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ــل  ــكر الجزي ــطيني بالش ــاء الفلس ــزي لإلحص ــاز المرك ــدم الجه يتق
إلــى رئيــس وأعضــاء المجلــس االستشــاري لإلحصــاءات الرســمية، 
ومؤسســات  الحكوميــة،  والمؤسســات  الــوزارات  جميــع  وإلــى 
القطــاع الخــاص، والمجتمــع المدنــي واالهلــي، التــي تعاونــت مــع 
الجهــاز فــي إعــداد اســتراتيجية فلســطين للبيانــات 2026-2022.

لقــد تــم إعــداد اســتراتيجية فلســطين للبيانــات 2022-2026 بدعــم 
ــدت  ــي عق ــة االستشــارية الت ــة الفني ــذ البعث ــل بتنفي ــي تمث ــي وفن مال
ــة باريــس  ــل أمان عــن بعــد إلعــداد وتطويــر االســتراتيجية مــن قب
21 »الشــراكة فــي اإلحصــاء مــن أجــل التنميــة فــي القــرن الحــادي 

.)PARIS 21( »والعشــرون

يتقــدم الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني بجزيــل الشــكر 
ــي دعــم  ــة ف ــى مســاهمتهم القيم ــى  PARIS 21، عل ــر إل والتقدي

ــاً. ــاً وفني ــتراتيجية مالي ــداد اإلس إع

شكر وتقدير
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ملخص تنفيذي 
ــركاء  ــا ش ــي أعده ــة الت ــة الرابع ــتراتيجية الوطني ــي االس ــات 2022-2026 ه ــطين للبيان ــتراتيجية فلس اس
النظــام اإلحصائــي الوطنــي الفلســطيني. حيــث نوقشــت علــى نطــاق واســع مــن قبــل جميــع أعضــاء النظــام 
ــا  ــطين. كم ــي فلس ــر اإلحصــاءات ف ــات تطوي ــو أولوي ــاً نح ــا توافقي ــل نهج ــي تمث ــي، وه ــي الوطن اإلحصائ
وتســتند إلــى تحليــل شــامل للــدروس المســتفادة أثنــاء تنفيــذ االســتراتيجيات الســابقة؛ وتأخــذ بعيــن االعتبــار 
أيضــا التغيــرات األخيــرة والســريعة التــي طــرأت علــى طــرق إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية ونشــرها؛ حيــث 
تفاقمــت هــذه التغيــرات جــراء جائحــة كوفيــد 19. وفــي يومنــا هــذا، تواجــه اإلحصــاءات الرســمية تحديــات 
خطيــرة تــم إدراكهــا علــى الصعيــد الدولــي مــن قبــل مجتمــع اإلحصائييــن. حيــث ان هنــاك حاجــة ماســة إلــى 
ــه. ومــن اجــل هــذا المســعى المهــم، يمكــن للنظــام  تحــول وتعديــل فــي بيئــة عمــل النظــام اإلحصائــي بأكمل
اإلحصائــي الفلســطيني أن يعتمــد علــى مرونتــه القويــة وقدرتــه علــى التكيــف فــي ظــل بيئــات عمــل صعبــة، 

حيــث أشــاد جميــع الشــركاء محليــا ودوليــا بقــدرات النظــام االحصائــي فــي فلســطين.

ــة  ــو إعطــاء قيم ــي الفلســطيني ه ــات 2022-2026 للنظــام اإلحصائ ــتراتيجية البيان ــس الس ــدف الرئي واله
أكبــر للبيانــات داخــل النظــام االحصائــي الوطنــي مــن خــالل زيــادة التركيــز علــى الجــودة والتغطيــة 
ــاس  ــن اجــل تحســين قي ــي م ــل النظــام اإلحصائ ــة عم ــي بيئ ــذا تحــول ف ــة والشــمول. وســيرافق ه الجغرافي
التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اهــداف التنميــة المســتدامة 2030. ولكــي يصبــح هــذا التحــول فعــاالً )المســتوى 1 
مــن االســتراتيجية(، فــال بــد مــن أخــذ العوامــل التمكينيــة بعيــن االعتبــار: فهنــاك عوامــل توجيهيــة ال بــد مــن 
إطالقهــا و/أو تعزيزهــا )المســتوى 2 مــن االســتراتيجية(، وهنــاك عوامــل داعمــة ال بــد مــن تعزيزهــا بيــن 

الشــركاء )المســتوى 3 مــن االســتراتيجية(.

ــتراتيجية  ــز االس ــي، مرتك ــام اإلحصائ ــل النظ ــة عم ــول بيئ ــى تح ــدف إل ــذي يه ــتوى االول، ال ــر المس ُيعتب
الرئيســي كونــه يغطــي جميــع األنشــطة التــي مــن شــأنها أن تعــزز الشــراكة القويــة والمتناميــة بيــن األطــراف 
الفاعلــة فــي النظــام االحصائــي الوطنــي، وســيتيح ذلــك ايضــا فرصــا عديــدة إلقامــة وتطويــر عالقــات عمــل 
ملموســة مــع مصــادر البيانــات الجديــدة ويعــزز الروابــط بيــن منتجــي اإلحصــاءات الرســمية ومســتخدميها. 
ــع  ــة الجم ــك عملي ــي ذل ــا ف ــات، بم ــي إدارة البيان ــي ســتتم ف ــذا المســتوى أيضــا االســتثمارات الت ويغطــي ه
ــم  ــا عل ــيتناول أيض ــمية.كما وس ــاءات الرس ــتخدام االحص ــة واس ــات ومعالج ــن للبيان ــادل اآلم ــل والتب والنق

ــات. ــة اســتخدام البيان ــز ثقاف ــات وتعزي البيان

ــام  ــي نظ ــول ف ــة التح ــي لعملي ــار االساس ــتكون اإلط ــتوى 2( س ــة والتدخــالت )المس ــل التوجيهي ــا العوام أم
البيانــات المتكامــل، والــذي ســيركز علــى الجــودة والتميــز فــي إدارة البيانــات وانتاجهــا. إن االلتــزام بالجــودة 
ســيرافقه جهــود ســينفذها النظــام االحصائــي الوطنــي لتحســين الثقــة فــي اإلحصــاءات وتعزيــز الوعــي لــدى 
المســتخدمين حــول اهميــة جــودة اإلحصــاءات فــي اتخــاذ القــرارات المبنيــة علــى األدلــة، حيــث ســتتعزز الثقــة 

والجــودة للبيانــات بالتــزام الشــركاء بالتوصيــات والمعاييــر الدوليــة.

ــز  ــل بالتركي ــات المتكام ــام البيان ــس نظ ــتوى 3( أس ــالت )المس ــة والتدخ ــل الداعم ــور العوام ــيغطي مح س
ــالت  ــا التدخ ــتوى أيض ــذا المس ــيغطي ه ــول. وس ــق التح ــة لتحقي ــات الالزم ــرية والتقني ــوارد البش ــى الم عل
المتعلقــة بتحســين حوكمــة البيانــات وادارتهــا اضافــة الــى تحليلهــا. كمــا ســيغطي هــذا المحــور برنامــج النظــام 
االحصائــي مــن المســوح والتعــدادات الالزمــة للقيــاس المنتظــم لألنمــاط االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة.
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تــم اعــداد خطــة انشــطة تنفيذيــة لمحــاور المســتويات المختلفــة لضمــان عمليــة التحــول، ان تنفيــذ االســتراتيجية 
ــتوى  ــى المس ــاس االداء المنجــز عل ــد مؤشــرات قي ــذ االنشــطة وتحدي ــة لتنفي ــة ومراقب ــام متابع ــيرافقه نظ س
االجمالــي وأثرهــا علــى قــوة وتكامــل نظــام البيانــات مــن خــالل تقاريــر دوريــة حــول االنجــاز وتقــدم العمــل.

ــاوز  ــراءات لتج ــاذ إج ــب اتخ ــي تتطل ــات والت ــات والمعيق ــن التحدي ــدد م ــتراتيجية ع ــذ االس ــه تنفي ــد يواج ق
ــق  ــات تتعل ــك التحدي ــرز تل ــذ االســتراتيجية، وأب ــى تنفي ــات عل ــات والمعوق ــك التحدي ــر تل أو التقليــص مــن أث
فــي: تفــاوت الوعــي بأهميــة اإلحصــاءات بيــن الشــركاء فــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي، والتعــاون الفعــال 
ــر  ــتخدام المعايي ــزام باس ــات وااللت ــادل البيان ــال تب ــي مج ــي ف ــي الوطن ــام اإلحصائ ــي النظ ــركاء ف ــن الش م
والتصنيفــات الدوليــة الموحــدة وفــي مجــاالت الجــودة والتميــز، وعــدم ضمــان اســتدامة التمويــل الــالزم للعمــل 
اإلحصائــي ســواء مــن الحكومــة أو المانحيــن، وظــروف العمــل فــي ظــل جائحــة كوفيــد 19 التــي أســهمت 
ــذ االنتشــار األول للجائحــة،  ــات من ــات جمــع البيان ــي عملي ــدة ف ــكار واســتخدام ممارســات جدي ــر وابت بتطوي
إضافــًة إلــى ظــروف العمــل فــي ظــل االحتــالل االســرائيلي وإجراءاتــه التــي تزيــد مــن تعقيــد وصعوبــة تنفيــذ 

ــة. ــات االحصائي العملي
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االحصائــي الوطنــي والمهــام المنوطــة بــه.

وتســتند االســتراتيجية الحاليــة إلــى الــدروس المســتفادة مــن تنفيــذ االســتراتيجيات الســابقة، 
»مراقبــة   2022-2018 الرســمية  االحصــاءات  لتطويــر  الوطنيــة  االســتراتيجية  وتحديــداً 
 2023-2021 الوطنيــة  التنميــة  الــى خطــة  2030«، اضافــة  المســتدامة  التنميــة  اهــداف 
ــى  ــا ال ــتندت أيض ــا اس ــتقالل(، كم ــو االس ــد نح ــة بالعناقي ــكاك والتنمي ــاوم واالنف ــود المق )الصم
التغيــرات المتســارعة التــي طــرأت علــى طــرق إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية ونشــرها وكذلــك 

توصيــات بعثــة التقييــم الخارجيــة لبرنامــج عمــل الجهــاز 2020-2018.

تقــدم االســتراتيجية 2022-2026 رؤيــة لتطويــر اإلحصــاءات الرســمية فــي فلســطين للســنوات 
القليلــة المقبلــة وتعــزز مــا تــم إنجــازه حتــى اآلن، بينمــا تستكشــف، فــي الوقــت نفســه، مســارات 
ــي طــرق وأدوات وأســاليب  ــكار ف ــه مــن خــالل االبت ــي وتحول ــث النظــام االحصائ ــدة لتحدي جدي
ــات فــي رصــد  ــز وتوظيــف البيان ــى االســتمرارية فــي تعزي ــي، كمــا تســاعد عل العمــل االحصائ
التغيــرات، خاصــًة التقــدم المحــرز فــي تحقيــق أهــداف التنميــة المســتدامة 2030، وقيــاس 
االتجاهــات، واالســتجابة للنــوع االجتماعــي. ويتمثــل الهــدف الرئيــس لالســتراتيجية فــي إعطــاء 
قيمــة واهتمــام أكبــر للبيانــات داخــل النظــام االحصائــي الوطنــي مــن خــالل زيــادة التركيــز علــى 

ــة والشــمول. ــة الجغرافي الجــودة والتغطي

والتعــاون  بالتنســيق  كان   2026-2022 للبيانــات  فلســطين  إســتراتيجية  وبنــاء  إعــداد  إن 
والشــراكة بيــن أركان النظــام اإلحصائــي الوطنــي والشــركاء ممثــالً بالجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
والجامعــات  واألهلــي  الخــاص  والقطــاع  الحكوميــة  والمؤسســات  والــوزارات  الفلســطيني 
ــة للشــركاء  ــات الوطني ــة؛ لضمــان عكــس االحتياجــات واألولوي واالتحــادات والمؤسســات البحثي
فــي اإلســتراتيجية، ولإليفــاء بااللتزامــات اإلقليميــة والدوليــة لدولــة فلســطين بمــا يتعلــق بالعمــل 
اإلحصائــي. وقــد اتبــع النهــج التشــاركي فــي إعــداد االســتراتيجيات اإلحصائيــة ابتــداًء مــن 

االســتراتيجية الوطنيــة األولــى لتطويــر االحصــاءات الرســمية للســنوات 2013-2009.

تقديم

هــي   2026-2022 للبيانــات  فلســطين  اســتراتيجية 
شــركاء  أعدهــا  التــي  الرابعــة  الوطنيــة  االســتراتيجية 
يضــم  الــذي  الفلســطيني  الوطنــي  اإلحصائــي  النظــام 
جميــع منتجــي ومــزودي البيانــات الالزمــة إلنتــاج ونشــر 
اإلحصــاءات الرســمية، ويتكــون مــن الجهــاز وجميــع 
ــاص،  ــاع الخ ــة، والقط ــات الحكومي ــوزارات والمؤسس ال
البحــث  ومراكــز  والجامعــات  واالهلــي،  والمدنــي 
ــل  ــداد دلي ــام 2012 بإع ــي الع ــاز ف ــام الجه ــي.  ق العلم
للنظــام االحصائــي الوطنــي والــذي يبيــن دور النظــام 
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د.عال عوض
الجهـاز رئيسة 

كانــون أول، 2021                                                                                    

نأمــل أن تســاهم هــذه اإلســتراتيجية فــي نقــل النظــام اإلحصائــي الفلســطيني إلــى مرحلــة 
ــاءات  ــم إحص ــي تقدي ــاهم ف ــم، وأن تس ــي العال ــة ف ــم اإلحصائي ــل النظ ــي أفض ــورة، تضاه متط
رســمية حديثــة ذات جــودة عاليــة فــي مختلــف المجــاالت لتعزيــز اســتخدام البيانــات اإلحصائيــة 
ــة،  ــداد السياســات التنموي ــات، وإع ــل للبيان ــتخدام األمث ــرارات، واالس ــاذ الق ــط واتخ ــي التخطي ف
ــات  ــادل البيان ــهيل تب ــراكات لتس ــادة الش ــتدامة، وزي ــة المس ــداف التنمي ــتجابة أله ــة االس ومراقب

ــة. ــات اإلحصائي ــر البيان ــاج ونش ــي إنت ــة ف ــات الحديث ــة التقني ــة، ومواكب اإلحصائي

وهللا ولــي التوفيق،،،
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منهجية إعداد اإلسرتاتيجية

االساس املنطقي لالسرتاتيجية

املتابعة والتقييم

املنطق العام للتدخالت
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منهجية إعداد اإلسرتاتيجية
ــة بالتنســيق والتعــاون بيــن الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي،  تــم اعــداد االســتراتيجية نتيجــة لجهــود متواصل
وعمليــة التحــول تلقــى دعمــا مــن الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي علــى الرغــم مــن اختــالف المهــام فيمــا بينهــم 
ــات العمــل  ــات ومنهجي ــي وآلي ــل النظــام اإلحصائ ــة عم ــر بيئ ــي تطوي ــى ضــرورة التحــول ف ــاك اجماعــاً عل اال ان هن

ــتخدمة. واالدوات المس

وتوجــت المناقشــات بيــن الشــركاء بشــأن االســتراتيجية بعقــد ورشــة عمــل افتراضيــة بتاريــخ 2020/10/26، حيــث 
شــارك فيهــا أكثــر مــن 50 شــخصاً، ممثليــن لمختلــف الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي. وقــد اجمــع الشــركاء 
علــى أهميــة اســتراتيجية البيانــات 2022-2026، ودورهــا الحاســم فــي تطويــر النظــام اإلحصائــي الفلســطيني الرســمي 
بالتعــاون بيــن جميــع الشــركاء، مــن حيــث توفيــر إحصــاءات حديثــة وعاليــة الجــودة وموثوقــة تغطــي مختلــف المجــاالت 

المطلوبــة والهامــة لتلبيــة االحتياجــات الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة.

ــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء  ــم منتظمــة مــن قب ــات تقيي ــم مــن خــالل عملي ــذ االســتراتيجيات الســابقة كان يت ان تنفي
ــد  ــم خارجــي مــن خــالل خبــراء دولييــن. فيمــا يتعلــق باالســتراتيجية 2018-2022، فق ــى تقيي الفلســطيني، اضافــة ال
تــم إجــراء مراجعــات داخليــة ســنوية وتقييــم خارجــي فــي الربــع االول مــن العــام 2021 مــن قبــل الجهــاز ومجموعــة 
ــي ومــن شــركة استشــارية  ــي البريطان ــب االحصــاء الوطن ــراء مــن مكت ــم انجــازه بمشــاركة خب ــل الرئيســية وت التموي

ــر وصياغــة االســتراتيجية 2026-2022. ــي تطوي ــة ف ــات البعث ــج وتوصي ــد اســهمت نتائ ــة. وق دولي

كمــا وخلصــت آخــر مراجعــة داخليــة لالســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر االحصــاءات الرســمية 2018-2022 1 إلــى أن 
االســتراتيجية قــد أســهمت فــي تعزيــز اســتخدام البيانــات اإلحصائيــة مــن قبــل مســتخدمي البيانــات فضــال عــن الشــراكة 
ــة  ــل لكاف ــذ الكام ــالل التنفي ــن خ ــي م ــاء المؤسس ــر البن ــي تطوي ــتراتيجية ف ــاعدت االس ــك، س ــى ذل ــالوة عل ــم. وع بينه
ــوق  ــي موث ــال احصائ ــاء أســس ســجل اعم ــي بن ــتراتيجية ف ــد اســهمت االس ــازات رئيســة، فق ــا. وكإنج أنشــطتها تقريب
ــع  ــة لجم ــات حديث ــر تقني ــداد وتطوي ــم اع ــا وت ــة، كم ــوزارات والمؤسســات ذات الصل ــع ال ــاون والشــراكة م ــه، بالتع ب
البيانــات ومعالجتهــا مــن أجــل العمليــات اإلحصائيــة، باســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة علــى نطــاق واســع. وفــي 
ذات الســياق، تــم تعزيــز العالقــات بيــن الجهــاز وشــركائه، حيــث تــم توقيــع 67 مذكــرة تفاهــم ســواء علــى المســتوى 

ــي. ــي أو الدول الوطن

كمــا وأكــدت االســتنتاجات الرئيســة مــن مراجعــة منتصــف المــدة لالســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر االحصــاءات الرســمية              
2018-2022 علــى انــه  “ُيعتبــر الجهــاز مؤسســة متميــزة تنتــج بيانــات عاليــة الجــودة 2. واســتجابة لجائحــة كوفيــد 19؛ 
فقــد بــادر الجهــاز الــى تنفيــذ انشــطة لجمــع بيانــات لقيــاس اثــر جائحــة كوفيــد علــى المجــاالت االجتماعيــة واالقتصاديــة 

واوضــاع الســكان الحياتيــة”.

1 الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. تقريــر االنجــازات علــى االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر االحصــاءات الرســمية 2018 – 2022 للفتــرة مــن كانــون الثانــي 
2018 حتــى كانــون االول مــن العــام 2020 – شــباط 2021

2 مقتطفات من المراجعة لنصف مدة االستراتيجية الوطنية لتطوير االحصاءات الرسمية 2018 – 2022، شباط 2021.
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االساس املنطقي لالسرتاتيجية
هنالــك حاجــة ماســة للعمــل علــى تحــول وتحديــث آليــات ومنهجيــات العمــل اإلحصائــي لمواكبــة التطــورات والتغيــرات 
إلعطــاء قيمــة أكبــر للبيانــات بشــكل عــام، وبشــكل خــاص رقمنــة المنتجــات والمعلومــات واالتصــاالت، وتشــكل عمليــة 
التحــول تحديــا كبيــرا للنظــام االحصائــي بشــكل عــام فيمــا يخــص المحافظــة علــى االســس العلميــة لإلحصــاءات الرســمية 
فــي ظــل تنامــي توفــر البيانــات بشــكل كبيــر والتغيــر الحاصــل فــي االنمــاط االقتصاديــة واالجتماعيــة للمجتمعــات ممــا 
يشــكل عبئــاً علــى االنظمــة االحصائيــة فــي قيــاس ووصــف وتحليــل وتقديــر البيانــات فــي ظــل بيئــة متســارعة التغييــر. 
كمــا تســتند عمليــة التحــول الــى االهتمــام العالمــي فــي أنمــاط جمــع البيانــات وتنــوع المصــادر وطــرق نشــر االحصــاءات 
التــي يتــم تطبيقهــا فــي كثيــر مــن الــدول، وكذلــك التســارع فــي األتمتــة فــي مختلــف المجــاالت، وتبــادل البيانــات ونشــرها 

بيــن الشــركاء.

ــة  ــة لمواكب ــزة االحصائي ــى االجه ــا زاد التحــدي عل ــد 19 مم ــار جائحــة كوفي ــرات المتســارعة انتش ــذه التغي ــب ه واك
التغيــرات والتطــور فــي طــرق وآليــات ومنهجيــات انتــاج البيانــات ونشــرها، حيــث اثــرت الجائحــة علــى جميــع قطاعــات 
ــرار لضمــان  ــات لصانعــي الق ــر البيان ــب ســرعة التجــاوب لتوفي ــة، ممــا يتطل ــة والبيئي ــة واالقتصادي ــة االجتماعي التنمي

التدخــالت المناســبة لتجــاوز هــذه التحديــات.

يتميــز النظــام االحصائــي الفلســطيني بالمرونــة والقــدرة علــى التكيــف والعمــل فــي ظــروف اســتثنائية طارئــة مــن خــالل 
بنــاء شــراكات قويــة وتطويــر منهجيــات وآليــات وادوات جمــع البيانــات باالعتمــاد علــى التكنولوجيــا والتواصــل عــن 

بعــد، حيــث اثــرت هــذه اإلجــراءات فــي تحســين التغطيــة والشــمول والجــودة وتوفــر البيانــات والوصــول إليهــا.
وبفضــل هــذه التحســينات التــي طــرأت فــي الســنوات العشــر الماضيــة، أصبــح الجهــاز قــادراً علــى تقديــر أكثــر مــن 

ــة المســتدامة. 60% مــن مؤشــرات اهــداف التنمي

ــي  ــر النظــام االحصائ ــة التحــول وتطوي ــدء عملي ــي ب ــذ االســتراتيجية االســاس ف ــة لتنفي ــر الســنوات الخمــس المقبل ُتعتب
الوطنــي، وتحديــث األســاليب والطــرق المتبعــة إلنتــاج اإلحصــاءات وتنويــع مصــادر البيانــات وتغييــر الممارســات فــي 
ــدرات المســتخدمين  ــاج واالســتخدام وق ــن، المســتخدمين، أدوات االنت ــي )المنتجي ــة النظــام االحصائ ــة مجــاالت بيئ كاف

والمنتجيــن الفنيــة( لضمــان التحــول الفعــال وتحقيــق االهــداف المحــددة.
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إعطاء قيمة أكبر للبيانات من اجل تحول 
وتحديث النظام االحصائي الوطني، وتحسين 

رصد أهداف اجندة التنمية المستدامة 
2030

المستوى 1: تحول في بيئة النظام االحصائي للبيانات
)الشراكات، وإدارة البيانات، وثقافة االعتماد 

على البيانات، وعلم البيانات(

المستوى 2: العوامل التوجيهية والتدخالت
)الثقة والوعي، والجودة والتميز، والمواءمة مع 

المعايير والممارسات الدولية(

المستوى 3: العوامل الداعمة والتدخالت
)تحليل البيانات، والموارد البشرية، وحوكمة البيانات 

وادارتها واإلشراف عليها، التكنولوجيا وبرامج المسوح 
والتعدادات(

المستوى األول )تحول في بيئة النظام اإلحصائي للبيانات(

 يشــكل هــذا المحــور اســاس االســتراتيجية، حيــث أنــه يغطــي جميــع األنشــطة التــي مــن شــأنها أن تعــزز الشــراكة القويــة 
والمتناميــة بيــن الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي، وتوفيــر فــرص إلقامــة عالقــات عمــل ملموســة مــع مصــادر 
البيانــات الجديــدة وتقويــة الروابــط بيــن منتجــي اإلحصــاءات الرســمية ومســتخدميها. كمــا ســتغطي االســتثمار لتطويــر 
إدارة البيانــات، بمــا فــي ذلــك عمليــات جمــع ومعالجــة البيانــات، والنقــل اآلمــن للبيانــات.  وســتتناول أيضــا علــم البيانــات 

وبنــاء ثقافــة االعتمــاد علــى البيانــات لرســم السياســات واتخــاذ القــرارات والتخطيــط.  

المستوى الثاني )العوامل التوجيهية والتدخالت( 

إن ضمــان التحــول الفعــال فــي بيئــة النظــام االحصائــي الوطنــي للبيانــات يتطلــب تنشــيط عوامــل توجيهيــة، حيــث تكــون 
قويــة بمــا يكفــي لتوليــد ديناميكيــة داخــل بيئــة النظــام االحصائــي بأكملــه، ويركــز هــذا المحــور علــى الجــودة والتميــز 
فــي إدارة البيانــات وفــي إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية، كمــا ان تركيــز الجهــود لضمــان االلتــزام بالجــودة يــؤدي الــى 
زيــادة وتحســين الثقــة فــي اإلحصــاءات وزيــادة الوعــي لــدى المســتخدمين بأهميــة اإلحصــاءات ذات الجــودة فــي اتخــاذ 
القــرارات ورســم السياســات. ســتتحقق الجــودة والثقــة فــي البيانــات مــن خــالل التــزام جميــع شــركاء النظــام االحصائــي 

الوطنــي بالقواعــد والمعاييــر الدوليــة ذات الصلــة بالجــودة والثقــة.

املنطق العام للتدخالت
الهــدف العــام لالســتراتيجية 2022-2026 بمــا يخــص النظــام اإلحصائــي الفلســطيني هــو إعطــاء قيمــة واهتمــام أكبــر 
للبيانــات داخــل النظــام االحصائــي الوطنــي مــن خــالل زيــادة التركيــز علــى الجــودة والتغطيــة. وســيرافق هــذا تحــول فــي 

النظــام اإلحصائــي لتحســين قيــاس التقــدم المحــرز فــي تنفيــذ اجنــدة اهــداف التنميــة المســتدامة 2030.
ــار:  ــن االعتب ــة بعي ــة التالي ــد مــن اخــذ العوامــل التمكيني ــال ب ــي، ف ــث الفعــال للنظــام االحصائ لضمــان التحــول والتحدي
عوامــل توجيهيــة ال بــد مــن اســتمرار العمــل علــى تعزيزهــا وتطويرهــا، وهنالــك عوامــل داعمــة ال بــد مــن تعميمهــا 

ونشــرها بكثافــة كبيــرة بيــن الشــركاء. وهــذه العوامــل موضحــة بالشــكل اآلتــي:
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المستوى الثالث )العوامل الداعمة والتدخالت( 

تتنــاول العوامــل الداعمــة لتحــول النظــام االحصائــي الوطنــي جوانــب مختلفــة فــي بيئــة عمــل النظــام االحصائــي المســتند 
علــى البيانــات والمتوقــع تطويــره فــي فلســطين. فهــي تتعلــق بالقــدرات )البشــرية والفنيــة(، وكذلــك قيمــة البيانــات لــدى 
الشــركاء والتــي تغطــي جميــع التدخــالت بــدءاً مــن تحديــد مصــادر البيانــات الجديــدة ووصــوالً الــى دمجهــا فــي عمليــة 
إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية وكذلــك نشــر وتحليــل اإلحصــاءات التفصيليــة لبيانــات المصــادر الجديــدة. كمــا أنهــا تغطــي 
حوكمــة البيانــات بهــدف إعطــاء قيمــة أكبــر للبيانــات. وأخيــراً، فــإن اســتمرار عمليــات جمــع البيانــات التقليديــة )المســوح 
والتعــدادات( ستســهم فــي تغذيــة النظــام االحصائــي الوطنــي بالمعلومــات والبيانــات الهيكليــة حــول مختلــف الظــروف 

االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة.

ــي  ــي الوطن ــي آن واحــد ســيضمن أن يكــون النظــام اإلحصائ ــة معــا وف ــى هــذه المســتويات الثالث إن تكامــل العمــل عل
الفلســطيني فــي وضــع يســمح لــه، فــي المســتقبل القريــب، ببنــاء ونشــر اإلحصــاءات باســتخدام مصــادر البيانــات المتاحــة 
والمتنوعــة واالســتجابة بشــكل أفضــل لمتطلبــات المســتخدمين، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى قيــاس التقــدم المحــرز 
فــي تنفيــذ أهــداف أجنــدة التنميــة المســتدامة 2030، مــع الحفــاظ فــي الوقــت نفســه علــى جــودة اإلحصــاءات الرســمية، 
وباختصــار، فــإن هــذه االســتراتيجية تهــدف إلــى تحقيــق المزيــد علــى مــا تحقــق ســابقاً واالســتفادة منــه والبنــاء عليــه، 

باإلضافــة إلــى زيــادة الثقــة والوعــي بقيمــة البيانــات وتعزيــز الحــوار بمــا يخــدم رســم السياســات واتخــاذ القــرارات.
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املتابعة والتقييم
تشــكل عمليــة المراقبــة والتقييــم مرتكــزا اساســيا لمتابعــة تنفيــذ الخطــط والخطــط االســتراتيجية لقيــاس مــدى تقــدم العمــل 
ــذ  ــم تنفي ــد تمــت متابعــة وتقيي ــل الخطــط االســتراتيجية، وق ــر وتعدي ــات لتطوي ــم االســتنتاجات والتوصي واالنجــاز وتقدي
االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر االحصــاءات الرســمية 2018-2022 مــن خــالل تقاريــر اإلنجــاز الدوريــة علــى تنفيــذ 
ــك،  ــى ذل ــة إل أنشــطة االســتراتيجية )شــهرية، ونصــف ســنوية، وســنوية(، واالســتهدافات لمؤشــرات االداء. وباإلضاف
فقــد ُنفــذت أيضــا عمليــة مراجعــة خارجيــة لنصــف المــدة لفتــرة االســتراتيجية خــالل الربــع االول مــن العــام 2021، 

وسيســتمر هــذا النهــج فــي متابعــة وتقييــم االســتراتيجية 2026-2022.

يشــكل نظــام المراقبــة والتقييــم جــزًء أساســياً فــي رصــد االنجــاز وتقــدم العمــل علــى الخطــة التنفيذيــة لالســتراتيجية، 
وســيتم العمــل علــى ذلــك مــن خــالل:

 المراقبة الداخلية باستخدام األنظمة واإلجراءات اإلدارية، والتخطيط ونظام المراقبة.	 
 مراقبــة ومتابعــة تنفيــذ أنشــطة اإلســتراتيجية مــن خــالل تقاريــر تقــدم العمــل الشــهرية ونصــف الســنوية والســنوية 	 

التــي يتــم تشــاركها ونقاشــها مــع شــركاء النظــام االحصائــي.

ولقيــاس األداء بشــكل منهجــي، ســتعتمد عمليــة المراقبــة علــى عــدد مــن مؤشــرات األداء لقيــاس الفعاليــة واألثــر )ملحــق 
2(، بحيــث تشــمل المؤشــرات التاليــة:

 مؤشر األداء على مستوى محاور العمل.	 
 مؤشر األداء على مستوى االهداف الفرعية.	 

 مؤشر األداء على مستوى االنشطة.	 

سيتم قياس أثر األداء من خالل:
 تقييم اإلنجاز باالعتماد على مؤشرات القياس لألهداف ووسائل التحقق منها.	 
 تنفيذ مسوح ميدانية تستهدف مستخدمي البيانات بشكل عام، وراسمي السياسات بشكل خاص.	 
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محاور العمل الرئيسية لبدء التحول والتحديث يف النظام اإلحصايئ الوطني
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محاور العمل الرئيسية لبدء التحول والتحديث يف النظام اإلحصايئ الوطني

المستوى االول: ما الذي نسعى الى تحقيقه من تحول بيئة النظام االحصائي للبيانات؟

ــة: )1( اســتخدام البيانــات المتاحــة علــى نطــاق واســع، و )2( التحــول  ــة اآلتي ــاول هــذا المســتوى األهــداف الفرعي يتن
الفعــال فــي بيئــة النظــام االحصائــي للبيانــات، و )3( تطويــر وتحقيــق نتائــج ملموســة مــن الشــراكات الرئيســة داخــل 
النظــام االحصائــي الوطنــي، و )4( تطويــر ســجل اعمــال متميــز وموثــوق. وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول اآلتــي:

مــا  االول:  المســتوى 
الــذي نســعى الــى تحقيقه 
ــام  ــة النظ ــن تحــول بيئ م

للبيانــات. االحصائــي 

1.1.1 استخدام بيانات السجالت االدارية على نطاق واسع.

