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 .0مقدمة

قام الجهاز في العام  2002بإجراء مراجعة وتقييم للخطة الشاملة  2010-2001وبدء بالتحضير العداد االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية للفترة  2012–2002بالتأكيد على أن النظام اإلحصائي الوطني يشمل جميع
مكونات النظام اإلحصائي الرسمي بما في ذلك الو ازرات والمؤسسات الحكومية التي تشارك في عملية جمع وتحليل

البيانات اإلحصائية بما يضمن تزويد صانعي السياسات بالبيانات والمعلومات االحصائية الالزمة التخاذ قـ اررات مبنيـة
عـلى األدلـة ( ،)Evidence Based Decisionsولدعم القدرة على رصد التقدم واألداء في عدد من المجاالت الحيوية،
مثل قياس التقدم المحرز في المجتمع وتحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية والحد من الفقر والتنمية المجتمعية وأداء االقتصاد
الكلي والتنمية المستدامة.

كما تم االخذ بعين االعتبار عند البدء بإعداد اإلستراتيجية التأثير اإليجابي على مهنية الجهاز والتزامه المستمر بتلبية
احتياجات المستخدمين وفق معايير دقيقة وموثوق بها وفي الوقت المناسب ،باإلضافة الى تراكم المعرفة االحصائية

والمهارات التحليلية الالزمة لتوفير االحصاءات ذات العالقة بجودة عالية وبتوقيت مناسب ،وذلك عن طريق تحديد

المجاالت التي تعاني من قصور في الوقت الحالي وتمهيد الطريق القتراح بناء القدرات وبرامج التدريب المناسبة.
وقد تم بناء االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات  2012-2002ضمن االولويات االتية:
 .1تطوير جودة البيانات المنتجة والمنشورة

 .2شمولية النظام االحصائي الوطني من خالل تحديد أدوار منتجي البيانات ومسؤولياتهم واختصاصاتهم
 .2تطوير نشر واستخدام اإلحصاءات الرسمية وتعزيز الوعي االحصائي
 .4تسهيل حصول الجمهور على البيانات االحصائية من خالل تبسيط إجراءات توفير البيانات.
 .5تقييم نقاط القوة عند البدء بالتخطيط العداد االستراتيجية وتحديد مجاالت تعزيز القدرات وتحديد فرص التدريب
المناسبة وكذلك تنمية وتطوير الموارد البشرية.

ويهدف تقييم أالنجاز على تطبيق وتنفيذ انشطة االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات  2012-2002لتحديد مدى
االلتزام بتنفيذ انشطة االستراتيجية وااللتزام بإعداد المخرجات التي تضمنتها االستراتيجية والوقوف على المشاكل والمعوقات
والتحديات التي واجهت تطبيق االستراتيجية للخروج بمقترح متكامل يوضح الدروس التي يمكن استخالصها من هذه
التجربة باإلضافة الى عدد من التوصيات والمقترحات التطويرية لكي يتم االخذ بها عند اعداد االستراتيجية المستقبلية

.2012-2014
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 .9ملخص تنفيذي

في إطار االحتياجات الوطنية وااللتزامات اإلقليمية والدولية ،تم اعداد االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية

 2012-2002كإطار للنظام اإلحصائي وقد كان الهدف من اعداد االستراتيجية نقل النظام اإلحصائي الرسمي
الفلسطيني إلى مرحلة متطورة تضاهي أفضل النظم اإلحصائية في العالم خالل الفترة التي تغطيها اإلستراتيجية من
خالل توظيف المعرفة اإلحصائية والتطور التكنولوجي بأسلوب إداري عصري.
اعتمد الجهاز خالل اعداد االستراتيجية أهم المعايير الدولية في تخطيط وبناء أالستراتيجيات وكذلك أعد خطة وبرنامج
عمل تنفيذي لتطبيق وتنفيذ اإلستراتيجية وكان إلعداد االستراتيجية دو ار كبي ار في تطوير وتحسين أداء أركان النظام

اإلحصائي.

لقد اسهم تنفيذ انشطة االستراتيجية في دعم وترسيخ النظام االحصائي وتطوير نشر واستخدام االحصاءات وأحداث نقلة
نوعية في تعزيز جودة البيانات االحصائية وقد ادى ذلك لزيادة اعتماد صانعي السياسات على استخدام البيانات
االحصائية في تطوير خطط التنمية كما اتضح من نتائج المسوح التي تم تنفيذها عامي  0202و  0200لقياس اثر
استخدام االحصاء في صنع السياسات واتخاذ الق اررات.
تم معالجة الغالبية العظمى من نقاط الضعف التي تم رصدها من خالل تحليل وتشخيص النظام االحصائي الوطني
عند اعداد االستراتيجية عام  2002وأصبحت معظمها نقاط قوة مما ساهم في تعزيز وترسيخ النظام االحصائي
الوطني.
تم انجاز ما نسبته  %25من انشطة االستراتيجية لخدمة تحقيق االهداف العامة لإلستراتيجية وقد سجلت مجموعة من
االنجازات وفق ما خطط له بالبرنامج التنفيذي ،منها تنفيذ مسح رضى المستخدمين ،تطوير الصفحة االلكترونية
للجهاز ،تنفيذ مشاريع احصائية مشتركة مع الشركاء ،مسح اثر استخدام االحصاء في رسم السياسات للقطاعين العام

والخاص ،االنضمام الى المعيار العام لنشر البيانات ،الحصول على شهادة معايير الجودة ،اعداد مجموعة من
الدراسات (مثل دراسة حول دور االجسام المساندة في دعم وترسيخ النظام االحصائي الوطني ،دراسة حول استخدام
البيانات في القطاعين العام والخاص ،د ارسة حول فائدة وجدوى المساعدات الفنية) ،بناء نظام المراقبة االحصائية
لالوضاع االجتماعية واالقتصادية والبيئية ،تحديث أطر المعاينة لتنفيذ المسوح االسرية والمشاريع اإلحصائية تنفيذ
التعداد الزراعي وبناء أطر المعاينة للحيازات الزراعية لتخدم اهداف االستراتيجية وتنفيذ االنشطة االحصائية وتطوير

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

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

وقد واجه تنفيذ االستراتيجية جملة من المعيقات التي أثرت سلبا على تنفيذ عدد من انشطة االستراتيجية المخططة مثل
ضعف االمكانات المالية والفنية والمادية لكثير من الشركاء ،ضعف درجة الوعي بأهمية العمل االحصائي ومأسسته،
اجراءات االحتالل االسرائيلي.
عمل الجهاز على تقييم االستراتيجية بهدف الخروج بتوصيات تخدم اعداد االستراتيجية القادمة.
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 .2تقييم تطبيق وتنفيذ انشطة االستراتيجية
 .0.2مراقبة وتنفيذ انشطة االستراتيجية:

تــم اقت ـراح ومناقشــة عــدد مــن االج ـراءات لتنفيــذ انشــطة االســتراتيجية الوطنيــة لتطــوير اإلحصــاءات ،وذلــك ألن انشــطة

االســتراتيجية تتنــاول العديــد مــن االنشــطة فــي كــل مــن اإلدارات والــدوائر داخــل الجهــاز والعديــد مــن الــو ازرات ،والهيئــات

المحلية ،والمؤسسات العامة في األراضي الفلسطينية ،فهناك عدد من االنشطة يتطلب تنفيذها بواسطة موظفي الجهـاز
وأنشــطة اخــرى يتطلــب تنفيــذها جهــود مشــتركة بــين الجهــاز وجهــة معينــة او اكثــر مــن خــالل توقيــع مــذكرات تفــاهم او
اتفاقيات ،كما ويتطلب تنفيذ انشطة اخرى تشكيل فرق عمل ومجموعات عمل او لجان استشارية وطنية  .ولذلك كـان
مــن الضــروري االتفــاق علــى تبنــي اليــة شــاملة وواضــحة لتنفيــذ ومراقبــة برنــامج ةواجـراءات الخطــة التنفيذيــة لإلســتراتيجية

الوطنية لتطوير اإلحصاءات مع االخذ بعين االعتبار أن تكون اإلجراءات مرنة ليتم تكييفها بسـهولة مـع الحقـائق علـى

األرض داخل الحكومة الفلسطينية وداخل المؤسسـات التـي تشـ اكل النظـام اإلحصـائي الـوطني وذلـك نظـ ار الرتبـاط تنفيـذ
البرنامج بالظروف المحيطة.

ومن البديهي القول أن مهمة تنفيذ ومراقبة الخطة التنفيذية لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات مشتركة بين

عناصر النظام اإلحصائي الوطني ،على أن يكون الجهاز الركن األساسي في هذه الخطة بسبب دوره المركزي في

محدد بالقانون.
اإلحصاءات الرسمية الفلسطينية كما هو ا
وقد تم تبني االستراتيجية في المؤتمر الدولي حول النظام اإلحصائي الذي عقد في رام اهلل خالل الفترة -22
2002/6/22
ولضمان نجاح تنفيذ انشطة االستراتيجية فقد رأى الجهاز إشراك مكونات النظام اإلحصائي الوطني في مسؤولية تنفيذ

االستراتيجية وقد اقر الجهاز االلية االتية لمراقبة وتنفيذ انشطة االستراتيجية:

 .1اعتماد االستراتيجية من قبل مجلس الوزراء واعتمادها ضمن الخطط القطاعية للو ازرات والمؤسسات الحكومية
 .2تبني المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية االستراتيجية وتشكيل لجنة وطنية برئاسة الجهاز وتضم في
عضويتها ممثلين عن و ازرات ومؤسسات النظام اإلحصائي الوطني لإلشراف على تنفيذ انشطة االستراتيجية على

ان تضم اللجنة ممثلين عن كل من و ازرة التخطيط ،و ازرة الداخلية ،و ازرة التربية والتعليم ،و ازرة الصحة ومعهد
ماس بحيث تكون مهمتها الرئيسية تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ وتطبيق االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات
الرسمية لمزيد من التفاصيل انظر ملحق رقم 1
 .2اعداد خطة تنفيذ انشطة االستراتيجية على مستوى السنة والهدف االستراتيجي

 .4تقديم تقاري ر انجاز دورية داخل الجهاز ومناقشة المشاكل والتحديات التي تواجه تطبيق وتنفيذ انشطة االستراتيجية
في مجلس الجهاز
 .5تقديم تقارير انجاز دورية (نصف سنوية) للمجلس االستشاري إلطالعه على مدى التقدم على تنفيذ انشطة
االستراتيجية وتحديد المشاكل التي تواجه تنفيذ هذه االنشطة واقتراح التوصيات المناسبة لحلها
وعلى الرغم من استمرار وجود بعض العقبات والتحديات التي ال تزال تواجه تنفيذ عدد من انشطة االستراتيجية إال ان
العديد من انشطة االستراتيجية قد تم تنفيذها بنجاح كبير بسب االجراءات التي اعتمدها الجهاز لمراقبة وتنفيذ انشطة
االستراتيجية كما سيتضح ذلك الحقا في هذا التقرير.
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 9.2االنشطة واالنجازات على مستوى الهدف االستراتيجي

تنص رسالة الجهاز على " إنتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية المتسقة والموضوعية ذات الجودة العالية وفي الوقت

المناسب لتلبية الحاجات الحالية والمستقبلية للمستخدمين على المستوى الوطني والدولي في إطار من الشفافية وبطريقة
مناسبة باالعتماد على أفضل الممارسات أإلحصائية"

حقق الجهاز من خالل تنفيذ انشطة االستراتيجية العديد من االنجازات التي انسجمت مع رسالة الجهاز حيث كان لهذه

االنجازات االثر الكبير في نشر واستخدام البيانات االحصائية من قبل شريحة واسعة من مستخدمي البيانات في

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

لقد نفذ الجهاز حوالي  %25من انشطة االستراتيجية حتى نهاية العام  ، 2012وتم وتأجيل تنفيذ عدد من االنشطة

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

الجدول التالي يبين االنشطة المخططة كما وردت في االستراتيجية وما تم انجازه حتى نهاية العام 2012
المخطط
51

المنجز
25

الهدف االستراتيجي
نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها

46

41

تحسين استخدام السجالت المركزية واإلدارية

22

21

تطوير اإلحصاءات القطاعية

22

24

تطوير العالقات الوطنية واإلقليمية والدولية

2

2

تطوير الجوانب الفنية واإلدارية

2

2

065

028

دعم وترسيخ النظام اإلحصائي الوطني

المجموع

60
المنجز

51

المخطط

50

46
41
35
28
24

40
30

21

23
20

9

9

8

8

10
0

تطوير الجوانب تطوير العالقات تطوير اإلحصاءات تحسين استخدام نشر اإلحصاءات دعم وترسيخ
السجالت المركزية وزيادة استخدامها النظام اإلحصائي
القطاعية
الفنية واإلدارية الوطنية واإلقليمية
الوطني
واإلدارية
والدولية

ملحق رقم ( )2يوضح األنشطة التي تم تنفيذها وما تم تأجيله او الغاؤه
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وكانت ابرز واهم االنجازات ما يلي:
تس ــتند االس ــتراتيجية الوطني ــة لإلحص ــاءات الرس ــمية عل ــى س ــتة أه ــداف اس ــتراتيجية واثن ــين وعشـ ـرين ه ــدفا تنفي ــذيا ،وخمس ــة
وخمسين هدفا فرعيا ،وفيما يلي االنجاز على مستوى الهدف االستراتيجي:


اعداد بروشور حول النظام االحصائي الوطني وتعميمه على كافة مستخدمي البيانات



اعداد دليل للنظام االحصائي الوطني وتعميمه على كافة مستخدمي البيانات



عقد  22دورة تدريبية لمستخدمي البيانات في مجال العمل االحصائي



بناء نظام المراقبة وتحديد حوالي  100مؤشر وبناء قاعدة بيانات بالمؤشرات



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



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



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

والربعية في موعدها
المعيشية



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



تطوير مكتبة االحصاء الوطنية



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



تطوير تصميم ومحتوى صفحة الجهاز ةواطالقها في شهر اب 2012
تم تطوير نظام للبيانات الوصفية ) (METADATAوتحميله على صفحة الجهاز



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




االلتزام بالرزنامة االحصائية حسب المواعيد المحددة

وفيما يلي االنجاز على مستوى الهدف االستراتيجي:
الهدف اإلستراتيجي األول :دعم وترسيخ النظام اإلحصائي الوطني
تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ ثالثة اهداف تنفيذية:

 .1نظام إحصائي وطني متكامل من خالل تطوير بنيته التحتية والتنسيق بين عناصره.
 .2دور فعال للوحدات اإلحصائية في الو ازرات الرئيسية والهيئات العامة ،ةوانشاء مثل هذه الوحدات حيثما يلزم.
 .2دور فعال للهيئات التي تدعم النظام اإلحصائي الوطني.

سعيا من الجهاز لتحقيق رؤيتة للوصول الى نظام احصـائي وطنـي متكامـل ،حـديث ،كفـؤ ،فعـال وقـادر علـى التجـاوب مـع

المتطلبـات االحصــائية للتنميــة الوطنيــة الشــاملة ،ومتفاعـل مــع المحــيط االقليمــي والــدولي ،فقـد كثــف الجهــاز جهــوده لتحقيــق
هذه الرؤية من خالل تنفيذ االنشطة التالية التي اسهمت في دعم وترسيخ النظام االحصائي الوطني وال يزال
الجهاز يبذل جهودا كبيرة لترسيخ النظام االحصائي وتفعيل عمل الوحدات االحصائية:
 .1توقيـ ــع عـ ــدد مـ ــن مـ ــذكرات التفـ ــاهم مـ ــع المؤسسـ ــات الحكوميـ ــة م ـ ــن اجـ ــل تطـ ــوير اس ـ ــتخدام السـ ــجالت االداريـ ــة
وتعزيز قدرات موظفي الوحدات االحصائية في الو ازرات والمؤسسات الحكومية.

