الالجئينمدير ملف األونرواكنعان الجمل
دائرة شؤون الالجئينمدير عام الدراساتسعيد سالمة

ديوان قاضي القضاةرئيس قسم اإلحصاءبهاء أبو عمشة
شركة االتصاالت الفلسطينيةمدير دراسات السوقوليد بهجت دويكات

سلطة النقد الفلسطينيةرئيس قسم اإلحصاءشاهر موسى
سلطة النقد الفلسطينيةمساعد باحثمحمد فالح حسين

باحث اقتصاديمحمد أحمد حثاوي
ـــاســـات االقـــتـــصـــاديـــة  ـــســـي ــــحــــاث ال مــعــهــد أب

الفلسطيني (ماس)
هيئة سوق رأس المالموظف دراساتمجدي نوري

معهد األبحاث التطبيقية »أريج«موظفصالح حساسنة
الجامعة العربية األمريكيةأستاذ مشاركد. محمود المناصرة

جامعة القدس المفتوحةدائرة التخطيطوسام سمارة



الجهـــــــــاز المركــــــــــزي لإلحصـــــــــــاء الفلسطينــــــــــي96

الجهةالمسمى الوظيفياالسم

جامعة االستقاللمحلل إحصائينيفين مكاوي
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتمدير دائرة البحث والتحليلريما ديوان

 وزارة األشغال العامة واإلسكانمدير دائرة اإلحصاءغدير األعرج
 وزارة األشغال العامة واإلسكانمدير اإلسكان التعاونيمصطفى سليم سفاريني

وزارة اإلعالمرئيس وحدة التخطيطروال داود
وزارة الثقافةمدير دائرة المتابعة والتقييممحمد عاصم دراغمة

 وزارة االقتصاد الوطنيدائرة اإلحصاءصالح مطاوع
 وزارة األوقاف والشؤون الدينيةمدير الموازنةمراد ناصر

وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةمدير دائرة المتابعة والتقييمم. عالء الدين عايش
وزارة التربية والتعليمرئيس قسم اإلحصاءمنجد سليمان

 وزارة الزراعةنائب مدير دائرة اإلحصاءإياد غانم
 وزارة السياحة واآلثارمنسق اإلحصاءاتصبري حميدان

 وزارة الشؤون االجتماعيةرئيس قسم السياساتجيهان أحمد دعيبس
 وزارة الشؤون االجتماعيةمساعد إحصائيرشا أحمد

 وزارة الصحةمدير مركز المعلومات الصحية الفلسطينيد. جواد البيطار
 وزارة العملمدير دائرة السياساتنزيه عرمان

وزارة النقل والمواصالتمدير دائرة اإلحصاءإيمان طه
وزارة شؤون األسرى والمحررينمدير دائرة اإلحصاءكائنات جرادات
 سلطة جودة البيئةمدير عام التخطيطزغلول سمحان

شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية -جوالرئيس وحدة األبحاثدارين خليل
شركة االتصاالت الخلوية الفلسطينية -جوالمحلل احتياجات وسلوكيات المشتركينعال علي صالح
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ورشة تحديد المشاكل وصياغة األهداف اإلستراتيجية

المكان: فندق السيزر – رام الله
الموعد: األحد واالثنين 2013/04/08-07

الجهةالمسمى الوظيفياالسم

رئيس الجهازعال عوض

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

مساعد رئيس الجهاز للشؤون اإلحصائيةمحمود جرادات
مساعد رئيس الجهاز للخدمات المساندةعفيف عبد العزيز

مدير عام التخطيط والتطويرنظمي حرب
مدير عام اإلحصاءات االقتصاديةد. صالح الكفري

مدير عام وحدة مجلس الوزراءلؤي شحادة 
مدير عام المعايير والمنهجيات والجودةعناية زيدان

مدير عام أنظمة المعلومات والحاسوبسفيان أبو حرب
مدير عام الشؤون اإلدارية والماليةأمين دريدي
مدير عام المسوح والعمل الميدانيرائد سمارة

مدير عام العالقات الدوليةحليمة سعيد
مدير عام التعداداتعبد الله النجار

مدير عام اإلحصاءات الجغرافيةمحمود عبد الرحمن
نائب مدير عام اإلحصاءات الجغرافيةمصطفى الخواجا

مدير عام اإلحصاءات السكانية واالجتماعيةجواد الصالح
نائب مدير عام اإلحصاءات السكانية واالجتماعيةخالد أبو خالد
مدير عام المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائيمجدي سمارة
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الجهةالمسمى الوظيفياالسم

المدير العامد. سمير عبد الله
االقتصادية  الــســيــاســات  أبــحــاث  معهد 

الفلسطيني (ماس)
وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةمدير عام المتابعة والتقييمم. بدر أبو زهرة

مؤسسة فيصل الحسينيرئيس مجلس اإلدارة»محمد عبد القادر« الحسيني
وزارة شؤون المرأةمدير عام التخطيط والسياساتفاتنة وظائفي

وزارة الداخليةمدير عام األحوال المدنية – الضفة الغربيةعماد شنان
وزارة التربية والتعليممدير عام التخطيطم. سعادة حمودة

نقابة المهندسينمدير الدائرة الماليةحبيب أبو نفيسة
االتحاد العام للمرأة الفلسطينيةأمين سر االتحادمنى الخليلي

شبكة المنظمات األهليةعضو اللجنة التنسيقيةد. عالم جرار
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ورشة عرض األهداف وتحديد األنشطة

المكان: الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
الموعد: األربعاء 2013/05/08

الجهةالمسمى الوظيفياالسم

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلوماتمدير دائرة البحث والتحليلريما محمود ديوان
وزارة التخطيط والتنمية اإلداريةمدير عام المتابعة والتقييمم. بدر أبو زهرة

وزارة النقل والمواصالتمديروليد األسطل
وزارة التربية والتعليمرئيس قسم اإلحصاءمنجد سليمان

وزارة الصحةمدير مركز المعلومات الصحية الفلسطينيد. جواد البيطار
وزارة شؤون األسرى والمحررينمدير دائرة اإلحصاءكائنات جرادات

وزارة الماليةرئيس قسم الحساباتمحمد أحمد بدران
وزارة العملمدير دائرة السياساتنزيه أحمد عرمان

وزارة السياحة واآلثارمنسق اإلحصاءاتصبري حميدان
وزارة الشؤون االجتماعيةمساعد إحصائيرشا أحمد

وزارة الداخليةدائرة التخطيط والمشاريعحنان أبو دية
وزارة الثقافةمدير المتابعة والتقييممحمد عاصم دراغمة

وزارة األوقاف والشؤون الدينيةمدير الموازنةمراد ناصر
وزارة شؤون القدسدائرة التخطيط والتطويرم. دارين الطوري

سلطة النقد الفلسطينيةمساعد باحثمحمد فالح حسين
سلطة األراضيمدير دائرة الشبكاتنهرين أمين دراغمة

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيرئيس قسم التطويرعهود حبش
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الجهةالمسمى الوظيفياالسم

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيمساعد رئيس الجهاز للشؤون اإلحصائيةمحمود جرادات
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيمساعد إحصائيرشا صراوي
الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيرئيس قسمرانية عالونة

مجموعة االتصاالت الفلسطينيةمشرفأنور أحمد الشاعر
جامعة بيت لحممدير البحوث المؤسسيةوسيم زغبي

وزارة الحكم المحليمدير دائرة اإلحصاءمحمد جاد الله
هيئة سوق رأس المالموظف دراساتمجدي نوري