2.1.1 استخدام البيانات الموثوقة على نطاق واسع.

3.1.1 تكامل مفاهيم علم البيانات مع العمل االحصائي.

4.1.1 نشــر الوعــي حــول علــم البيانــات وثقافتــه داخل النظــام االحصائي 
الوطني.

ــات  ــة باســتخدام البيان 5.1.1 مشــاريع مشــتركة مــع قطاعــات مختلف
الضخمة.

المفاهيــم والمصطلحــات االحصائيــة حــول  6.1.1 تطبيــق كافــة 
ــطين. ــي فلس ــمية ف ــاءات الرس االحص

1.2.1 شراكات حيوية )ديناميكية( ومترابطة.

النظــام االحصائــي  فــي  البيانــات  ادارة  2.2.1 تحســين وتطويــر 
ــي. الوطن

1.3.1 نقل بيانات البلديات الى الجهاز باستخدام احدث التقنيات.

2.3.1 قاعدة بيانات احصاءات مالية الحكومة.

3.3.1 شراكة فعالة مع وزارتي التربية والتعليم والصحة.

4.3.1 شراكة فعالة مع سلطة النقد الفلسطينية.

6.3.1 شراكة فعالة مع شرطة السياحة واآلثار.

5.3.1 شراكة فعالة مع شركة االتصاالت الفلسطينية )بالتل(.

4.1 تطوير سجل أعمال متميز وموثوق.

3.1 تطويــر وتحقيــق 
نتائــج ملموســة مــن 
الشــراكات الرئيســة 

2.1 التحــول الفعال في 
بيئــة النظــام االحصائي 

للبيانات.

1.1 اســتخدام البيانات 
ــى نطــاق  المتاحــة عل

واســع. 

1.1 استخدام البيانات المتاحة على نطاق واسع
ــي  ــدر االساس ــكلت المص ــي ش ــوح والتعــدادات والت ــذ المس ــى تنفي ــطيني، عل ــي الفلس ــل النظــام اإلحصائ ــز عم ارتك
إلنتــاج االحصــاءات الرســمية لتغطيــة الجوانــب االقتصاديــة واالجتماعيــة وجوانــب التنميــة، واكــب النظــام االحصائــي 
ــة ومــن  ــات الســجالت االداري ــى جمــع بيان ــم مــن خــالل التركيــز عل ــات فــي العال التطــورات فــي اســاليب جمــع البيان
مصــادر بيانــات اخــرى حيــث تعتبــر اقــل تكلفــة وتقلــل االعتمــاد علــى المســوح والتعــدادات، وقــد تطــور هــذا النهــج فــي 

ــات. ــدة للبيان ــة واستكشــاف مصــادر جدي ــات اإلداري ــن: االســتخدام الموســع للبيان ــن متكاملي اتجاهي

داخل النظام االحصائي 
الوطني. 
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تركــزت الجهــود علــى تعزيــز اســتخدام البيانــات اإلداريــة، بشــكل اساســي مــن الــوزارات المختلفــة مثــل التربيــة والتعليــم 
والصحــة وغيرهــا مــن المؤسســات الحكوميــة. وقــد كثــف الجهــاز جهــوده خــالل العشــر ســنوات الماضيــة فــي تأســيس 
ــن  ــات بي ــادل البيان ــع مذكــرات التفاهــم لضمــان جمــع وتب ــة مــن خــالل توقي ــات العمــل مــع المؤسســات الحكومي عالق
شــركاء النظــام االحصائــي الوطنــي3. ومــا زال هنــاك حاجــة الــى جهــود كبيــرة مــع الشــركاء لتطويــر العمــل االحصائــي 

فــي جوانــب بنــاء القــدرات والتأســيس الســتخدام التكنولوجيــا فــي تبــادل البيانــات.

ــوة  ــن الق ــالً لمواط ــاز تحلي ــرى الجه ــوام 2022-2026، أج ــتراتيجية االع ــم اس ــداد لتصمي ــة االع ــن عملي ــزء م وكج
والضعــف لخمســة عشــر مؤسســة حكوميــة مــن الشــركاء الرئيســيين فــي النظــام االحصائــي الوطنــي. واشــتملت الدراســة 
كالً مــن وزارة التربيــة والتعليــم، ووزارة الصحــة، ووزارة الماليــة، ووزارة التعليــم العالــي والبحــث العلمــي، ووزارة 
االقتصــاد الوطنــي، ووزارة التنميــة االجتماعيــة، ووزارة االتصــاالت وتكنولوجيــا المعلومــات، ووزارة الســياحة 
ــاف والشــؤون  ــة، ووزارة األوق ــة واإلســكان، ووزارة الثقاف ــي، ووزارة االشــغال العام ــم المحل ــار، ووزارة الحك واآلث
الدينيــة، وســلطة النقــد الفلســطينية، وســلطة جــودة البيئــة، وســلطة الميــاه الفلســطينية. وقــد أنشــأت معظــم هــذه الــوزارات 
ــى  ــا عل ــعى جميعه ــا، وتس ــاالت عمله ــول مج ــات ح ــد بيان ــورت قواع ــة وط ــدة إحصائي ــة وح ــات الحكومي والمؤسس
نطــاق مختلــف لتحســين إنتــاج البيانــات ونشــرها. وتتلخــص القضايــا الرئيســة التــي يســتوجب تحســينها داخــل النظــام 
ــكل أبعادهــا: المحتــوى  ــن هــؤالء الشــركاء والجهــاز المركــزي لإلحصــاء ب ــات بي ــل البيان ــي فــي نق ــي الوطن االحصائ
ــدرات  ــز الق ــارنة، وتعزي ــة للمقـــ ــات قابل ــر وتصنيف ــاد معايي ــات واعتم ــة توفيرالبيان والشــكل ووســائل اإلعــالم ودوري
فـــــي مجــــــال معالجة البيـــانــــات وتقييم جودتها. وفـــــي إطــــار االســتراتيجية للفترة 2022-2026، ســيتابع الجهاز 
جهــات االتصــال الخاصــة بــه وســيناقش مــع شــركائه خرائــط طريــق قابلــة للتنفيــذ مــن أجــل االســتفادة المثلــى مــن عمليــة 

تبــادل البيانــات بصــورة منتظمــة وآمنــة.

وفــي وقــت االزمــات، يتركــز توفيــر البيانــات علــى اســتخدام مصــادر البيانــات االداريــة المتاحــة والبحــث عــن مصــادر 
ــي  ــي الوطن ــام االحصائ ــدف النظ ــإن ه ــه ف ــدة، وعلي ــات جدي ــع بيان ــن جم ــث ع ــات دون البح ــي االحتياج ــرى تلب اخ
ــا  ــة، وغيره ــات المفتوح ــة، والبيان ــات الضخم ــل البيان ــدة مث ــمل مصــادر جدي ــات لتش ــع البيان ــاق جم ــيع نط ــو توس ه
مــن البيانــات المتاحــة بمختلــف الجوانــب التنمويــة، واالجتماعيــة، واالقتصاديــة. ولذلــك ســيتم توســيع نطــاق العالقــات 
والشــراكات لتشــمل شــركاء جــدد مــن المؤسســات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص، وهــذا يشــكل تحديــا جديــدا امــام 

ــدة. ــادة جهــود التنســيق والتواصــل مــع مصــادر البيانــات الجدي الجهــاز، الــذي ســيقوم بــدوره بقي

كمــا ويجــب بنــاء وتعزيــز ثقافــة االعتمــاد علــى البيانــات داخــل الدولــة، حيــث تشــمل األشــخاص المشــاركين فــي جمــع 
ــى  ــادة االعتمــاد عل ــى زي ــة ال ــات ونقلهــا. إضاف ــك أمــن البيان ــات، ومعالجتهــا وتحليلهــا ونشــرها وتخزينهــا وكذل البيان
ــي نحــو  ــي الوطن ــي النظــام االحصائ ــث يتوجــه الشــركاء الرئيســيون ف ــط، حي ــي رســم السياســات والتخطي ــات ف البيان
اســتخدام جميــع البيانــات المتاحــة فــي إطــار نظــام متســق وشــامل لتبــادل الخبــرات.  إن تعزيــز القــدرات البشــرية فــي 
ــن وإعــادة تأهيلهــم. وســيجري  ــب اإلحصائيي ــر فكــرة تدري ــة وأثرهــا يتجــاوز بكثي ــات الحالي ــورة البيان ــل ث فهــم وتحلي
استكشــاف ســبل عديــدة لترجمــة متطلبــات علــم البيانــات بشــكل ملمــوس. ويشــارك الجهــاز حاليــا مــع الجامعــة العربيــة 
ــذه األنشــطة  ــتهدف ه ــا.  وستس ــا ومضاعفته ــيتم تقويته ــي س ــف األنشــطة الت ــذ مختل ــي تنفي ــي فلســطين ف ــة ف األمريكي
شــرائح مختلفــة مــن الســكان، أي االشــخاص التنفيذيــون والمهنيــون فــي مختلــف القطاعــات، وموظفــو الخدمــة المدنيــة، 

3 الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني: تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات مــن قبــل شــركاء الجهــاز الرئيســيين فــي النظــام االحصائــي الوطنــي – 
مســح واقــع مصــادر الســجالت االداريــة 2019.  رام هللا – فلســطين.
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والطــالب، وكذلــك الخريجيــن الجــدد بهــدف تزويــد هــذه المجموعــات بالمهــارات األساســية الالزمــة لبنــاء ثقافــة قائمــة 
علــى البيانــات فــي مختلــف القطاعــات والمجتمعــات المحليــة مــن خــالل الحلقــات الدراســية وورش العمــل والفعاليــات 

والبرامــج الدراســية.

شــكلت االســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر االحصــاءات الرســمية الســابقة للفتــرة 2018-2022 نقطــة انطــالق فــي هــذا 
المجــال ســيتم البنــاء عليهــا وتعزيزهــا وتوســيع العمــل عليهــا. 

2.1 التحول الفعال في بيئة النظام االحصائي للبيانات 
لتحقيــق مزيــد مــن الكفــاءة فــي اســتخدام البيانــات المتاحــة هنالــك عنصريــن تشــجع علــى إحــداث التحــول المتوقــع فــي 
بيئــة عمــل النظــام االحصائــي: الشــراكات الديناميكيــة والمترابطــة، والتحســين والتطويــر فــي إدارة البيانــات.  إن مــن 
األهميــة بمــكان إقامــة شــراكات ديناميكيــة ومترابطــة داخــل النظــام االحصائــي الوطنــي مــع كل مــن الجهــات الفاعلــة 

المنتجة/المــزودة للبيانــات والمســتخدمة لإلحصــاءات.

واســتنادا إلــى تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات األولــي الــذي أجــراه الشــركاء فــي النظــام االحصائــي 
الوطنــي المشــار إليــه أعــاله، ســيتم أوالً حصــر البيانــات المتاحــة حاليــاً لتحديــد مــن يفعــل مــاذا بشــكل واضــح.  وبعيــداً 
عــن إقامــة االتصــاالت واالتفاقــات الرســمية )وهــي المهمــة التــي تــم إنجازهــا مــن قبــل الجهــاز فــي إطــار االســتراتيجية 
الســابقة(، ســيتم ايــالء االهتمــام للقضايــا الملموســة والتشــغيلية، والتــي ســوف تحــدد مــا الــذي ينبغــي تشــاركه، أي مــن 
البيانــات أو المتغيــرات، ومــا هــي الفتــرة المرجعيــة، وعلــى أي مســتوى مــن التفصيــل، وبــأي صيغــة، ومــا هــو مــدى 
توفرهــا.  وســيتم بنــاء نمــوذج بشــكل ســريع ومتفــق عليــه لكيفيــة تنظيــم البيانــات ونقلهــا وهيكلتهــا بالتعــاون مــع جميــع 
مصــادر البيانــات المحــددة. أمــا بالنســبة لبعــض الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي، فإنــه يوجــد بالفعــل صيغــة 
ونمــاذج لتبــادل البيانــات اإلداريــة، والتــي يمكــن مــن خاللهــا توســيع نطــاق الشــراكات.  كمــا أنــه مــن المهــم إجــراء 
تقييمــات لجــودة البيانــات وتطبيــق معاييــر متســقة قبــل اســتخدام البيانــات لألغــراض اإلحصائيــة بينمــا يمكــن االســتناد 

الــى خبــرة الجهــاز فــي تجهيــز البيانــات ونقلهــا فــي تعزيــز ودعــم قــدرات شــركاء آخريــن.

إن مشــاركة البيانــات علــى مســتوى البيانــات التفصيليــة، يتطلــب إنشــاء قاعــدة بيانــات إحصائيــة أو ســجل إحصائــي؛ 
اســتخدام التصنيفــات الموحــدة والمعاييــر المعتمــدة فــي انتــاج البيانــات، نمــاذج بيانــات موحــدة بيــن مختلــف الشــركاء 
ــات المتســقة بشــكل عــام، وبمــا يضمــن اســتمرارية الحفــاظ علــى ســرية  ســيمكن النظــام االحصائــي مــن توفيــر البيان

ــن.  ــة للمبحوثي ــات الفردي ــة البيان ــات وخصوصي البيان

ــاز بالتعــاون مــع الشــركاء  ــل الجه ــي، مــن قب ــي الوطن ــات داخــل النظــام االحصائ ــر إدارة البيان يجــب تحســين وتطوي
فــي النظــام االحصائــي الوطنــي، بمــا يشــمل الربــط االلكترونــي اآلمــن والفعــال بيــن الشــركاء، وتنظيــم العمــل )ال بــد 
مــن تحديــد مســؤوليات كل مــن الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي بوضــوح فيمــا يتعلــق بنقــل البيانــات وأمنهــا 
باإلضافــة إلــى جمــع البيانــات ومعالجتهــا ونشــرها وتحليلهــا(، إن مشــاركة األدوات واألســاليب )يجــب أن تتســم العالقــة 
بيــن الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي بالشــفافية واالنفتــاح(، كمــا أن تبــادل الخبــرات والــدروس المســتفادة منهــا 
وتكاملهــا بيــن الشــركاء يــؤدي الــى تطويــر وتحســين االداء، حيــث ان موضــوع تحســين البيانــات وتطويــر ادارة البيانــات 

محــور اهتمــام الشــركاء.
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وهنالــك عنصــران ايجابيــان قــد يســاعدان فــي هــذا المســعى: مبــادرة الحكومــة اإللكترونيــة، والتنســيق مــن أجــل اهــداف 
التنميــة المســتدامة 2030.  هــذا وقــد بــدأت مبــادرة الحكومــة اإللكترونيــة فــي عــام 2010، ومــا زالــت تعمــل علــى قــدم 
وســاق حتــى اآلن.  بينمــا مــا زال االســتخدام االلكترونــي محــدودا مــن قبــل المواطنيــن والمؤسســات غيــر الحكوميــة، 
فيمــا يقتصــر عمــل الحكومــة االلكترونيــة علــى التبــادل البينــي بيــن المؤسســات الحكوميــة مــن خــالل البريــد االلكترونــي 
والمواقــع اإللكترونيــة للمؤسســات، وتقــود الحكومــة الفلســطينية العمــل المتعلــق بتنفيــذ اهــداف التنميــة المســتدامة 2030 
وقيــاس التقــدم الــذي أحرزتــه فلســطين، حيــث يلعــب الجهــاز دوراً مهمــاً فــي هــذه العمليــة. ومــن أجــل اعــداد المراجعــة 
الطوعيــة الوطنيــة، تــم تشــكيل فريــق وطنــي خــاص بأهــداف التنميــة المســتدامة 2030 يضــم 24 مؤسســة )حكوميــة 
ــك مــن خــالل المراجعــات الســنوية ألهــداف  ــد تعــزز ذل ــة، وقطــاع خــاص( و12 مجموعــة عمــل. وق ــر حكومي وغي

التنميــة المســتدامة، ممــا ســينعكس علــى تحســين ادارة البيانــات بيــن شــركاء النظــام االحصائــي الوطنــي.  