 .2اعداد بروشور حول مفهوم النظام االحصائي الوطني وتعميمه على مستخدمي البيانات االحصائية.
 .2اعـ ـ ــداد دليـ ـ ــل النظـ ـ ــام االحصـ ـ ــائي الـ ـ ــوطني بالتعـ ـ ــاون مـ ـ ــع مسـ ـ ــتخدمي البيانـ ـ ــات يوضـ ـ ــح دور الجهـ ـ ــاز ضـ ـ ــمن
النظام االحصائي الوطني ،وينظم عالقة العمل بين الجهاز والوحدات االحصائية.
 .4اعـ ـ ــداد تقريـ ـ ــر حـ ـ ــول القـ ـ ــدرات التحليليـ ـ ــة لهيئـ ـ ــات النظـ ـ ــام االحصـ ـ ــائي الـ ـ ــوطني وتحديـ ـ ــد احتياجـ ـ ــاتهم التدريبيـ ـ ــة
nh/nh
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والعمل على تنفيذها
 .5اعداد نسخة محدثة من معجم المفاهيم والمصطلحات االحصائية وتعميمها
 .6تنفيذ نشاط مشترك مع و ازرة الحكم المحلي حول جمع بيانات مسح التجمعات
 .2تنفيـ ـ ــذ بعثـ ـ ــة فنيـ ـ ــة دوليـ ـ ــة لعمـ ـ ــل تقيـ ـ ــيم ألداء الجهـ ـ ــاز وفقـ ـ ــا للمعـ ـ ــايير االوروبيـ ـ ــة ) (LPRوالعمـ ـ ــل علـ ـ ــى تنفيـ ـ ــذ
توصيات البعثة

 .2د ارس ـ ـ ــة ق ـ ـ ــانون اإلحص ـ ـ ــاءات العام ـ ـ ــة واقتـ ـ ـ ـراح التع ـ ـ ــديالت المناس ـ ـ ــبة وخاص ـ ـ ــة فيم ـ ـ ــا يتعل ـ ـ ــق بعم ـ ـ ــل الوح ـ ـ ــدات
االحصائية.
 .2اعـ ــداد د ارسـ ــة حـ ــول دور االجسـ ــام المسـ ــاندة فـ ــي دعـ ــم النظـ ــام االحصـ ــائي الـ ــوطني وأوصـ ــت الد ارسـ ــة بضـ ــرورة
تطـ ـ ـ ــوير وبنـ ـ ـ ــاء الوحـ ـ ـ ــدات اإلحصـ ـ ـ ــائية وان يـ ـ ـ ــتم تنفيـ ـ ـ ــذ مسـ ـ ـ ــح حـ ـ ـ ــول الوحـ ـ ـ ــدات اإلحصـ ـ ـ ــائية فـ ـ ـ ــي الـ ـ ـ ــو ازرات
والمؤسسات لتحديد احتياجات هذه الوحدات وتعزيز قدرات موظفيها وقد قام الجهاز بتنفيذ هذا المسح

 .10اعداد دليل للمؤشرات االحصائية يوضح اسم المؤشر ودورية جمعة والية احتسابه
الهدف اإلستراتيجي الثاني :نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها
تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ ستة اهداف تنفيذية:

.1

إستراتيجية فعالة لنشر اإلحصاءات وتعزيز المكتبة الوطنية لإلحصاءات.

.2

قدرات تحليل إحصائي مناسبة داخل النظام اإلحصائي الوطني وبين المستخدمين.

.2

استخدام فعال للبيانات اإلحصائية في التخطيط وصناعة القرار.

 .4معرفة إحصائية متطورة في فلسطين.
 .5تسـ ـ ــهيل وتطـ ـ ــوير اسـ ـ ــتخدام البيانـ ـ ــات اإلحصـ ـ ــائية مـ ـ ــن قبـ ـ ــل البـ ـ ــاحثين ،واألكـ ـ ــاديميين ،والطـ ـ ــالب عـ ـ ــن طريـ ـ ــق
إنشاء مراكز للوصول إلى البيانات.
.6

مواصـ ـ ــلة الجهـ ـ ــود الخاصـ ـ ــة بمراقبـ ـ ــة إدارة الجـ ـ ــودة ودمـ ـ ــج مـ ـ ــا يتعلـ ـ ــق بـ ـ ــالجودة فـ ـ ــي جميـ ـ ــع خط ـ ـ ـوات عمليـ ـ ــة

اإلنتاج.

اعط ــى الجه ــاز من ــذ نش ــأته اولوي ــة خاص ــة لعملي ــة نشـــر واس ــتخدام البيان ــات وجـــاءت االســـتراتيجية لتؤك ــد عل ــى هـ ــذا
المفهـ ـ ــوم لتطـ ـ ــوير نش ـ ـ ــر واسـ ـ ــتخدام البيانـ ـ ــات االحص ـ ـ ــائية وتسـ ـ ــهيل الوص ـ ـ ــول للبيان ـ ـ ــات مـ ـ ــن قب ـ ـ ــل مختلـ ـ ــف فئ ـ ـ ــات
المسـ ـ ــتخدمين م ـ ـ ــع م ارعـ ـ ــاة ج ـ ـ ــودة ه ـ ـ ــذه البيانـ ـ ــات باإلض ـ ـ ــافة ال ـ ـ ــى تفعيـ ـ ــل اس ـ ـ ــتخدام البيان ـ ـ ــات مـ ـ ــن قب ـ ـ ــل ص ـ ـ ــانعي

السياسـ ـ ـ ــات ومتخـ ـ ـ ــذي الق ـ ـ ـ ـ اررات ،ويواصـ ـ ـ ــل الجهـ ـ ـ ــاز جهـ ـ ـ ــودة المسـ ـ ـ ــتمرة لمواكبـ ـ ـ ــة المسـ ـ ـ ــتجدات فـ ـ ـ ــي مجـ ـ ـ ــال نشـ ـ ـ ــر
واستخدام البيانات وقد قام خالل فترة االستراتيجية بتنفيذ العديد من االنشطة في هذا المجال اهمها:
 .1تصميم وتطوير المكتبة الوطنية لإلحصاء حسب المعايير الدولية

 .2انشـ ــاء مركـ ــز البحـ ــث العلمـ ــي فـ ــي مكتبـ ــة الجهـ ــاز واعـ ــداد بروشـ ــور خـ ــاص بـ ــالمركز وتعميمـ ــه علـ ــى مسـ ــتخدمي
البيانات
 .2تنفيـ ــذ مسـ ــح رضـ ــى المسـ ــتخدمين مـ ــن قبـ ــل جهـ ــة خارجيـ ــة ،وتـ ــم عـ ــرض النتـ ــائج الرئيسـ ــية للمسـ ــح علـ ــى مجلـ ــس
الجهاز والمجلس االستشاري.
 .4تطـ ــوير تصـ ــميم ومحتـ ــوى صـ ــفحة الجهـ ــاز االلكترونيـ ــة والتـ ــي شـ ــملت مح ـ ـرك بحـ ــث متطـ ــور وعـ ــدد مـ ــن قواعـ ــد
البيانات االحصائية

 .5تطوير نظام للبيانات الوصفية وتحميله على صفحة الجهاز االلكترونية
 .6اعـ ــداد تقريـ ــر تقيـ ــيم اداء المكتبـ ــة االحصـ ــائية الوطنيـ ــة والخـ ــروج بتوص ـ ــيات لتطـ ــوير ادائهـ ــا والب ـ ــدء بتنفيـ ــذ هـ ــذه
nh/nh
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التوصيات
 .2اع ـ ـ ــداد برن ـ ـ ــامج متع ـ ـ ــدد الس ـ ـ ــنوات  2014-2012لتعزي ـ ـ ــز الق ـ ـ ــدرات التحليلي ـ ـ ــة لم ـ ـ ــوظفي الجه ـ ـ ــاز ومس ـ ـ ــتخدمي
البيانات والبدء بتنفيذه.
 .2االنض ـ ــمام ال ـ ــى المعي ـ ــار الخ ـ ــاص لنش ـ ــر البيان ـ ــات ( )SDDSوال ـ ــذي م ـ ــن خالل ـ ــه الت ـ ــزمن فلس ـ ــطين بالش ـ ــفافية
في نشر البيانات االقتصادية والمالية

 .2اعـ ــداد تقري ـ ـرين عـ ــن اسـ ــتخدام البيانـ ــات االحصـ ــائية مـ ــن قبـ ــل القطـ ــاعين الع ـ ـام والخـ ــاص فـ ــي صـ ــنع السياسـ ــات
واتخاذ الق اررات
 .10انشاء وتطوير نظام ادارة الجودة الشاملة وحصول الجهاز على شهادة االيزو ISO-2001-2002
الهدف اإلستراتيجي الثالث :تحسين استخدام السجالت المركزية واإلدارية
تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ اربعة اهداف تنفيذية:

 .1تطوير استخدام السجالت المركزية.
.2

تط ـ ــوير اس ـ ــتخدام الس ـ ــجالت اإلداري ـ ــة ةوانش ـ ــاء قاع ـ ــدة بيان ـ ــات ش ـ ــاملة تض ـ ــم بيان ـ ــات تع ـ ــداد الس ـ ــكان والمس ـ ــوح

والسجالت اإلدارية.

 .2تنسيق المفاهيم والتصنيفات والمنهجيات اإلحصائية وفقا للمعايير الدولية.
.4

تطوير أساليب عرض البيانات الوصفية ( )Metadataالخاصة باإلحصاءات الرسمية.

االعتمـ ـ ــاد علـ ـ ــى السـ ـ ــجالت االداريـ ـ ــة فـ ـ ــي العمـ ـ ــل االحصـ ـ ــائي يسـ ـ ــاعد فـ ـ ــي تقليـ ـ ــل العـ ـ ــبء علـ ـ ــى المبحـ ـ ــوثين ويخفـ ـ ــض
بش ـ ــكل كبي ـ ــر ف ـ ــي تك ـ ــاليف جم ـ ــع البيان ـ ــات م ـ ــن الميـ ــدان ،وق ـ ــد ادرج الجه ـ ــاز موض ـ ــوع اس ـ ــتخدام الس ـ ــجالت اإلداري ـ ــة ف ـ ــي
العم ـ ـ ــل اإلحص ـ ـ ــائي ف ـ ـ ــي جمي ـ ـ ــع خطط ـ ـ ــه الش ـ ـ ــاملة وجـ ـ ـ ـاءت االس ـ ـ ــتراتيجية لتؤك ـ ـ ــد عل ـ ـ ــى تط ـ ـ ــوير اس ـ ـ ــتخدام الس ـ ـ ــجالت
المركزي ـ ــة واإلداري ـ ــة واالعتم ـ ــاد عليه ـ ــا كأح ـ ــد المص ـ ــادر األولي ـ ــة للبيان ـ ــات اإلحص ـ ــائية ،وق ـ ــد ق ـ ــام الجه ـ ــاز بجه ـ ــود كبيـ ـ ـرة
لتطـ ــوير اسـ ــتخدام السـ ــجالت وال ي ـ ـزال مسـ ــتمر فـ ــي تكثيـ ــف هـ ــذه الجهـ ــود لتصـ ــبح السـ ــجالت االداريـ ــة المصـ ــدر الرئيسـ ــي

للبيانات االحصائية وقد تم تنفيذ عدد من االنشطة في مجال تطوير استخدام هذه السجالت وكان من اهمها:
 .1العمـ ــل علـ ــى تط ـ ــوير واسـ ــتخدام الس ـ ــجالت المركزيـ ــة بالتع ـ ــاون م ـ ــع المؤسس ـ ــات المشـ ــاركة ف ـ ــي انظمـ ــة تس ـ ــجيل
السكان ،المباني ،والمنشات من خالل عمل اللجان الوطنية.

 .2تنفي ـ ــذ مس ـ ــح الس ـ ــجالت االداري ـ ــة م ـ ــع ال ـ ــو ازرات والمؤسس ـ ــات الحكومي ـ ــة م ـ ــن اج ـ ــل تحس ـ ــين اس ـ ــتخدام الس ـ ــجالت
االداريـ ـ ــة وتحديـ ـ ــد االحتياجـ ـ ــات التدريبيـ ـ ــة لمـ ـ ــوظفي الوحـ ـ ــدات االحصـ ـ ــائية وكـ ـ ــذلك مـ ـ ــن اجـ ـ ــل توحيـ ـ ــد المفـ ـ ــاهيم
والمصطلحات االحصائية.
 .2اع ـ ـ ــداد سياس ـ ـ ــة النظ ـ ـ ــام االحص ـ ـ ــائي ال ـ ـ ــوطني م ـ ـ ــن اج ـ ـ ــل تط ـ ـ ــوير اس ـ ـ ــتخدام الس ـ ـ ــجالت المركزي ـ ـ ــة والس ـ ـ ــجالت
االدارية في االحصاءات الرسمية.

 .4بناء وتطوير قاعدة بيانات التصنيفات االحصائية وتحميلها على صفحة الجهاز
 .5تط ـ ـ ــوير نظ ـ ـ ــام للبيان ـ ـ ــات الوص ـ ـ ــفية( )metadataوتخص ـ ـ ــيص خ ـ ـ ــادم س ـ ـ ــيرفر للبيان ـ ـ ــات الوص ـ ـ ــفية الت ـ ـ ــي ي ـ ـ ــتم
تجميعها حيث تم توثيق البيانات الوصفية لمسوح ومشاريع الجهاز ةواتاحتها لالستخدام العام
الهدف اإلستراتيجي الرابع :تطوير اإلحصاءات القطاعية

تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ اربعة اهداف تنفيذية:
 .1تطوير وتوسيع نطاق اإلحصاءات الصادرة عن الجهاز أو وحدات النظام اإلحصائي الوطني األخرى.
 .2تطوير استراتيجية وطنية للتعدادات.
nh/nh

.docx/28 January 2013 9 of 13االستراتيجية\تقييم االنجاز على االستراتيجية\C:\Users\haithamj\Desktop\ohoud

 .2تطوير جودة أطر العينات.
 .4تطوير تقنيات جمع البيانات.
قـ ـ ــام الجه ـ ـ ــاز بتحديـ ـ ــد نق ـ ـ ــاط الض ـ ـ ــعف والفج ـ ـ ـوات وال ـ ـ ــنقص فـ ـ ــي كاف ـ ـ ــة المؤشـ ـ ـ ـرات االحصـ ـ ــائية االقتص ـ ـ ــادية ،الس ـ ـ ــكانية
واالجتماعيـ ـ ــة والجغرافيـ ـ ــة وقـ ـ ــد تـ ـ ــم اعـ ـ ــداد تقريـ ـ ــر حـ ـ ــول االحصـ ـ ــاءات القطاعيـ ـ ــة فـ ـ ــي الجهـ ـ ــاز وتـ ـ ــم اقت ـ ـ ـراح عـ ـ ــدد مـ ـ ــن
التوص ـ ــيات لتط ـ ــوير وتحس ـ ــين وتوس ـ ــيع نط ـ ــاق اإلحص ـ ــاءات وق ـ ــام الجه ـ ــاز بالعم ـ ــل عل ـ ــى تنفي ـ ــذها باإلض ـ ــافة ال ـ ــى تنفي ـ ــذ
عدد االنشطة التي وردت في االستراتيجية وكان من اهم هذه االنشطة ما يلي:
 .1تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشرات االحصائية.
 .2االش ــتراك ب ــدورة  2011ض ــمن مجموعـ ــة االس ــكوا فـــي برن ــامج المقارنـ ــات الدولي ــة
)(ICP

Comparison

International

 Programويهـ ــدف البرنـ ــامج الـ ــى حسـ ــاب ممـ ــثالت القـ ــوة الش ـ ـرائية وحسـ ــاب الن ـ ـواتج المحليـ ــة االجمالي ـ ــة

باستخدام ممثالت القوة الشرائية ،وكذلك اجراء مقارنات لألسعار بين الدول وفق منهجية موحدة.
 .2تأسـ ـ ــيس نظـ ـ ــام المراقبـ ـ ــة االحصـ ـ ــائية (System

Statistical

 )Monitoringبهـ ـ ــدف تـ ـ ــوفير بيانـ ـ ــات

احصائية لمراقبة االوضاع االقتصادية واالجتماعية ضمن الخطط التنموية

 .4اعـ ــداد تقريـ ــر حـ ــول جـ ــودة تعـ ــداد السـ ــكان والمسـ ــاكن والمنشـ ــات لعـ ــام  ،2002حيـ ــث تـ ــم اعتمـ ــاد التقريـ ــر ليكـ ــون
مرجعية اساسية عند اعداد استراتيجية وطنية للتعداد في العام .2012
 .5اعداد تقرير حول تقييم جودة بيانات التعداد الزراعي 2010
 .6اسـ ـ ــتخدام االجه ـ ـ ـزة المحمولـ ـ ــة لجمـ ـ ــع البيانـ ـ ــات مـ ـ ــن الميـ ـ ــدان فـ ـ ــي عـ ـ ــدد مـ ـ ــن المسـ ـ ــوح مثـ ـ ــل االسـ ـ ــعار والقـ ـ ــوى
العاملة.

 .2بن ـ ــاء وتح ـ ــديث اط ـ ــر المعاين ـ ــة الخاص ـ ــة بالمس ـ ــوح الت ـ ــي ي ـ ــتم تنفي ـ ــذها ف ـ ــي الجه ـ ــاز عل ـ ــى اس ـ ــاس تع ـ ــداد ع ـ ــام
 2002حيـ ــث تـ ــم بنـ ــاء عـ ــدة اطـ ــر منهـ ــا :اطـ ــار مسـ ــح القـ ــوى العاملـ ــة ،اطـ ــار المسـ ــوح االس ـ ـرية ،اطـ ــار سلسـ ــلة
المسوح االقتصادية ،اطار مسوح المباني
الهدف اإلستراتيجي الخامس :تطوير العالقات الوطنية واإلقليمية والدولية
تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ ثالثة اهداف تنفيذية:
.1

تطوير العالقات الوطنية واإلقليمية والدولية.