مجلس الوزراءمدير تنفيذ القرارات الحكوميةنفين سالمة
جامعة القدس المفتوحةموظف إداريوسام سمارة

مجلس القضاء األعلىرئيس قسم اإلحصاءنادية الروم
اتحاد رجال األعمالأمين عامماجد معالي
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ملحق رقم 03: نتائج تشخيص وتحليل النظام اإلحصائي الوطني
فيما يلي نقاط القوة ونقاط الضعف والفرص والتهديدات الخاصة بالنظام اإلحصائي الفلسطيني، والتي 

ستشكل النواة لتطوير االهداف الرئيسية لإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية 2018-2014:

نقاط القوة:

1. توفر البيئة القانونية السليمة:

تتوفر في فلسطين البيئة القانونية والمهنية المالئمة إلنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية واللوائح التنظيمية 
الرسمية.  وإنتاج ونشر اإلحصاءات  البيانات من مصادرها،  تدفق  الالزمة لضمان  والوسائل والطرق 

وتتمثل البيئة القانونية بشكل أساسي باآلتي:

قانون اإلحصاءات العامة رقم 4 لسنة 2000 الذي صدر في تموز العام 2000. •
اللوائح التنفيذية لقانون اإلحصاءات العامة رقم 4 لسنة 2000. •

2. وجود جهاز إحصائي متميز وفعال ومستقل مهنيًا لدعم النظام اإلحصائي الفلسطيني وتعزيزه وتطويره:

تبني التخطيط اإلستراتيجي للعمل اإلحصائي منذ تأسيس الجهاز. •
استمرارية العمل وإنجاز البرنامج اإلحصائي في الظروف االستثنائية (اإلجراءات اإلسرائيلية  •

واالنقسام والطوارئ).
تنفيذ البرنامج اإلحصائي ونشر النتائج بمعزل عن المؤثرات والعوامل السياسية. •
اعتماد المعايير الدولية والمهنية والتصنيفات اإلحصائية في العمل اإلحصائي. •
استخدام أساليب نشر وترويج فعال للبيانات اإلحصائية بما يشمل قواعد البيانات اإلحصائية  •

.(Data Visualization) والعروض التفاعلية للمعلومات
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إتاحة البيانات الخام المؤهلة لالستخدام العام. •
تطوير إستراتيجية للتوفيق بين احتياجات المستخدمين وبرنامج الجهاز تركز على الجوانب اآلتية: •

تحديد أولويات المستخدمين واحتياجاتهم ضمن البرنامج اإلحصائي. –
عرض ومناقشة خطط وإستراتيجيات الجهاز مع المستخدمين. –
تنفيذ برنامج حوار المنتجين والمستخدمين. –
تعزيز استخدام اإلحصاءات في البحث العلمي. –
نشر البيانات اإلحصائية بالتعاون والشراكة مع المستخدمين. –

3. موارد بشرية مؤهلة في الجهاز، وفي بعض األجسام اإلحصائية في مؤسسات النظام اإلحصائي الفلسطيني:

تطوير سياسة لتنمية الموارد البشرية للنظام اإلحصائي الوطني. •

العمل  • مجاالت  جميع  في  ومتنوعة  متراكمة  عملية  وخبرات  متخصصة  مؤهلة  شابة  كــوادر 
اإلحصائي االجتماعي واالقتصادي والبيئي في الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

في  • اإلحصائية  األجــســام  بعض  في  متراكمة  عملية  وخــبــرات  متخصصة  مؤهلة  شابة  كــوادر 
والشؤون  والعمل  والصحة  التعليم  مجاالت  في  الفلسطيني  اإلحصائي  النظام  مؤسسات 

االجتماعية واألوقاف.

4. تبني الجهاز للممارسات الفضلى في إنتاج اإلحصاءات الرسمية ونشرها:

اعتماد المبادئ العشرة لإلحصاءات الرسمية. •

ميثاق الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية، توضح هذه الممارسات مبادئ العمل  •
اإلحصائي الرسمي ودور أركان النظام اإلحصائي الوطني والهيئات المساندة للنظام وإجراءات 
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العمل الخاصة بجودة اإلحصاءات والوصول للبيانات اإلحصائية والمحافظة على سريتها، 
وتؤكد على التوازن بين االحتياجات من اإلحصاءات والعبء على المبحوثين.

5.  وجود المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية:

في  • داعمًا  أساسيًا  وركنًا  مسانداً  جسمًا  الرسمية  لإلحصاءات  االستشاري  المجلس  يشكل 
تطوير واعتماد وتبني منهجيات العمل اإلحصائي وخطط وإستراتيجيات تطوير اإلحصاءات 

الوطنية.

6. وجود المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي لتعزيز القدرات في النظام اإلحصائي الوطني:

يواصل المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي جهوده الحثيثة لتعزيز قدرات موظفي الجهاز  •
االحتياجات  تحديد  خالل  من  الحكومية  والمؤسسات  الــوزارات  في  اإلحصائية  واألجسام 

التدريبية وتنفيذها.

مركز وطني يقدم التدريب لكوادر الجهاز واألجسام اإلحصائية في النظام اإلحصائي الوطني  •
بشكل دوري ومستمر ووفق احتياجات العمل اإلحصائي والمسار الوظيفي.

7. وجود جهد وطني لتحسين السجالت اإلدارية:

وجود لجنة وطنية لبناء وتطوير سجل السكان. •
وجود لجنة مركزية للسجالت اإلدارية لتوحيد وتطوير السجالت المنتجة من قبل األجسام  •

اإلحصائية.
وجود اللجنة الوطنية الدائمة لبناء وتطوير سجل تجاري مركزي. •
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8. توفير البيانات الوصفية لمسوح الجهاز:

جميع  • توثيق  تم  وقد  الجهاز،  مسوح  تنفيذ  على  العمل  منهجية  توثق  وصفية  بيانات  تجهيز 
مسوح الجهاز المنفذة منذ العام 2000 وحتى تاريخه.

لإلحصاء  • المركزي  للجهاز  اإللكترونية  الصفحة  على  الوصفية  البيانات  قواعد  وإتاحة  نشر 
الفلسطيني.

9. شبكة عالقات دولية ومحلية وإقليمية:

توقيع مذكرات التفاهم بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ومنتجي البيانات في القطاع  •
الحكومي لتطوير العمل اإلحصائي وتعزيز العمل المشترك وتوحيد الجهود.

الفلسطينية  • والجامعات  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  بين  التفاهم  مذكرات  توقيع 
لتبادل الخبرات وتعزيز استخدام البيانات اإلحصائية ألغراض البحث العلمي.

وجـــود أجــســام متخصصة فــي الــعــالقــات الــعــامــة والــدولــيــة فــي الــجــهــاز الــمــركــزي لإلحصاء  •
الفلسطيني والوزارات والمؤسسات الحكومية نسجت عالقات قوية مع المنظمات اإلقليمية 
والدولية ذات العالقة بالعمل اإلحصائي؛ مثل شعبة اإلحصاء في األمم المتحدة واليونسكو 
األغذية  ومنظمة  للسكان  المتحدة  األمــم  وصندوق  العالمية  الصحة  ومنظمة  واليونيسيف 

العالمية واالسكوا والبنك الدولي وصندوق النقد الدولي.