ــا  ــا تدريجي ــل عليه ــيتم العم ــا وس ــات وادارته ــع البيان ــق لتحســين جم ــر خارطــة طري ــم اســتعراضه اعــاله يعتب ــا ت وم

ــة4. ــة وفعال ــج ايجابي ــق نتائ لتحقي

4 إن العديــد مــن اهــداف الجهــاز الحاليــة تتســم بالطمــوح والتــي ســتتطلب بدورهــا جهــودا مســتدامة علــى المــدى الطويــل: ال يوجــد هنالــك حلــول ســريعة الســتخدام البيانــات 
االداريــة او االســتخدام المتطــور للبيانــات – ويحتــاج ذلــك اســتراتيجية ســجالت بيانــات اداريــة طويلــة المــدى تعــزز ثقافــة اســتخدام بيانــات الســجالت االداريــة لألغــراض 

االحصائيــة. مقتطفــات مــن المراجعــة لمنتصــف المــدة الســتراتيجية 2018-2022، شــباط 2021. 
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3.1 تطوير وتحقيق نتائج ملموسة من الشراكات الرئيسة داخل النظام االحصائي الوطني
ــي  ــي الوطن ــن النظــام االحصائ ــدت ضم ــي عق ــة والت ــات التحضيري ــا االجتماع ــي خلصــت اليه ــتنتاجات، الت أدت االس
إلعــداد هــذه االســتراتيجية، إلــى ضــرورة النظــر فــي ثالثــة أنــواع مــن الشــراكات التــي ينبغــي أن تكــون موضــع اهتمــام 
خــاص؛ والتــي تشــكل مرتكــزاً اساســياً إلنتــاج البيانــات االحصائيــة الرســمية اضافــة الــى بيانــات متوفــرة مــن مصــادر 

اخــرى، وتتمثــل الشــراكات بالعمــل مــع كل مــن:

 البلديــات. تتوفــر لــدى البلديــات والهيئــات المحليــة كميــات كبيــرة مــن البيانــات التــي تغطــي مجــاالت متعــددة، 	 
ولضمــان االســتفادة مــن هــذه البيانــات ســيقوم الجهــاز بالشــراكة مــع هــذه البلديــات والهيئــات بتحليــل واقــع قــدرات 
البلديــات فــي مجــاالت معالجــة وتخزيــن وحفــظ البيانــات، حيــث سيشــمل ذلــك 121 بلديــة وهيئــة محليــة )96 فــي 

الضفــة الغربيــة و25 فــي قطــاع غــزة(.

 وزارتــا التربيــة والتعليــم والصحــة وشــرطة الســياحة واالثــار. إن هــذه الجهــات مقدميــن رئيســيين 	 
للبيانــات فــي القطاعات/المجــاالت التــي تشــكل أولويــات هامــة للحكومــة ولــكل الســكان. ولهــذه الجهــات تاريــخ 
ــا  ــياحية وتحليله ــة والس ــة والصحي ــاءات التعليمي ــاج اإلحص ــق بإنت ــا يتعل ــاز فيم ــع الجه ــاون م ــن التع ــل م طوي
ــم بهــا  ــي يت ــة الت ــات بانتظــام.  اال أن الطريق ــادل البيان ــم تب ــع مذكــرات تفاهــم معهــم ويت ــم توقي ــد ت ونشــرها.  وق
تبــادل البيانــات الــى يومنــا هــذا ال يمكــن أن تســمح بإجــراء معالجــة حديثــة وســريعة ومضمونــة للبيانــات ومراقبــة 
ــن القيــام باالســتثمارات، علــى شــكل معــدات وقــدرات بشــرية وإدارة بيانــات،  ــة للجــودة. ومــا زال يتعي فعال
بالتعــاون الوثيــق مــع الجهــاز، الــذي يمكنــه ان يقــدم خبراتــه وقدراتــه، كمــا ويجــب النظــر فــي إدخــال تحســينات 

علــى عمليــة نقــل البيانــات.

 ســلطة النقــد الفلســطينية. تعتبــر ســلطة النقــد شــريكاً رئيســيا للجهــاز فــي العديــد مــن جوانــب اإلحصــاءات، 	 
ــاع  ــة، وإحصــاءات القط ــابات القومي ــة والحس ــاءات االقتصادي ــه الخصــوص، اإلحص ــى وج ــك، عل ــي ذل ــا ف بم
النقــدي والمالــي والخارجــي، باإلضافــة الــى إحصــاءات قطــاع األعمــال. وتــم توقيــع مذكــرة تفاهــم تحــدد اســس 

التعــاون الوثيــق بيــن الطرفيــن فــي انتــاج وتقديــر البيانــات االقتصاديــة.

 بعــض المؤسســات مــن القطــاع الخــاص وغيــر الربحيــة.  تــم بالفعــل إجــراء اتصــاالت أوليــة مــن 	 
ــن خــالل نشــاط  ــل(، فم ــع شــركة االتصــاالت الفلســطينية )بالت ــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني م ــل الجه قب
ــة )إحصــاءات االتصــاالت(  ــاج اإلحصــاءات االقتصادي ــة بإنت ــات ذات العالق ــع البيان ــوم بجم ــي تق الشــركة، والت
ــي  ــات المتاحــة أيضــا ف ــد تســاعد بعــض البيان ــاط االســتهالك للســكان الفلســطينيين بشــكل أفضــل. ق ــم أنم ولتقيي
المســاهمة فــي الدراســات المتعلقــة بالتنقــل، وهــذا مفيــد فــي جمــع إحصــاءات النقــل. وســيتم تفعيــل الشــراكة بيــن 
شــركة االتصــاالت والجهــاز مــن خــالل مناقشــة المســائل القانونيــة وســرية وأمــن البيانــات وكذلــك جــودة البيانــات 
وأنمــاط تبــادل البيانــات. ستســاعد الــدروس المســتفادة مــن هــذه الشــراكة بعــد ذلــك فــي توســيع جهــات االتصــال 

وعالقــات العمــل مــع مصــادر بيانــات جديــدة.
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4.1 تطوير سجل اعمال متميز وموثوق
كان أحــد األهــداف الرئيســة وطويلــة األمــد للجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني هــو تطويــر ســجل اعمــال إحصائــي 
متميــز والــذي يمكــن أن يكــون أساســا لســحب عينــات موثوقــة ألنــواع مختلفــة مــن المســوح االقتصاديــة.  بــدأت الجهــود 
ــة )كل خمــس ســنوات(.  ــة منتظم ــدادات اقتصادي ــرن الماضــي مــن خــالل إجــراء تع ــي التســعينيات مــن الق ــى ف األول
بحيــث تــم اســتخدام بيانــات المســوح التــي تــم إجراؤهــا بيــن كل تعداديــن مــن أجــل تحديــث ســجل االعمــال االحصائــي. 
لقــد تبيــن أن هــذه العمليــة ذات تكلفــة عاليــة، وقــد اتجــه الجهــاز نحــو نظــام آخــر مــن شــأنه أن يســمح باســتخدام مصــادر 
أخــرى لتحديــث الســجل. خــالل الســنوات العشــر الماضيــة، عــزز الجهــاز عالقاتــه مــع المؤسســات الحكوميــة األخــرى 
التــي تعمــل علــى جمــع البيانــات حــول قطــاع األعمــال لضمــان اســتمرار التبــادل المنتظــم للبيانــات. فقــد كانــت وزارة 
ــال  ــن األعم ــام ع ــددة بانتظ ــات مح ــع بيان ــر بجم ــكل كبي ــن بش ــات مهتمي ــارك، والبلدي ــمل ادارة الجم ــا يش ــة بم المالي
ــيس،  ــة التأس ــة وقانوني ــص، والملكي ــح والتراخي ــب، والتصاري ــة والضرائ ــة المالي ــة: الرقاب ــراض مختلف ــة ألغ التجاري
حيــث يتــم جمــع بيانــات تعريفيــة حــول المنشــآت تتضمــن معلومــات حــول اســم المنشــأة، ومعلومــات االتصــال، والنشــاط 
االقتصــادي الرئيســي، والجنســية، وعــدد المنشــآت وعــدد العامليــن، ورأســمال المنشــاة، بينمــا ال تتوفــر بعــض المعلومات 

مثــل معــدل الــدوران الوظيفــي للعامليــن فــي المنشــآت.

ــي يســعى الجهــاز  ــة مــن أهــم المشــاريع الت ــس المحلي ــات الكبــرى والمجال ــات المنشــآت للبلدي ــر قواعــد بيان ُيعــد تطوي
ــارس  ــث باســتمرار، وتم ــة التحدي ــى عملي ــر وتتول ــال بشــكل كبي ــع قطــاع االعم ــات واق ــث تغطــي البلدي ــا. حي لتحقيقه
ــوم الجهــاز  ــة. يق ــم عمــل المنشــآت ضمــن حدودهــا االداري ــي ادارة وتنظي ــة ف ــات اعمالهــا وفــق االســس القانوني البلدي
ــوم الجهــاز أيضــاً بإجــراء فحوصــات  ــا ويق ــي، كم ــات بالتنســيق والتشــاور مــع وزارة الحكــم المحل بالعمــل مــع البلدي
االتســاق علــى البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن البلديــات بمقارنتهــا مــع بيانــات مصــادر اخــرى )وزارة الماليــة(، وذلــك 

ــات واتســاقها. لضمــان جــودة البيان
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1.2 تعزيز الثقة في االحصاءات الرسمية
ان الجوانب المهمة في توجيه عملية تعزيز الثقة تتمثل باآلتي:

 قــدرة مســتخدمي البيانــات علــى االســتمرار فــي توفيــر بيانــات واقعيــة وذات جــودة مــن خــالل اســتخدام مصــادر 	 
بيانــات جديــدة.

 قــدرة منتجــي البيانــات الجديــدة علــى تبنــي التكامــل والتوحيــد للمنهجيــات والمفاهيــم فــي بياناتهــم بشــكل كامــل 	 
لضمــان جــودة عمليــات انتــاج البيانــات بمــا يحقــق المنفعــة للجميــع.

لضمــان اســتمرار عمليــة التحســين فــي بنــاء الثقــة فــي البيانــات والتــي تتطلــب جهــودا مســتمرة لتحقيقهــا ســتتم مــن خــالل 
مجموعــة مــن االنشــطة موجهــة الــى مجموعــات مســتخدمي البيانــات وجميــع المهتميــن والعامليــن فــي مجــال اعتمــاد 

البيانــات كأســاس ألعمالهــم.

2.2 زيادة الوعي حول أهمية اإلحصاءات في عملية صنع القرارات المبنية على األدلة
تســتند الثقــة بالبيانــات أيضــا علــى مســتوى الوعــي لــدى الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي حــول أهميــة صنــع 
ــل  ــاش وتحلي ــة لنق ــة موضوعي ــم أدل ــي تقدي ــه اإلحصــاءات ف ــذي تلعب ــدور ال ــك ال ــة وكذل ــى األدل ــة عل ــرارات المبني الق
البيانــات. وفــي مجــال زيــادة الوعــي، كان الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني نشــطا بشــكل متواصــل فــي الماضــي 
حيــث قــام بتوجيــه أنشــطة التواصــل ونشــر البيانــات إلــى مجموعــات مختلفــة مــن المســتخدمين وصنــاع القــرار وكذلــك 
الصحفييــن ووســائل اإلعــالم والقطــاع الخــاص وطلبــة المــدارس، وقــد تــم قيــاس أثــر هــذه االنشــطة مــن خــالل تنفيــذ 

المستوى الثاني: ما هي العوامل التوجيهية الواجب اطالقها؟

لضمــان التحــول الفعــال فــي بيئــة النظــام االحصائــي الوطنــي للبيانــات فإنــه يتطلــب تنشــيط عوامــل توجيهيــة، حيــث 
تكــون قويــة بمــا يكفــي لتوليــد ديناميكيــة داخــل بيئــة النظــام االحصائــي بأكملــه.  لقــد تــم بــذل جهــود لتطويــر بيئــة النظــام 
ــاك  ــدم فيهــا ومــا زال هن ــم احــراز تق ــع وت ــر مــن المواضي ــي فــي االســتراتيجية الســابقة 2018-2022 لكثي االحصائ
مواضيــع تطويريــة فــي بيئــة العمــل االحصائــي ســيتم تغطيتهــا فــي االســتراتيجية الحاليــة 2022-2026 وذلــك كمــا 

هــو مبيــن فــي الجــدول اآلتــي:

هــي  مــا  الثانــي:  المســتوى 
الواجــب  التوجيهيــة  العوامــل 

اطالقهــا؟

االحصــاءات  فــي  الثقــة  تعزيــز   1.2
الرســمية.

1.1.2 زيادة ثقة المستخدمين في البيانات. 

بيانــات  منتجــي  ثقــة  زيــادة   2.1.2
. ة يــد لجد المصادرا

1.2.2 تقييم رضى المستخدمين.

ــة  ــي عملي 2.2.2 حشــد الدعــم الحكومــي لتبن
التحــول فــي تطويــر بيئــة العمــل االحصائــي.
ــل  ــي العم ــز ف ــر التمي ــي معايي 1.3.2 تبن

والممارســات التطويريــة.

الجــودة  علــى  مســتمر  تركيــز   2.3.2
الجــودة. ثقافــة  وتعزيــز 

وســمعة  مكانــة  علــى  الحفــاظ   1.4.2
فــي  الفلســطينية  الرســمية  االحصــاءات 

الدولــي.  االحصائــي  المجتمــع 

2.4.2 توحيــد اليــات العمــل والتصنيفــات 
بيــن شــركاء النظــام االحصائــي الوطنــي.

3.2 وضــع الجــودة علــى رأس أولويــات 
ــدة االحصائية. االجن

4.2 التوافــق واالتســاق مــع المعاييــر 
الدوليــة.

2.2 زيــادة الوعــي حــول اهميــة االحصاءات 
المبنيــة  القــرارات  عمليــة صنــع  فــي 

ــة. ــى االدل عل
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مســح قيــاس اســتخدام اإلحصــاءات فــي صنــع السياســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص فــي فلســطين ومســح رضــى 
ــة  ــطة الموجه ــي لألنش ــر االيجاب ــج االث ــرت النتائ ــاز، واظه ــراف الجه ــت إش ــام تح ــت بانتظ ــي أجري ــتخدمين الت المس
لتعزيــز الوعــي بأهميــة االحصــاءات واســتخدامها.  ويحتــاج زيــادة الوعــي بأهميــة االحصــاءات الــى جهــود مســتمرة 

ومتواصلــة مــع مختلــف الشــركاء.

إن العامــل الرئيــس الــذي ســيوجه زيــادة الوعــي بأهميــة االحصــاءات هــو الدعــم السياســي لعمليــة تحــول بيئــة عمــل 
ــة. وكجــزء مــن أنشــطة  ــة والمالي ــث التدخــالت القانوني ــي مــن الحكومــة وتجســيدها مــن حي ــي الوطن النظــام االحصائ
ــدوات  ــي عــدة أشــكال )أوراق سياســاتية، ون ــي ســتتمثل ف ــة، ســيتم اجــراء مســاندة لإلحصــاءات الرســمية والت التوعي
وورش عمــل، اجتماعــات متخصصــة وموجهــة، وأدوات اتصــال فعــال، ومنشــورات علــى وســائل التواصــل االجتماعــي 
...الــخ( لتتكامــل مــع مــا تــم إنجــازه وتحقيقــه.  كمــا ويعمــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني علــى تطويــر وتنفيــذ 
إســتراتيجية اتصــال محــددة تســتهدف الحكومــة والتــي ســتعتمد علــى اعــداد التقاريــر بشــكل دوري وعلــى التحليــالت 
الرئيســة حــول قضايــا السياســات ذات األولويــة.  كمــا ان جميــع األنشــطة المخطــط لهــا لتعزيــز الثقــة فــي اإلحصــاءات 
باإلضافــة ايضــا الــى تحســين الجــودة وتحقيــق التميــز بشــأن اإلحصــاءات الرســمية ســتتضافر مــن اجــل بنــاء وتطويــر 

النظــام االحصائــي الــذي يحظــى بدعــم جميــع الشــركاء.

3.2 وضع الجودة على رأس أولويات االجندة االحصائية 
ال بــد لشــركاء النظــام االحصائــي الوطنــي اســتمرار التركيــز علــى جــودة البيانــات وكذلــك التميــز. حيــث انــه شــرط 
لتأســيس الثقــة فــي اإلحصــاءات وترســيخها وللحفــاظ علــى وعــي عــاٍل بأهميتهــا، كمــا انــه ضــروري إلدارة اإلمكانــات 
الجديــدة بكفــاءة والتــي يتــم أخذهــا فــي االعتبــار مــن خــالل توســيع مصــادر البيانــات لإلحصــاءات. فــي هــذا المجــال، 
كان الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني نشــطا، كمــا تــم تأكيــده فــي اســتنتاجات مراجعــة منتصــف المــدة األخيــرة 

لالســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر االحصــاءات الرســمية 2022-2018 5. 