 .2تعزيز حوار المنتجين والمستخدمين.
 .2تعزيز العالقات مع معاهد البحوث والجامعات.
يق ـ ــوم الجه ـ ــاز بص ـ ــورة مس ـ ــتمرة بتط ـ ــوير ش ـ ــبكة عالق ـ ــات عل ـ ــى المس ـ ــتويات الوطني ـ ــة واإلقليمي ـ ــة والدولي ـ ــة به ـ ــدف تط ـ ــوير
هـ ـ ــذه العالقـ ـ ــات وتعزيـ ـ ــز الح ـ ـ ـوار مـ ـ ــع مسـ ـ ــتخدمي البيانـ ـ ــات وخاصـ ـ ــة الوحـ ـ ــدات االحصـ ـ ــائية فـ ـ ــي الـ ـ ــو ازرات والمؤسسـ ـ ــات

الحكومي ـ ــة وم ارك ـ ــز االبح ـ ــاث والد ارس ـ ــات ،ولق ـ ــد اس ـ ــهمت اجتماع ـ ــات المجل ـ ــس االستش ـ ــاري لإلحص ـ ــاءات الرس ـ ــمية الت ـ ــي
يـ ـ ــتم عقـ ـ ــدها بصـ ـ ــورة دوريـ ـ ــة منتظمـ ـ ــة فـ ـ ــي تعزيـ ـ ــز ح ـ ـ ـوار المنتجـ ـ ــين والمسـ ـ ــتخدمين ،وقـ ـ ــد تـ ـ ــم خـ ـ ــالل فت ـ ـ ـرة االسـ ـ ــتراتيجية
تأسـ ـ ــيس مجموعـ ـ ــات عمـ ـ ــل ولجـ ـ ــان استشـ ـ ــارية مـ ـ ــن المسـ ـ ــتخدمين لتبـ ـ ــادل ال ـ ـ ـرأي معهـ ـ ــم بشـ ـ ــأن اإلحصـ ـ ــاءات التـ ـ ــي يـ ـ ــتم
إنتاجهـ ــا ،وقـ ــد قـ ــام الجهـ ــاز بتطـ ــوير عالقاتـ ــه الوطنيـ ــة واالقليميـ ــة والدولي ـ ــة – وهـ ــذه الجهـ ــود مسـ ــتمرة -م ـ ــن خـ ــالل تنفيـ ــذ
عدد من االنشطة اهمها:

 .1اعـ ـ ــداد تقريـ ـ ــر حـ ـ ــول فائـ ـ ــدة العالقـ ـ ــات االقليميـ ـ ــة والدوليـ ـ ــة حيـ ـ ــث شـ ـ ــمل التقريـ ـ ــر علـ ـ ــى ارشـ ـ ــادات وتوجيهـ ـ ــات
لالسترشاد بها عند المشاركة في اجتماعات او ندوات او مؤتمرات دولية او اقليمية.
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 .2تنفي ـ ــذ عـ ـ ــدد مـ ـ ــن ورل العمـ ـ ــل المنتظمـ ـ ــة للمسـ ـ ــتخدمين الرئيسـ ـ ــيين لإلحصـ ـ ــاءات ضـ ـ ــمن ثـ ـ ــالث محـ ـ ــاور :ورل
تتعلق بالنتائج والبيانات ،ورل متخصصة وورل خاصة بالجامعات الفلسطينية
 .2اعـ ــداد تقريـ ــر ومقترحـ ــات وتوصـ ــيات حـ ــول طـ ــرق ووسـ ــائل لتقويـ ــة وتعزي ـ ــز الـ ــروابط ب ـ ــين منتجـ ــي االحصـ ــاءات
الرسمية وتسهيل استخدام االحصائيات الرسمية للبحث.
 .4توقي ـ ــع اتفاقي ـ ــة ب ـ ــين الجه ـ ــاز المرك ـ ــزي لإلحص ـ ــاء الفلس ـ ــطيني والمؤسس ـ ــات االكاديمي ـ ــة لتحدي ـ ــد مس ـ ــئوليات ك ـ ــل
طرف ومجاالت التحليل االحصائي.

الهدف اإلستراتيجي السادس :التطوير الفني واإلداري

تحقيق هذا الهدف يتم من خالل تنفيذ ثالثة اهداف تنفيذية:
 .1تطوير سياسات الموارد البشرية.
 .2تطوير التخطيط السليم لألنشطة اإلحصائية والتخطيط المالي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

يت ـ ـ ــوفر ل ـ ـ ــدى الجه ـ ـ ــاز وص ـ ـ ــف وظيف ـ ـ ــي لجم ـ ـ ــع الوظ ـ ـ ــائف باإلض ـ ـ ــافة ال ـ ـ ــى برن ـ ـ ــامج ت ـ ـ ــدريب ش ـ ـ ــامل للم ـ ـ ــوظفين وأك ـ ـ ــدت
االس ـ ــتراتيجية عل ـ ــى ض ـ ــرورة تط ـ ــوير سياس ـ ــة ش ـ ــاملة للمـ ـ ـوارد البشـ ـ ـرية وتطبيقه ـ ــا ،وعل ـ ــى ال ـ ــرغم ان ل ـ ــدى الجه ـ ــاز نظ ـ ــام
جيـ ـ ــد للتخطـ ـ ــيط االداري والمـ ـ ــالي إال ان هنـ ـ ــاك ضـ ـ ــرورة لمراجعـ ـ ــة هـ ـ ــذا النظـ ـ ــام وتطـ ـ ــويره وفـ ـ ــي هـ ـ ــذا السـ ـ ــياق فقـ ـ ــد قـ ـ ــام
الجهـ ــاز بتنفيـ ــذ عـ ــدد مـ ــن االنشـ ــطة التـ ــي تتعلـ ــق بتطـ ــوير سياسـ ــة الم ـ ـوارد البش ـ ـرية ونظـ ــام التخط ـ ــيط فـ ــي الجهـ ــاز علـ ــى

النحو االتي:

 .1اعداد سياسة الموارد البشرية ويتم تطبيقها في الجهاز
 .2اع ـ ـ ــداد تقري ـ ـ ــر ح ـ ـ ــول الت ـ ـ ــدريب يش ـ ـ ــمل مقترح ـ ـ ــات وأولوي ـ ـ ــات واض ـ ـ ــحة ل ـ ـ ــدور وعملي ـ ـ ــات المرك ـ ـ ــز الفلس ـ ـ ــطيني
للتدريب االحصائي.
 .2تط ـ ــوير قاع ـ ــدة بيان ـ ــات لل ـ ــدورات التدريبي ـ ــة الخارجي ـ ــة والبعث ـ ــات الفني ـ ــة لتمك ـ ــين م ـ ــوظفي الجه ـ ــاز م ـ ــن المتابع ـ ــة
على تنفيذ توصيات هذه البعثات.

 .4تطـ ــوير نظـ ــام التخطـ ــيط لألنشـ ــطة االحصـ ــائية والبـ ــدء بإعـ ــداد اطـ ــار لمشـ ــاريع الجهـ ــاز التـ ــي يـ ــتم تنفيـ ــذها يحـ ــدد
مبررات تنفيذ المسح ،المخرجات ومؤشرات لقياس االداء
ملحق رقم  4يوضح االنجاز بالتفصيل على مستوى الهدف االستراتيجي والفرعي
 2.2مساهمة االستراتيجية في تفعيل استخدام البيانات االحصائية
لقـ ــد حقـ ــق الجهـ ــاز مـ ــن خـ ــالل تنفيـ ــذ انشـ ــطة االسـ ــتراتيجية العديـ ــد مـ ــن االنجـ ــازات التـ ــي انسـ ــجمت م ـ ـع رسـ ــالة الجهـ ــاز
حيـ ــث س ـ ــاهم تنفي ـ ــذ هـ ــذه االنش ـ ــطة ف ـ ــي تحقيـ ــق االه ـ ــداف االس ـ ــتراتيجية وكـ ــان له ـ ــذه االنج ـ ــازات االث ـ ــر الكبي ـ ــر ف ـ ــي دع ـ ــم
وترسيخ النظام االحصائي الوطني

لقـ ـ ــد اسـ ـ ــهم تنفيـ ـ ــذ انشـ ـ ــطة االسـ ـ ــتراتيجية فـ ـ ــي دعـ ـ ــم وترسـ ـ ــيخ النظـ ـ ــام االحصـ ـ ــائي الـ ـ ــوطني وتطـ ـ ــوير نشـ ـ ــر واسـ ـ ــتخدام

االحصـ ـ ــاءات وأحـ ـ ــدث نقلـ ـ ــة نوعيـ ـ ــة فـ ـ ــي تعزيـ ـ ــز جـ ـ ــودة البيانـ ـ ــات االحصـ ـ ــائية وقـ ـ ــد ادى ذلـ ـ ــك لزيـ ـ ــادة اعتمـ ـ ــاد صـ ـ ــانعي
السياسـ ــات علـ ــى اسـ ــتخدام البيانـ ــات االحصـ ــائية فـ ــي تطـ ــوير خطـ ــط التنميـ ــة كمـ ــا اتضـ ــح مـ ــن نتـ ــائج المسـ ــح الـ ــذي نفـ ــذه

الجهاز عام  0200لقياس اثر استخدام االحصاء في القطاع العام
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تـ ــم تلبيـ ــة احتياجـ ــات مسـ ــتخدمي البيانـ ــات مـ ــن خـ ــالل التجـ ــاوب مـ ــع طلبـ ــاتهم عـ ــن طريـ ــق قسـ ــم خـ ــدمات الجمهـ ــور ونشـ ــر
البيانـ ـ ــات االحص ـ ـ ــائية م ـ ـ ــن خ ـ ـ ــالل الص ـ ـ ــفحة االلكتروني ـ ـ ــة للجه ـ ـ ــاز والت ـ ـ ــي ت ـ ـ ــم تطويره ـ ـ ــا لتس ـ ـ ــهيل وص ـ ـ ــول المس ـ ـ ــتخدمين
للبيان ـ ــات وتط ـ ــوير قواع ـ ــد بيان ـ ــات احص ـ ــائية والبيان ـ ــات الوص ـ ــفية كم ـ ــا ت ـ ــم تط ـ ــوير مح ـ ــرك البح ـ ــث،

كم ـ ــا ات ـ ــاح نش ـ ــر

الرزنام ـ ــة االحص ـ ــائية عل ـ ــى ص ـ ــفحة الجه ـ ــاز امكاني ـ ــة التع ـ ــرف عل ـ ــى مواعي ـ ــد نش ـ ــر المنتج ـ ــات االحص ـ ــائية لتمكي ـ ــنهم م ـ ــن
الحصـ ـ ــول علـ ـ ــى هـ ـ ــذه المنتجـ ـ ــات فـ ـ ــي الوقـ ـ ــت المناسـ ـ ــب .وقـ ـ ــد سـ ـ ــاهم مسـ ـ ــح رضـ ـ ــى المسـ ـ ــتخدمين الـ ـ ــذي ينفـ ـ ــذه الجهـ ـ ــاز

بصـ ــورة دوريـ ــة فـ ــي تطـ ــوير المنتجـ ــات اإلحصـ ــائية والخـ ــدمات التـ ــي يقـ ــدمها الجهـ ــاز لتلبيـ ــة احتياجـ ــات فئـ ــات المسـ ــتخدمين
المختلفة.
وض ـ ــمن سياس ـ ــة الجه ـ ــاز الهادف ـ ــة لتعزي ـ ــز اس ـ ــتخدام البيان ـ ــات اإلحص ـ ــائية ف ـ ــي مج ـ ــال البح ـ ــث العلم ـ ــي وبه ـ ــدف تمك ـ ــين
البـ ــاحثين مـ ــن الوصـ ــول إلـ ــى بيانـ ــات متنوعـ ــة تخـ ــدم مختلـ ــف األغ ـ ـراض العلميـ ــة  ،فقـ ــد تـ ــم فـ ــتح مركـ ــز البحـ ــث العلمـ ــي

السـ ــتخدام البيانـ ــات الخـ ــام فـ ــي المقـ ــر الرئيسـ ــي للجهـ ــاز وفـ ــق إج ـ ـراءات ومعـ ــايير يحـ ــددها الجهـ ــاز حيـ ــث يـ ــوفر الجهـ ــاز
البيان ـ ـ ــات المطلوب ـ ـ ــة وف ـ ـ ــق مع ـ ـ ــايير تحم ـ ـ ــي سـ ـ ـ ـرية البيان ـ ـ ــات وخصوص ـ ـ ــية األفـ ـ ـ ـراد طبق ـ ـ ــا لق ـ ـ ــانون اإلحص ـ ـ ــاءات العام ـ ـ ــة
الفلسطيني لعام . 0222
كمـ ـ ــا تـ ـ ــم تـ ـ ــوفير بيانـ ـ ــات ألصـ ـ ــحاب الق ـ ـ ـرار حـ ـ ــول الفلسـ ـ ــطينيين فـ ـ ــي أمـ ـ ــاكن تواجـ ـ ــدهم للمسـ ـ ــاعدة فـ ـ ــي تحسـ ـ ــين ظـ ـ ــروفهم
المعيش ـ ــية م ـ ــن خ ـ ــالل تفعي ـ ــل العم ـ ــل عل ـ ــى احص ـ ــاءات الش ـ ــتات وتنفي ـ ــذ ع ـ ــدد م ـ ــن المس ـ ــوح والمش ـ ــاريع ح ـ ــول الالجئ ـ ــين
الفلس ـ ــطينيين ف ـ ــي لبن ـ ــان بالتع ـ ــاون م ـ ــع المنظم ـ ــات االقليمي ـ ــة والدولي ـ ــة مث ـ ــل اليونيس ـ ــيف ،االن ـ ــروا ،منظم ـ ــة العم ـ ــل الدولي ـ ــة
والفافو.
وق ـ ــام الجه ـ ــاز بتنفي ـ ــذ مس ـ ــح خ ـ ــالل الع ـ ــام  2010لقي ـ ــاس اث ـ ــر اس ـ ــتخدام االحص ـ ــاء ف ـ ــي القط ـ ــاع الع ـ ــام وي ـ ــتم تنفي ـ ــذ ه ـ ــذا
المسـ ــح بصـ ــورة دوريـ ــة كـ ــل سـ ــنتين ،كمـ ــا بـ ــدأ الجهـ ــاز عـ ــام  2012بتنفيـ ــذ مسـ ــح مماثـ ــل لقيـ ــاس اثـ ــر اسـ ــتخدام االحصـ ــاء

فـ ــي القطـ ــاع الخـ ــاص وتهـ ــدف هـ ــذه المسـ ــوح الـ ــى توحيـ ــد المفـ ــاهيم والمؤش ـ ـرات اإلحصـ ــائية مـ ــع مصـ ــادر البيانـ ــات وتفعيـ ــل
وتعزي ـ ــز العالق ـ ــة م ـ ــع مص ـ ــادر البيان ـ ــات باإلض ـ ــافة ال ـ ــى تط ـ ــوير ق ـ ــدرات المس ـ ــتخدمين ع ـ ــن طري ـ ــق تحدي ـ ــد احتياج ـ ــاتهم
التدريبي ـ ــة لض ـ ــمان اس ـ ــتخدام البيان ـ ــات ف ـ ــي التخط ـ ــيط التنم ـ ــوي والتخط ـ ــيط أالس ـ ــتراتيجي وق ـ ــد ش ـ ــملت المؤشـ ـ ـرات اس ـ ــتخدام
البيانات االحصائية بشكل عام ،نوع أالستخدام مجال أالستخدام الق اررات التي تم اتخاذها ومستوى االستخدام.

وقـ ــد شـ ــمل المسـ ــح  45مؤسسـ ــة وهيئـ ــة حكوميـ ــة والتـ ــي تعتبـ ــر مصـ ــدر لبيانـ ــات السـ ــجالت االداريـ ــة فـ ــي الجهـ ــاز وبين ـ ـت
النت ـ ـ ــائج ان مج ـ ـ ــاالت اس ـ ـ ــتخدام البيان ـ ـ ــات ش ـ ـ ــملت البيانـ ـ ـ ــات االقتص ـ ـ ــادية ،الس ـ ـ ــكانية واالجتماعي ـ ـ ــة والجغرافي ـ ـ ــة وتشـ ـ ـ ــير
النتائج االساسية للمسح الى االتي:


 %10.0م ـ ــن المؤسس ـ ــات الحكومي ـ ــة تس ـ ــتخدم البيانـ ـ ــات االحص ـ ــائية ف ـ ــي إعــ ــداد الخط ـ ــط السـ ـ ــنوية



 %3..7من المؤسسات تستخدم البيانات االحصائية في اتخاذ الق اررات داخل المؤسسة.



 %1..1تستخدم البيانات االحصائية في اعداد السياسات.



 %31.5تسـ ـ ــتخدم البيانـ ـ ــات فـ ـ ــي إعـ ـ ــداد د ارسـ ـ ــات جـ ـ ــدوى خاصـ ـ ــة بتنفيـ ـ ــذ مشـ ـ ــاريع ضـ ـ ــمن نطـ ـ ــاق

واالستراتيجية.

المؤسسة.


 %1..4مـ ـ ـ ــن المؤسسـ ـ ـ ــات الحكوميـ ـ ـ ــة تسـ ـ ـ ــتخدم البيانـ ـ ـ ــات االحصـ ـ ـ ــائية فـ ـ ـ ــي اعـ ـ ـ ــداد اوارق عمـ ـ ـ ــل
تخص الو ازرة.