نقاط الضعف:

1. ضعف اإلمكانيات المادية والبشرية في غالبية األجسام اإلحصائية الموجودة:

عدم توفر الكوادر البشرية الكافية التي تعمل في معظم األجسام اإلحصائية. •
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عدم توفر العدد الكافي من اإلحصائيين المتخصصين في معظم األجسام اإلحصائية. •
محدودية الموازنات المرصودة لمعظم األجسام اإلحصائية. •

2. عدم وجود أجسام إحصائية حيثما يلزم في الوزارات:

بناًء على نتائج مسح السجالت اإلدارية 2012 الذي نفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  •
فإن 46% من الوزارات والمؤسسات الحكومية تفتقر لوجود أجسام إحصائية.

3. نقص شمول بيانات السجالت اإلدارية:

السجالت اإلدارية ال تغطي العديد من المواضيع وتفاصيلها. •
عــدم وجـــود ســجــالت إداريـــة أو وجـــود ســجــالت إداريـــة غير منظمة فــي كثير مــن األجــســام  •

اإلحصائية.
السجالت اإلدارية المتوفرة في بعض األجسام اإلحصائية غير محوسبة. •

4. االعتماد الكبير على تمويل الدول المانحة للبرنامج اإلحصائي:

الــدول  • تمويل  على  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  في  اإلحصائي  البرنامج  يعتمد 
المانحة بشكل كبير.

المشاريع اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية تعتمد بشكل رئيسي على التمويل  •
الخارجي.

5. محدودية االلتزام من قبل بعض األجسام اإلحصائية باستخدام األدلة المعيارية المعتمدة في العملية اإلحصائية:

والمفاهيم  • للمصطلحات  المعيارية  األدلـــة  باعتماد  الــــوزراء  مجلس  قــرار  مــن  الــرغــم  على 
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الــوزارات  على  وتعميمها  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  من  المعتمدة  والتصنيفات 
العمل اإلحصائي  اعتمادها واستخدامها في  الحكومية فإن هناك محدودية في  والمؤسسات 

من قبل الوزارات والمؤسسات الحكومية.

6. عدم وضوح الدور والصالحيات في بعض األجسام اإلحصائية والتغييرات اإلدارية في الوزارات:

ال يشكل العمل اإلحصائي أولوية في بعض األجسام اإلحصائية في الوزارات والمؤسسات الحكومية. •
ـــوزارات  • ال فــي  اإلحصائية  األجــســام  فــي  العاملة  لــلــكــوادر  والفني  اإلداري  االســتــقــرار  عــدم 

والمؤسسات الحكومية تبعًا ألولويات العمل فيها.

7. ضعف التخطيط في كثير من األجسام اإلحصائية:

عدم وجود رؤية ورسالة وأهداف واضحة ومحددة للعمل اإلحصائي في بعض األجسام اإلحصائية. •
عدم وجود برنامج إحصائي محدد ومخطط في كثير من األجسام اإلحصائية. •

8. عدم توفر إطار وطني للبيانات الوصفية:

بسبب عدم وجود سجالت إدارية فعالة في كثير من األجسام اإلحصائية ال يوجد اهتمام بتوفير  •
بيانات وصفية.

9. ضعف المعرفة اإلحصائية لدى فئات محددة من المستخدمين:

فئات  مختلف  لدى  اإلحصائية  المعرفة  لتعزيز  جيدة  جهوداً  الفلسطيني  لإلحصاء  المركزي  الجهاز  بذل 
المستخدمين، وكان من أهمها:

تطوير بروشور حول النظام اإلحصائي الوطني وتعميمه على المستخدمين. •
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تطوير دليل للنظام اإلحصائي الوطني. •
تطوير أدلة لتعزيز المعرفة اإلحصائية لدى الباحثين الميدانيين. •
عقد ندوات في الجامعات. •

إال انه ال يزال يتعين على الجهاز بذل المزيد من الجهود لتعزيز المعرفة اإلحصائية لدى مختلف فئات 
المستخدمين وبخاصة رجال األعمال والطلبة في المدارس والجامعات.

الفرص:

1. االهتمام المتزايد باإلحصاءات الرسمية على المستويين المحلي والدولي:

الفلسطيني من مختلف  • المركزي لإلحصاء  المقدمة للجهاز  الجمهور  زيادة طلبات خدمات 
فئات المستخدمين.

زيادة اهتمام المنظمات المحلية والدولية في اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية. •

2. مشروع إقرار قانون اإلحصاءات العامة المعدل:

الفلسطيني  • المركزي لإلحصاء  الجهاز  الحالي يوضح طبيعة عمل  العامة  قانون اإلحصاءات 
دون تحديد دور األجسام اإلحصائية ومساهمتها في العملية اإلحصائية.

قانون اإلحصاءات العامة المعدل يؤكد على استقاللية عمل الجهاز وتحديد واضح لدور أركان  •
النظام اإلحصائي الوطني.

3. تزايد استخدام اإلحصاءات الرسمية في اتخاذ القرارات وصنع السياسات وخطط التنمية الوطنية:

بناًء على نتائج مسح استخدام اإلحصاءات في رسم السياسات المنفذ من قبل الجهاز المركزي  •
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واتخاذ  السياسات  رسم  في  اإلحصاءات  استخدام  نسبة  ارتفعت  فقد  الفلسطيني  لإلحصاء 
القرارات الحكومية من 71% العام 2010 إلى 81% العام 2012.

استندت خطة التنمية الوطنية 2011-2013 بشكل رئيسي على المؤشرات اإلحصائية الصادرة  •
عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني في إعداد المؤشرات القطاعية والوطنية.

التقييم والمتابعة للخطة الوطنية يستند إلى المؤشرات اإلحصائية. •

مختلف  • حــول  مــؤشــرات  يوفر  الــذي  اإلحصائية  المراقبة  نظام  تأسيس  على  العمل  جــاري 
المجاالت والعمل يتم من خالل شراكة وطنية.

4. وجود مشروع الحكومة اإللكترونية:

من  • مجموعة  إعــداد  على  العمل  يجري  لفلسطين  اإللكترونية  الحكومة  إنشاء  خطة  ضمن 
والمعامالت  عليها  الحصول  وحــق  المعلومات  وتدفق  وحماية  بحفظ  المتعلقة  القوانين 

اإللكترونية وغيرها.

والمؤسسات  • ــوزارات  ال لربط  المعلومات  لتكنولوجيا  تحتية  بنية  تجهيز  على  العمل  يجري 
الحكومية ضمن شبكة حكومية موحدة.

تم إنشاء إطار للتبادل البيني للمعلومات (زنار) لتوحيد التصنيفات والمعايير الواجب استخدامها  •
بــإلــزام الـــوزارات  ــــوزارات والــمــؤســســات الحكومية وصـــدر قـــرار مــن مجلس الــــوزراء  فــي ال

والمؤسسات الحكومية باعتماد معايير (زنار) في السجالت اإلدارية وإنتاج اإلحصاءات.
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الحكومية  • وغير  الحكومية  للمؤسسات  موجهة  إلكترونية  خدمات  إنشاء  تعزيز  حاليًا  يجري 
والمواطنين.

5. وجود بيئة تقنية لتكنولوجيا المعلومات بمواصفات عالية مناسبة ومالئمة إلنتاج اإلحصاءات الرسمية ونشرها:

وال  • المعلومات  لتكنولوجيا  قوية  بنية  الحكومية  والمؤسسات  الــوزارات  من  كثير  في  تتوفر 
تستخدم هذه البنية التحتية بشكل فعال في كثير من األجسام اإلحصائية.

