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 1993تأسس الجهاز عام 
 موظفون مؤقتون+ موظف دائم  300

 2017، 2007، 1997التعداد 

 السنة اإلحصائية المخرجات
162 2015 

149 2016 

146 2017 

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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 العمل

 خطة

 تطوير

 الرزنامة اإلحصائية

 االستراتيجية

 التقنيات الحديثة

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني



 ملخص
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 2013-2009 الرسمية لإلحصاءات الوطنية االستراتيجية

 الممارسات ميثاق مبادئ باستخدام الذاتي التقييم :2010
 (مبدأ 15 / رئيسية مواضيع 3) لإلحصاءات األوروبي

 النظراء مراجعة بعثة تنفيذ :2012

 مراجعة بعثة توصيات تنفيذ على المتابعة :اآلن إلى – 2012
 النظراء



 (CoP)ميثاق الممارسات األوروبي لإلحصاءات 
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نتاج لتطوير معيار  األوروبية اإلحصاءات ونشر وا 

 اإلحصاءات لجودة األوروبي اإلحصائي النظام في مشتركة مفاهيم إلى يستند

 2005 فبراير / شباط 24 في يوروستات/اإلحصائي البرنامج لجنة اعتمدته

 2011 سبتمبر / أيلول في األوروبي اإلحصائي النظام لجنة من تنقيحه تم



 (LPR)مراجعة النظراء 
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 للتأكد معينة جهة تؤديه الذي العمل لفحص المستخدمة العملية•
 .محددة معايير تلبي أنها من
 
 من الممول المشروع إطار في الجهاز في النظراء مراجعة تنفيذ تم•

 مشروع ضمن (يوروستات) األوروبي لالتحاد اإلحصائي المكتب
 والبلدان المرشحة للبلدان اإلحصائية للنظم العالمية التقييمات
 .األوروبي الجنوب جوار بلدان وكذلك المحتملة المرشحة

  
جراءات هيكل إلى النظراء مراجعة تستند•  اإلحصائي النظام وا 

 النظم ذات والبلدان المرشحة للبلدان صمم الذي األوروبي
 .المتقدمة اإلحصائية



 (LPR)فوائد بعثة مراجعة النظراء / أهداف 
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 تحسين القدرات في تطبيق ميثاق الممارسات

 تحديد الفجوات

 مجاالت التحسين

 الشفافية والمساءلة



 المبادئ –نطاق بعثة مراجعة النظراء 
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Principle 1- Professional 

Independence  المهني االستقالل  
Principle 9- Non-excessive Burden 

on Respondents  تخفيف العبء على
 المستجيبين

Principle 2- Mandate for Data 

Collection سلطة التفويض لجمع البيانات 
Principle 10- Cost Effectiveness 
 فعالية التكلفة

Principle 3- Adequacy of Resources 
المصادر المتاحة مالءمة  

Principle 11- Relevance  الصلة بالواقع 

Principle 4- Quality Commitment 
 االلتزام بالجودة

Principle 12- Accuracy and 

Reliability  والموثوقيةالدقة  
Principle 5- Statistical 

Confidentiality سرية اإلحصاءات 
Principle 13- Timeliness and 

Punctuality  الوقتية واالنتظام 
Principle 6- Impartiality and 

Objectivity الحياد والموضوعية 
Principle 14- Coherence and 

Comparability المقارنة االتساق وقابلية  
Principle 7- Sound Methodology 
 المنهجية السليمة

Principle 15- Accessibility and 

Clarity إمكانية الوصول والوضوح 
Principle 8- Appropriate Statistical 

Procedures اإلجراءات اإلحصائية المناسبة 
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 مراحل تنفيذ مراجعة النظراء في الجهاز
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 التواصل مع الجهة المنظمة من خالل جهة اتصال في الجهاز