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

كم ــا ق ــام الجه ــاز بتنفي ــذ مس ــح مماث ــل لقي ــاس اث ــر اس ــتخدام االحص ــاء ف ــي رس ــم السياس ــات وص ــنع القـ ـ اررات ف ــي القط ــاع
ألخ ـ ـ ــاص  ،0200وتتمح ـ ـ ــور مؤشـ ـ ـ ـرات المس ـ ـ ــح ف ـ ـ ــي مجموع ـ ـ ــة مواض ـ ـ ــيع رئيس ـ ـ ــية أهممه ـ ـ ــا م ـ ـ ــدى اس ـ ـ ــتخدام مؤسس ـ ـ ــات
nh/nh
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القطـ ــاع الخـ ــاص للبيانـ ــات اإلحصـ ــائية الرسـ ــمية الصـ ــادرة عـ ــن الجهـ ــاز ونـ ــوع البيانـ ــات اإلحصـ ــائية المسـ ــتخدمة فـ ــي هـ ــذه
المؤسسـ ــات ومس ـ ــتوى أالس ـ ــتفادة ويتطـ ــرق أيض ـ ــا إل ـ ــى احتياجـ ــات المؤسس ـ ــات المس ـ ــتقبلية م ـ ــن البيان ـ ــات .يت ـ ــألف مجتم ـ ــع
الد ارس ـ ــة (اله ـ ــدف) للمس ـ ــح م ـ ــن كاف ـ ــة المؤسس ـ ــات الكبيـ ـ ـرة العامل ـ ــة ف ـ ــي القط ـ ــاع ألخ ـ ــاص وبل ـ ــا حج ـ ــم االط ـ ــار 1,242
مؤسسة .وتشير النتائج االساسية للمسح الى االتي:



 %0..4من المؤسسات في القطاع الخاص تستخدم البيانات االحصائية الصادرة عن الجهاز

 %41.2مـ ـ ــن المؤسسـ ـ ــات التـ ـ ــي تسـ ـ ــتخدم بيانـ ـ ــات الجهـ ـ ــاز تسـ ـ ــتخدمها فـ ـ ــي مجـ ـ ــال اعـ ـ ــداد الخطـ ـ ــط السـ ـ ــنوية
واإلستراتيجية والموازنات للمؤسسة.



 %41.1مـ ـ ــن المؤسس ـ ـ ــات الت ـ ـ ــي تسـ ـ ــتخدم بيان ـ ـ ــات الجه ـ ـ ــاز تسـ ـ ــتخدمها ف ـ ـ ــي مج ـ ـ ــال اعـ ـ ــداد د ارس ـ ـ ــات ج ـ ـ ــدوى
خاصة بتنفيذ مشاريع اقتصادية في المؤسسة.



 % 44.3م ـ ــن المؤسس ـ ــات الت ـ ــي تس ـ ــتخدم بيان ـ ــات الجه ـ ــاز تس ـ ــتخدمها ف ـ ــي مج ـ ــال اع ـ ــداد اوراق عم ـ ــل تخ ـ ــص
المؤسسة.

 .4التحديات والمعوقات التي واجهت تطبيق وتنفيذ انشطة االستراتيجية

ق ـ ـ ـام الجهـ ـ ــاز بتنفيـ ـ ــذ العديـ ـ ــد مـ ـ ــن انشـ ـ ــطة االسـ ـ ــتراتيجية وخـ ـ ــالل تنفيـ ـ ــذ هـ ـ ــذه االنشـ ـ ــطة فقـ ـ ــد بـ ـ ــرز عـ ـ ــدد مـ ـ ــن المشـ ـ ــاكل
المعوق ـ ــات الت ـ ــي ادت ال ـ ــى ع ـ ــدم اكتم ـ ــال تنفي ـ ــذ بع ـ ــض االنش ـ ــطة او تأجيله ـ ــا ال ـ ــى وق ـ ــت الحــ ــق وك ـ ــان م ـ ــن اه ـ ــم هــ ــذه
المشاكل والمعوقات ما يلي:


ال يزال عدد من الو ازرات غير ملتزمة باستخدام االدلة المعيارية والتصنيفات االحصائية



عدد من الو ازرات لم تكلف جهة محددة لعمل االحصاءات الرسمية



عدم توفر موارد بشرية كافية لتطوير السجالت االدارية إلغراض ادارية ةواحصائية



صعوبة العمل في القدس وخلف الجدار

 .5التوصيات
علـ ــى ضـ ــوء مراجعـ ــة الي ـ ــة المتابعـ ــة علـ ــى تنفي ـ ــذ انشـ ــطة االسـ ــتراتيجية وتجرب ـ ــة لجن ـ ــة تنس ـ ــيق الجهـ ــود الوطني ـ ــة
لتنفيذ وتطبيق انشطة اإلستراتيجية فيما يلي اهم التوصيات:


تكلي ـ ـ ــف جه ـ ـ ــات مح ـ ـ ــددة ف ـ ـ ــي ال ـ ـ ــو ازرات والمؤسس ـ ـ ــات الحكومي ـ ـ ــة للمتابع ـ ـ ــة عل ـ ـ ــى تط ـ ـ ــوير الس ـ ـ ــجالت
االدارية لإلغراض االدارية واإلحصائية



االلتزام بق اررات مجلس الوزراء فيما يتعلق باألدلة االحصائية والتصنيفات



تعزي ـ ــز ق ـ ــدرة الوح ـ ــدات اإلحص ـ ــائية ف ـ ــي ال ـ ــو ازرات للمس ـ ــاهمة ف ـ ــي اس ـ ــتكمال بن ـ ــاء النظ ـ ــام اإلحص ـ ــائي
الوطني

nh/nh
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ملحق رقم 10

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
لجنة
تنسيق الجهود لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية
المؤسسة

االسم

هاتف
4388892

فاكس
4388899
2422791

د .أسعد رمالوي

و ازرة الصحة

عماد شنان

و ازرة الداخلية واألمن الوطني

2422791

م .سعادة حمودة

و ازرة التربية والتعليم العالي

2983278

2983207

م .بدر ابو زهره

و ازرة التخطيط والتنمية اإلدارية

2973010

2973012

ابراهيم هنطش

معهد ماس

2987053

2987055

نظمي حرب

الجهاز المركزي لإلحصاء

جوال
8333313999
0599-306480

0599-258160

0599-433289

nh/nh

الفلسطيني

0593-219251

4384988

4384918

0599-253775

\doc/28/01/2013االستراتيجية\ملحق رقم  - 1فريق االستراتيجيةC:\Users\haithamj\Desktop\ohoud.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية
لجنة تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ وتطبيق االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الرسمية
تم تطوير االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية بالتشاور مع كافة األطراف ذات العالقة بالنظام اإلحصائي من
خالل ورش العمل واالجتماعات التي عقدت مع كافة القطاعات خالل عملية إعداد االستراتيجية ،وقد تم اعتماد

االستراتيجية في المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية كما تم تبني االستراتيجية في المؤتمر الدولي حول النظام
اإلحصائي الذي عقد في رام اهلل خالل الفترة .4883/6/49-44
المهمة الرئيسية للجنة :تنسيق الجهود الوطنية لتنفيذ وتطبيق االستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية
المهام الفرعية:

 .1المتابعة على تنفيذ االستراتيجية حسب الخطة المعدة لذلك.
 .4إمكانية التعديل على الخطة حسب الظروف والمناخ المتوفر ومالءمتها مع المستجدات واألولويات الوطنية.
 .9تقديم تقارير نصف سنوية حول تقدم العمل على تنفيذ االستراتيجية إلى المجلس االستشاري لإلحصاءات الرسمية
 .2المشاركة في نقاش تقدم العمل على تنفيذ االستراتيجية مع الشركاء من خالل ورش عمل موسعة سنوية.
آلية عمل اللجنة:

 .1عقد اجتماعات دورية شهرية

 .4مراجعة تقارير تقدم العمل على تنفيذ االستراتيجية
 .9إعداد تقرير سنوي شامل حول تنفيذ وتطبيق االستراتيجية وعرضه في ورشة العمل السنوية مع الشركاء في النظام
اإلحصائي الوطني
 .2إعداد مقترحات لتعديل االستراتيجية إذا تطلب األمر ذلك
 .3إعداد تقارير تقدم عمل نصف سنوية ورفعها للمجلس االستشاري

 .6تسهيل مهام فرق عمل الجهاز على تنفيذ االستراتيجية وخاصة فيما يتعلق بالمواضيع التالية:

nh/nh



تعزيز استخدام البيانات اإلحصائية في التخطيط واتخاذ الق اررات



تطوير السجالت اإلدارية والمركزية كمصدر بيانات إحصائية



االلتزام الكامل باستخدام التصنيفات والمصطلحات اإلحصائية
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ملحق رقم ""2

االستراتيجية الوطنية لالحصاءات الرسمية 9002-9002
الخطة التنفيذية

الهدف االستراتيجي .0 :دعم وترسيخ النظام اإلحصائي الوطني

ال نشطة

الهدف الفرعي
9002
0.0

نظام

إحصائي

وطني متكامل من خالل

تطوير

بنيته

التحتية



اإلستشاري لإلحصاءات.


التواصل مع المجلس االستشاري لإلحصاءات ورئيس



الوزراء والتنسيق لتقديم النظام اإلحصائي الوطني

وتحسين التنسيق بين

عناصره

عرض االستراتيجية على رئيس الوزراء والمجلس

9000




وتطوره.
ّ



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

حول مفهوم النظام اإلحصائي الوطني والعمل





عقد اجتماعات وتحضيرات خاصة بدليل



9009

تطبيق دليل النظام اإلحصائي



عقد اجتماعات حول تجربة

النظام اإلحصائي الوطني( ،مستمر).

الوطني من قبل الجهاز

وامكانية

العمل على إعداد المسودة من دليل

المركزي لإلحصاء الفلسطيني

من دليل النظام اإلحصائي

النظام اإلحصائي الوطني.

والوحدات اإلحصائية في

الوطني.

رفع المسودة من دليل النظام اإلحصائي

الو ازرات.



مراجعة

ال يوجد نشاطات

النسخة

العمل على مراجعة واعتماد
من

دليل

الوطني الى المجلس اإلستشاري

نسخة

لإلحصاءات الرسمية

اإلحصائي الوطني.

النظام

العمل على إعداد المسودة النهائية من
دليل النظام اإلحصائي الوطني.

المستقبلي.
إعداد نسخة أولية لنشرة حول مفهوم النظام

9000

9002



اعتماد دليل النظام اإلحصائي الوطني.

اإلحصائي الوطني



عقد اجتماعات مع الوحدات االحصائية
وتحضيرات خاصة بدليل النظام اإلحصائي
الوطني

متطلبات التنفيذ
 9.0دور فعال للوحدات
اإلحصائية في الو ازرات

الرئيسية والهيئات العامة،

وانشاء مثل هذه الوحدات

حيثما يلزم

NH/OH

موظف واحد لمدة عام (يشمل البنية التحتية).


إعداد قائمة شاملة بالوحدات ضمن النظام اإلحصائي

موظف واحد لمدة عام (يشمل البنية التحتية)


الوطني.


تنفيذ المرحلة األولى من خطة العمل

موظف واحد لمدة عام (يشمل البنية

موظف واحد لمدة عام (يشمل البنية

التحتية)

التحتية)



االستمرار

في

تنفيذ

خطة

الخاصة بتحسين البنية التحتية :التدريب

العمل ،التدريب وتحسين البنية

العمل ،التدريب وتحسين البنية

واالتصاالت

التحتية لتكنولوجيا المعلومات

التحتية لتكنولوجيا المعلومات

في

في

تحضير خطة عمل من أجل تحسين البنية التحتية في

وتكنولوجيا

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ( )ICTوالتدريب في

( )ICTفي الو ازرة الرئيسية األولى.

واالتصاالت

بناء وانشاء وحدات إحصائية في

المجموعة الخامسة للو ازرات.

الو ازرات الرئيسية.





االستمرار في تنفيذ خطة

المعلومات
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()ICT

واالتصاالت

()ICT

ال يوجد نشاطات

مؤسسات النظام اإلحصائي
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ال نشطة

الهدف الفرعي
9002


المحدثة ومسودة خطة
مناقشة مسودة ورقة العمل
ّ
العمل.



المحدثة وخطة التنفيذ على المجلس
عرض ورقة العمل
ّ



موظف واحد لمدة عام (يشمل البنية التحتية).



تدريب خاص بالو ازرات

9000

9000
الوزارات.




التدريب

بيئة

وتطوير

تكنولوجيا

9009

إنشاء وحدات إحصائية في
الو ازرات.

9002

الوطني األخرى.


المعلومات واالتصاالت ()ICT

اإلستشاري لإلحصاءات الرسمية.

إعداد تقرير أولي حول تنظيم
الوحدات

اإلحصائية

مؤسسات

وو ازرات

في
النظام

اإلحصائي الوطني.


مؤتمر حول النظام اإلحصائي
الوطني

متطلبات التنفيذ



موظف واحد لمدة عام (يشمل البنية



التحتية).

البنية التحتية).

 2.0دور فعال للهيئات
التي

تدعم

النظام

اإلحصائي الوطني





تدريب خاص بالو ازرات



بالوزرات
ا
تدريب خاص





شخص من خبراء تكنولوجيا المعلومات



شخص من خبراء تكنولوجيا



شخص من خبراء تكنولوجيا



الفلسطينية.


مراجعة استبيان التقييم الذاتي األوروبي بما يتعلق



اإلحصائية

الممارسات




الرسمية

نتائج

التقييم

الذاتي

البدء بتمرين على العمل إلنتاج

ومسودة

اإلحصائي

للنظام

تقييم

الجهاز

ألداء

للمعايير العربية


وفقاً

تحليل ونقاشات داخلية لنتيجة
مراجعة النظير.



الفلسطيني.


استقدام بعثة فنية عربية لعمل

اإلعدادات للتقييم الذاتي في
الو ازرات

تحليل ونقاشات داخلية لنتيجة



المرحلة الثانية للتقييم الذاتي:

مراجعة البعثة الفنية.

و ازرات أخرى مع وحدات

نقاش حول تطبيق هذه األدوات في



تمرين على عمل ورقة مشتركة.

إحصائية.

الوطني



في

وحدات

النظام

اإلحصائي

األخرى.
التحضير الستقدام بعثة فنية دولية لعمل
تقييم

ألداء الجهاز

األوروبية.
NH/OH



وثيقة مشتركة لبرامج العمل

اإلستشاري لإلحصاءات لالعتماد.



استقدام بعثة فنية دولية لعمل

المشتركة

إجراءات وأدلة العمل إلى المجلس


البنية التحتية).

(ويشمل البنية التحتية).

األوروبية.

الفلسطينية
رفع

المعلومات لمدة سنتين (ويشمل

المعلومات لمدة سنتين

تقييم ألداء الجهاز وفقاً للمعايير

إعداد إجراءات وأدلة العمل الخاصة
بمراقبة منتظمة حول االلتزام بميثاق

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

عرض وتقديم نتائج التقييم الذاتي لكافة



موظفي الجهاز

بوضع الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.


البنية التحتية).
تدريب خاص بالو ازرات

لمدة سنتين (ويشمل البنية التحتية).
مراجعة ميثاق الممارسات اإلحصائية الرسمية

موظف واحد لمدة عام (يشمل



موظف واحد لمدة عام (يشمل

وفقاً للمعايير
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اإلعداد

للتقييم

الذاتي



رفع الورقة المشتركة لبرامج

الو ازرات.

عمل

المرحلة األولى من التقييم

الوطني

الذاتي

في

هيئات

اإلحصائي الوطني

النظام

النظام
إلى

اإلحصائي
المجلس

اإلستشاري لإلحصاءات.


المرحلة الثالثة للتقييم الذاتي:
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ال نشطة

الهدف الفرعي
9000

9002


9000

نقاش مع الو ازرات الرئيسية حول برامج



العمل اإلحصائية الخاصة بهم.




مقترح نموذج موحد إلعداد برنامج عمل

التحضير لتقييم وضع الجهاز
وفقاً للمعايير العربية

الوطني األخرى التي فيها

رفع مسودة الورقة المشتركة

مشترك لعناصر النظام اإلحصائي

لبرامج

الوطني.

المجلس

عرض وتقديم برنامج عمل سلطة النقد

لإلحصاءات.

الفلسطينية ،و ازرة التربية والتعليم العالي،







9009
مؤسسات النظام اإلحصائي

الو ازرات

عمل

9002

وحدات إحصائية.

إلى

اإلستشاري

تحليل وتقديم نتيجة الجولة

وو ازرتي الصحة والداخلية إلى المجلس

األولى

اإلستشاري لإلحصاءات.

للوحدات

التحضير لتقييم واقع الجهاز وفقاً

الو ازرات.

من

التقييم

الذاتي

اإلحصائية

في

للمعايير األوروبية من قبل جهات

أوروبية.