6. تبني دليل النظام اإلحصائي:

وصالحيات  • مهام  من  اإلحصائي  النظام  أركــان  بين  العالقة  يوضح  اإلحصائي  النظام  دليل 
وأدوار الجهات المختلفة.

تعزيز إنشاء وتطوير األجسام اإلحصائية وزيادة المعرفة بأهمية اإلحصاءات الرسمية. •

7. مساهمة المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي في تعزيز قدرات العاملين في النظام اإلحصائي:

النظام  • في  والعاملين  اإلحصائية  األجسام  بمشاركة  سنوية  خطة  بإعداد  التدريب  مركز  يقوم 
اإلحصائي يتم فيها تحديد االحتياجات التدريبية المحلية والخارجية.

للعاملين في  • المعدة بشكل سنوي  التدريب  تدريبي يعكس خطة  برنامج  التدريب  ينفذ مركز 
النظام اإلحصائي.

المساهمة في تعزيز وتطوير القدرات الفنية واإلدارية للعاملين في النظام اإلحصائي. •



الجهـــــــــاز المركــــــــــزي لإلحصـــــــــــاء الفلسطينــــــــــي110

8. وجود األجسام اإلحصائية في النظام اإلحصائي الوطني وتفعيل دورها:

توجد أجسام إحصائية في بعض الوزارات والمؤسسات الحكومية. •

9. تعاون الجمهور )المبحوثين( باإلحصاءات الرسمية:

نسب التجاوب في المسوح التي ينفذها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تتجاوز %85،  •
وهي نسبة عالية عالميًا.

التهديدات:

1. استمرار االحتالل اإلسرائيلي:

البيانات  • جمع  عملية  في  الفلسطيني  الشعب  ضد  الممارسة  اإلسرائيلية  اإلجـــراءات  تؤثر 
اإلحصائية والتغطية الجغرافية لها وبالتالي فإن هذه اإلجراءات تؤثر سلبًا على الشمول.

2. استمرار حالة عدم االستقرار السياسي واالقتصادي:

االنقسام بين الضفة وغزة. •
الركود االقتصادي واألزمات المالية للدولة. •
عدم وجود أفق لحل سياسي للقضية الفلسطينية. •

3. عدم ضمان استمرار توفر التمويل الالزم للعمل اإلحصائي:

األزمة المالية الدولية تؤثر على تدفق المساعدات. •
التمويل الخارجي قد يرتبط بالسياسات الخارجية للدول التي تقدم المساعدة. •
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اإلحصائي  النظام  تواجه  التي  الرئيسية  المشاكل  مخطط   :04 رقــم  ملحق 
الوطني

 ضعف الشراكة مع
المستخدمني

 عدم وضوح أدوار مكونات
النظام االإحصائي الوطني

 ضعف التنسيق مع
 مكونات النظام

اإلحصائي الوطني

 عدم وجود إطار
 وطني للجودة
معتمد ومطبق

 ضعف ثقة
 المستخدمني ببعض

اإلحصاءات

 ضعف جودة
السجالت اإلدارية

 ضعف االلتزام
بالمعاي�ري

 ضعف التخطيط
 في االجسام

اإلحصائية

 ضعف االتزام باإلحصاءات
 على المستوى

السياساتي

 ضعف الوعي باإلحصاءات
 على المستوي¡ني العام

والرسمي

 عدم توفر نظام
 احصائي وطني

مت£كامل

 عدم توفر االستدامة المالية
للربنامج اإلحصائي

 اإلجراءات اإلسرائيلية ضد
الشعب الفلسطيني

 ضعف استخدام االحصاءات
في صنع القرار

 تدني جودة
اإلحصاءات

 قلة بيانات السجالت
 االدارية المستخدمة في

انتاج االإحصاءات

عدم توفر نظام احصائي وطني مت�كامل
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والمخرجات  األهـــداف  )مخطط  المنطقي  اإلطــار  مصفوفة   :05 رقــم  ملحق 
واألنشطة ومؤشرات القياس ووسائل التحقق منها(

الهدف العام: تطوير نظام إحصائي وطني متكامل ومستدام وفعال

االفتراضات وسائل التحققمؤشرات القياساألهداف االستراتيجية
والمخاطر

اســـــتـــــخـــــدام  تـــــعـــــزيـــــز   .1
اإلحصاءات في صنع القرار

ــاســات الــمــبــنــيــة على  ــســي عــــدد ال
البيانات اإلحصائية الرسمية

هذه مسوح خاصة ينفذها الجهاز بــنــاء  فــي  التركيز  تــم 
االستراتيجية على تطوير 
مكونات  بين  الشراكات 
ـــــظـــــام اإلحــــصــــائــــي  ـــــن ال
يعتمد  حــيــث  ــي،  ــوطــن ال
تـــــطـــــويـــــر الـــــشـــــراكـــــات 
عــلــى اســتــعــداد الــشــركــاء 
والمجتمع  العام  (القطاع 
الشامل  لاللتزام  المدني) 
وتبادل  بالتعاون  والدائم 
الـــخـــبـــرات والــبــيــانــات. 
تشمل  االستراتيجية  هذه 
عــــلــــى أنــــشــــطــــة عــــديــــدة 
تساهم  ومتكاملة  متنوعة 
التفاهم  في خلق جو من 
المنفعة  فــــرص  ــــــادة  وزي
مكونات  بين  المشتركة 
النظام اإلحصائي الوطني

بــيــن  ــــة  ــــشــــراك ال تـــعـــزيـــز   .2
في  والمنتجين  المستخدمين 

النظام اإلحصائي

• عدد النشاطات المشتركة.	

• المشاركة 	 المؤسسات  عدد 
في إنتاج اإلحصاءات.

الــبــيــانــات في  قــبــل منتجي  مــن  تــقــاريــر 
النظام اإلحصائي

اعتماد اإلطار الوطني للجودة من 3. تعزيز جودة اإلحصاءات
قبل مكونات النظام اإلحصائي

النظام  ومــكــونــات  الجهاز  مــن  تقارير 
اإلحصائي

استخدام  وتحسين  ــادة  زي  .4
لألغراض  ــة  اإلداري السجالت 

اإلحصائية

ــاتــجــة عن  ــن عــــدد الـــمـــؤشـــرات ال
بيانات السجالت اإلدارية

تقرير من الجهاز واألجسام اإلحصائية
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياس

الهدف اإلستراتيجي 
رقم 1: تعزي�ز استخدام 

اإلحصاءات في صنع 
القرار.

عـــدد الــســيــاســات الــمــبــنــيــة على 
البيانات اإلحصائية الرسمية

مـــســـوح خـــاصـــة يــنــفــذهــا 
الجهاز 

• عــــدم الــرغــبــة الــمــســتــمــرة مـــن قبل 	
ـــــقـــــرار فــــي اســـتـــخـــدام  ـــعـــي ال صـــان
السياسات  رســم  فــي  اإلحــصــاءات 

واتخاذ القرارات.

• وراســمــي 	 الــقــرار  صانعي  ثقة  عــدم 
السياسات باإلحصاءات الرسمية.

• المخططة 	 األنشطة  تنفيذ  خالل  من 
تعزيز  سيتم  اإلســتــراتــيــجــيــة،  لــهــذه 
الــثــقــة بــاإلحــصــاءات الــرســمــيــة عن 
ــات  ــان ــي ــب طـــريـــق تــحــســيــن جـــــودة ال
والوعي  المعرفة  وزيادة  اإلحصائية 
اإلحصاءات  الستخدام  اإلحصائي 
ــة  ــب ــمــراق فـــي رســــم الــســيــاســات وال

والتقييم.