ومــع ذلــك، فإنــه يجــب أن تســتمر الجهــود فــي عــدة اتجاهــات مثــل توثيــق الممارســات الجيــدة داخــل النظــام االحصائــي 
الوطنــي وتبادلهــا باإلضافــة الــى تطويــر المزيــد مــن الشــراكات مــع األكاديمييــن والباحثيــن فــي فلســطين وفــي المنطقــة 
وخارجهــا. وســيتم التركيــز بشــكل خــاص فــي اســتراتيجية البيانــات 2022-2026 علــى تطبيــق النمــوذج المعيــاري 
لتنفيــذ العمليــات االحصائيــة )GSBPM( علــى جميــع العمليــات اإلحصائيــة داخــل الجهــاز وكذلــك تنفيــذ نمــوذج التميــز 
للمؤسســة األوروبيــة إلدارة الجــودة )EFQM( . كمــا وســيتم تحليــل النتائــج ومشــاركتها مــع الشــركاء داخــل النظــام 

االحصائــي الوطنــي. 

 ).NSDS, EFQM, ISO… etc( 5 كــــان الجهــــــاز المركـــــزي لإلحصــــــاء الفلســطيني يســعى لتحقيق التميز على مــــــدى سنــــــوات طويلة؛ مـــــن خالل اســتخدام المعايير الوطنية والدولية
لتنفيــذ العمليــات واألدوات المناســبة والممارســات الجيــدة. مقتطــف مــن مراجعــة منتصــف المــدة لالســتراتيجية الوطنيــة لتطويــر االحصــاءات الرســمية، شــباط 2021.
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4.2 التوافق واالتساق مع المعايير الدولية
ــي  ــامالً آخــر يوجــه تحــول النظــام االحصائ ــا عــــ ــاق معه ــة واالتســـ ــر والممارســات الدولي ــق مــع المعايي يعــد التواف
الوطنــي. النظــام االحصائــي فــي فلســطين لديــه التــزام كبيــر فــي تطبيــق المعاييــر واألســاليب االحصائيــة الدوليــة.  كمــا 
أن لــدى الجهــاز القــدرة علــى اســتيعاب التطــورات والمتطلبــات مــن المعاييــر الدوليــة بســرعة ولديــه القــدرة علــى تعديــل 
ــي  ــي النظــام االحصائ ــع الشــركاء ف ــى جمي ــق عل ــد ال ينطب ــإن هــذا ق ــك، ف األســاليب والممارســات تبعــا لهــا. ومــع ذل
الوطنــي، الذيــن قــد يواجهــون بعــض الصعوبــات فــي تنفيــذ التغييــرات.  ســيواصل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء تقديــم 

الدعــم والمســاعدة للشــركاء متــى وأينمــا دعــت الحاجــة للحفــاظ علــى مســتوى عــاٍل مــن االلتــزام بالمعاييــر الدوليــة.
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المستوى الثالث: ما هي العوامل الداعمة ليتم تنفيذها و/او تعزيزها؟

تتنــاول العوامــل الداعمــة لتحــول النظــام االحصائــي الوطنــي جوانــب مختلفــة فــي بيئــة عمــل النظــام اإلحصائــي المســتند 
علــى البيانــات والمتوقــع تطويــره فــي فلســطين. فهــي تتعلــق بالقــدرات )البشــرية والفنيــة( وكذلــك قيمــة واهميــة البيانــات 
لــدى الشــركاء والتــي تغطــي جميــع التدخــالت بــدءاً مــن تحديــد مصــادر البيانــات الجديــدة ووصــوالً الــى دمجهــا فــي 
عمليــة إنتــاج اإلحصــاءات الرســمية وكذلــك نشــر وتحليــل اإلحصــاءات التفصيليــة لبيانــات المصــادر الجديــدة. كمــا أنهــا 
تغطــي حوكمــة البيانــات بهــدف إعطــاء قيمــة أكبــر للبيانــات. وأخيــراً، فــإن اســتمرار عمليــات جمــع البيانــات التقليديــة 
)المســوح والتعــدادات( ستســهم فــي تغذيــة النظــام االحصائــي الوطنــي بالمعلومــات والبيانــات الهيكليــة حــول مختلــف 

الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة والبيئيــة، وذلــك كمــا هــو موضــح فــي الجــدول االتــي: 

1.3 تكنولوجيا حديثة وقوية
ان عمليــة تطويــر نظــام احصائــي وطنــي تحتــاج ربطــا الكترونيــا بيــن الشــركاء باإلضافــة الــى فتــح منصــات تبــادل 
البيانــات وإدارتهــا، وتأميــن أرشــفة البيانــات وتخزينهــا، وتعديــل نشــر البيانــات لتتوافــق مــع الخصائــص الجديــدة لطلبــات 
ــث  ــل، والتواصــل بشــأن اإلحصــاءات، حي ــات وتســهيل البحــث والتحلي ــى البيان ــك تســهيل الوصــول إل ــات، وكذل البيان
ــي،  ــي الوطن ــي النظــام االحصائ ــد يكــون بعــض الشــركاء ف ــة. فق ــة وقوي ــا حديث ســتتطلب كل هــذه األنشــطة تكنولوجي
وخاصــة الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، قــد طــوروا بالفعــل قــدرات فــي هــذا المجــال. ومــع ذلــك، تتطلــب كل 
هــذه األنشــطة تطبيقــات متخصصــة للغايــة قــد ال تكــون متاحــة بشــكل عــام وقــد ال تتوفــر الخبــرات الســتخدامها بشــكل 
ــد  ــى الصعي ــرا عل ــا كبي ــا تحدي ــة أحــدث التكنولوجي ــد تكــون مواكب ــي هــذا المجــال ســريع جــدا، وق ــدم ف كامــل. ان التق

المالــي والبشــري.

ــى الدعــم فــي هــذا المجــال. وكجــزء مــن إعــداد هــذه االســتراتيجية،  ــاج إل ــه يحت إن النظــام االحصائــي الوطنــي بأكمل
بــدأ الجهــاز فــي تشــخيص االحتياجــات ذات األولويــة التــي ســتكون األســاس لتقييــم المتطلبــات األكثــر إلحاحــا للجهــاز 
وشــركائه فــي النظــام االحصائــي الوطنــي مــن حيــث المعــدات والتطبيقــات والتدريب/وإعــادة التدريــب للموظفيــن. ُتعتبــر 
هــذه قضيــة ملحــة بشــكل خــاص للجهــاز إلدارة بنــوك البيانــات الخاصــة بــه. كمــا أن هنــاك حاجــة إلــى مواءمــة العمليــات 

والتطبيقــات التــي تســتند إليهــا العمليــات المختلفــة التــي يديرهــا الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

هــي  مــا  الثالــث:  المســتوى 
العوامــل الداعمــة ليتــم تنفيذهــا 

تعزيزهــا؟ و/او 

1.1.3 بيئة حوسبة مطورة باستخدام تقنية 
الشبكات االفتراضية.

2.1.3 الربط البيني بين قواعد البيانات.

3.1.3 تطوير وسائل نشر البيانات.

2.2.3 تقييم الموارد البشرية.

2.3.3 تطوير آليات تحليل البيانات.

1.3.3 تحســين توافــر البيانــات وامكانية 
الوصول اليها.

1.2.3 تصميــم برنامــج تدريبي مالئم لجميع 
الشركاء في النظام االحصائي الوطني.

2.3 بناء موارد بشرية مؤهلة فنياً.

3.3 تغطية/شمول البيانات بمراحلها 
)الجمع، والتحليل والنشر(.

4.3 استمرار تنفيذ برنامج تعدادات ومسوح ذو جدوى ومالئم.

1.3 تكنولوجيا حديثة وقوية.
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ــث  ــة. حي ــغ األهمي ــرا بال ــي اإلحصــاءات أم ــا المســتخدمة ف ــث التكنولوجي ــا تحدي ــون فيه ــة يك ــك مجــاالت مختلف وهنال
ان نظــم المعلومــات الجغرافيــة واســتخدامها فــي اإلحصــاءات فــي تطــور مســتمر. كمــا ان المعرفــة بنظــم المعلومــات 
الجغرافيــة هــي مهــارة مطلوبــة بشــكل متزايــد فــي النظــم اإلحصائيــة الوطنيــة.  قــام الجهــاز بتطويــر قــدرات داخليــة 
الســتخدام نظــم المعلومــات الجغرافيــة فــي جمــع البيانــات ومعالجتهــا ونشــرها مــن خــالل تنفيــذ التعــداد الســكاني 2017 
والتــي ُترجمــت إلــى عــدة أدوات مرجعيــة جغرافيــة. هــذا باإلضافــة الــى ان تعزيــز مهــارات الجهــاز فــي اســتخدام نظــم 
المعلومــات الجغرافيــة ألغــراض إحصائيــة مــن شــأنه أن يخــدم طموحاتــه فيمــا يتعلــق بتقديــم واســتخدام مســتدام لنظــم 
ــة وحتــى نشــر  ــات اإلحصائي ــم العملي ــدءا مــن تصمي ــاج اإلحصائــي، ب ــع مراحــل اإلنت ــة فــي جمي المعلومــات الجغرافي

البيانــات. 

ــن  ــل تخزي ــة مث ــة بأبعــاد مختلف ــك اإلجــراءات المتعلق ــى األدوات والبرامــج المســتخدمة وكذل ــات عل يشــتمل أمــن البيان
ــم  ــى تقيي ــك يعمــل الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني عل ــات. لذل ــات واالفصــاح عنهــا وســرية البيان ــل البيان ونق

ــات.  ــع الجوانــب المرتبطــة بأمــن البيان ــا المعلومــات، بمــا فــي ذلــك جمي ــة لتكنولوجي ــة التحتي البني

قــام الجهــاز وعــدد مــن شــركائه فــي النظــام االحصائــي الوطنــي بتطويــر العديــد مــن قواعــد البيانــات ومنصــات البيانــات 
بنــاًء علــى االحتياجــات والمتطلبــات الخاصــة بــكل موضــوع. ولكــن مــا زال هنالــك حاجــة إلــى نظــام متناســق/متناغم 

بشــكل أفضــل، االمــر الــذي مــن شــأنه أن يســمح بتحليــالت قطاعيــة وعبــر قطاعيــة للبيانــات بطريقــة ســهلة.

2.3 بناء موارد بشرية مؤهلة فنياً
المــوارد البشــرية فــي الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني مؤهلــة تأهيــال عاليــا. ولذلــك مــا زال هنــاك قــدرة حتــى 
اآلن علــى االســتمرار فــي تقديــم برامــج عمــل عاليــة الجــودة بالرغــم مــن الظــروف الناتجــة عــن تأثيــر جائحــة كوفيــد19 
علــى العمــل. وهنــاك فــوج كبيــر مــن اإلحصائييــن رفيعــي المســتوى وذوي الخبــرة )االدارة العليــا( الذيــن ســيتقاعدون 
ــز قــدرات الموظفيــن مــن  ــى تعزي ــاًء عل ــال بن ــإن إدارة الجهــاز تســتعد لالنتق ــي ف ــة، وبالتال ــة المقبل فــي الســنوات القليل
االدارة الوســيطة فــي اإلدارة والتنظيــم والقيــادة. ولــن يكــون االنتقــال ســهالً وقــد يســتغرق بعــض الوقــت حتــى تســتوعبه 
المؤسســة بالكامــل. كمــا أن هنالــك حاجــة إلــى الدعــم ليــس فقــط فــي مجــال الوظائــف اإلداريــة ولكــن أيضــا فيمــا يتعلــق 
بإتقــان اســتخدام تقنيــات المعلومــات واالتصــاالت الجديــدة والمطبقــة فــي العمــل اإلحصائــي. حيــث قــام الجهــاز بتصميــم 
وتنفيــذ خطــط تدريــب ســنوية منتظمــة تمــزج بيــن الموضوعــات الفنيــة7 واالداريــة8 وتتنــاول مجموعــات مختلفــة مــن 
الموظفيــن، مــع التركيــز بشــكل خــاص علــى األفــراد حديثــي التوظيــف. كمــا وتضمنــت خطــط التدريــب دورات مقدمــة 
داخليــاً باإلضافــة إلــى الفــرص التــي يقدمهــا الشــركاء اإلقليميــون أو الدوليــون. حيــث ان مــا يتوفــر لــدى الجهــاز حاليــاً 

ال ُيعتبــر خطــة شــاملة وإنمــا سلســلة بســيطة مــن فــرص التدريــب القائمــة حاليــا. 

ــث تكــون األنشــطة  ــي، حي ــي الوطن ــي النظــام االحصائ ــن ف ــد الشــركاء اآلخري ــا عن ــل تنظيم ــر أن هــذا الوضــع أق غي
ــذ بعــض  ــم تنفي ــث ت ــات. حي ــي تخصيــص المــوارد البشــرية إلدارة البيان ــك ف ــر هامشــية، وينعكــس ذل ــة أكث اإلحصائي
ــر الدعــم لهــذه  ــى نطــاق محــدود فقــط. كمــا ومكــن تطوي ــة مــن الجهــاز لهــؤالء الشــركاء ولكــن عل ــدورات التدريبي ال
ــار  ــي إط ــة. وف ــة والعملي ــة النظري ــل المعرف ــط لنق ــاز كأداة ضغ ــي الجه ــودة ف ــدرات الموج ــتخدام الق ــات باس المؤسس
ــا  ــوارد البشــرية وتقييمه ــب الم ــاملة لتدري ــذ خطــة ش ــداد وتنفي ــب إع ــه يتطل ــات 2022-2026، فإن ــتراتيجية البيان اس
)خطــة تنميــة شــاملة للقــدرات( والتــي ســتغطي جميــع الموظفيــن العامليــن علــى البيانــات، داخــل الجهــاز وداخــل النظــام 

7 مثل علم البيانات، برنامج SPSS لتحليل البيانات، نظام المعلومات الجغرافية.
8 إدارة المشاريع )MS Project، الجودة(.
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ــر  ــرية والتطوي ــوارد البش ــب الم ــي تدري ــة ف ــود المبذول ــز الجه ــاً تعزي ــأنها ايض ــن ش ــي م ــي، والت ــي الوطن االحصائ
الوظيفــي.  حيــث تــم طــرح أفــكار أوليــة داخــل الجهــاز حــول هــذه الخطــة الشــاملة بهــدف تطويرهــا بشــكل تدريجــي، 
بالتعــاون الوثيــق مــا بيــن جميــع الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي، علــى مــدى الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2022 

ــى 2026. وحت

3.3 تغطية/شمول البيانات بمراحلها )الجمع، والتحليل والنشر(
ــي  ــل اإلحصائ ــي الماضــي، كان العم ــات. فف ــاج البيان ــع مراحــل انت ــا يشــمل جمي ــات9 بم ــة البيان يجــب مراعــاة حوكم
مرتبطــاً بشــكل أساســي باإلنتــاج للبيانــات مــن خــالل جمــع البيانــات ومعالجتهــا وتخزينهــا ونشــرها. أمــا اليــوم، فتعتبــر 
العمليــة أكثــر شــمولية لتشــمل تحليــل وتقديــر البيانــات.  حيــث يغطــي المفهــوم مــدى توافــر البيانــات، التــي تــم جمعهــا من 
خــالل أدوات الجمــع التقليديــة )المســوح، التعــدادات( وكذلــك مــن المصــادر غيــر اإلحصائيــة، علــى نطــاق واســع، وأفقي 
ــل فــي النشــر(. ويرتبــط هــذا بشــكل  ــة مــن التفصي )قطاعــات وموضوعــات متخصصــة( وعمــودي )مســتويات مختلف
أساســي لتوفيــر البيانــات لغايــات قيــاس أهــداف التنميــة المســتدامة والتــي تتطلــب تفصيــال فــي مســتويات النشــر. ويغطــي 
ــي. وهــذا  ــؤات والبحــوث المســتقبلية كجــزء مــن العمــل اإلحصائ ــي والمعمــق والتنب ــل الوصف ــات، التحلي ــل البيان تحلي
ــه مراجعــة منتصــف المــدة لالســتراتيجية 2018-2022. وفــي البحــث عــن شــراكات  ــد أوصــت ب ــر كانــت ق التطوي
جديــدة والتــي تشــكل جوهــر تحــول النظــام االحصائــي الوطنــي، ســوف يستكشــف الجهــاز ســبل التعــاون مــع الجامعــات 

ومراكــز البحــوث لتحليــل البيانــات المتاحــة وتقييمهــا مــن أجــل صنــع السياســات، ممــا يســاهم فــي بنــاء التميــز.