متطلبات التنفيذ

عبء العمل مستوعب من قبل الجهاز

عبء العمل مستوعب من قبل الجهاز

عبء العمل مستوعب من قبل

عبء العمل يتم استيعابه من قبل

الجهاز

تكلفة البعثة الفنية العربية (رسوم،

تكلفة البعثة الفنية الدولية (رسوم،

سفر ،فندق ،إلخ ،تكلفة  3خبراء

سفر ،فندق ،إلخ ،تكلفة  3خبراء

عرب لمدة أسبوع عمل (+ )1

دوليين

لمدة

أسبوع

عمل

+

التحضيرات وكتابة التقارير).

التحضيرات وكتابة التقارير).

الهدف اإلستراتيجي  :9نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها.
النشطة

الهدف الفرعي
9002
 0.9إستراتيجية فعالة لنشر
اإلحصاءات وتطوير المكتبة
الوطنية لإلحصاءات.



تقي يييم الموق ييع اإللكترون ييي والص ييفحة الداخلي يية الخاص يية



بالجهاز باالستعانة بمساعدة ّفنية من الخارج.
عييرض نتييائج مسييا رضييى المييوظفين الخيياص بالجهيياز
عل ي ييى م ي ييوظّفي الجه ي يياز وعل ي ييى المجل ي ييس اإلستش ي يياري

لإلحصاءات.
NH/OH

9000




تقي ي ي ييديم مسي ي ي ييودة خطي ي ي يية عمي ي ي ييل المكتبي ي ي يية

9000


9009

االستمرار في إعيداد خطية عميل



االنته ي يياء م ي يين إع ي ييداد الخط ي يية

اإلحصي ي ي ي ييائية الوطنيي ي ي ي يية إلي ي ي ي ييى المجلي ي ي ي ييس

المرحليية األولييى إلنشيياء المكتب يية

التنفيذي ي ي ي يية ،إلنش ي ي ي يياء المكتب ي ي ي يية

اإلستشاري لإلحصاءات.

اإلحصائية الوطنية.

اإلحصائية الوطنية.

تنفي ي ي ي ي ييذ مس ي ي ي ي ييا جدي ي ي ي ي ييد ح ي ي ي ي ييول رض ي ي ي ي ييى
المستخدمين وعرض نتائجه
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الب ي ييدء واالس ي ييتمرار ف ي ييي إع ي ييداد
المرحل ي ي يية الثاني ي ي يية م ي ي يين الخط ي ي يية



9002
ال يوجد نشاطات

تنفيييذ ونشيير نتييائج مسييا حييول
رضى المستخدمين.
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النشطة

الهدف الفرعي
9002


العمييل علييى تحييديي وتقوييية وحييدة المعلومييات وتييدريب

9000


طاقمها.


االنتهاء مين تقيييم الموقيع اإللكترونيي واإلنترنيت وتقيديم



9009

9000

االنتهي ي يياء مي ي يين تحي ي ييديي وتجديي ي ييد الموقي ي ييع

التنفيذي ي ي ي ي ي يية إلنش ي ي ي ي ي يياء المكتب ي ي ي ي ي يية

اإللكتروني بشكل نهائي

اإلحصائية الوطنية.

البييدء بدعييداد خطيية عمييل المرحليية األولييى





9002

تقييييم أداء المكتبيية اإلحصييائية
الوطنية.

الب ييدء ف ييي المرحل يية الثالث يية م يين

مس ي ي ي ي ي ييودة اقت ارح ي ي ي ي ي ييات لتجدي ي ي ي ي ي ييد أدوات إدارة الموق ي ي ي ي ي ييع

لتأسي ي يييس المكتبي ي يية اإلحصي ي ييائية الوطنيي ي يية

الخطي ي ي يية التنفيذيي ي ي يية مي ي ي يين أجي ي ي ييل

اإللكتروني ،واصدار ق اررات حول التجديد تشمل:

باالستعانة بمساعدة فنية.

تأسي ي ي ي ي ي يييس وانشي ي ي ي ي ي يياء المكتبي ي ي ي ي ي يية

أ) برمجيات إدارة الموقع اإللكترونيي

اإلحصي ي ييائية الوطنيي ي يية ،وتغطي ي ييي

ب) نشر قاعدة بيانات الموقع التفاعليية (PC-
)Axis, PX-web
ج) سياس ي ي يية إدارة الموق ي ي ييع اإللكترون ي ي ييي وتش ي ي ييمل

وحي ي ي ي ييدات النظي ي ي ي ييام اإلحصي ي ي ي ييائي
الوطني األخرى.

استحداي وظيفة مسؤول الموقع اإللكتروني.


تعيين مدير المكتبة الوطنية لإلحصاءات.



تعيين مسؤول الموقع اإللكتروني



المرحلة األولى من تنفيذ تجديد الموقع اإللكتروني.



خط يية عم ييل بمس يياعدة فني يية م يين أج ييل تأس يييس وانش يياء
المكتبي ي يية الوطنيي ي يية لإلحصي ي يياءات ،وتشي ي ييمل إقت ارحي ي ييات
لتغييي ي يرات ف ي ييي التنظ ي يييم ،ونق ي ييل المس ي ييؤوليات ،وتحدي ي ييد
الفنيي ي يية
المي ي ييوظفين ،والتي ي ييدريب المطلي ي ييوب ،والمسي ي يياعدة ّ

المطلوب يية والزي ييارات الد ارس ييية المقترح يية إل ييى مؤسس ييات

إحصائية أخرى.

متطلبات التنفيذ



موظف واحد لمدة عام (يشمل البنية التحتية).



بعثتين فنيتين بواقع أسبوعين لكل مهمة.





التحتية).

مدير المكتبة الوطنية لإلحصاءات= رواتب  +البنية



بعثتين فنيتين بواقع أسبوعين لكل مهمة.

التحتية  +زيارة دراسية خارجية.



م ي ييدير المكتب ي يية الوطني ي يية لإلحص ي يياءات=



مسؤول الموقع= رواتب إضافية  +البنية التحتية +



تحديث مهارات وحدة المعلومات 3 :دورات تدريبية.

رواتييب  +البني يية التحتييية  +زي ييارة د ارس ييية

الزيارة الدراسية الخارجية.








البنية التحتية).

علييى النشيياطات المطلوبيية ف ييي

بعثتي ييين فنيتي ييين بواقي ييع أسي ييبوعين

السنة الثانية.

لكل مهمة.


مي ي ي ي ي ي ي ييدير المكتبي ي ي ي ي ي ي يية الوطنيي ي ي ي ي ي ي يية

خارجية.

لإلحص يياءات= روات ييب  +البني يية

مسؤول الموقيع= رواتيب إضيافية  +البنيية

التحتية  +زيارة دراسية خارجية.

التحتية  +الزيارة الدراسية الخارجية.

تعيييين صخصييائيي معلومييات جييدد :مييوظفين اثنييين جييدد

 +البنية التحتية  +الزيارة الدراسية الخارجية.
NH/OH

موظي ييف واحي ييد لمي ييدة عي ييام (يشي ييمل البنيي يية



موظييف واحييد لمييدة عييام (يشييمل

تح ي ييديي مهي ي ييارات وحي ي ييدة المعلومي ي ييات3 :
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نش ي ي يياطات منتظم ي ي يية إض ي ي ييافية



مسؤول الموقيع= رواتيب إضيافية
 +البنيي ي ي ي يية التحتيي ي ي ي يية  +الزيي ي ي ي ييارة
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النشطة

الهدف الفرعي
9000

9002

9000

دورات تدريبية.


الدراسية الخارجية.

تعيين أخصائيي معلومات جدد :ميوظفين



اثن ييين ج ييدد  +البني يية التحتي يية  +الزي ييارة
الدراسية الخارجية.




9009

9002

تحي ي ي ي ي ي ي ييديي مهي ي ي ي ي ي ي ييارات وحي ي ي ي ي ي ي ييدة
المعلومات 3 :دورات تدريبية.



تعيين أخصائيي معلومات جدد:

الفنييية كمتابعيية لنتييائج مسيياعدة
المسيياعدة ّ
الس ي ي يينة األول ي ي ييى .مهم ي ي يية واح ي ي ييدة م ي ي ييدتها

التحتيي ي ي ي يية  +الزيي ي ي ي ييارة الد ارسي ي ي ي ييية

أسبوعين.

الخارجية.

تحي ييديي وحي ييدة المعلومي ييات = زيي ييادة في ييي

م ييوظفين اثن ييين ج ييدد  +البني يية



الرواتب

الفنيية كمتابعية لنتييائج
المسياعدة ّ
مسي يياعدة السي يينة األولي ييى .مهمي يية
واحدة مدتها أسبوعين.



تحي ي ييديي وحي ي ييدة المعلومي ي ييات =
زيادة في الرواتب

 9.9قدرات تحليل إحصائي ال يوجد نشاطات
مناسبة

اإلحصائي

داخل

الوطني

المستخدمين.



النظام
وبين





مراجعة الممارسات والقدرات الحالية



إعداد برنامج متعدد السنوات



عقد مؤتمر حول التحسينات ال يوجد نشاطات

للو ازرات وهيئات النظام اإلحصائي

من أجل تعزيز وتقوية القدرات

التي تمت على تعزيز القدرات

الوطني األخرى للتحليل والدراسات.

الخاصة بالتحليل اإلحصائي.

اإلحصائية.

إنشاء وحدة معلومات في الجهاز تتمتع



نشر واصدار البرنامج المتعدد

بالمهارات الالزمة ضمن اإلدارة العامة

السنوات لتعزيز وتقوية القدرات

ألنظمة المعلومات والحاسوب

الخاصة بالتحليل اإلحصائي
ومؤسسات

النظام

مراجعة الممارسات والقدرات التحليلية

للو ازرات

واعداد الدراسات الحالية للو ازرات وهيئات

اإلحصائي الوطني األخرى

النظام اإلحصائي الوطني األخرى،
وتختتم بندوة نقاش للنتائج وتبادل
األفكار

حول

تحسين

القدرات

اإلحصائية.

متطلبات التنفيذ

عبء العمل العام تم استيعابه من قبل الجهاز

عبء العمل العام تم استيعابه من

المركزي لإلحصاء المركزي ووحدات النظام

قبل

لإلحصاء

اإلحصائي الوطني.

المركزي ووحدات النظام اإلحصائي

الجهاز

المركزي

الوطني.
NH/OH
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النشطة

الهدف الفرعي
9002
 2.9استخدام فعال للبيانات
اإلحصائية

في

ال يوجد نشاطات

9000


التخطيط

وصناعة القرار.


إعداد وثيقتين لتعزيز شعار إحصاءات

9000


9009

اعداد النسخة النهائية ونشر

أفضل من أجل نتائج أفضل ،واحدة

الدراسة التي تهدف إلى تحديد

موجهة للحكومة الفلسطينية ،واألخرى

إستخدامات

المعلومات

موجهة للقطاع الخاص.

اإلحصائية من قبل الحكومة



عرض وتقديم مسودات الوثيقتين على

9002

اعداد النسخة النهائية ونشر



تنظيم ندوة حول التحسينات

الدراسة التي تهدف إلى تحديد

التي طرأت على إستخدام

إستخدامات المعلومات

المعلومات اإلحصائية من
الحكومة

اإلحصائية من قبل القطاع

قبل

الخاص

الخاص.

والقطاع

الحكومة والقطاع الخاص


نشر مسودة الوثيقتين الخاصتين بشعار
إحصاءات أفضل من أجل نتائج أفضل

متطلبات التنفيذ

2.9

معرفة

إعداد وثيقتين :خبير وطني لمدة أربعة شهور
 +عمل الجهاز

إحصائية

ال يوجد نشاطات

ال يوجد نشاطات

الحكومة

دراسة إستخدام القطاع الخاص

دراسة

لإلحصائيات :خبير وطني واحد لمدة

لإلحصائيات :خبير وطني واحد

ثالثة شهور  +عمل الجهاز المركزي

لمدة ثالثة شهور  +عمل الجهاز

لإلحصاء الفلسطيني

المركزي لإلحصاء الفلسطيني



متطورة في فلسطين

إستخدام

تشكيل مجموعة عمل بمشاركة



خبراء محليين ومن الخارج

لمجموعات معينة من أجل

(مثقفين ،صحفيين ،الخ)...

تطوير محو األمية اإلحصائية

يتم تنفيذها بواسطة 3-2

لتحديد وسائل تطوير محو

(معلمون ،صحفيون الخ)..

طالب تتم دعوتهم في

تطوير محو األمية اإلحصائية

عطلهم الصيفية للعمل في

بدء عمل مجموعة العمل على

من خالل تدريب الباحثين

الجهاز المركزي لإلحصاء

محو األمية اإلحصائية

الميدانيين.

الفلسطيني وتحت إشراف

تقرير
العمل

NH/OH



ومقترحات
عن

اإلحصائية.
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إعداد

الستخدامها في المدارس،

األمية اإلحصائية.




عقد

ندوات

أو

دورات



مادة

تعليمية

مجموعة

محو

األمية



استخدام

صفحة

اإللكترونية

الجهاز
كمصدر

خبراء

الجهاز

المركزي

لإلحصاء الفلسطيني.

لإلحصاءات الرسمية.
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النشطة

الهدف الفرعي
9000

9002
متطلبات التنفيذ

9009

9000
عبء العمل العام مستوعب بواسطة

9002

عبء العمل العام مستوعب

راتب  15طالب لمدة شهر .دعم

الجهاز المركزي لإلحصاء

بواسطة

المركزي

تكنولوجيا المعلومات واإلعداد

الفلسطيني.

لإلحصاء الفلسطيني .دورات

النهائي للمادة يتم استيعابها من

تدريبية للصحفيين ،المعلمين،

الجهاز

لإلحصاء

 ..الخ في كافة المحافظات

الفلسطيني.



الجهاز

المركزي

( 2x11دورة)


تدريب الباحثين والعمل على
الصفحة مستوعب من قبل
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني.

2.9

تسهيل

وتطوير

ال يوجد نشاطات

ال يوجد نشاطات



من

في

لتأسيس مركز الوصول للبيانات

استخدام البيانات اإلحصائية
قبل

االستمرار

التحضير

ال يوجد نشاطات



ندوة عن تقييم مراكز
الوصول للبيانات.

في مكتبة اإلحصاء الوطنية،

الباحثين،

والكاديميين ،والطالب عن

طريق إنشاء مراكز للوصول

وتشمل

بروتوكوالت

وقوانين

منسقة
ّ

للوصول

للبيانات

مع

الباحثين)

(بالتعاون

إلى البيانات

وبالتنسيق مع ادارات الجهاز.


إعداد

قوانين

مسودة

وبروتوكوالت (دليل) من أجل
الوصول إلى البيانات الخام،
وتقديمها

إلى

المجلس

اإلستشاري لإلحصاءات.


فتا مركز الوصول للبيانات في
مكتبة اإلحصاء الوطنية.

متطلبات التنفيذ



العمل العام يتم استيعابه من
قبل الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني.

NH/OH
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النشطة

الهدف الفرعي
9002

9000

9000


خبير

تعيين
إلعداد

9009
وطني

مسودة

9002

واحد
القوانين

والبروتوكوالت ولمدة  4شهور

مواصلة

2.9

الجهود

الخاصة بمراقبة إدارة الجودة
ودمج ما يتعلق بالجودة في

جميع

اإلنتاج

خطوات



بدء عمل دائرة الجودة ضمن اإلدارة العامة



للمنهجيات والمعايير والجودة.


تنسيق الجودة.

تشكيل لجنة تنسيق جودة جديدة بعضوية خبراء من



كافة الدوائر تحت قيادة مدير عام اإلدارة العامة

عملية

للمنهجيات والمعايير والجودة.


قيام

تقرير عن نشاطات دائرة الجودة ولجنة
مراجعات داخلية بشكل منتظم حول
معايير الجودة التي تم تطويرها.



العمل على تطوير أدوات مرنة إلدارة

دائرة الجودة ولجنة تنسيق الجودة بدجراءات

الجودة في الجهاز المركزي لإلحصاء

مباشرة لتحسين الجودة في ميادين ومجاالت محددة

مدعمة بمساعدات فنية

مثل

الموقع

اإللكتروني،

البيانات

ال يوجد نشاطات

ال يوجد نشاطات

ال يوجد نشاطات

الفلسطيني

وزيارات دراسية.

الصحفية،

التصنيفات و البيانات الوصفية "."Metadata

متطلبات التنفيذ

دائرة الجودة الجديدة جاهزة للعمل :موظفين اثنين جديدين
 +البنية التحتية .عمل لجنة تنسيق الجودة والذي تم
استيعابه بواسطة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

إستمرار العمل على الجودة في المستوى الذي
تم الوصول إليه في السنة األولى .المساعدة
الفنية  -مهمة ألسبوعين.
ّ
زيارتين دراسيتين

الهدف اإلستراتيجي  :2تحسين استخدام السجالت المركزية واإلدارية.
النشطة

الهدف الفرعي
9002
 0.2تطوير استخدام



السجالت المركزية



NH/OH

إعداد سياسة النظام اإلحصائي الوطني حول استخدام

9000


تقارير اللجان الوطنية حول السجالت

السجالت المركزية واإلدارية لإلحصاءات الرسمية.

المركزية

تقديم السياسة للمجلس اإلستشاري لإلحصاءات

تنظيم واستخدام السجالت والتي تم

والحكومة من أجل االعتماد الحكومي الرسمي لها.