• في 	 اإلستراتيجية  أنشطة  ستساهم 
ــاإلحــصــاءات  تــعــزيــز الــمــصــداقــيــة ب
ـــة لـــجـــمـــيـــع مــســتــخــدمــي  ـــرســـمـــي ال
ـــات، بـــمـــا يــشــمــل وســـائـــل  ـــان ـــي ـــب ال
اإلعالم والجمهور، وسيشكل هذا 
متخذي  على  إضافية  ضغط  وسيلة 
ــــــرأي الــعــام  الـــــقـــــرارات لـــتـــزويـــد ال

باإلحصاءات المتوفرة.
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياس

الهدف الفرعي 1.1: 
اعتماد أكبر على 

اإلحصاءات في إعداد 
السياسات.

عدد التقارير الحكومية المعتمدة 
اإلحصائي  النظام  منتجات  على 

الوطني

تــــقــــريــــر مـــــن األجــــســــام 
اإلحصائية في الوزارات 
الحكومية  والمؤسسات 

وتقرير من الجهاز

• عــدد قــرارات مجلس الــوزراء 	
المعتمدة على اإلحصاءات.

• عــدد الــقــرارات فــي الـــوزارات 	
المعتمدة على اإلحصاءات.

• أرشيف مجلس 	
الوزراء

• تقرير من الجهاز 	

المخرجات المتوقعة:

أثــــر  لــــقــــيــــاس  دراســــــــــة   .1
اســـتـــخـــدام اإلحــــصــــاءات في 

صنع السياسات.

استخدام  أثــر  قياس  تقارير  عــدد 
اإلحصاءات في صنع السياسات 

تقرير من الجهاز

بــأهــمــيــة  الـــوعـــي  ــــــاد  ازدي  .2
بيانات  وتــوفــيــر  اإلحـــصـــاءات 
إحصائية لصانعي السياسات.

• التوعوية 	 الــعــمــل  ورش  عـــدد 
والتدريبية 

• عدد النشرات المنتجة	

تقرير من الجهاز

األنشطة:

أثــر  لــقــيــاس  مــســح  تنفيذ   .1
اســـتـــخـــدام اإلحــــصــــاءات في 
للقطاعين  الــســيــاســات  صــنــع 

الحكومي والخاص.

من جمع البيانات ومعالجتها المسح  بنتائج  تقرير 
الجهاز
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياس

2. عقد ورش عمل ولقاءات 
تــــوعــــويــــة وتــــدريــــبــــيــــة حـــول 
ــة اســـتـــخـــدام اإلحـــصـــاء  أهــمــي
موجهة  السياسات  وضــع  في 
(حسب  السياسات  لصانعي 

القطاعات).

الــعــمــل والــلــقــاءات  عـــدد ورش 
التوعوية والتدريبية

تقرير من الجهاز

ــــة  دوري ـــشـــرات  ن إعــــــداد   .3
متخصصة  إحــصــائــيــة  شــهــريــة 

ورقيًا وإلكترونيًا.

تقرير من مكونات النظام عدد النشرات الدورية
اإلحصائي الوطني

سياساتية  أوراق  إعـــداد   .4
لمواضيع مختلفة.

تقرير من مكونات النظام عدد األوراق السياساتية
اإلحصائي الوطني

5. إعداد فهرس بالمخرجات 
ـــظـــام  ـــن ــــة عـــــن ال ــــي اإلحــــصــــائ
.(Catalogue) اإلحصائي

تقرير من الجهازفهرس بالمخرجات اإلحصائية 

الهدف الفرعي 2.1: 
استخدام فعال لجميع 

الموارد في عملية 
إنتاج اإلحصاءات.

عــــدد األفـــــــراد الــمــتــدربــيــن في 
مـــكـــونـــات الـــنـــظـــام اإلحــصــائــي 

الوطني

تقرير من الجهاز

ــيــن بــالــعــمــل بين  ــمــتــدرب عــــدد ال
مـــكـــونـــات الـــنـــظـــام اإلحــصــائــي 

الوطني

تقرير من الجهاز
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياس

المطورة  الــبــيــانــات  قــواعــد  عــدد 
ـــنـــظـــام  ــــات ال ــــواســــطــــة مــــكــــون ب

اإلحصائي الوطني

تقرير من الجهاز

عـــــدد الــعــمــلــيــات اإلحــصــائــيــة 
ــاســتــخــدام الــتــقــنــيــات  الــمــنــفــذة ب
الـــحـــديـــثـــة (األجـــــهـــــزة الــكــفــيــة 
المحمولة، المسوح المنفذة من 

خالل اإلنترنت،...)

تقرير من الجهاز

المخرجات المتوقعة:

تقرير من الجهازعدد الدورات التدريبية المنفذة1. دورات تدريبية منفذة.

بيانات إحصائية. تقرير من الجهازعدد قواعد البيانات المنجزة2. قواعد 

ـــة  إداري ســجــالت  نــمــاذج   .3
محوسبة.

• ـــــمـــــاذج الـــســـجـــالت 	 عـــــــدد ن
اإلدارية المحوسبة.

• والمؤسسات 	 ـــوزارات  ال عــدد 
ـــمـــاذج  ـــة ن الــــتــــي تـــــم حـــوســـب

السجالت فيها.

تقرير من الجهاز

بيانات منشورة باستخدام   .4
تقنيات حديثة.

ــع الـــتـــي تـــم نشر  ــمــشــاري عــــدد ال
بياناتها باستخدام تقنيات حديثة

تقرير من الجهاز
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياس

األنشطة:

تــدريــبــيــة  دورات  تــنــفــيــذ   .1
ــع اإلحــصــائــيــة  ــمــواضــي حــــول ال

المختلفة.

تقرير من الجهازعدد الدورات المنفذة

العمل  أثناء  تدريب  تنفيذ   .2
اإلحصائية  الــمــواضــيــع  حــول 

المختلفة.

تقرير من الجهازعدد الدورات المنفذة

بـــيـــانـــات  قـــــاعـــــدة  ــــاء  ــــن ب  .3
النظام  مكونات  في  بالعاملين 

اإلحصائي الوطني.

تقرير من الجهازقاعدة بيانات محوسبة 

نــمــاذج  وحـــوســـبـــة  بـــنـــاء   .4
ســجــالت إداريـــــة فـــي الــنــظــام 

اإلحصائي الوطني(*)

• عدد نماذج السجالت اإلدارية 	
المحوسبة.

• والمؤسسات 	 ـــوزارات  ال عــدد 
ــــي تـــــم حــــوســــبــــة نــــمــــاذج  ــــت ال

السجالت فيها.

تقرير من الجهاز

تقرير من الجهازعدد قواعد البيانات الجغرافية5. بناء قواعد بيانات جغرافية

(*): هذا النشاط يساهم في تحقيق الهدف الفرعي 1.2 “رفع عدد األنشطة والمشاريع المشتركة مع مكونات النظام اإلحصائي الوطني 

من مستخدمين ومنتجين”.
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياس

6. بناء قواعد بيانات إحصائية 
لدى منتجي البيانات في النظام 

اإلحصائي.

اإلحصائية  البيانات  قواعد  عدد 
المنجزة

تقرير من الجهاز

حــديــثــة  ــات  ــي ــقــن ت تـــوظـــيـــف   .7
لـــــتـــــحـــــســـــيـــــن عـــــمـــــلـــــيـــــة نـــشـــر 

اإلحصاءات.