مراحل استقبال بعثة مراجعة النظراء: 2011  

إعداد التقرير النهائي للتقييم الذاتي: 2010  

عداد تقرير بنتائج التقييم الذاتي  استيفاء استمارة التقييم الذاتي وا 

 تهيئة استمارة التقييم الذاتي لميثاق الممارسات لتتالءم مع واقع العمل اإلحصائي

 (COP)فحص واستكشاف لميثاق الممارسات األوروبي : 2008

طالق ميثاق الممارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية: 2006  اعتماد وا 



 (تابع)مراحل تنفيذ مراجعة النظراء في الجهاز 
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 إعداد تقرير بعثة مراجعة النظراء

استقبال بعثة مراجعة النظراء: 2012/ شباط  9 – 6  

 توفير الوثائق المطلوبة

 إدارة الوثائق

توعويةتنفيذ ورش عمل   

 تشكيل فريق عمل داخلي



 (تابع)مراحل تنفيذ مراجعة النظراء في الجهاز 
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 تنفيذ توصيات البعثة

 تطوير نظام المتابعة

 توثيق جميع المتابعات

 متابعة تنفيذ خطة العمل

 إعداد خطة عمل للمتابعات والتوصيات

 مناقشة تقرير البعثة



الوثائق 
 المطلوبة

االستراتيجية الوطنية 
 لإلحصاءات 
 الرسمية

ميثاق الممارسات  2009-2013
لإلحصاءات الرسمية 

 2006الفلسطينية 

 أهداف الجودة

جراءات  تقرير التقييم الذاتي السياسات وا 
 العمل

 قانون اإلحصاءات 
لسنة ( 4)العامة رقم 

2000 

خطط تنفيذية وأدوات 
 المتابعة والتقييم
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 نتائج بعثة مراجعة النظراء
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 :تضمن تقرير البعثة البنود اآلتية
 .نتائج المراجعة حسب كل مبدأ من مبادئ ميثاق الممارسات1.
 .الممارسات الجيدة التي يجب تسليط الضوء عليها2.
 .قائمة اإلجراءات التحسينية حسب مبادئ ميثاق الممارسات3.
 .توصيات فريق مراجعة النظراء4.
خارطةةةة طريةةةق لتلبيةةةة متطلبةةةات ميثةةةاق الممارسةةةات وفقةةةا  للنظةةةام 5.

 .اإلحصائي األوروبي



 تقرير النتائج الرئيسية لمراجعة النظراء
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 األوروبي الممارسات ميثاق من المختارة للمبادئ الجهاز امتثال مدى تقييم1.
 لإلحصاءات

 المؤسسات من واحدا   يكون أن يتطلع وطموحة، شابة مؤسسة هو الجهاز2.
 المنطقة في الرائدة الوطنية اإلحصائية

 بوجود انطباعا   تترك الجهاز في نسبيا   والماهرة الشابة العاملة القوى3.
 جيدا   تدريبا مدربين موظفين

 ونشر إلنتاج القانوني األساس الفلسطيني العامة اإلحصاءات قانون يحدد4.
 الوطني اإلحصائي النظام عمل كذلك وينظم الرسمية، اإلحصاءات

 يجري التي للمهام كافية المعلومات وتكنولوجيا والبشرية المالية الموارد5.
 حاليا   تنفيذها



 (تابع)تقرير النتائج الرئيسية لمراجعة النظراء 
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رحةةةةب فريةةةةق مراجعةةةةة النظةةةةراء باألحكةةةةام الةةةةواردة فةةةةي االسةةةةتراتيجية الوطنيةةةةة 6.
لالحتياجةةةةات والخيةةةةارات ( NSDS) 2013-2009لإلحصةةةةاءات الرسةةةةمية 

 المتعلقة بجمع البيانات خاصة اإلدارية منها
مكانيةةةة وصةةةول 7. يقةةةدم الجهةةةاز ويعةةةرض اإلصةةةدارات اإلحصةةةائية بوضةةةوح وا 

کثةةةر أجيةةةدة، علةةةم الةةةرام مةةةن أن اإلصةةةدارات اإلحصةةةائية يم ةةةن أن ت ةةةون 
 بالمعلومات وأن تكون قابلة للفهم بسهولة بإانائهاإفادة 

 ينتج الجهاز الجزء األكبر من اإلحصاءات الرسمية في فلسطين8.