تقديمها ومناقشتها

استمرار عمل الفريق الوطني على سجل السكان



ومجموعات العمل حول

9000
ال يوجد نشاطات

9009
ال يوجد نشاطات

9002
ال يوجد نشاطات

إدارة مستمرة للسجالت اإلحصائية

وانشاء فريق وطني لسجل المنشآت ،إستخدام مستمر

لضمان استم اررية التحديي وتدفق

الفنية (اتفاقيات التوأمة)
للمساعدة ّ

البيانات.
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النشطة

الهدف الفرعي
9002
متطلبات التنفيذ




زيادة عبء العمل :شخص لسنة واحدة (جميعها مع
 + )3.2البنية التحتية.
فرق وطنية خاصة بالسجالت :العمل الذي تم

التحتية.

بواسطة

لإلحصاء

ووحدات

الجهاز

المركزي

النظام اإلحصائي

الفلسطيني



الوطني

9009

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

استيعابه



9000


9000

9002

فرق وطنية خاصة بالسجالت :العمل
الذي تم استيعابه بواسطة الجهاز

األخرى.

المركزي الفلسطيني لإلحصاء ووحدات

الفنية  -ترتيب التوأمة (لكل من  3.1و
المساعدة ّ
 = )3.2حجم توأمة مساوي لثالي خبراء أجانب وذلك

النظام اإلحصائي الوطني األخرى.


للسنة كاملة.

الفنية  -ترتيب التوأمة
المساعدة ّ
(لكل من  3.1و  = )3.2حجم توأمة
مساوي لثالي خبراء أجانب وذلك
للسنة كاملة.

 9.2تطوير استخدام



السجالت اإلدارية وانشاء

قاعدة بيانات شاملة تضم

بيانات تعداد السكان
والمسوح والسجالت

اإلدارية.




صياغة واعتماد سياسة حكومية تخول وتقضي



تشكيل واستمرار عمل مجموعات عمل



تشكيل واستمرار عمل مجموعات



تشكيل والعمل في مجموعات



إعداد دراسة جدوى حول

باستخدام السجالت اإلدارية العامة لإلحصاءات

مع الو ازرات المهمة الرئيسية (و ازرة

عمل (بجداول عمل "أجندات"

عمل مع الو ازرات والهيئات

تنظيم والحفاظ على قاعدة

الرسمية.

التربية والتعليم العالي ،و ازرة الصحة)

وجداول زمنية رسمية بدستخدام

العامة األخرى ذات العالقة

البيانات الشاملة.

السجالت

الفنية) لتنظيم تدفق
المساعدة ّ
البيانات المنسقة إلى الجهاز

واستخدام

السجالت اإلدارية الخاصة

المركزي لإلحصاء الفلسطيني

باإلحصاءات الرسمية.

إعداد قائمة بالسجالت اإلدارية التي من المحتمل أن

حول

تكون مفيدة في إعداد معلومات إحصائية.

اإلدارية

تعميم من رئيس الوزراء من أجل إضفاء الصفة
الرسمية على قائمة السجالت اإلدارية ،ويضمن

تنظيم

واستخدام

الخاصة

باإلحصاءات

الفنية
الرسمية (.إستخدام المساعدة ّ

التعميم طلب تعاون كافة الهيئات العامة ذات العالقة.

الخاصة باإلحصاءات الرسمية.


حول



تنظيم

تقارير مجموعات العمل حول

تقارير مجموعات العمل لتنظيم

تنظيم

واستخدام

تدفق البيانات المنسقة للجهاز

اإلدارية

التي

المركزي لإلحصاء الفلسطيني

ومناقشتها.

السجالت
تم

تقديمها

الخاصة باإلحصاءات الرسمية
التي تم تقديمها ومناقشتها.

متطلبات التنفيذ

جهد مشترك مع 3.1

زيادة العمل من أجل التعاون مع الو ازرات

زيادة العمل من أجل التعاون مع

زيادة العمل من أجل التعاون مع

زيادة العمل من أجل التعاون مع

ووحدات النظام اإلحصائي الوطني األخرى:

الو ازرات ووحدات النظام اإلحصائي

الو ازرات ووحدات النظام اإلحصائي

الو ازرات ووحدات النظام

موظف واحد لسنتين  +البنية التحتية.

الوطني األخرى :موظف واحد لسنتين

الوطني األخرى :موظف واحد

اإلحصائي الوطني األخرى:

 +البنية التحتية.

لسنتين  +البنية التحتية.

موظف واحد لسنتين  +البنية
التحتية.

NH/OH
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النشطة

الهدف الفرعي
9002
2.2

تنسيق

والتصنيفات

المفاهيم



والمنهجيات

اإلحصائية وفقاً للمعايير

الدولية.

متطلبات التنفيذ

()Metadata

المركزي لإلحصاء الفلسطيني وفي وحدات النظام
اإلحصائي الوطني األخرى ليتم تقديمها إلى المجلس

العالمية

اإلستشاري لإلحصاءات الرسمية

لإلحصاءات الرسمية.

سنتين  +البنية التحتية


الوصفية
الخاصة

باإلحصاءات الرسمية.



تقييم ورفع تقرير حول اإلختالفات بين
التصنيفات

زيادة عبء العمل على دائرة المنهجيات= شخص لمدة

 2.2تطوير صساليب عرض
البيانات

قائمة بكافة التصنيفات المستخدمة في الجهاز

9000


تنظيم عملية جمع وتصنيف البيانات الوصفية

9000

الفلسطينية
الى

المجلس



9009

االنتهاء من إعداد

قاعدة

والتصنيفات

البيانات مع نظام التصنيفات

اإلستشاري

والقوانين واإلجراءات الخاصة
بصيانته وادارته.

زيادة عبء العمل على دائرة المنهجيات=

نظام التصنيفات :دعم في مجال

شخص لمدة سنتين  +البنية التحتية

تكنولوجيا معلومات لمدة أربعة شهور،



اختيار نماذج مناسبة خاصة بالبيانات



العمل واعتماد دليل اإلجراءات

( )Metadataوالمنهجية المطلوبة للمعيار الخاص

الوصفية

تجميعها

لنشر البيانات .SDDS

( )Metadataلعرضها من خالل

للبيانات

يتم

تحديي البيانات الوصفية المتوفرة فعلياً في نماذج

الموقع اإللكتروني للجهاز.

تجميعها ( .)Metadataإعداد

العمل على دليل اإلجراءات الخاص

جدول زمني ثابت من أجل تنفيذ

بددارة وتحديي منتظم للبيانات الوصفية

نظام البيانات الوصفية

المعيار الخاص لنشر البيانات  SDDSالمتعلقة

بالمنهجية وبيئة إنتاج البيانات.

يتم

مساعدة ّفنية واحدة ألسبوعين.

الخاص بددارة وتحديي منتظم



التي

9002

التي يتم تجميعها (.)Metadata



التي

الوصفية

ال يوجد نشاطات



ال يوجد نشاطات

دراسة إمكانية تخصيص خادم ال يوجد نشاطات

"سيرفر"

الوصفية

للبيانات

التي يتم تجميعها.

دراسة إمكانية تخصيص خادم
"سيرفر" للبيانات الوصفية التي
يتم تجميعها

متطلبات التنفيذ

يتم

استيعاب عبء العمل بواسطة الجهاز المركزي

لإلحصاء الفلسطيني ( دائرة الجودة).

يتم استيعاب عبء العمل بواسطة الجهاز

يتم استيعاب عبء العمل بواسطة

يتم استيعاب عبء العمل بواسطة

المركزي لإلحصاء الفلسطيني ( دائرة

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

الجهاز

لإلحصاء

الجودة).

(من خالل دائرة الجودة) وبدعم من

الفلسطيني (من خالل دائرة الجودة)

أنظمة المعلومات ( 2-1شهر يتم

وبدعم من أنظمة المعلومات (2-1

استيعابه بواسطة اإلدارة العامة ألنظمة

شهر يتم استيعابه بواسطة اإلدارة

المعلومات).

العامة ألنظمة المعلومات).

المركزي

الهدف اإلستراتيجي  :2تطوير اإلحصاءات القطاعية:
NH/OH
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النشطة

الهدف الفرعي
9002
 0.2تطوير وتوسيع نطاق
اإلحصاءات الصادرة عن

الجهاز صو وحدات النظام



إعداد تقرير حول نقاط الضعف الرئيسية وفجوات

9000


اإلحصاءات القطاعية.


إعداد خطة عمل (تشتمل على :جدول زمني،

اإلحصاءات القطاعية.


مساعدة ّفنية واحتياجات إلخ) من أجل التحسينات في

اإلحصائي الوطني الخرى

تنفيذ خطة العمل الخاصة بتطوير

9000


إعداد مشروع شامل لتحسين المعرفة

التعاون على أساس دليل النظام
اإلحصائي الوطني

 تركيز

في القطاع غير المنظم.

خاص

السجالت

اإلحصاءات القطاعية.


9009

على

االستمرار في تنفيذ المسا األسري األول عن القطاع

على

اإلدارية

تدفق

ال يوجد نشاطات

استخدام

9002


تنفيذ المسا األسري الثاني
للقطاع غير المنظم



تحليل

والمحافظة

األسري

للبيانات

المنظم

منتظم

اإلدارية

بيانات

المسا

للقطاع
واعداد

غير
التقرير

اإلحصائي

غير المنظم.


إعداد تقرير بشكل نهائي حول نقاط الضعف الرئيسية
وفجوات اإلحصاءات القطاعية وخطة عمل عن
التحسينات.



تحليل نتائج المسا األسري للقطاع غير المنظم
واعداد التقرير اإلحصائي

متطلبات التنفيذ

تقرير وخطة تنفيذية= يتم استيعاب العمل بواسطة الجهاز

خطة تنفيذية= استيعاب العمل بواسطة

خطة تنفيذية= استيعاب العمل بواسطة

التمويل من خالل خطة عمل

المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

2011 - 2002

 :ESDمساعدة ّفنية واحدة لمدة أسبوعين.
 :PSSDمساعدة ّفنية واحدة لمدة أسبوعين.

 3 :ESDأعضاء موظفين جديد  +بنية

 3 :ESDأعضاء موظفين جديد +

تحتية  3 +زيارات دراسية أو ندوات خارجية.

بنية تحتية  3 +زيارات دراسية أو

 :ASDمساعدة ّفنية واحدة لمدة أسبوعين.

 9.2تطوير استراتيجية
وطنية للتعدادات

المسا عن القطاع غير المنظم= تكاليف ضمن خطة عمل

العمل تعاوني بين وحدات النظام

2011 -2002

اإلحصائي



 2.2تطوير جودة صطر
العينات.

إعداد تقرير حول جودة تعداد السكان والمساكن



والمنشآت لعام .2002


متطلبات التنفيذ

ندوات خارجية.

اعدادات وتحضيرات خاصة بالتعداد الزراعي.

عمل منتظم إلدارة التعدادات

إعداد تقرير حول استخدام التعدادات
في تحديي وتطوير السجالت.





تحليل

ونشر

نتائج

التعداد

الزراعي

الزراعي

للتعدادات

تنفيذ التعداد الزراعي

العمل على التعداد الزراعي في خطة عمل

العمل على التعداد الزراعي في خطة

2011-2002

عمل 2011-2002



تعزيز وتقوية القدرات في مجال أساليب المعاينة.



العمل على تحديي أو إعادة بناء أطر سحب العينات

الوطني ذات الصلة العداد برنامج

على أساس تعداد .2002

عمل للتعاون في مجال أساليب





تقرير حول جودة التعداد



تطوير إستراتيجية وطنية

العمل مع وحدات النظام اإلحصائي

ال يوجد نشاطات

العمل العام مستوعب
ال يوجد نشاطات

العمل العام مستوعب
ال يوجد نشاطات

المعاينة واختيار العينات ،يشمل تقسيم
NH/OH

Page 11 of 15

.docخطة تنفيذية C:/Documents and Setting/ohood/Desktop/3013-2009

النشطة

الهدف الفرعي
9002

9000

9000

9002

9009

المهام ،واإلجراءات.

متطلبات التنفيذ

تدريب فريق العينات :دورة تدريبية وزيارة دراسية في

التدريب :دورة واحدة في الخارج.

الخارج.

 2.2تطوير تقنيات جمع
البيانات.




اإلستمرار في التجربة القبلية لمسا الفنادق عبر شبكة



إعداد مخطط "سيناريو" لتوسيع نطاق



جدوى اقتصادية حول استخدام

اإلنترنت.

المسوح وجمع البيانات من خالل

نظام

زيارات دراسية عن آليات جمع البيانات والممارسات

اإلنترنت.

بجمع البيانات.

والخبرة الحالية واآلليات المبتكرة حديثا في هذا المجال



فحص استخدام األجهزة المحمولة يدوياً

زيارة دراسية واحدة في الخارج  +المشاركة في مؤتمر عن



زيارة دراسية واحدة في الخارج +



( )CATIالخاص

تجربة لفحص استخدام نظام
()CATI

بجمع

الخاص

البيانات



إعداد تقرير وضع راهن
حول أساليب جمع
البيانات

الخاصة بجمع البيانات.

متطلبات التنفيذ

المسوح.

زيارة دراسية واحدة في الخارج.

المشاركة في مؤتمر عن المسوح




اإلستثمار في البرمجيات.



التدريب في الخارج على

اإلستثمار في األجهزة المحمولة يدوياً:

البرمجيات

تكلفة شراء عدد معين من األجهزة

=

إثنين

عمل مستمر
من

الخبراءِ  2 -1أسبوع


عمل

خبراء

تكنولوجيا

المعلومات والعمل الميداني
في إعداد اإلستبيان ،شخصين
لمدة  4شهور.

الهدف اإلستراتيجي  : 2تطوير العالقات الوطنية واإلقليمية والدولية:
االنشطة

الهدف الفرعي
9002
0.2

تطوير

العالقات ال يوجد نشاطات

الوطنية واإلقليمية والدولية.
NH/OH

9000


العمل على إعداد تقرير حول فائدة
العالقات اإلقليمية والدولية ،يشتمل
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االنشطة

الهدف الفرعي
9000

9002

9009

9000

9002

على إرشادات وتوجيهات لالسترشاد
بها عند مشاركة مختلف مستويات
موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني في االجتماعات ،والندوات،
والمؤتمرات الدولية واإلقليمية.


متطلبات التنفيذ

.

 9.2تعزيز حوار المنتجين
والمستخدمين

ال يوجد نشاطات

االنتهاء من إعداد التقرير

العمل مستوعب من قبل الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني


اعداد تقرير حول تشكيل مجموعات
دائمة

من

المستخدمين

الموضوعات
والتي

اإلحصائية

تهدف

إلى

ألهم
الرئيسية،
مع

التعاون



تنفيذ برنامج اجتماعات منتظمة
للمستخدمين

الرئيسيين

ال يوجد نشاطات

ال يوجد نشاطات

لإلحصاءات .اجتماع واحد على
األقل في السنة

المستخدمين الرئيسيين في الحكومة،
القطاع

المؤسسات

الخاص،

األكاديمية ،واإلعالم.


تشكيل

مجموعات

المستخدمين

دائمة

ألهم

من

الموضوعات

اإلحصائية الرئيسية ،والتي تهدف إلى
التعاون مع المستخدمين الرئيسين في
الحكومة ،القطاع الخاص ،المؤسسات
األكاديمية ،واإلعالم

متطلبات التنفيذ
 2.2تعزيز العالقات مع
معاهد البحوث والجامعات

ال يوجد نشاطات

العمل مستوعب من قبل الجهاز المركزي

العمل مستوعب من قبل الجهاز

لإلحصاء الفلسطيني.

المركزي لإلحصاء الفلسطيني.



تشكيل مجموعة عمل تشمل ممثلين
من

الجهاز

المركزي

لإلحصاء

ال يوجد نشاطات

ال يوجد نشاطات

ال يوجد نشاطات

الفلسطيني ومعاهد البحي والجامعات
من أجل اقتراح طرق ووسائل لتقوية
وتعزيز

NH/OH

الروابط

بين

منتجي
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االنشطة

الهدف الفرعي
9000

9002
اإلحصائيات

9000

الرسمية،

9009

9002

وتسهيل

استخدام اإلحصائيات الرسمية للبحي.


عقد ندوة حول طرق ووسائل تقوية
وتعزيز

الروابط

االخصائيات

بين

الرسمية،

منتجي
وتسهيل

استخدام االحصائيات الرسمية في
االبحاي


عرض نتائج مجموعة العمل حول
طرق ووسائل تقوية وتعزيز الروابط بين
منتجي اإلحصائيات الرسمية ،وتسهيل
استخدام اإلحصائيات الرسمية في
األبحاي على المجلس االستشاري
لإلحصاءات الرسمية.

متطلبات التنفيذ

تكلفة النشاط االستثنائي لمجموعة العمل.

الهدف اإلستراتيجي  : 2التطوير الفني واإلداري:
االنشطة

الهدف الفرعي
9002
 0.2تطوير سياسات الموارد



البشرية


مراجعة شاملة باالستعانة بمساعدة فنية لسياسات

9000


9000

مراجعة شاملة للتدريب المقدم من قبل



مراجعة

اثر

9009
الموارد

سياسة

الموارد البشرية في الجهاز المركزي لإلحصاء

المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي،

البشرية المستخدمة في الجهاز

الفلسطيني.