تـــقـــاريـــر مــــن مـــكـــونـــات عدد التقنيات المستخدمة
ــــي  الـــــنـــــظـــــام اإلحــــصــــائ

الوطني

الهدف الفرعي 
3.1: زيادة الوعي 

اإلحصائي.

العمل  وورش  ـــدوات  ـــن ال عـــدد 
المنفذة

تقرير من الجهاز

والبروشورات  المنشورات  عدد 
المنتجة

تقرير من الجهاز

ــيــم اإليـــجـــابـــيـــة مــن  ــقــي ــت ــة ال ــســب ن
ـــن فـــــي الـــحـــلـــقـــات  ـــمـــشـــاركـــي ال

الدراسية وورش العمل

تقرير من الجهاز

تقرير من الجهازمعدالت االستجابة في المسوح

المخرجات المتوقعة:

وحــلــقــات  عــمــل  ورش   .1
دراسية.

والحلقات  الــعــمــل  ورش  عـــدد 
الدراسية

تقرير من الجهاز
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياس

وبــروشــورات  منشورات   .2
ومواد صحافية متنوعة.

والبروشورات  المنشورات  عدد 
والمواد الصحافية

تقارير من مكونات النظام 
اإلحصائي الوطني

عــبء  حــــول  دراســـــــات   .3
ومعدالت االستجابة.

عــــدد الـــــدراســـــات حــــول عــبء 
ومعدالت االستجابة

تقرير من الجهاز

للنظام  إلكترونية  بــوابــة   .4
اإلحصائي.

بوابة إلكترونية للنظام اإلحصائي 
متاحة

تقرير من الجهاز

األنشطة:

لتعزيز  عمل  ورش  تنفيذ   .1
حسب  ـــي  اإلحـــصـــائ الـــوعـــي 

القطاعات.

الوعي  تعزيز  عمل  ورش  عــدد 
اإلحصائي

تقرير من الجهاز

مـــــنـــــشـــــورات  إعـــــــــــــداد   .2
الوعي  لتعزيز  وبـــروشـــورات 

اإلحصائي.

عـــدد مــنــشــورات وبـــروشـــورات 
تعزيز الوعي اإلحصائي

تـــقـــاريـــر مــــن مـــكـــونـــات 
ــــي  الـــــنـــــظـــــام اإلحــــصــــائ

الوطني

عبء  حول  دراسة  إعداد   .3
االستجابة

تقرير من الجهازجمع البيانات ومعالجتها

حول  مقارن  تقرير  إعــداد   .4
معدالت االستجابة للمسوح.

تقرير من الجهازمعدالت االستجابة في المسوح

5. تطبيق تجربة إضافة أسئلة 
 PARA DATA حــــــول 

ألحد المسوح األسرية.

تقرير من الجهازمعدالت االستجابة في المسوح
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياس

للنظام  اإللكترونية  البوابة   .6
اإلحصائي.

تقرير من الجهازتجهيز وإطالق البوابة

الهدف الفرعي 4.1: 
تحسين المعرفة 

اإلحصائية.

لــلــشــركــاء  الــعــمــل  ورش  عــــدد 
(مـــــــدارس، جـــامـــعـــات، قــطــاع 

اإلعمال)

ألنشطة  السنوي  التقرير 
الجهاز

المحدثة  الدراسية  المناهج  عدد 
بالبيانات اإلحصائية (مدارس)

ألنشطة  السنوي  التقرير 
وزارة التربية والتعليم

ـــواد  عـــدد الـــمـــواد الــتــعــلــيــمــيــة وم
مكونات  قبل  من  المنتجة  النشر 

النظام اإلحصائي الوطني.

ألنشطة  السنوي  التقرير 
الجهاز

المخرجات المتوقعة:

مع  ونــدوات  عمل  ورش   .1
الشركاء.

تقرير من الجهازورش عمل وندوات منفذة

تقرير من الجهازعدد المواد التعليمية المنجزة2. مركز موارد تعليمية.

األنشطة:

ونـــــدوات  ورش  تــنــفــيــذ   .1
(الـــــمـــــدارس، الــجــامــعــات، 

قطاع األعمال).

والـــنـــدوات  الــعــمــل  عـــدد ورش 
المنفذة

تقرير من الجهاز

2. إنشاء وتطوير مركز موارد 
تعليمية.

تقرير من الجهازوجود المركز
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اإلستراتيجية )ملخص األهداف 
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياسوالمخرجات واألنشطة(

الهدف اإلستراتيجي رقم 2: 
تعزي�ز الشراكة بين المستخدمين 

والمنتجين في النظام اإلحصائي.

عدد النشاطات المشتركة

عدد المؤسسات 
المشاركة في إنتاج 

اإلحصاءات

تقارير من قبل منتجي 
البيانات في النظام 

اإلحصائي

• الهدف 	 هــذا  تحقيق  يرتبط 
وااللــتــزام  التعاون  بمستوى 
ــــشــــركــــاء لــبــنــاء  ـــل ال ـــب مـــــن ق
مكونات  بين  دائمة  عالقات 

النظام اإلحصائي الوطني.

• الــمــجــلــس 	 يــلــعــب  أن  يــجــب 
االســـتـــشـــاري لــإلحــصــاءات 
رئـــيـــســـيـــًا  دوراً  الـــرســـمـــيـــة 
ـــعـــاون ونــشــر  ـــت فـــي تــعــزيــز ال

الممارسات الفضلى.

• في 	 اإلحصائي  الوعي  أنشطة 
ستكون  اإلســتــراتــيــجــيــة  هـــذه 
القرارات،  لمتخذي  موجهة 
في  األنشطة  هــذه  وستساهم 
القطاع  فــي  الــشــركــاء  تــوعــيــة 

العام والمجتمع المدني.
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اإلستراتيجية )ملخص األهداف 
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياسوالمخرجات واألنشطة(

الهدف الفرعي 1.2: رفع عدد 
األنشطة والمشاريع والعمليات 

المشتركة مع مكونات النظام 
اإلحصائي الوطني من 

مستخدمين ومنتجين.

عدد األنشطة المشتركة 
(مشاريع، أنشطة، 

مسوح، تقارير، 
إصدارات صحفية)

تقارير من الجهاز

المخرجات المتوقعة:

1. مسوح ومشاريع وأنشطة وطنية إحصائية 
مشتركة.

والمشاريع  المسوح  عدد 
المشتركة المنفذة

ـــل مــنــتــجــي  ـــب تــــقــــاريــــر مـــــن ق
البيانات في النظام اإلحصائي

2. وثيقة معايير وإجراءات نشر اإلحصاءات 
الرسمية

عدد المعايير واإلجراءات 
المنفذة 

تقرير من الجهاز

األنشطة:

الحسابات 1. تنفيذ الحسابات القومية التابعة (الفرعية) مواضيع  عدد 
القومية التابعة المنجزة

تــــقــــاريــــر مــــنــــشــــورة حـــول 
الحسابات الفرعية للسياحة 

والتعليم من الجهاز

والمساكن  للسكان  العام  التعداد  تنفيذ   .2
والمنشآت 2017.

نــتــائــج تنفيذ  تــقــاريــر  عـــدد 
التعداد

تقارير نتائج التعداد األولية 
والنهائية من الجهاز

3. إعداد معايير وإجراءات نشر اإلحصاءات 
الرسمية (اإلنترنت والمطبوعات)

قائمة المعايير 
واإلجراءات المطورة 

تقرير من الجهاز
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اإلستراتيجية )ملخص األهداف 
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياسوالمخرجات واألنشطة(

الهدف الفرعي 2.2: تفعيل 
الشراكات مع مكونات النظام 

اإلحصائي الوطني.

