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فً األردن فً إطار لدائرة اإلحصاءات استعراض األقران أجري •

 .  المشروع الممول من المكتب اإلحصائً للجماعات األوروبٌة

استعراض األقران على أساس طلب هو أول بلد فً المنطقة األردن •

 .  مؤتمر األطراف فً جنوب المحٌط الهادئ

 2017فبراٌر  9-6عقدت بعثة االستعراض فً وقد •



فً معرفة مدى تقٌد الجهاز  –التقٌٌمتتلخص اهداف •

من  16و 15و 6 -1اإلحصائً الوطنً بالمبادئ أرقام 
  ,المدونة 

على الممارسات القابلة للنقل وتعزٌز التقٌد بالمدونة والتأكٌد •

التحسٌنات المطلوبة للتقٌد الكامل بتلك  باجراءوالتوصٌة 
 .  المدونة 



 

 :وكانت المبادئ كما ٌلً. توصٌة 23مبادئ واختتم ب 8فرٌق المراجعة بتقٌٌم ودراسة وقام 

 
 االستقاللية المهنية:  1

 البياناتتفويض جمع :  2

 كفاية الموارد :  3 

 بالجودة  اإللتزام:   4

 سرية البيانات اإلحصائية :  5

 والموضوعيةالحيادية :  6

 والوضوحإمكانية الوصول : 15

 التنسيق والتعاون: 16
 



على تعظٌم ، ركزت توصٌة بشأن مواضٌع مختلفة  23تقرٌر التقٌٌم وقد تضمن 

اإلٌجابٌات فً اإلدارة مثل مركز التدرٌب والتحول اإللكترونً للدراسات 

 2015بعد النجاح الكبٌر الذي حققه التعداد لعام والتعدادات خاصة االستقصائٌة 

باإلضافة إلى تحسٌن وتطوٌر الموقع . والذي تم تنفٌذه إلكترونٌا فً جمٌع المراحل

 .اإلنجلٌزٌةوزٌادة المحتوى باللغة 



الجانب التنظٌمً واإلداري، ركزت التوصٌات على تحدٌث قانون على  

 اإلحصاءات العامة لزٌادة استقاللٌة اإلدارة 

 .  تنفٌذ آلٌة لوضع أولوٌات إٌجابٌة وسلبٌة فً مجال اإلحصاءاتوضرورة  •

 .لجنة دائمة لحماٌة السرٌة، برئاسة المدٌر العاماضافة الى إنشاء  •



انخطبيقحطبيق يزاجؼت انُظزاء وحطبيق انخىصياث ابزس انصؼىباث في   
 

والتً الصعوبات فً التطبٌق فً تعدد الشركاء فً العمل اإلحصائً تتركز •

بذل جهود إضافٌة لنشر الوعً وحث التعاون على تطبٌق أفضل تتطلب 

 .اإلحصائٌةالممارسات 

إلى عدد من التوصٌات تحتاج إلى تعدٌل القوانٌن وهذا ٌتطلب جداول اإلضافة •

 .والتعلٌماتزمنٌة طوٌلة لتعدٌل هذه القوانٌن 

 االحصائٌة المختلفةمفاهٌم وآلٌات التقٌٌم بٌن األجهزة كما تبرز اهمٌة توحٌد •



األقزاٌيزاجؼت فىائذ   

 نالحصاءاػادة حشكيم انهجُت االطخشاريت هذا انخؼاوٌ انؼًم فىرا ػهً وكاٌ يٍ َخائج •

يُخجي انبياَاث في انقطاع انحكىيي وانقطاع وػضىيت أهى  وسيز انخخطيظ بزئاطت 

 وػقذث اجخًاػها االول في شهز اكخىبز يٍ هذا انؼاو انخاص، 

 .نًزاجؼت انخطظ انخُفيذيت  نهُظاو االحصائي 

وركشث ػهً حىثيق جًيغ األَشطت االنكخزوَي ،   انًىقغدائزة انخُظيى حُظيى أػادث •

بانهغخيٍ انؼزبيت واإلَجهيشيت، وانخي حهذف إنً ححقيق أػهً درجت يٍ يظخخذيي بياَاث 

 .انزضا



 

ػهً أطاص ( 2022-2018)وقذ شزػج انذائزة بىضغ االطخزاحيجيت انىطُيت نإلحصاء •

يظخىي انظجالث ورفغ . انبياَاثانخىاصم انًُخظى يغ يُخجي انبياَاث ويظخخذيي 

 إضافت انً بذء اقزار هيكم حُظيًي جذيذ نذائزة االحصاءاث انؼايت . اإلداريت

انفُيت انًكخظبت انخقزيز انخقييًي وانخبزة انىاردة في حىصيت  23اليغ األخذ في االػخبار 

يٍ قبم خبزاء   2017انىرشاث انخذريبيت وانُقاشيت انخي ػقذث في االردٌ خالل ػاو في 

 (.21باريض )حطىيز االطخزاحيجياث انىطُيت  بًظاػذة 



سٌما , وتقٌم دائرة االحصاءات العامة بهذه التجربة الممٌزة بانها ناجحة بالمجمل •

نظامها مصداقٌة وانها هً اول دوله طلبت اجراء هذه المراجعة ٌهدف تعزٌز 

لتلعب دورها إنتاج إحصاءات عالٌة الجودة، االحصائً وتقوٌة قدراتها على 

 .الوطنً والدولًالمستوى السٌاسات على االساسً فً صنع 

إلى مزٌد من وتتطلع بتنفٌذ هذا التعاون مع جمٌع الدول األعضاء، وتوصً •

 .التعاون

 



 
 شكرا 

 