وأهداف ،ونطاق ،وأعمال المركز

المركزي لإلحصاء الفلسطيني

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



إعداد تقرير حول التدريب يشتمل على
مقترحات

وأولويات

واضحة

والوحدات

لدور

الو ازرات

وعمليات المركز الفلسطيني للتدريب

الالزمة.

اإلحصائية
واجراء

ال يوجد نشاطات

9002
ال يوجد نشاطات

في

التعديالت

اإلحصائي.

متطلبات التنفيذ

NH/OH

الفنية حول سياسات وممارسات الموارد البشرية =
المساعدة ّ
مهمة واحدة لمدةِ  3-2أسابيع.

يتم استيعاب العمل من قبل المركز
الفلسطيني للتدريب اإلحصائي
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االنشطة

الهدف الفرعي
9002
 9.2تطوير التخطيط السليم
لألنشطة



اإلحصائية
لإلحصاء

الفلسطيني

المعلومات

اإلدارية،



تقييم

دور،

ومخرجات

واستخدامها من أجل تخطيط ،وتنظيم ،ومراقبة برنامج

الفنية بالنسبة للجهاز
المساعدات
ّ
المركزي لإلحصاء الفلسطيني في

لإلحصاء الفلسطيني.

السنوات القليلة الماضية.

العمل و الموارد المالية الخاصة بالجهاز المركزي

والتخطيط المالي للجهاز

المركزي

المراقبة

المستمرة

لنظم

9000
ونتائج

9000





9009

تقييم طرق وأساليب تخطيط
النشاطات اإلحصائية.

ال يوجد نشاطات

9002
ال يوجد نشاطات

إعداد مقترح إستراتيجيات حول كيفية
االستفادة الفضلى من المساعدات
الفنية.

متطلبات التنفيذ



لإلحصاء الفلسطيني.


NH/OH

يتم استيعاب العمل من قبل الجهاز المركزي

خبير وطني واحد لمدة ثالثة شهور.

زيارة دراسية واحدة في الخارج.

زيارة دراسية واحدة في الخارج.
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ملحق رقم ""3

اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية 9009-9002
المخطط والمنجز على أنشطة اإلستراتيجية
الهدف االستراتيجي ":1دعم وترسيخ النظام اإلحصائي الوطني
الهدف التنفيذي
الهدف التنفيذي :1.1نظام إحصائي وطني متكامل من

المخطط

المنجز

31

مالحظات

11

خالل تطوير بنيته التحتية وتحسين التنسيق بين

عناصره

 1.1دور فعال للوحدات اإلحصائية في الو ازرات

8

31

الرئيسية والهيئات العامة ،وانشاء مثل هذه الوحدات

تم إلغاء نشاط واحد وهو:
 مؤتمر حول النظام اإلحصائيالوطني

حيثما يلزم

لم يتم تنفيذ  1أنشطة متعلقة:

 ببناء وانشاء وحدات إحصائية فيالو ازرات.
 التدريب وتطوير بيئة تكنولوجياالمعلومات واالتصاالت

 1.1دور فعال للهيئات التي تدعم النظام اإلحصائي

31

12

الوطني

تم إلغاء  11أنشطة متعلقة بـ:

 -التقييم الذاتي في هيئات النظام

1

اإلحصائي الوطني.
 استقدام بعثة فنية عربية لعملتقييم ألداء الجهاز وفقا للمعايير
العربية.

 -رفع

مسودة

الورقة

المشتركة

لبرامج عمل الو ازرات إلى المجلس
االستشاري.
تم تأجيل نشاطين لهما عالقة بـ مراجعة

ميثاق الممارسات اإلحصائية الرسمية
للعام 1111
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الهدف اإلستراتيجي  :2نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها.
11
 1.1إستراتيجية فعالة لنشر اإلحصاءات وتطوير

11

تم إلغاء نشاط واحد له عالقة بـ تعيين مدير
للمكتبة الوطنية لإلحصاءات

المكتبة الوطنية لإلحصاءات.

تم استبدال إنشاء وحدة المعلومات في
الجهاز بالدوائر الموجودة حاليا في اإلدارة
العامة لألنظمة المعلومات من خالل
تطويرها

 1.1قدرات تحليل إحصائي مناسبة داخل النظام

4

1

اإلحصائي الوطني وبين المستخدمين.

تم إلغاء النشاط المتعلق بـ عقد مؤتمر حول
التحسينات التي تمت على تعزيز القدرات

1

اإلحصائية
تم استبدال إنشاء وحدة المعلومات في
الجهاز بالدوائر الموجودة حاليا في اإلدارة
العامة لألنظمة المعلومات من خالل

تطويرها
 1.1استخدام فعال للبيانات اإلحصائية في التخطيط

1

1

وصناعة القرار.
 4.1معرفة إحصائية متطورة في فلسطين

7

1

 2.1تسهيل وتطوير استخدام البيانات اإلحصائية من

1

1

قبل الباحثين ،واألكاديميين ،والطالب عن طريق إنشاء

مراكز للوصول إلى البيانات

 1.1مواصلة الجهود الخاصة بمراقبة إدارة الجودة ودمج 1

1

ما يتعلق بالجودة في جميع خطوات عملية اإلنتاج
المجموع
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الهدف اإلستراتيجي  :3تحسين استخدام السجالت المركزية واإلدارية.
4
 1.1تطوير استخدام السجالت المركزية
9
 1.1تطوير استخدام السجالت اإلدارية وانشاء قاعدة

4
7

بيانات شاملة تضم بيانات تعداد السكان والمسوح
والسجالت اإلدارية.
1.1

تنسيق

المفاهيم

والتصنيفات

والمنهجيات 1

1

1

اإلحصائية وفقاً للمعايير الدولية

 :4.1تطوير أساليب عرض البيانات الوصفية

7

7

( )Metadataالخاصة باإلحصاءات الرسمية
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الهدف االستراتيجي " :"4تطوير اإلحصاءات القطاعية
 1.4تطوير وتوسيع نطاق اإلحصاءات الصادرة عن

9

11

الجهاز أو وحدات النظام اإلحصائي الوطني األخرى

 1.4تطوير إستراتيجية وطنية للتعدادات

7

1

 1.4تطوير جودة أطر العينات.

1

1

 4.4تطوير تقنيات جمع البيانات.

7

1
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الهدف اإلستراتيجي  : 5تطوير العالقات الوطنية واإلقليمية والدولية:
1
 1.2تطوير العالقات الوطنية واإلقليمية والدولية.
1
 1.2تعزيز حوار المنتجين والمستخدمين

1
1

 1.2تعزيز العالقات مع معاهد البحوث والجامعات

1

1
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الهدف اإلستراتيجي  : 4التطوير الفني واإلداري
 1.1تطوير سياسات الموارد البشرية

2

2

4

 1.1تطوير التخطيط السليم لألنشطة اإلحصائية

4

4

والتخطيط المالي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
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ملحق رقم ""4

اإلستراتيجية الوطنية لإلحصاءات الرسمية 9002-9002
االنجاز على اإلستراتيجية
الهدف االستراتيجي " :"1دعم وترسيخ النظام اإلحصائي الوطني.
الهدف التنفيذي  :0.0نظام إحصائي وطني متكامل من خالل تطوير بنيته التحتية والتنسيق بين عناصره:
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1كتيب يشرح مفهوم النظام اإلحصائي الوطني
 .2تعميم من رئيس الوزراء إلى الو ازرات والمؤسسات الحكومية لتوضيح مفهوم "اإلحصاءات الرسمية
 .3دليل يوضح دور النظام اإلحصائي الوطني ،وينظم عالقات العمل بين الجهاز والوحدات
اإلحصائية في النظام
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :0.0
 .1تنفيذ مسح السجالت اإلدارية مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية من أجل تحسين استخدام
السجالت اإلدارية وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الوحدات اإلحصائية.
 .2تجهيز قاعدة بيانات حول المستخدمين والمؤسسات حسب القطاعات الرئيسية.
 .3إعداد المسودة األولى من دليل للنظام اإلحصائي الوطني يوضح دور ومهام الشركاء في النظام
اإلحصائي الوطني.
 .4بروشور حول مفهوم النظام اإلحصائي الوطني.
 .5عقد ندوة للمدراء العامون ومدراء الدوائر حول الدليل.
 .6إصدار تعميم من رئيس الوزراء إلى الو ازرات والمؤسسات الحكومية لتوضيح مفهوم "اإلحصاءات
الرسمية
 .7إعداد مادة عرض للدليل تم عرضها رئيس الوزراء والمجلس االستشاري.
 .8توقيع سبع مذكرات تفاهم بين الجهاز مع المؤسسات الحكومية من أجل تطوير السجالت اإلدارية
وتنفيذ برامج التدريب.
 .9عقد ورشة استكمالية لمناقشة الدليل مع الو ازرات المعنية.
 .11اعتماد دليل النظام اإلحصائي الوطني.
 .11إعداد الدليل على شكل كتيب يشرح مفهوم النظام اإلحصائي الوطني

الهدف التنفيذي  :1.1دور فعال للوحدات اإلحصائية في الو ازرات الرئيسية والهيئات العامة ،وانشاء مثل هذه
الوحدات حيثما يلزم
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1تحديث ورقة العمل التي أعدها الجهاز في آذار  ،2114في ضوء تقييم النظـام اإلحصائي
الوطني الذي أ ِ
ُع َّد خالل العمل التحضيري لإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات.
 .2دليل إجراءات يوضح دور الجهاز ضمن النظام اإلحصائي الوطني ،وينظم عـالقة العمل
بين الجهاز والوحدات اإلحصائية في النظام.
 .3دليل إجراءات إلنشاء الوحدات اإلحصائية في المؤسسات العامة حيثما كان ذلك ضروريا
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :1.1
 .1إعداد إطار عام لخطة عمل لتحسين البنية التحتية في تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
والتدريب في الو ازرات الرئيسية ويضمن هذا النشاط ضمن مذكرات التفاهم التي يتم توقيعها
مع الو ازرات عن طريق فرق العمل التي يتم تشكيلها
 .2مذكرة تفسيرية حول إنشاء الوحدات اإلحصائية ودراسة قانون اإلحصاءات العامة واقتراح
التعديالت المناسبة.
 .3دليل إجراءات يوضح دور الجهاز ضمن النظام اإلحصائي الوطني ،وينظم عـالقة العمل
بين الجهاز والوحدات اإلحصائية في النظام.
 .4تقرير حول القدرات التحليلية لهيئات النظام اإلحصائي الوطني.
الهدف التنفيذي  :1.1دور فعال للهيئات التي تدعم النظام اإلحصائي الوطني
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1مراجعة المجلس االستشاري لبرامج العمل اإلحصائي الخاصة بالوحدات اإلحصائية المختلفة
التي يتكون منها النظام اإلحصائي الوطني ،واعداد وثيقة مشتركة تتضمن برنامج العمل
الخاص بالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وجميع الوحدات اإلحصائية.
 .2تعميم ميثاق الممارسات الفضلى لإلحصاءات الرسمية من خالل ورش العمل والندوات
واستيفاء استبيان التقييم الذاتي ،وانشاء برامج للمراقبة المنتظمة لمدى االلتزام بميثاق
الممارسات اإلحصائية الرسمية

أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :1.1
 .1تقرير حول ضبط إجراءات الجودة،
 .2تقرير التقييم الذاتي لمدراء المشاريع ومجموعة من الدراسات واستيفاء استمارة الممارسات
الفضلى
 .3نسخة محدثة من دليل المفاهيم والمصطلحات اإلحصائية ونشرها واتاحتها لجميع الجهات
 .4مسودة دليل المؤشرات اإلحصائية
 .5تنفيذ مسح اإلعاقة بالتعاون مع و ازرة الشؤون االجتماعية.
 .6تنفيذ مسح حول المراكز الثقافية والواقع الثقافي.
 .7تطوير السجل العدلي بالتعاون مع و ازرة العدل.
 .8تنفيذ مسح مشترك مع و ازرة الحكم المحلي حول جمع بيانات مسح التجمعات.
 .9توقيع عدد من مذكرات التفاهم بين الجهاز والمؤسسات الحكومية جميعها تشمل تنفيذ برامج
عمل مشتركة مع الو ازرات
 .11تنفيذ بعثة فنية دولية لعمل تقييم ألداء الجهاز وفقا للمعايير األوروبية.
 .11اعداد دراسة حول دور االجسام المساندة في دعم النظام االحصائي الوطني
 .12إعداد وثيقة عمل مشتركة للنظام اإلحصائي.
الهدف االستراتيجي " :"1نشر اإلحصاءات وزيادة استخدامها
الهدف التنفيذي  :1.1إستراتيجية فعالة لنشر اإلحصاءات وتطوير المكتبة الوطنية لإلحصاءات

المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1تقرير نتائج مراجعة الموقع اإللكتروني الخاص بالجهاز
 .2تقرير نتائج مسح رضى المستخدمين
 .3مكتبة إحصائية وطنية متطورة

 .4تعيين مدير للمكتبة الوطنية لإلحصاء
 .5تقرير حول نتائج تقييم المكتبة الوطنية لإلحصاءات بعد مرور عامين من التشغيل
 .6نشر منظم لجميع البيانات اإلحصائية التي ينتجها النظام اإلحصائي الوطني من خالل
المكتبة الوطنية لإلحصاء بطريقة موحدة.

أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :1.1
 .1االنتهاء من تصميم وتطوير المكتبة الوطنية لإلحصاء حسب المعايير الدولية.

 .2تطوير بروشور خاص بمركز البحث العلمي والذي هو جزء من المكتبة الوطنية لإلحصاء،
وتم تعميم البروشور على قوائم المستفيدين
 .3تنفيذ مسح رضى المستخدمين من قبل جهة خارجية ،وتم عرض النتائج الرئيسية للمسح الى
مجلس الجهاز والمجلس االستشاري.

 .4إطالق موقع الكتروني خاص بالبيانات الوصفية ،حيث تم توثيق  33مسح ( 23باالنجليزي،
و 13بالعربي) على الموقع حتى نهاية العام .2311
 .5إعداد تقرير تقييم أداء المكتبة اإلحصائية الوطنية.
الهدف التنفيذي  :1.1قدرات تحليل إحصائي مناسبة داخل النظام اإلحصائي الوطني وبين المستخدمين
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1برنامج عمل يستمر لعدة سنوات بهدف تقوية قدرات التحليل اإلحصائي
 .2تقرير نتائج مراجعة الممارسات الحالية في الو ازرات والهيئات العامة ذات الخبرة في إعداد
الدراسات.
 .3نشر برنامج متعدد السنوات بهدف مساعدة الو ازرات والهيئات العامة في تقوية قدراتها في
الدراسات التحليلية
 .4إنشاء وحدة معلومات متطورة داخل الجهاز.
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :1.1
 .1إعداد تقرير حول القدرات التحليلية لهيئات النظام اإلحصائي الوطني
 .2إعداد برنامج  2114-2112متعدد السنوات لتعزيز القدرات التحليلية.
الهدف التنفيذي  :1.1استخدام فعال للبيانات اإلحصائية في التخطيط وصناعة القرار
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:

 .1نشر وثيقتين عن أهمية اإلحصاء في رسم السياسات وصنع القرار ،واحدة موجهة للحكومة
واألخرى للقطاع الخاص.
 .2تقرير عن دراسة حول كيفية استخدام المعلومات اإلحصائية الصادرة عن أي من مكونات
النظام اإلحصائي الوطني تهدف إلى تعريف الحكومة بها.

 .3تقرير عن دراسة حول كيفية استخدام المعلومات اإلحصائية الصادرة عن أي من مكونات
النظام اإلحصائي الوطني تهدف إلى تعريف القطاع الخاص بها.
اهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :1.1

 .1تنفيذ مسح ميداني حول استخدام بيانات الجهاز في التخطيط وصناعة القرار واعداد التقرير
حول المسح.
 .2إعداد تقريرين عن استخدامات البيانات اإلحصائية من قبل القطاعيين العام والخاص

 .3إصدار قرار من مجلس الوزراء حول نشر البيانات والطلب من كافة الو ازرات والمؤسسات
والهيئات الرسمية بالتنسيق الكامل مع الجهاز قبل نشر اي بيانات إحصائية بهدف فحص
البيانات والتحقق من دقتها قبل نشرها ولتفادي تعدد المصادر واختالف البيانات
 .4إعداد تقرير حول مسح القطاع الخاص.