عــــدد مـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
ــــات الــــتــــعــــاون  ــــي ــــاق ــــف وات

الموقعة مع الشركاء

تقارير من الجهاز

المخرجات المتوقعة:

عــــدد مـــذكـــرات الــتــفــاهــم مذكرات تفاهم واتفاقيات تعاون مع الشركاء
الموقعة مع الشركاء

تقارير من الجهاز

األنشطة:

1. توقيع مذكرات تفاهم جديدة، وتحديث 
مذكرات التفاهم الموقعة.

عــــدد مـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
الموقعة

تقارير من الجهاز

تطبيق  مــــدى  ــقــيــاس  ل دراســــــة  إعــــــداد   .2
وتحديث مذكرات التفاهم الموقعة.

تقارير من الجهازدراسة معدة ومعتمدة

الهدف الفرعي 3.2: ت�كوي�ن موحد 
للنظام اإلحصائي الوطني )إطار 

قانوني(.

ــة  ــي ـــلـــجـــان الــوطــن عـــــدد ال
المشكلة

تقارير من الجهاز

المخرجات المتوقعة:

ــة لجان عمل وطنية للنظام اإلحصائي. ــي ـــلـــجـــان الــوطــن عـــــدد ال
المشكلة

تقارير من الجهاز

األنشطة:

في  وطنية  عمل  لجان  وتعزيز  تشكيل   .1
المواضيع المختلفة.

عدد لجان العمل الوطنية 
في المواضيع المختلفة

العمل  لــجــان  مــن  تــقــاريــر 
الوطنية
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اإلستراتيجية )ملخص األهداف 
االفتراضات والمخاطروسائل التحقق مؤشرات القياسوالمخرجات واألنشطة(

الهدف الفرعي 4.2: التزام متزايد 
من صانعي القرار.

عــــدد مـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
المؤسسات  مــع  المنفذة 
الــحــكــومــيــة ومــؤســســات 

صنع القرار

تقارير من الجهاز

المخرجات المتوقعة:

القرار  صنع  مؤسسات  بين  تفاهم  مذكرات 
ومكونات النظام اإلحصائي الوطني.

عــــدد مـــذكـــرات الــتــفــاهــم 
المنفذة

تقارير من الجهاز

األنشطة:

هذا  يحقق   2.2 الفرعي  للهدف   1 النشاط 
الهدف.
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات وسائل التحقق مؤشرات القياس

والمخاطر

الهدف اإلستراتيجي رقم 
3: تعزي�ز جودة اإلحصاءات

اعتماد اإلطار الوطني للجودة من 
قبل مكونات النظام اإلحصائي

ومكونات  الــجــهــاز  مــن  تــقــاريــر 
النظام اإلحصائي

• الثقة 	 زيـــــادة  تــحــقــيــق  إن 
مـــن قبل  بـــاإلحـــصـــاءات 
يتطلب  الــمــســتــخــدمــيــن 
أنماط  في  رئيسيًا  تغييراً 
السائدة  والثقافة  التفكير 
نـــــحـــــو اإلحــــــــصــــــــاءات 

واستخداماتها.

• ـــي تــهــدف 	 ـــت األنـــشـــطـــة ال
والمعرفة  الــوعــي  لــزيــادة 
جودة  تحسن  إلى  إضافة 
اإلحــــصــــاءات يــجــب أن 
فـــي خــلــق فهم  تــســاهــم 
أفــــضــــل نـــحـــو الــقــضــايــا 
ودور  اإلحـــــصـــــائـــــيـــــة 
الــمــبــنــي على  الــتــحــلــيــل 

حقائق علمية.

الهدف الفرعي 1.3: 
تعزي�ز ثقة المستخدمين 

باإلحصاء.

زوار  وعــدد  البيانات  طلبات  عدد 
الصفحة

تقارير من الجهاز

يثقون  الــذيــن  المستخدمين  نسبة 
باإلحصاءات الرسمية

مسح  حــول  الــجــهــاز  مــن  تقرير 
رضى المستخدمين

المخرجات المتوقعة:

تقارير من الجهازتقرير نتائج المسح1. تقرير مسح رضى المستخدمين.

البيانات  طلبات  حول  تقرير   .2
الخاصة بخدمات الجمهور.

طلبات  مع  التجاوب  حــول  تقرير 
الجمهور

تقارير من الجهاز

األنشطة:

لكافة  بــيــانــات  قــاعــدة  إنــشــاء   .1
ـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة  الــطــلــبــات الـــدول

الواردة للجهاز.

ـــــــصـــــــادرة  عـــــــــدد الـــــتـــــقـــــاريـــــر ال
والمستخرجة من القاعدة

تقارير من الجهاز

حول المؤشرات  دراسة  إعداد   .2
فــي  الـــمـــتـــقـــاطـــعـــة  أو  الـــمـــتـــكـــررة 
والــدولــيــة  اإلقليمية  ــمــارات  االســت
ومدى توفرها على صفحة الجهاز.

ــــي تـــــم إعـــــدادهـــــا  ــــت ــــــدراســــــة ال ال
واعتمادها

تقارير من الجهاز
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات وسائل التحقق مؤشرات القياس

والمخاطر

ــزامــات  ــت وال مــتــطــلــبــات  تــلــبــيــة   .3
الموقعة  االتفاقيات  ضمن  الجهاز 
مع الشركاء اإلقليميين والدوليين.

عــــدد الــتــقــاريــر حــــول الـــتـــزامـــات 
الجهاز ضمن االتفاقيات اإلقليمية 

والدولية

اتـــفـــاقـــيـــات مــوقــعــة مـــن خــالل 
الجهاز

4. تنفيذ أنشطة ومشاريع مشتركة 
مع المنظمات اإلقليمية والدولية.

ـــاعـــدة بـــيـــانـــات الــمــشــاركــات عدد المشاريع واألنشطة المنفذة ق
والمشاريع في الجهاز

طلبات  حـــول  تــقــريــر  إعــــداد   .5
الــــزوار للصفحة  الــبــيــانــات وعـــدد 

اإللكترونية الخاصة بالجهاز.

تقارير من الجهازعدد الطلبات وعدد زوار الصفحة

رضــــــى  مــــــســــــح  تــــنــــفــــيــــذ   .6
المستخدمين.

تقارير من الجهازجمع البيانات ومعالجتها

سهولة  تعزيز  تقنيات  توظيف   .7
االستخدام ورضى المستخدم.

تقارير من الجهازعدد التقنيات المستخدمة

الهدف الفرعي 2.3: إطار 
وطني للجودة معتمد 

ومطبق.

للجودة  الــوطــنــي  اإلطــــار  اعــتــمــاد 
مــن مــكــونــات الــنــظــام اإلحــصــائــي 

الوطني.

تقارير من الجهاز

المخرجات المتوقعة:

ــــلــــجــــودة مـــتـــاح 1. إطار وطني لتعزيز الجودة إطــــــــار وطــــنــــي ل
ومستخدم

تــقــريــر مــن الــجــهــاز ومــكــونــات 
النظام اإلحصائي الوطني

لــجــمــع  جــــديــــدة  أســــالــــيــــب   .2
البيانات

تقرير من الجهازبيانات مجموعة بأساليب جديدة
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اإلستراتيجية )ملخص 
األهداف والمخرجات 

واألنشطة(
االفتراضات وسائل التحقق مؤشرات القياس

والمخاطر

األنشطة:

الوطني  اإلطار  وتطبيق  إعداد   .1
للجودة.