ــى الرغــم مــن الجهــود  ــة عمــل النظــام االحصائــي الوطنــي. فعل ــة تحــول بيئ ــات يدعــم عملي إن تحســين حوكمــة البيان
المكثفــة فــي مجــال حوكمــة البيانــات مــن إصــدار السياســات والتشــريعات المتعلقــة بالعمــل االحصائــي وكذلــك االدلــة 
المعياريــة، اال انــه ال يــزال هنالــك عــدم اتســاق وتوحيــد فــي طريقــة جمــع البيانــات ومعالجتهــا وتخزينهــا وتبادلهــا داخــل 
النظــام االحصائــي الوطنــي والتــي تتســبب بإهــدار الطاقــات والمــوارد المحــدودة. يلعــب الجهــاز دورا مهمــا فــي هــذه 
المســألة مــن خــالل تطويــر ادارة البيانــات10. وفــي أثنــاء مشــاركتهم فــي نفــس األنشــطة )إدارة البيانــات(، يكــون لمالكــي 
البيانــات والمشــرفين عليهــا أدواراً مختلفــة: يتمثــل دور اإلشــراف علــى البيانــات فــي ضمــان كــون البيانــات التنظيميــة 
والبيانــات الوصفيــة تلبــي معاييــر الجــودة والدقــة والتنســيق؛ للتأكــد مــن أن البيانــات محــددة ومفهومــة بشــكل صحيــح 
)موحــدة(. وهــذه الوظيفــة ضروريــة داخــل كل مؤسســة فــي النظــام االحصائــي الوطنــي ولكــن يجــب أيضــاً أخذهــا بعيــن 

االعتبــار بالنســبة للنظــام االحصائــي الوطنــي بأكملــه.
 

4.3 استمرار تنفيذ برنامج تعدادات ومسوح ذو جدوى ومالئم
لضمــان دعــم تحــول بيئــة عمــل النظــام االحصائــي الوطنــي، ســيكون مــن المهــم االســتمرار فــي تنفيــذ برنامــج المســوح 
ــرات بشــكل دوري  ــة إلعــادة وضــع التقدي ــة الضروري ــات الهيكلي ــك البيان والتعــدادات المخطــط لهــا، حيــث ســيوفر ذل
ــع  ــة لجم ــن الطــرق التقليدي ــي ع ــات التخل ــيع مصــادر البيان ــي توس ــن ال يعن ــة. ولك ــر إحصائي ــتخدام مصــادر غي باس
البيانــات، بــل يعنــي تــرك المزيــد مــن الوقــت بينهــا، وبالتالــي توفيــر المــوارد وتقليــل التكلفــة. هــذا وقــد طــور الجهــاز 
ــق لمعالجــة ونشــر  ــة تحــول عمي ــي عملي ــدأ أيضــاً ف ــد ب ــات. وق ــي إدارة هــذه العملي ــرة ف ــرة كبي ــى مــر الســنين خب عل
نتائــج هــذه العمليــات، بنــاًء علــى نظــم المعلومــات الجغرافيــة. ويتــم اآلن تقييــم التجربــة حيــث يوجــد هنــاك آفــاق إيجابيــة 

للمســتقبل.

9 تغطي حوكمة البيانات جميع القواعد والمبادئ والقوانين التي تحكم إنتاج البيانات واستخدامها، بعيدا عن إدارتها الفنية البحتة. انظر أيضا:
https://unstats.un.org/unsd/undataforum/blog/Shaping-the-data-governance-landscape 

10 فــي النظــام البيئــي الجديــد للبيانــات، يمكــن لمكاتــب اإلحصــاء الوطنيــة توســيع نطــاق صالحياتهــا لضمــان االســتخدام الفعــال لجميــع مصــادر البيانــات مــع الحفــاظ علــى جــودة 
https://unstats.un.org/unsd/statcom/52nd-session/side-events/20210210-1M-data-stewardship-and-the-role-of-NSOs-in-the-changing-data-landscapeالبيانــات وســريتها وأمنهــا. 
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ــي  ــى نحــو دوري )ســنوي أو ربعــي أو شــهري...الخ( والت ــم تنفيذهــا عل ــي يت ــد مــن المســوح الت ــك العدي ــا ان هنال كم
تتعلــق بجمــع بيانــات األســعار )لجمــع مؤشــرات األســعار المختلفــة( ومســوح الســياحة والفنــادق والقــوى العاملــة ونفقــات 
األســرة المعيشــية واســتهالكها ومســح رضــى المســتخدمين. كمــا ويتــم تنفيــذ بعــض المســوح األخــرى بشــكل غيــر منتظــم 
مثــل: مســح الثقافــة لألســر المعيشــية، ومســح تكنولوجيــا المعلومــــات واالتصـــــاالت، ومســح الضحيــة، ومسوحـــــات 
ــه  ــث ان ــرات أطــول )كل 5 أو 10 ســنوات(.  حي ــى فت ــدادات عل ــذ التع ــم تنفي ــه يت ــى ان ــة ال ــت، باإلضاف اســتخدام الوق
تــم تنفيــذ التعــداد الزراعــي فــي عــام 2021، كمــا ســيتم تطويــر قواعــد بيانــات المنشــآت للهيئــات المحليــة فــي العــام 
ــة لجمــع اإلحصــاءات الرئيســة، ومهمــة أيضــا إلجــراء تصــور منتظــم حــول  ــات ضروري 2022. إن كل هــذه العملي
العناصــر الهيكليــة للنســيج االجتماعــي واالقتصــادي للبلــد.  كمــا ويتــم تنفيــذ هــذه العمليــات مــن قبــل الجهــاز، وأحيانــاً 
ــق  ــا يتعل ــة فيم ــل وزارة الزراع ــة األخــرى )مث ــوزارات او المؤسســات الحكومي ــع ال ــق م ــاون الوثي ــا بالتع ــم تنفيذه يت

بالتعــداد الزراعــي(.
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إطار خطة العمل
تـــــم تحديــد أنشــطة رئيســية محــددة وفــق كـــــل مســتوى وعنصــر فرعــي ونتيجــة فـــــــي الجــدول ادنـــــــاه.  كمــا أن 

ــق 3. ــي الملح ــة ف ــة 2022 – 2026 مفصل ــة التنفيذي الخط

المستوى االول: ما الذي نسعى الى تحقيقه من تحول بيئة النظام االحصائي للبيانات؟

1.1.1.1 مواءمــة صيغــة تبــادل البيانــات مــا بيــن الشــركاء والجهــاز 
المركــزي لإلحصاء الفلســطيني.

ــات  ــل البيان ــن ونق ــع ومعالجــة وتخزي 2.1.1.1 تحســين خطــط جم
ــن الشــركاء. بي

3.1.1.1 نقل وتبادل المعرفة الفنية بين الشركاء.

1.2.1.1 تحديد مصادر البيانات الجديدة.

2.2.1.1 تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص والتهديــدات لــكل 

مصــدر بيانــات جديــد.

3.2.1.1 إنشاء شراكات مع مصادر البيانات الجديدة.

1.3.1.1 دورات تدريبيــة وورش عمــل لإلحصائييــن فــي مجــال 

ــات. ــم البيان عل

1.4.1.1 دورات تدريبيــة للشــركاء  فــي النظــام االحصائــي الوطنــي 

فــي مجــال علــم البيانــات.

1.5.1.1 تنفيذ المشاريع باستخدام البيانات الضخمة.

1.6.1.1 متابعة دورية لضمان تحديث المؤشرات االحصائية.
2.6.1.1 تحديــث معاييــر االنفتــاح وتطبيقهــا علــى المؤشــرات 

االحصائيــة.

النظــام  فــي  للشــركاء  البيانــات  ادارة  قــدرات  تقييــم   1.1.2.1
البيانــات. مــزودي  مــن  وغيرهــم  الوطنــي  االحصائــي 

2.1.2.1 انشاء منصات لتبادل وتحليل البيانات.

1.2.2.1 التنسيق لنقل البيانات ومعالجتها ونشرها وتحليلها. 
ــى  ــة عل ــة المبني ــة باألنظم ــواد التواصــل المتعلق ــداد م 2.2.2.1 اع

ــات. ــات وادارة البيان البيان

العنصر الفرعي 1.1: استخدام البيانات المتاحة على نطاق واسع.

العنصر الفرعي 2.1: التحول الفعال في بيئة النظام االحصائي للبيانات.

1.1.1 اســتخدام بيانــات الســجالت االداريــة 
علــى نطــاق واســع.

2.1.1 اســتخدام البيانــات الموثوقــة علــى 
نطــاق واســع.

3.1.1 تكامــل مفاهيــم علــم البيانــات مــع 
االحصائــي. العمــل 

4.1.1 نشــر الوعــي حــول علــم البيانــات 
ــي. ــي الوطن ــه داخــل النظــام االحصائ وثقافت

قطاعــات  مــع  مشــتركة  مشــاريع   5.1.1
الضخمــة. البيانــات  باســتخدام  مختلفــة 

6.1.1 تطبيــق كافــة المفاهيــم والمصطلحــات 
االحصائيــة حــول االحصــاءات الرســمية فــي 

. فلسطين

1.2.1 شراكات حيوية )ديناميكية( ومترابطة.

2.2.1 تحســين وتطويــر ادارة البيانــات فــي 
النظــام االحصائــي الوطنــي.
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ــاز  ــى الجه ــات ال ــات البلدي ــل بيان 1.3.1 نق
باســتخدام احــدث التقنيــات.

2.3.1 قاعدة بيانات احصاءات مالية الحكومة.

ــة  ــي التربي ــة مــع وزارت 3.3.1 شــراكة فعال

ــم والصحــة. والتعلي

4.3.1 شراكة فعالة مع سلطة النقد الفلسطينية.

5.3.1 شــراكة فعالــة مــع شــركة االتصــاالت 

الفلســطينية )بالتل(.

ــياحة  ــع شــرطة الس ــة م ــراكة فعال 6.3.1 ش
ــار. واآلث

1.4.1سجل أعمال متميز وموثوق.

العنصر الفرعي 3.1: تطوير وتحقيق نتائج ملموسة من الشراكات الرئيسة داخل النظام االحصائي الوطني 

العنصر الفرعي 4.1: تطوير سجل أعمال متميز وموثوق

1.1.3.1حصر البيانات )البلديات وغيرها من الشركاء(.
ــل  ــة نق ــين عملي ــل تحس ــن أج ــم م ــج دع ــم برام 2.1.3.1 تصمي

ــا. ــات ومعالجته البيان
3.1.3.1 االتفاقيات والبرتوكوالت المتعلقة بنقل البيانات.

4.1.3.1 االختبارات، والتقييمات المتعلقة بالنتائج المتحققة.
ــع  ــتفادة ومشــاركتها م ــدروس المس ــج وال ــق النتائ 5.1.3.1 توثي

ــي وخارجــه. ــي الوطن ــي النظــام االحصائ الشــركاء ف

مالحظــة: االنشــطة أعــاله مكــررة للنتائــج )1.3.1، 2.3.1، 
.)6.3.1  ،5.3.1  ،4.3.1  ،3.3.1

1.1.4.1 توفير الدعم لقواعد بيانات المنشآت في البلديات.
ــات  ــات والهيئ ــركاء )البلدي ــع الش ــات م ــد اجتماع 2.1.4.1 عق

ــة(. المحلي
3.1.4.1 عقــد اتفاقيــات مــع الشــركاء )البلديــات والهيئــات 

المحليــة(.
4.1.4.1 اعداد برامج لتطوير قواعد البيانات.

5.1.4.1 الجمــع والمطابقــة مــع المصــادر االخــرى )وزارة 
ــادر(. ــن المص ــا م ــة، وغيره المالي

6.1.4.1 تحديد وتوحيد مفاهيم المؤشرات.
7.1.4.1 تناقل ملفات البيانات.
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المستوى الثاني: ما هي العوامل التوجيهية الواجب اطالقها؟

العنصر الفرعي 1.2: تعزيز الثقة في االحصاءات الرسمية

العنصر الفرعي 2.2: زيادة الوعي حول اهمية االحصاءات في عملية صنع القرارات المبنية على االدلة

1.1.1.2 حــوار مســتمر مــع مســتخدمي االحصــاءات الرســمية 
مــن قبــل المجموعــات المســتهدفة.

2.1.1.2 تشــكيل فريــق لتطويــر اســتراتيجية التواصــل الموجــه 
للمســتخدمين.

3.1.1.2 التشاور مع الشركاء في النظام االحصائي الوطني.
ــوة  ــاط الق ــل نق ــي للتواصــل )تحلي ــم الوضــع الحال 4.1.1.2 تقيي

ــدات(. ــرص والتهدي ــف والف والضع
النهائيــة مــن اســتراتيجية  النســخة  5.1.1.2 اعــداد واعتمــاد 

التواصــل.

الجديــدة  المصــادر  الشــفافية علــى  1.2.1.2 تطبيــق معاييــر 
للبيانــات واالســس العلميــة فــي تحليلهــا وتبادلهــا.

2.2.1.2  نقل المعرفة العلمية.

1.1.2.2 تنفيــذ مســح رضــى المســتخدمين وتحليــل نتائجــه ، ومــن 
ــة  ــع التغذي ــراح أدوات لجم ــتخدمين واقت ــة المس ــاس ثق ــه قي ضمن

الراجعــة مــن المســتخدمين.

ــة  ــرارات المبني ــع الق ــة صن ــة حــول عملي 1.2.2.2 مــواد توعوي
علــى االدلــة.

2.2.2.2 تجهيــز أدوات مســح قيــاس أثــر اســتخدام االحصــاءات 
فــي رســم السياســات مــن قبــل القطاعيــن العــام والخــاص.

3.2.2.2 جمــع وتحليــل بيانــات مســح قيــاس أثــر اســتخدام 
االحصــاءات فــي رســم السياســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص.
4.2.2.2 اعــداد تقريــر حــول نتائــج مســح قيــاس أثــر اســتخدام 
االحصــاءات فــي رســم السياســات فــي القطاعيــن العــام والخــاص.

5.2.2.2 ندوات في مجال ادارة البيانات.
6.2.2.2 عقــد اجتماعــات مــع المانحيــن لبحــث قضايــا التمويــل 

وتنفيــذ المشــاريع.
7.2.2.2 إنشــاء بوابــة الكترونيــة للشــركاء الدولييــن لالتفاقيــات 

الدوليــة.

فــي  المســتخدمين  ثقــة  زيــادة   1.1.2
نــات. لبيا ا

بيانــات  منتجــي  ثقــة  زيــادة   2.1.2
الجديــدة. المصــادر 

1.2.2 تقييم رضى المستخدمين.

لتبنــي  الحكومــي  الدعــم  حشــد   2.2.2
ــل  ــة العم ــر بيئ ــي تطوي ــول ف ــة التح عملي

االحصائــي.
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الجامعــات  مــع  والتعــاون  الشــراكات  وتعزيــز  بنــاء   1.1.3.2
الدولــة.  داخــل  واألكاديمييــن  االبحــاث  ومراكــز 

الجامعــات  مــع  والتعــاون  الشــراكات  وتعزيــز  بنــاء   2.1.3.2
الدولــة.  خــارج  واالكاديمييــن  االبحــاث  ومراكــز 

1.2.3.2 تعزيــز وتطبيــق النمــوذج المعيــاري لتنفيــذ العمليــات 
االحصائيــة )GSBPM( فــي الجهــاز وترويــج هــذا النمــوذج مــن 

ــي. ــاز االلكترون ــع الجه خــالل موق
2.2.3.2 تطوير نظام ادارة الجودة.

والمحافــل  الفعاليــات  فــي  والمســاهمة  المشــاركة   1.1.4.2
ــاءات  ــة لإلحص ــة الدولي ــر الرابط ــل مؤتم ــة مث ــة الدولي االحصائي
ــي اإلحصــاءات  ــودة ف ــول الج ــي ح ــر األوروب ــمية، والمؤتم الرس
الرســمية، ومؤتمــر المعهــد الدولــي لإلحصــاءات، ومنتــدى البيانــات 

ــي. العالم
2.1.4.2 التعــاون والتبــادل الفنــي المنفــذ مــع العديــد مــن الجهــات 
ــي  ــز اإلقليم ــدة، والمرك ــم المتح ــي األم ــاء ف ــعبة االحص ــل  ش مث
ــد  ــدوق النق ــة للشــرق األوســط )METAC(، وصن للمســاعدة الفني
الدولــي، واالتحــاد االوروبــي، ودول البحــر المتوســط االخــرى 

ــرى. ــة االخ ــة والدولي ــات االقليمي والمنظم

1.2.4.2 عقــد اجتماعــات وورش عمــل مــع الشــركاء فــي النظــام 
ــر  ــى معايي ــات عل ــي مــن أجــل مراجعــة التحديث ــي الوطن االحصائ
البيانــات الوصفيــة ومــن ضمنهــا المنهجيــات االحصائيــة الجديــدة.
2.2.4.2 توافــر وتحديــث عناصــر البيانــات الوصفيــة )معجــم 
ــات  ــة، المؤشــرات والمتغيــرات  والتصنيف المصطلحــات االحصائي
... الــخ( لــدى الشــركاء اآلخريــن فــي النظــام االحصائــي الوطنــي.