 .5إعداد الدراسة التي تهدف إلى تحديد استخدامات المعلومات اإلحصائية من قبل القطاع
الخاص.
الهدف التنفيذي  :2.1معرفة إحصائية متطورة في فلسطين
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1نتائج دراسة تحديد وسائل تطوير محو األمية اإلحصائية في فلسطين.
 .2برنامج ندوات تدريبية للصحفيين والمعلمين
 .3مركز مصادر إحصائي يخدم كافة احتياجات المستخدمين.
 .4دمج محو األمية اإلحصائية من خالل تدريب الباحثين الميدانيين
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :2.1
 .1عقد ندوات أو دورات للوحدات اإلحصائية من أجل تطوير محو األمية اإلحصائية
 .2تشكيل مجموعة عمل لتحديد وسائل األمية اإلحصائية مع تقديم خطة تنفيذ مع جدول
زمني للتنفيذ
 .3إعداد مقترح خاص بتطوير األمية اإلحصائية.
 .4إعداد مادة تدريبية لتطوير محو األمية اإلحصائية لدى الباحثين الميدانيين تشمل
برنامج تدريب الباحثين.
الهدف التنفيذي  :2.1تسهيل وتطوير استخدام البيانات اإلحصائية من قبل الباحثين ،واألكاديميين ،والطالب عـن
طريق إنشاء مراكز للوصول إلى البيانات
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1إنشاء مراكز الوصول للبيانات في الجهاز

 .2كتيب للقواعد واإلجراءات الخاصة بوصول الباحثين للبيانات الخام
 .3نتائج دراسة تهدف إلى التعرف على كيفية استخدام المعلومات اإلحصائية الصادرة مـن
قبـل المؤسسات الحكومية ،انظر  3.2أعاله
 .4ندوة ينفذها الجهاز لذوي العالقة من مكونات النظام اإلحصائي الوطني
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :2.1
 .1تجهيز االتفاقية وبطاقة الباحث وجزء من التعليمات
 .2تجهيز مقترح إنشاء مراكز الوصول للبيانات في الجهاز واعتماده من قبل رئيس الجهاز
الهدف التنفيذي  :2.9مواصلة الجهود الخاصة بمراقبة إدارة الجودة ودمج ما يتعلق بالجودة في جميع خطوات
عملية اإلنتاج
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1تقرير حول أنشطة دائرة الجودة بعد مرور عام واحد على تأسيسها.
 .2تشكيل لجنة تنسيق الجودة داخل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.
 .3تقارير المراجعة الدورية للجودة باالستعانة بمؤسسات إحصائية شقيقة وصديقة.
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :2..
 .1إنشاء وتطوير نظام إدارة الجودة.
 .2إنشاء وتطوير إجراءات الرقابة على نظام إدارة الجودة.
 .3تقديم تقارير دورية عن نشاطات دائرة الجودة ولجنة تنسيق الجودة
 .4تنفيذ مراجعات داخلية بشكل منتظم حول معايير الجودة التي تم تطويرها
 .5تنفيذ األنشطة المتعلقة بنظام إدارة الجودة التي توجت بالحصول على شهادة آيزو
،2332-1331
 .6عقد دورة حول الجودة الشاملة

الهدف االستراتيجي " :"1تطوير استخدام السجالت المركزية واإلدارية
الهدف التنفيذي  :1.1تطوير استخدام السجالت المركزية

المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1موافقة الحكومة على سياسة خاصة بالسجالت الالزمة لعمل الجهاز المركزي
لإلحصاء الفلسطيني.
 .2تشكيل فريق وطني خاص بسجل المنشآت
 .3دليل اإلجراءات الخاصة بتحديث السجالت اإلحصائية
 .4إقرار استخدام مصطلح "السجالت الرسمية" بدال من "السجالت اإلحصائية"
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :0.2
 .1العمل على تطوير واستخدام السجالت المركزية بالتعاون مع المؤسسات المشاركة في
أنظمة تسجيل السكان ،المباني ،والمنشآت من خالل عمل اللجان الوطنية.
 .2تنفيذ مسح السجالت اإلدارية مع الو ازرات والمؤسسات الحكومية من أجل تحسين
استخدام السجالت اإلدارية وتحديد االحتياجات التدريبية لموظفي الوحدات اإلحصائية
وكذلك من اجل توحيد المفاهيم والمصطلحات والمؤشرات اإلحصائية.
 .3إعداد سياسة النظام اإلحصائي الوطني من اجل استخدام السجالت المركزية
والسجالت اإلدارية في اإلحصاءات الرسمية.

الهدف التنفيذي  :1.1تطوير اسـتخدام الســجالت اإلداريـة وانشــاء قاعـدة بيانـات شـاملة تضـم بيانـات تعـداد الســكان
والمسوح والسجالت اإلدارية.

المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1سياسة حكومية معتمدة تسمح باستخدام السجالت اإلدارية لإلحصاءات الرسمية
 .2رسالة تعميم من رئيس الوزراء لإلعالن عن هذه السياسة

 .3قائمة بجميع مصادر البيانات اإلدارية المحتمل أن تكون ذات عالقة إلعـداد
اإلحصـاءات الرسمية
 .4تعميم خطاب من رئيس الوزراء إلضفاء الصفة الرسمية على هذه القائمة مطالبـة
بتعـاون الهيئات الحكومية المعنية

 .5تصميم قاعدة بيانات شاملة من السجالت اإلدارية
 .6استخدام قاعدة البيانات الشاملة من قبل أصحاب العالقة

أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :9.2

 .1تشكيل مجموعات عمل بين الجهاز وكل من :و ازرة الثقافة ،و ازرة العدل ،و ازرة الصحة،
و ازرة الشؤون االجتماعية ،و ازرة شؤون األسرى والمحررين ،و ازرة االقتصاد الوطني
 .2تنفيذ مسح ميداني حول السجالت اإلدارية بهدف توحيد المفاهيم والمؤشرات اإلحصائية
مع مصادر البيانات وتحديد االحتياجات التدريبية لطوا قم الوحدات اإلحصائية ودراسة
واقع السجالت اإلدارية في الو ازرات والمؤسسات الحكومية باإلضافة الى قياس اثر
استخدام البيانات في صنع السياسات واتخاذ الق اررات
 .3تشكيل مجموعات عمل لتنظيم تدفق البيانات للجهاز واعداد تقارير انجاز شهرية.
الهدف التنفيذي  1.1تنسيق المفاهيم والتصنيفات والمنهجيات اإلحصائية وفقاً للمعايير الدولية
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1قائمة بالتصنيفات المستخدمة في فلسطين.
 .2تقرير نتائج دراسة تقييم الفجوات بين المفاهيم والتصنيفات المستخدمة من قبل الجهاز
المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمستخدمة دوليا.
 .3نظام تصنيفات فعال
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :2..
 .1دراسة حول واقع تطبيق التصنيفات والمعايير الدولية في إدارات الجهاز المختلفة
 .2تقرير حول تقييم االختالفات بين التصنيفات الفلسطينية والتصنيفات العالمية.

 .3بنــاء نظــام للتصــنيفات فــي ضــوء نتــائج الد ارســة التــي أنجــزت حــول واقــع اســتخدام التصــنيفات
اإلحصائية في الجهاز
 .4تجهيز نسخة محوسبة تجريبية من قاعدة بيانات للتصنيفات الفلسطينية.

الهدف التنفيذي  :2.1تطوير أساليب عرض البيانات الوصفية ( )Metadataالخاصة باإلحصاءات الرسمية
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1إعـداد نظـام للبيانــات الوصـفية باســتخدام أحـدث البـرامج ،والتركيــز علـى محتويــات
البيان ــات الوص ــفية م ــن خ ــالل اختي ــار أش ــكال مناس ــبة للبيان ــات الوص ــفية ،وآلي ــة
إدارتها وتحديثها داخل الجهاز ،واتاحتها لالستخدام من قبل المستخدمين

أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :3.2
 .1تجهيــز دليــل التســميات وحقــوق النشــر وتجهيــز معــايير للعمــل علــى التوثيــق باســتخدام
.ADP

 .2دليــل اإلج ـراءات الخــاص بــادارة وتحــديث منــتظم للبيانــات الوصــفية التــي يــتم تجميعهــا
واعداد جدول زمني ثابت من أجل تنفيذ نظام البيانات الوصفية
 .3تخصــيص خــادم ســيرفر للبيانــات الوصــفية التــي يــتم تجمعيهــا حيــث تــم توثيــق بيانــات
وصفية على النحو التالي 133 :عربي 132 ،انجليزي

الهدف االستراتيجي " :"2تطوير اإلحصاءات القطاعية
الهدف التنفيذي  :1.2تطوير وتوسيع نطاق اإلحصاءات الصـادرة عن الجهاز أو وحدات النظام اإلحصائي الوطني
األخرى.
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1تقرير وضع راهن حول النواقص والفجوات ونقاط الضعف في اإلحصاءات
القطاعية

 .2برنامج عمل خاص بتقليل الفجوات
 .3تقرير عن مدى زيادة االعتماد على السجالت اإلدارية
 .4كتيب إجراءات يصف دور النظام اإلحصائي الوطني واجراءات العمل الخاصة
بالعالقات بين الجهاز والوحدات اإلحصائية األخرى التابعة للنظام اإلحصائي

الوطني

 .5مقترح مشروع شامل لتحسين واقع القطاع غير المنظم ،إطار مسح اسري حول
القطاع غير المنظم ،تنفيذ مسح اسري جديد حول القطاع غير المنظم
 .6تقرير عن الطرق البديلة لتقليل االعتماد على السلطات اإلسرائيلية في إعداد
بعض اإلحصاءات
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :0.3
 .1تطوير قاعدة البيانات الخاصة بالمؤشرات اإلحصائية.

 .2دراسة حول تقييم البرنامج اإلحصائي بناء على قاعدة البيانات بحيث تقيس نقاط
الضعف والقوة في كافة المؤشرات اإلحصائية االقتصادية ،السكانية واالجتماعية،
الجغرافية
 .3بناء مجموعة من النماذج بحيث شملت كافة التوصيات التي تعرضت لها دراسة
التقييم كما تم تنفيذ برنامج المقارنات الدولية لألسعار ،البدء ببناء نظام المراقبة

اإلحصائية  ،تطوير منهجية إعداد مؤشرات الفقر
 .4مقترح شامل لتحسين المعرفة في القطاع غير المنظم
الهدف التنفيذي  :9.3تطوير إستراتيجية وطنية للتعدادات

المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1تقرير حول جودة تعداد السكان والمساكن والمنشآت 2332

 .2تقرير عن استخدام التعدادات في تحديث وتطوير السجالت اإلحصائية
 .3إستراتيجية وطنية للتعدادات
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :9..
 .1تقرير حول استخدام التعدادات في تحديث وتطوير السجالت
 .2تنفيذ التعداد الزراعي 2313
 .3تقرير حول جودة تعداد السكان والمساكن والمنشآت لعام  ،2322حيث تم اعتماد
التقرير ليكون مرجعية أساسية عند إعداد إستراتيجية وطنية للتعداد في العام

.2313
 .4تنفيذ بعثة فنية من اجل تقييم التعداد الزراعي .2313
 .5تقرير حول تقييم التعداد الزراعي 2313

الهدف التنفيذي  :1.2تطوير جودة أطر العينات
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1دائرة عينات وأطر معاينة متطورة نتيجة للتدريب المستمر لطاقمها محليا وخارجيا
 .2مراجعة المسوح التي تنفذها الوحدات اإلحصائية في الو ازرات والهيئات الحكومية
األخرى
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :2..
 .1مقترح العمل مع وحدات النظام اإلحصائي الوطني ذات الصلة إلعداد برنامج عمل
للتعاون في مجال أساليب المعاينة واختيار العينات ،يشمل تقسيم المهام،
واإلجراءات
 .2تدريب مستمر لطاقم دائرة العينات محليا وخارجيا من اجل التطوير المستمر.
 .3مراجعة المسوح التي تنفذها الوحدات اإلحصائية في الو ازرات والهيئات الحكومية
األخرى مثل و ازرة الصحة ،و ازرة العمل وو ازرات أخرى.

الهدف التنفيذي  :2.2تطوير تقنيات جمع البيانات

المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1تقييم إمكانية استخدام التقنيات الحديثة في جمع البيانات.
 .2إعداد مخطط "سيناريو" لتوسيع نطاق المسوح وجمع البيانات من خالل اإلنترنت

أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي :2.2
 .1استخدام األجهزة المحمولة يدويا والخاصة بجمع البيانات من الميدان في عدد من
المسوح.
الهدف اإلستراتيجي " :"2تطوير العالقات الوطنية واإلقليمية والدولية
الهدف التنفيذي  :1.2تطوير العالقات الوطنية واإلقليمية والدولية
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1إعداد تقرير حول تقييم مدى االستفادة من العالقات الدولية واإلقليمية الخاصة للجهـاز
المـركزي

لإلحصاء الفلسطيني والوحدات األخرى للنظام اإلحصائي الوطني خالل

السنوات األخيرة.
 .2مقترح من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني حول اآلليات الواجب إتباعها إلشراك
اإلحصائيين الفلسطينيين في المناسبات والفعاليات الدولية
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي1.2
 .1إعداد تقرير حول فائدة العالقات اإلقليمية والدولية حيث شمل التقرير على إرشادات
وتوجيهات لالسترشاد بها عند المشاركة في اجتماعات او ندوات او مؤتمرات دولية او
إقليمية.
الهدف التنفيذي  :1.2تعزيز حوار المنتجين والمستخدمين
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1تعزيز الحوار مع المستخدمين عن طريق تأسيس مجموعات مستخدمين في مجاالت
إحصائية أساسية لمناقشة األولويات الخاصة بانتاج اإلحصاءات ،والمساعدة في وضع

برنامج عمل في المجاالت المختلفة ،ومناقشة إمكانية وصول المستخدمين للبيانات

اإلحصائية ،واألساليب األخرى لتلبية احتياجات كافة فئات المستخدمين ،وسيكون المخرج
من هذا الحوار تأسيس مجموعات مستخدمين وتفعيل عملها.
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 1.2
 .1تنفيذ عدد من ورش العمل المنتظمة للمستخدمين الرئيسيين لإلحصاءات ضمن ثالث انواع:
ورش تتعلق بالنتائج والبيانات ،ورش متخصصة ،ورش خاصة بالجامعات الفلسطينية ،تم
تنفيذ هذه الورش على مدار العام
الهدف التنفيذي  :1.2تعزيز العالقات مع معاهد البحوث والجامعات
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1تشكيل مجموعة من األكاديميين ومن موظفي الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
القتراح أساليب ووسائل لتعزيز وتقوية العالقات مع مؤسسات البحث والجامعات

 .2عقد اتفاقية بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمؤسسات األكاديمية لتحديد
مسئوليات كل طرف و مجاالت التحليل اإلحصائي.
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 1.2
 .1عقد ندوة حول طرق ووسائل لتقوية وتعزيز الروابط بين منتجي اإلحصاءات الرسمية
وتسهيل استخدام اإلحصائيات الرسمية للبحث.

 .2إعداد تقرير ومقترحات وتوصيات طرق ووسائل لتقوية وتعزيز الروابط بين منتجي
اإلحصاءات الرسمية وتسهيل استخدام اإلحصائيات الرسمية للبحث.
 .3توقيع اتفاقية بين الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمؤسسات األكاديمية لتحديد
مسئوليات كل طرف و مجاالت التحليل اإلحصائي.
الهدف اإلستراتيجي " :"6التطوير الفني واإلداري
الهدف التنفيذي  :1.6تطوير سياسات الموارد البشرية
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1سياسة شاملة للموارد البشرية

 .2توقيع اتفاقيات مع الو ازرات والمؤسسات التي يشملها النظام اإلحصائي الوطني
 .3دليل حول دور ومهام المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي في خدمة الجهاز والوحدات
اإلحصائية داخل النظام اإلحصائي الوطني
 .4دليل حول دور ومهام المركز الفلسطيني للتدريب اإلحصائي في أنشطة أخرى غير التدريب.

أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 1.6
.1

إعداد سياسة للموارد البشرية يتم تطبيقها من قبل الشؤون اإلدارية في الجهاز

 .2توقيع اتفاقيات مع الو ازرات والمؤسسات التي يشملها النظام اإلحصائي الوطني
 .3إعداد تقرير حول التدريب يشتمل على مقترحات وأولويات واضحة لدور وعمليات المركز
الفلسطيني للتدريب اإلحصائي.

 .4تطوير قاعدة بيانات للدورات التدريبية الخارجية والبعثات الفنية.

الهدف التنفيذي  :1.6تطوير التخطيط السليم لألنشطة اإلحصائية والتخطيط المالي للجهاز
المخرجات حسب اإلستراتيجية الوطنية:
 .1تقرير تقييمي حول أساليب تخطيط األنشطة اإلحصائية في النظام اإلحصائي الوطني
 .2تقرير عن نتائج مراجعة عالقات الجهاز والمانحين خالل السنوات األخيرة
 .3تقرير حول إستراتيجية التمويل
 .4تقرير تقييمي عن دور المساعدات الفنية للجهاز خالل السنوات القليلة الماضية.
 .5برنامج المساعدات الفنية الالزمة للنظام اإلحصائي لفترة ثالث سنوات
أهم االنجازات التي نفذت على مستوى الهدف التنفيذي 1.6
 .1تنفيذ زيارة دراسية لإلحصاء الفنلندي لتطوير استخدام نظام  MISفي التخطيط والتنظيم
والرقابة على تنفيذ برامج العمل.
 .2تطوير استمارة لتقييم المساعدات الفنية للجهاز المركزي واعداد تقرير حول التقييم.