تؤكةةد المؤسسةةات الدوليةةة األخةةرى علةةى التقةةدم الكبيةةر والنةةوعي الةةذي أحةةرز  9.
الجهاز خالل السةنوات األخيةرة، مثةل صةندوق النقةد الةدولي وصةندوق األمةم 
المتحدة للسكان والبنك الدولي مثةل انضةمام الجهةاز لمعيةاري صةندوق النقةد 

 (SDDSو  GDDS)الدولي 



 الممارسات الجيدة التي يجب: تقرير مراجعة النظراء
 تسليط الضوء عليها
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 واحةةةةةدة مةةةةةن الممارسةةةةةات الجيةةةةةدة التةةةةةي لوحظةةةةةت خةةةةةالل تنفيةةةةةذ مراجعةةةةةة النظةةةةةراء
وتم التوصية أن تعمم على األجهزة اإلحصائية األخرى هي استخدام نظام مةالي 
محاسةةةةبي سةةةةليم وسةةةةهل فةةةةي رصةةةةد التكةةةةاليف والوقةةةةت والمةةةةوارد البشةةةةرية لجميةةةةع 

النظةةام محوسةب ويمكةةن الوصةةول إليةه بسةةهولة عةةن طريةةق . األنشةطة اإلحصةةائية
 .الموظفين الذين يمتلكون الصالحية

 
 :من الممارسات الجيدة األخرى التي تم مالحظتها اآلتي

 مسابقة وسائل اإلعالم حول أفضل خبر صحفي استنادا  إلحصاءات الجهاز•
 تعزيز العالقة مع المستخدمين•
 االلتزام بالمسؤولية االجتماعية•



 إجراءات التحسين الرئيسية: تقرير مراجعة النظراء
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تنقةةةيا قةةةانون اإلحصةةةاءات العامةةةة فةةةي المسةةةتقبل، بةةةأن يعبةةةر بشةةةكل واضةةةا 1.
 وقاطع عن االستقالل المهني

زيادة مساهمة الوزارات والمؤسسات الحكومية في إنتاج اإلحصاءات الرسمية 2.
 في النظام اإلحصائي الوطني

توسييين نقييام اعيسيياتع اعيتتطبيي  ظتقظيييم نايياد  واقا اعجييووا و بييا  عنيييو   3.
 (EFQM)اعتييز األوقوظع 

البرنةةةةامج السةةةةنوي للجهةةةةاز يجةةةةب أن يقطةةةةي أنشةةةةطة التةةةةدقيق ونشةةةةر تقةةةةارير 4.
 (Metadata)البيانات الوصفية 

أن تكةةةون سياسةةةة التعامةةةل مةةةع األخطةةةاء فةةةي البيانةةةات الصةةةحفية أو التقةةةارير 5.
 اإلحصائية المنشورة متاحة للجمهور

توسيع نطاق عرض المؤشةرات الكميةة فةي تقةارير البيانةات الوصةفية، السةيما 6.
 للجوانب المتعلقة بالجودة، وتوحيدها وتجانسها لجميع المنتجات اإلحصائية



 تقدم العمل على إجراءات التحسين
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Principle of COP 

 اإلجراءات
 المنجزة

اإلجراءات 
 مبادئ ميثاق الممارسات المستمرة

01: Professional Independence 2 2 االستقالل المهني 
02: Mandate for Data Collection 1 سلطة التفويض لجمع البيانات 
03: Adequacy of Resources 4  المصادر المتاحةمالءمة 
04: Quality Commitment 3 االلتزام بالجودة 
05: Statistical Confidentiality 3 سرية اإلحصاءات 
06: Impartiality and Objectivity 2 1 الحياد والموضوعية 
07: Sound Methodology 2 المنهجية السليمة 
08: Appropriate Statistical Procedures 1 اإلجراءات اإلحصائية المناسبة 
09: Non-excessive Burden on 