العنصر الفرعي 3.2: وضع الجودة على رأس اولويات االجندة االحصائية 

العنصر الفرعي 4.2: التوافق واالتساق مع المعايير الدولية

ــل  ــي العم ــز ف ــر التمي ــي معايي 1.3.2  تبن
والممارســات التطويريــة.

الجــودة  علــى  مســتمر  تركيــز   2.3.2
الجــودة. ثقافــة  وتعزيــز 

وســمعة  مكانــة  علــى  الحفــاظ   1.4.2
فــي  الفلســطينية  الرســمية  االحصــاءات 

الدولــي. االحصائــي  المجتمــع 

ــات  ــل والتصنيف ــات العم ــد آلي 2.4.2 توحي
ــي. ــي الوطن ــن شــركاء النظــام االحصائ بي
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المستوى الثالث: ما هي العوامل الداعمة ليتم تنفيذها و/او تعزيزها؟

1.1.3 بيئــة حوســبة مطــورة باســتخدام 
تقنيــة الشــبكات االفتراضيــة.

2.1.3 الربط البيني بين قواعد البيانات.

3.1.3 تطوير وسائل نشر البيانات.

1.2.3 تصميــم برنامــج تدريبــي مالئــم 
ــي  ــام االحصائ ــي النظ ــركاء ف ــع الش لجمي

الوطنــي.

ــة  ــات وامكاني ــر البيان 1.3.3 تحســين تواف
الوصــول اليهــا.

2.3.3 تطوير آليات تحليل البيانات.

2.2.3 تقييم الموارد البشرية.

1.1.1.3 معدات واجهزة حديثة.

االحصائــي  والنظــام  )الجهــاز  االحتياجــات  تقييــم   1.1.2.3
الوطنــي(.

ــع  ــى مســح واق ــاءا عل ــة بن ــل االحتياجــات التدريبي 2.1.2.3 تحلي
االحتياجــات  تحديــد  نمــاذج  او  االداريــة  الســجالت  مصــادر 

التدريبيــة فــي التخطيــط الســنوي.
3.1.2.3 اعداد برنامج التدريب وتنفيذه.

1.2.2.3 اعــداد الشــروط المرجعيــة الســتقدام بعثــة فنيــة إلعــداد 
اســتراتيجية تطويــر القــدرات.

2.2.2.3 استقبال بعثة فنية إلعداد استراتيجية تطوير القدرات.
3.2.2.3 تصميم استراتيجية شاملة لتطوير القدرات.

واســتخدام  لنقــل  الشــركاء  بيــن  والشــراكة  التعــاون   1.1.3.3
التفصيليــة. البيانــات 

2.1.3.3 دراسة وتقييم النظام االحصائي الوطني.
3.1.3.3 التنسيق والتعاون لتقييم النظام االحصائي الوطني.

4.1.3.3 التواصل مع الشركاء حول االحصاءات.

مالحظة: االنشطة أعاله مكررة للنتائج )1.3.3، 2.3.3(

العنصر الفرعي 1.3: تكنولوجيا حديثة وقوية

العنصر الفرعي 2.3: بناء موارد بشرية مؤهلة فنياً

العنصر الفرعي 3.3: تغطية/شمول البيانات بمراحلها )الجمع، والتحليل والنشر(
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ذو  ومســوح  تعــدادات  برنامــج   1.4.3
ومالئــم. جــدوى 

العنصر الفرعي 4.3: استمرار تنفيذ برنامج تعدادات ومسوح  ذو جدوى ومالئم

1.1.4.3 تحديــث قواعــد البيانــات الجغرافية/الخرائــط لتلبيــة 
ــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2027  ــداد الع احتياجــات التع

ــة(.  ــة والطــرق التقليدي ــن الســجالت االداري ــج بي )مدم
ــة احتياجــات  ــل التجمعــات الفلســطينية لتلبي 2.1.4.3 اعــداد دلي

ــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2027.  ــداد الع التع
3.1.4.3 عقــد اجتماعــات مــع الــوزارات والمؤسســات المختلفــة 
ــآت  ــاكن والمنش ــكان والمس ــام للس ــداد الع ــذ التع ــوص تنفي بخص

 .2027
4.1.4.3 تقييــم الســجالت االداريــة لــدى هيئــات الحكــم المحلــي 
والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  لتنفيــذ  تمهيــدا  والبلديــات 

.2027 والمنشــئات 
للســكان  العــام  للتعــداد  التجريبــي  التعــداد  تنفيــذ   5.1.4.3

.2027 والمنشــآت  والمســاكن 
6.1.4.3 اعداد االطلس االحصائي الزراعي 2021.

7.1.4.3 اعداد أطلس المنشآت االحصائي.
8.1.4.3 اعداد تقارير التعداد الزراعي 2021.

9.1.4.3 تطوير قواعد بيانات المنشآت للهيئات المحلية.
والبلديــات  )الــوزارات  الشــركاء  مــع  اتفاقيــات   10.1.4.3

المحليــة(. والهيئــات 
11.1.4.3 حصر المنشآت للهيئات المحلية.
12.1.4.3 اعداد البرامج للهيئات المحلية.

13.1.4.3 ربــط البلديــات الكبيــرة والرئيســة مــع قواعــد بيانــات 
المنشآت.

14.1.4.3 ربط الهيئات المحلية مع قواعد بيانات المنشآت.
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متطلبات التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية
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متطلبات التنفيذ الفعال لالسرتاتيجية
ــع  ــاً مــن جمي ــاً ومالي ــاً سياســياً وفني ــب دعم ــي يتطل ــي الوطن ــي النظــام االحصائ ــه ف ــع تحقيق ــال المتوق ان التحــول الفع
الشــركاء فــي النظــام االحصائــي وخارجــه. اضافــة الــى ذلــك، قــد يواجــه تنفيــذ هــذه االســتراتيجية تحديــات ومعيقــات 
تســتلزم اتخــاذ إجــراءات لتجاوزهــا او التقليــص مــن أثرهــا علــى التنفيــذ، وتتلخــص المعيقــات والتحديــات واجــراءات 

التغلــب عليهــا وفقــاً للجــدول االتــي:

التحديــات الرئيســة التــي يمكــن ان تحــد مــن فعاليــة 
تنفيذ االســتراتيجية

عــدم ضمــان اســتدامة التمويــل الــالزم للعمــل االحصائــي 
ــد هــذا التحــدي  ــن، ويزي ســواء مــن الحكومــة او المانحي
التغيــرات فــي اولويــات كل مــن الحكومــة والمانحيــن فــي 

تمويلهــم للبرامــج واالنشــطة.

ــة االحصــاءات بيــن الشــركاء فــي  ــاوت الوعــي بأهمي تف
ــن ومســتخدمين. ــي مــن منتجي ــي الوطن النظــام االحصائ

ــي  ــام االحصائ ــي النظ ــركاء ف ــن الش ــال م ــاون الفع التع
الوطنــي فــي مجــال تبــادل البيانــات وااللتــزام باســتخدام 
ــي مجــاالت  ــدة وف ــة الموح ــات الدولي ــر والتصنيف المعايي

ــز. الجــودة والتمي

تــم تضميــن العديــد مــن االنشــطة فــي االســتراتيجية 
مــن اجــل تعزيــز وتفعيــل التعــاون بيــن شــركاء النظــام 
االحصائــي الوطنــي بمــا فــي ذلــك تجــارب ناجحــة فــي 
ــتفادة  ــن االس ــاركتها، ويمك ــات ومش ــادل البيان ــة تب عملي
مــن هــذه التجــارب لتعميمهــا علــى الشــركاء اآلخريــن، 
ــا  ــة وتعميمه ــة المعياري ــث االدل ــتمرار تحدي ــا ان اس كم
علــى الشــركاء والتوعيــة والتدريــب بخصوصهــا ستســهم 
فــي زيــادة الشــركاء الذيــن يســتخدمون المعاييــر الموحــدة 

ــز.  ــى الجــودة والتمي ــاً عل ــك إيجاب حيــث ســينعكس ذل

مجتمــع  مــع  والتنســيق  التعــاون  عمليــات  اســتمرار 
المانحيــن مــن خــالل توقيــع االتفاقيــات ومذكــرات التفاهــم 
ــي  ــة تســهم ف ــل برامــج وانشــطة احصائي الخاصــة بتموي
ــع  ــتخدام الموس ــا ان االس ــول. كم ــات التح ــر عملي تطوي
االحصائيــة  لألغــراض  االداريــة  الســجالت  لبيانــات 

سيســهم فــي تقليــص التكلفــة لألنشــطة االحصائيــة.

تتضمن االستراتيجية أنشطة تم توجيهها نحو:
زيــادة الوعــي حــول أهميــة اإلحصــاءات فــي اتخــاذ 	 

القــرارات القائمــة علــى األدلة.
وزيادة ثقة المستخدمين.	 
وتقييم مدى رضى المستخدمين.	 

إن مــن شــأن هــذه التدابيــر أن تســاعد علــى تهيئــة بيئــة مواتيــة 
لتنفيــذ االســتراتيجية وتحــول النظام.

االجــراءات الالزمــة لتجــاوز التحديــات أو التقليــص 
مــن أثرهــا علــى تنفيــذ االســتراتيجية
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يهــدد  حقيقيــاً  خطــراً   19 كوفيــد  جائحــة  تعتبــر 
االحصــاءات ولكنهــا فــي المقابــل تعــد فرصــة فريــدة 
فــي اظهــار الفجــوات ومــن أجــل تطويــر االســاليب 
ــل  ــي ظ ــة ف ــة وذات عالق ــد فعال ــي تع ــات الت والممارس
ظــروف العمــل االســتثنائية. حيــث أن النظــام االحصائــي 
الوطنــي قــام بابتــكار واســتخدام ممارســات جديــدة لعمليــة 
ــام  ــي الع ــذ االنتشــار االول للجائحــة ف ــات من ــع البيان جم
2020 وحتــى اآلن. وســيتم توثيــق وتعزيــز هــذا االمــر 

ــتراتيجية.  ــذ االس ــالل تنفي ــن خ م

بهــدف التخفيــف مــن اثــر إجــراءات االحتالل االســرائيلي 
علــى العمــل االحصائــي، تــم تطويــر البنــى التحتيــة 
ــذ  ــان تنفي ــوادر لضم ــل الك ــات وتأهي ــا المعلوم لتكنولوجي
الحديثــة  التكنولوجيــا  باســتخدام  االحصائيــة  االنشــطة 
ــره. ــى تحســينه وتطوي وهــذا مــا تســعى االســتراتيجية ال

ظــروف العمــل فــي ظــل االحتــالل االســرائيلي تزيــد مــن 
تعقيــد وصعوبــة تنفيــذ العمليــات االحصائية.

مــن   19 كوفيــد  جائحــة  ظــل  فــي  العمــل  ظــروف 
ــات امــام النظــام االحصائــي  ــد مــن التحدي شــأنها ان تزي
الوطنــي والتــي ســيواجهها فــي مختلــف جوانــب العمــل 

االحصائــي.

التحديــات الرئيســة التــي يمكــن ان تحــد مــن فعاليــة 
تنفيذ االســتراتيجية

االجــراءات الالزمــة لتجــاوز التحديــات أو التقليــص 
مــن أثرهــا علــى تنفيــذ االســتراتيجية
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خطة التمويل 2022 – 2026
ــة  ــد ورش ــم عق ــاز، ت ــس الجه ــاع مجل ــي اجتم ــتها ف ــتراتيجية 2022-2026 ومناقش ــات االس ــداد التوجه ــاً إلع الحق
ــة والقطــاع الخــاص والجامعــات ومراكــز األبحــاث  ــوزارات والمؤسســات الحكومي ــات مــن ال عمــل لمســتخدمي البيان
ومؤسســات المجتمــع المدنــي لتقديــم األهــداف االســتراتيجية المقترحــة واألهــداف الفرعيــة وتحديــد النتائــج واألنشــطة 
الالزمــة لتحقيقهــا. ليتــم بعدهــا تحديــد تكاليــف التنفيــذ. وعندمــا تــم تحديــد التكاليــف، تــم علــى الفــور صياغــة وتحديــد 

ــي: ــذ انشــطة االســتراتيجية تشــمل مــا يل ــة لتنفي ــة تقديري موازن
 تكلفة تنفيذ االنشطة.	 
 تكلفة مراقبة وتقييم تنفيذ االنشطة االستراتيجية.	 
 تكلفة البرنامج االحصائي الرئيسي الذي ينفذه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.	 

ويتطلب تنفيذ أنشطة االستراتيجية توفر الدعم المالي من قبل كل من الحكومة والمانحين.

تم ارفاق خطة التمويل الالزمة لتنفيذ استراتيجية البيانات 2022-2026 في الملحق )4(. 
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املالحق
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املالحق:
الملحق 1: إطار محتوى االستراتيجية )المستوى، العنصر الفرعي، النتائج المتوقعة(.

الملحق 2: مؤشرات القياس.
الملحق 3: الخطة التنفيذية.
الملحق 4: خطة التمويل.

الملحق 5: البرنامج االحصائي الرئيسي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )انشطة/مشاريع(.
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الملحق 1: إطار محتوى االستراتيجية )المستوى، العنصر الفرعي، النتائج 

المتوقعة(

النتائج المتوقعةالعنصر الفرعيالمستوى

الــذي  مــا  المســتوى1: 
تحقيقــه  الــى  نســعى 
ــام  ــة النظ ــن تحــول بيئ م

للبيانــات؟ االحصائــي 

المتاحــة  البيانــات  1.1 اســتخدام 
علــى نطــاق واســع.

ــة  ــي بيئ ــال ف ــول الفع 2.1 التح
النظــام االحصائــي للبيانــات.

3.1 تطويــر وتحقيــق نتائــج ملموســة 
مــن الشــراكات الرئيســة داخــل النظــام 

االحصائــي الوطنــي.

1.1.1  اســتخدام بيانــات الســجالت االداريــة علــى 
نطــاق واســع.

2.1.1  استخدام البيانات الموثوقة على نطاق واسع.

3.1.1 تكامــل مفاهيــم علــم البيانــات مــع العمــل 
االحصائــي.

ــه  ــات وثقافت ــم البيان ــول عل ــي ح ــر الوع 4.1.1 نش
ــي. ــي الوطن ــام االحصائ ــل النظ داخ

5.1.1 مشــاريع مشــتركة مــع قطاعــات مختلفــة 
باســتخدام البيانــات الضخمــة.

والمصطلحــات  المفاهيــم  كافــة  تطبيــق   6.1.1
فــي  الرســمية  االحصــاءات  حــول  االحصائيــة 

. فلســطين

1.2.1  شراكات حيوية )ديناميكية( ومترابطة.

2.2.1  تحســين وتطويــر ادارة البيانــات فــي النظــام 
االحصائــي الوطنــي.

1.3.1  نقــل بيانــات البلديــات الــى الجهــاز باســتخدام 
احــدث التقنيــات.

2.3.1  قاعدة بيانات احصاءات مالية الحكومة. 

3.3.1 شــراكة فعالــة مــع وزارتــي التربيــة والتعليــم 
والصحة.

4.3.1  شراكة فعالة مع سلطة النقد الفلسطينية.

االتصــاالت  شــركة  مــع  فعالــة  شــراكة    5.3.1
. )بالتــل(  الفلســطينية 

6.3.1  شراكة فعالة مع شرطة السياحة واآلثار.

4.1 تطوير سجل اعمال متميز وموثوق.
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هــي  مــا   :2 المســتوى 
العوامــل التوجيهيــة الواجــب 

اطالقهــا؟

1.2 تعزيــز الثقــة فــي االحصــاءات 
الرســمية.

1.1.2 زيادة ثقة المستخدمين في البيانات.