إطـــــــار وطــــنــــي لـــلـــجـــودة مــعــتــمــد 
ومنشور

تــقــريــر مــن الــجــهــاز ومــكــونــات 
النظام اإلحصائي الوطني.

EFQM قبل جهة 2. تطبيق  من  النظام  تطبيق  اعتماد 
دولية

تقرير من الجهاز

الوطني  اإلطار  وتطبيق  إعداد   .3
للبيانات الوصفية

الوصفية  لــلــبــيــانــات  وطــنــي  إطــــار 
معتمد ومنشور

تقرير من الجهاز

البيانات  جمع  أساليب  تطوير   .4
(ويب وأجهزة محمولة)

تقرير من الجهازأساليب جديدة مضافة ومستخدمة
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اإلستراتيجية )ملخص األهداف 
االفتراضات وسائل التحقق مؤشرات القياسوالمخرجات واألنشطة(

والمخاطر

الهدف اإلستراتيجي رقم 
4: زيادة وتحسين استخدام 
السجالت اإلدارية لألغراض 

اإلحصائية

بيانات  عــن  الناتجة  الــمــؤشــرات  عــدد 
السجالت اإلدارية

ــجــهــاز  تـــقـــريـــر مــــن ال
واألجسام اإلحصائية

• تــــكــــمــــن الـــمـــخـــاطـــر 	
تحقيق  مــن  الــرئــيــســيــة 
المنتجين  التزام  زيــادة 
ــــــــــاإلحــــــــــصــــــــــاءات  ب
والمعايير والتصنيفات 
المتسقة بعدم استقرار 
والمهام  المؤسسات 
اإلحــــصــــائــــيــــة داخـــــل 
المؤسسات الحكومية 
ـــى الــــدوران  إضــافــة إل

الوظيفي.

• يمكن تقليص أثر هذه 	
الــمــخــاطــر مـــن خــالل 
لهذه  األنــشــطــة  تنفيذ 
لتحقيق  اإلستراتيجية 
الفرص  الفائدة وخلق 
لـــلـــوزارات مــن خالل 
الــــتــــعــــاون وتــحــســيــن 
الــتــغــطــيــة الــجــغــرافــيــة 
لــإلحــصــاءات وجــودة 
بـــيـــانـــات الـــســـجـــالت 

اإلدارية.

الهدف الفرعي 1.4: معاي�ير 
وتصنيفات متجانسة

ــنــي  ــب قـــــــــرارات وزاريـــــــــة بـــاعـــتـــمـــاد وت
التصنيفات الجديدة

أرشـــــــيـــــــف مـــجـــلـــس 
الوزراء

تقرير من الجهازعدد المستفيدين من البرامج التدريبية

المخرجات المتوقعة:

تقرير من الجهازقرار من مجلس الوزراء1. اعتماد وتبني التصنيفات الجديدة.

على  منشورة  اإلحصائية  التصنيفات   .2
صفحة الجهاز

تقرير من الجهازعدد التصنيفات المنشورة

الــمــعــايــيــر  اســـتـــخـــدام  حــــول  تــقــاريــر   .3
والتصنيفات.

تقرير من الجهازعدد التقارير

األنشطة:

اإلحصائية  التصنيفات  نظام  إطــالق   .1
على صفحة الجهاز الرئيسية.

تقرير من الجهازعدد التصنيفات المنشورة

2. التعاون مع فريق التبادل البيني (زنار) 
لتعميم التصنيفات والمعايير المعتمدة في 

الجهاز.

خالل  من  المنشورة  التصنيفات  عــدد 
زنار

تقرير من الجهاز
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اإلستراتيجية )ملخص األهداف 
االفتراضات وسائل التحقق مؤشرات القياسوالمخرجات واألنشطة(

والمخاطر

وتصنيفات  أدلــــة  وتــحــديــث  إعــــداد   .3
إضافية واعتمادها وتعميمها.

تقرير من الجهازعدد األدلة والتصنيفات المعتمدة

4. تطوير معايير وإجراءات توثيق البيانات 
اإلحصائية (البيانات والمطبوعات).

تقرير من الجهازعدد المعايير واإلجراءات المعتمدة

معالجة  وإجــــــراءات  معايير  تــطــويــر   .5
البيانات.

تقرير من الجهازعدد المعايير واإلجراءات المعتمدة

الهدف الفرعي 2.4: التزام 
متزايد من قبل منتجي 

اإلحصاءات.

الــتــي  الــعــالقــة  الــــــــوزارات ذات  عــــدد 
تستخدم المعايير والتصنيفات.

تقرير من الجهاز

ــمــاذج الــبــيــانــات الــجــديــدة ذات  عـــدد ن
من  بها  الجهاز  تزويد  يتم  التي  الجودة 

قبل الوزارات ذات العالقة

تقرير من الجهاز

المخرجات المتوقعة:

1. قدرات فنية مطورة وكوادر مدربة في 
مكونات النظام اإلحصائي الوطني.

ـــــــــــــــوزارات  ــــن وال ــــي ــــدرب ــــمــــت عــــــــدد ال
والمؤسسات الحكومية المؤهلة 

تقرير من الجهاز

البيانات. لتبادل  تقرير من الجهازخدمات إلكترونية مطورة ومستخدمة2. خدمات إلكترونية 

األنشطة:

متخصصة  فــنــيــة  اجــتــمــاعــات  عــقــد   .1
النظام  مكونات  فــي  البيانات  منتجي  مــع 

اإلحصائي الوطني.

تقرير من الجهازعدد االجتماعات التي عقدت
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اإلستراتيجية )ملخص األهداف 
االفتراضات وسائل التحقق مؤشرات القياسوالمخرجات واألنشطة(

والمخاطر

تــدريــب  أو  تــدريــبــيــة  دورات  تــنــفــيــذ   .2
والتصنيفات  المعايير  حــول  العمل  أثــنــاء 
الوطني  اإلحصائي  النظام  في  المستخدمة 
وذلك حسب طبيعة وحاجة العمل لديهم.

تقرير من الجهازعدد الدورات المنفذة

3. تنفيذ زيارات للوزارات للتعرف على 
من  مستخدم  هــو  ومــا  لديها  الــحــال  واقـــع 

معايير وتصنيفات.

تقرير من الجهازعدد الزيارات المنفذة

لتبادل  اإللكترونية  الــخــدمــات  تطوير   .4
.(Web services) البيانات بين المنتجين

تقرير من الجهازعدد الخدمات اإللكترونية المطورة

الهدف الفرعي 3.4: تحسين 
عملية التخطيط اإلحصائي 

في الوزارات والمؤسسات 
الحكومية.

برنامج  لديها  الــتــي  الــمــؤســســات  عــدد 
إحصائي

ــجــهــاز  تـــقـــريـــر مــــن ال
بالتعاون مع األجسام 

اإلحصائية

المخرجات المتوقعة:

النظام  لمكونات  إحصائية  لبرامج  خطط 
اإلحصائي الوطني.

عدد الوزارات التي قامت بإعداد خطط 
للبرامج اإلحصائية

ــجــهــاز  تـــقـــريـــر مــــن ال
بالتعاون مع األجسام 

اإلحصائية

األنشطة:

عقد اجتماعات فنية حول تخطيط األنشطة 
مكونات  في  البيانات  لمنتجي  اإلحصائية 

النظام اإلحصائي الوطني.

تقرير من الجهازعدد االجتماعات التي عقدت