Respondents 2 تخفيف العبء على المستجيبين 
10: Cost Effectiveness 1 فعالية التكلفة 
11: Relevance 1 بالواقع الصلة 
12: Accuracy and Reliability 1 الدقة والموثوقية 
13: Timeliness and Punctuality  الوقتية واالنتظام 
14: Coherence and Comparability 1 المقارنة االتساق وقابلية 
15: Accessibility and Clarity 3 1 إمكانية الوصول والوضوح 
Total 26 5 المجموع 



 (تابع)تقدم العمل على إجراءات التحسين 
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# Principle of COP مبادئ ميثاق الممارسات اإلجراءات المستمرة 

1 
01: Professional 

Independence 

تنقةةيا قةةانون اإلحصةةاءات العامةةة فةةي المسةةتقبل، بةةأن يعبةةر بشةةكل 
 االستقالل المهني .واضا وقاطع عن االستقالل المهني

2 
01: Professional 

Independence 

تنقيا قانون اإلحصاءات العامة في المستقبل، يجب ذكر منصةب 
رئيس الجهاز المركزي لإلحصةاء متضةمنا  شةروط التعيةين وطريقةة 
إعفائه من مهامه؛ وهذا يشير إلى تحديد فترة رئاسة رئيس الجهاز 

 .للمنصب
 االستقالل المهني

3 
02: Mandate for 

Data Collection 

تنقةةةيا قةةةانون اإلحصةةةاءات العامةةةة فةةةي المسةةةتقبل بةةةأن يوضةةةا أن 
تشةةمل تطةةوير أنةةواع  والمتعلقةةة بالسةةجالت اإلداريةةة بةةأن 14المةةادة 

نشاء سجالت إحصائية  .جديدة من البيانات اإلدارية وا 
سةةةةةةةةةلطة التفةةةةةةةةةويض لجمةةةةةةةةةع 

 البيانات

4 
06: Impartiality and 

Objectivity 

علةم أن  يةنصتنقيا قانون اإلحصاءات العامة فةي المسةتقبل بةأن 
يعمةةةةل موظفةةةةو الجهةةةةاز المركةةةةزي لإلحصةةةةاء فةةةةي تنفيةةةةذ البرنةةةةامج 

 .اإلحصائي بش ل مستقل، دون أي تعليمات من الخارج
 الحياد والموضوعية

5 
15: Accessibility 

and clarity 

ينظغييع  ي ينييوي اعيوإليين انعنتقونييع ظواظيي  وقنييي  ع  صييا ات 

اعقسيي  ين قظقه ين ينتجيي آخقيي ع  صيا ات اعقسييي  ي ي  

 .سطق  اعنبو اعفطسقيني 

 إمكانية الوصول والوضوح



 استنتاجات وتوصيات

بكةل المقةاييس، حيةه ظهةر النظةراء للجهةاز كانةت ممتةازة بعثةة مراجعةة نتائج •
 .المسار الصحيحمنها أن الجهاز يسير في 

 
مقتةةةرل للتطةةةوير والتحسةةةين بةةةذل الجهةةةاز جهةةةودا  كبيةةةرة  31النتةةةائج تضةةةمنت •

 .اإلحصائي الوطنيإلنجازها بالتعاون مع الشركاء في النظام 
 
مراجعةةة النظةةراء ممارسةةة مهمةةة ويوصةةى بةةأن يةةتم تطبيقهةةا بانتظةةام لقيةةاس •

 .التطور والخروج بمقترحات تطويرية تواكب تطورات العمل اإلحصائي
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 شكراً لحسن استماعكم
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