2.1.2 زيادة ثقة منتجي بيانات المصادر الجديدة.

1.2.2 تقييم رضى المستخدمين.

2.2.2 حشــد الدعــم الحكومــي لتبنــي عمليــة التحــول 
فــي تطويــر بيئــة العمــل االحصائــي.

1.3.2 تبنــي معاييــر التميــز فــي العمــل والممارســات 
التطويريــة.

2.3.2  تركيــز مســتمر علــى الجــودة وتعزيــز ثقافــة 
الجــودة.

االحصــاءات  وســمعة  مكانــة  علــى  الحفــاظ   1.4.2
ــي. ــي الدول ــي المجتمــع االحصائ الرســمية الفلســطينية ف

ــركاء  ــن ش ــات بي ــل والتصنيف ــات العم ــد آلي 2.4.2 توحي
ــي. ــي الوطن ــام االحصائ النظ

ــة الشــبكات  ــة حوســبة مطــورة باســتخدام تقني 1.1.3 بيئ
ــة. االفتراضي

2.1.3 الربط البيني بين قواعد البيانات.

3.1.3 تطوير وسائل نشر البيانات.

لجميــع  مالئــم  تدريبــي  برنامــج  تصميــم   1.2.3
الوطنــي. االحصائــي  النظــام  فــي  الشــركاء 

2.2.3 تقييم الموارد البشرية.

1.3.3 تحسين توافر البيانات وامكانية الوصول اليها.

2.3.3 تطوير آليات تحليل البيانات.

ــة  ــادة الوعــي حــول اهمي 2.2 زي
االحصــاءات فــي عمليــة صنــع 

ــة. ــى االدل ــة عل ــرارات المبني الق

رأس  علــى  الجــودة  3.2 وضــع 
االحصائيــة. االجنــدة  أولويــات 

4.2 التوافــق واالتســاق مــع المعايير 
الدولية.

1.3 تكنولوجيا حديثة وقوية.

ــة  2.3 بنــاء مــوارد بشــرية مؤهل
فنيــاً.

3.3 تغطية/شــمول البيانــات بمراحلها 
)الجمــع، والتحليل والنشــر(.

4.3 استمرار تنفيذ برنامج تعدادات ومسوح ذو جدوى ومالئم.

هــي  مــا   :3 المســتوى 
ليتــم  الداعمــة  العوامــل 
تعزيزهــا؟ و/او  تنفيذهــا 

النتائج المتوقعةالعنصر الفرعيالمستوى
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الملحق 2: مؤشرات القياس

المؤشراتالعنصر الفرعيالمستوى

المســتوى 1: مــا الــذي 
تحقيقــه  الــى  نســعى 
مــن تحــول بيئــة النظــام 

االحصائــي للبيانــات؟

1.1 اســتخدام البيانــات المتاحــة علــى 
نطــاق واســع.

2.1 التحــول الفعــال فــي بيئــة النظــام 
ــات. ــي للبيان االحصائ

ــج ملموســة  ــق نتائ ــر وتحقي 3.1 تطوي
مــن الشــراكات الرئيســة داخــل النظــام 

االحصائــي الوطنــي.

متميــز  اعمــال  ســجل  تطويــر   4.1
وموثــوق.

1.2 تعزيــز الثقــة فــي االحصــاءات 
الرســمية.

مؤشرات قياس رضى المستخدمين.

السياســات  فــي  االحصــاءات  اســتخدام  نســبة 
. لحكوميــة ا

ــق  ــم تطبي ــي ت ــا والت ــيتم متابعته ــي س ــاز الت ــاريع الجه ــدد مش ع
.)GSBPM( النمــوذج المعيــاري للعمليــات االحصائيــة عليهــا

درجــة االمتثــال لمتطلبــات المعيــار الخــاص لنشــر 
.)SDDS( البيانــات 

اهميــة  حــول  الوعــي  زيــادة   2.2
صنــع  عمليــة  فــي  االحصــاءات 
االدلــة. علــى  المبنيــة  القــرارات 

رأس  علــى  الجــودة  وضــع   3.2
االحصائيــة. االجنــدة  أولويــات 

4.2 التوافــق واالتســاق مــع المعاييــر 
الدوليــة.

نســبة المطابقــة بيــن ســجل االعمــال ومصــادر 
البيانــات االخــرى.

نشــر مشــترك ما بين الجهــار والــوزارات والمؤسســات 
الحكومة المختصة.

قواعــد البيانــات التــي يتــم تبادلها مــع شــركة االتصاالت 
الفلســطينية )بالتل( )الحجم، والدورية، والجــودة(.

اإلصــدارات الســنوية المبنيــة علــى مصــادر البيانــات 
ــة(. ــات الضخم ــة، البيان ــة )الســجالت اإلداري الثانوي

اســتخدام االحصــاءات الرســمية فــي الصحافــة المحليــة 
وفــي وســائل التواصــل االجتماعــي.

ــرة  ــات الكبي ــي البلدي ــة ف ــدرة االحصائي مؤشــر للق
ــات(. ــك البيان ــا، بن ــم، التكنولوجي )الطاق

المســتوى 2: مــا هــي 
التوجيهيــة  العوامــل 

الواجــب اطالقهــا؟
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المســتوى 3: مــا هــي 
العوامــل الداعمــة ليتــم 
ــا؟ ــا و/او تعزيزه تنفيذه

درجــة الترابــط مــا بيــن منصــات البيانــات داخــل 1.3 تكنولوجيا حديثة وقوية.
االحصائــي  النظــام  داخــل  ثــم  ومــن  الجهــاز 

الوطنــي.
علــى  المنشــورة  الرســمية  االحصــاءات  حجــم 

االجتماعــي. التواصــل  وســائل 

عــدد االحصائييــن المدربيــن مــن اجمالــي عــدد 
النظــام  فــي  الشــركاء  ومــن  الجهــاز  موظفــي 

الوطنــي. االحصائــي 

ــن الجهــاز ومراكــز البحــث  دراســات مشــتركة مــا بي
ــاً(. ــا ودولي العلمــي والجامعــات )وطني

توافر قواعد بيانات.

2.3 بناء موارد بشرية مؤهلة فنياً.

ــا  ــات بمراحله ــة/ شــمول البيان 3.3 تغطي
ــل والنشــر(. )الجمــع، والتحلي

ــدادات  ــج تع ــذ برنام ــتمرار تنفي 4.3 اس
ــم. ــدوى ومالئ ــوح ذو ج ومس

المؤشراتالعنصر الفرعيالمستوى
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العنصر الفرعي 1.1: استخدام البيانات المتاحة على نطاق واسع

المستوى 1: تحول في بيئة النظام االحصائي للبيانات 

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة

ــن  ــا بي ــات م ــادل البيان ــة تب ــة صيغ 1.1.1.1 مواءم
الشــركاء والجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني.

ــة  ــات ومعالج ــع البيان ــط جم ــين خط 2.1.1.1 تحس
ــن الشــركاء. ــات بي ــل  البيان ــن ونق وتخزي

3.1.1.1   نقل وتبادل المعرفة الفنية بين الشركاء.

1.2.1.1  تحديد مصادر البيانات الجديدة.

2.2.1.1   تحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص 
والتهديــدات لــكل مصــدر بيانــات جديــد.

ــات  ــادر البيان ــع مص ــراكات م ــاء ش 3.2.1.1  انش
ــدة. الجدي

1.3.1.1 دورات تدريبيــة وورش عمــل لإلحصائييــن 
فــي مجــال علــم البيانــات.

النظــام  فــي  للشــركاء   تدريبيــة  دورات   1.4.1.1
البيانــات. علــم  مجــال  فــي  الوطنــي  االحصائــي 

1.5.1.1  تنفيذ المشاريع باستخدام البيانات الضخمة.

1.6.1.1 متابعــة دوريــة لضمــان تحديــث المؤشــرات 
االحصائيــة. 

ــاح وتطبيقهــا علــى  2.6.1.1  تحديــث معاييــر االنفت
ــة. المؤشــرات االحصائي

عــدد  الُمتدربيــن مــن الشــركاء فــي النظــام 
ــي. ــي الوطن االحصائ

ــم  ــي ت ــدة الت ــات الجدي ــادر البيان ــدد مص ع
تحديدهــا.

عــدد مصــادر البيانــات التــي يتــم تشــخيصها 
بتحليــل نقــاط القــوة والضعــف والفــرص  

ــدات. والتهدي

عــدد مصــادر البيانــات الجديــدة التــي تــم 
بــدء االتصــال معهــا.

عدد المؤشرات الجديدة التي تم تطويرها.

عدد  المتدربين.

عدد  المتدربين.

عدد المشاريع.

درجــة وترتيــب فلســطين فــي االنفتــاح علــى 
ــتوى العالم. مس

عدد االجتماعات.
درجــة وترتيــب فلســطين فــي االنفتــاح علــى 

ــتوى العالم. مس

عدد البيانات الصحفية المشتركة.

مــع  تبادلهــا  يتــم  التــي  البيانــات  حجــم 
موحــدة. صيغــة  وفــق  الشــركاء 

عــدد المؤشــرات المســتندة لبيانــات الســجالت 
االدارية.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني.

الملحق 3: الخطة التنفيذية
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العنصر الفرعي 2.1: التحول الفعال في بيئة النظام االحصائي للبيانات

العنصر الفرعي 3.1: تطوير وتحقيق نتائج ملموسة من الشراكات الرئيسة داخل النظام االحصائي الوطني 

األنشطة

األنشطة

المؤشرات

المؤشرات

جهة التنفيذ

جهة التنفيذ

ــركاء  ــات للش ــدرات ادارة البيان ــم ق 1.1.2.1   تقيي
مــن  وغيــره  الوطنــي  االحصائــي  النظــام  فــي 

البيانــات. مــزودي 

عــدد المؤسســات التــي تــم تقييــم قــدرات 
ــا. ــات فيه ادارة البيان

عدد الشراكات الحيوية )الديناميكية( والمترابطة.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

ــى  ــة عل ــات  المتاح ــات البيان ــدد منص ع
اهــداف  التعــدادات،  )اطالــس  الشــبكة 
ــي(. ــداد الزراع ــتدامة، التع ــة المس التنمي

عدد المخرجات االحصائية المشتركة.

ــات  ــورة إلدارة البيان ــاذج المط ــدد النم ع
ــع الشــركاء. م

2.1.2.1  انشاء منصات لتبادل وتحليل البيانات.

1.2.2.1  التنســيق لنقــل البيانــات ومعالجتها ونشــرها 
وتحليلها.

 2.2.2.1 اعــدد مــواد التواصــل المتعلقــة باألنظمــة 
المبنيــة علــى البيانــات وادارة البيانــات.

1.1.3.1 حصــر البيانــات )البلديــات وغيرهــا مــن 
الشــركاء(.

2.1.3.1  تصميــم برامــج دعــم مــن أجــل تحســين 
عمليــات معالجــة البيانــات.

3.1.3.1  االختبــارات، والتقييمــات المتعلقــة بالنتائــج 
المتحققــة.

ــدروس المســتفادة ومشــاركتها  ــج وال ــق النتائ 4.1.3.1   توثي
مــع الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي وخارجــه.

ــع  ــق م ــي تتواف ــة الت ــات المحلي ــدد الهيئ ع
ــابات. ــجرة الحس ش

شــجرة الحســابات المنقحــة والمتطابقة مــع معايير 
.)GFS( دليــل االحصــاءات المالية الحكوميــة

الموقــع  علــى  االحصائيــة  المؤشــرات  عــدد 
المحلــي. الحكــم  لــوزارة  االلكترونــي 

عدد ورش العمل مع الشركاء.

عدد الوثائق المعتمدة حول المنهجية.
عدد البيانات الصحفية.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.
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التربيــة  )وزارتــي  البيانــات  حصــر   1.2.3.1
والصحــة(. والتعليــم 

2.2.3.1   تصميــم برامــج دعــم مــن أجــل تحســين 
عمليــات نقــل البيانــات ومعالجتهــا.

3.2.3.1 االتفاقيــات والبرتوكــوالت المتعلقــة بنقــل 
البيانــات. 

عدد االتفاقيات والبروتوكوالت.

ــم،  ــاذج التقيي ــم )نم ــات التقيي ــدد دراس ع
ــر(. ــاس االث ــار قي اختب

عــدد ورش العمــل واالجتماعــات التــي تــم 
ــي  ــي الوطن ــام االحصائ ــع النظ ــا م عقده

ــراز ومناقشــة النتائــج. مــن أجــل اب

ــوبة  ــات المحس ــع البيان ــاذج جم ــدد نم ع
البنكــي  القطــاع  مــن  البيانــات  لجمــع 
حــول االنتــاج واالســتثمار، والمتوفــرة 
ــد  ــلطة النق ــي لس ــع االلكترون ــى الموق عل

الفلســطينية.
عــدد قواعــد البيانــات المنقحــة والتــي 
ــات المحوســبة  تتوافــق مــع نمــوذج البيان

ــطينية. ــد الفلس ــلطة النق ــة بس الخاص

عــدد الجــداول االحصائية حــول الخدمات 
الماليــة واالســتثمارات المتوفــرة علــى 
بســلطة  الخــاص  االلكترونــي  الموقــع 

ــد الفلســطينية. النق
عدد البيانات الصحفية المشتركة.

4.2.3.1 االختبــارات، والتقييمــات المتعلقــة بالنتائج 
المتحققة. 

المســتفادة  والــدروس  النتائــج  توثيــق    5.2.3.1
ومشــاركتها مــع الشــركاء فــي النظــام االحصائــي 

وخارجــه. الوطنــي 

1.3.3.1 حصر البيانات )سلطة النقد الفلسطينية(.

2.3.3.1  تصميــم برامــج دعــم مــن أجــل تحســين 
عمليــات نقــل البيانــات ومعالجتهــا.

3.3.3.1 االختبــارات، والتقييمــات المتعلقــة بالنتائج 
المتحققة.

عدد المؤشرات التي تم حصرها.
عدد المؤشرات التي تم تبادلها.

عدد قواعد البيانات.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

المســتفادة  والــدروس  النتائــج  توثيــق    4.3.3.1
ومشــاركتها مــع الشــركاء فــي النظــام االحصائــي 

وخارجــه. الوطنــي 

الخاصــة  المعتمــدة  الوثائــق  عــدد 
. لمنهجيــة با

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة
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االتصــاالت  )شــركة  البيانــات  حصــر   1.4.3.1
بالتــل(. الفلســطينية 

عدد قواعد البيانات.

عدد المؤشرات وقواعد البيانات المتبادلة .

عدد االتفاقيات والبرتوكوالت الموقعة.

التقييــم،  )نمــاذج  التقييــم  دراســات  عــدد 
االثــر(. قيــاس  اختبــار 

عــدد ورش العمــل واالجتماعــات التــي تــم 
عقدهــا مــع النظــام االحصائــي الوطنــي مــن 

أجــل ابــراز ومناقشــة النتائــج.

عدد قواعد البيانات.

عــدد نمــاذج البيانــات المحوســبة حــول نزالء 
ــى  ــرة عل ــا والمتوف ــواغر فيه ــادق والش الفن

قاعــدة بيانــات شــرطة الســياحة واآلثــار.

عدد االتفاقيات والبرتوكوالت الموقعة.

عــدد ورش العمــل مــع الشــركاء/ وزارة 
الســياحة واآلثــار، وشــرطة الســياحة واآلثار 

ــة. ــادق العربي ــة الفن وجمعي

عدد الوثائق المعتمدة الخاصة بالمنهجية.
عدد البيانات الصحفية.

2.4.3.1   تصميــم برامــج دعــم مــن أجــل تحســين 
عمليــة نقــل البيانــات ومعالجتهــا.

بالنتائــج  المتعلقــة  والتقييمــات  االختبــارات،   4.4.3.1
المتحققــة.

بنقــل  المتعلقــة  والبرتوكــوالت  االتفاقيــات   3.4.3.1
البيانــات. 

5.4.3.1  توثيــق النتائج والدروس المســتفادة ومشــاركتها 
مــع الشــركاء فــي النظــام االحصائــي الوطنــي وخارجه.

1.5.3.1 حصر بيانات شرطة السياحة واآلثار.

2.5.3.1   تصميــم برامــج دعــم مــن أجــل تحســين 
عمليــات نقــل البيانــات ومعالجتهــا.

بنقــل  المتعلقــة  والبرتوكــوالت  االتفاقيــات   3.5.3.1
البيانــات.

4.5.3.1 االختبــارات، والتقييمــات المتعلقــة بالنتائــج 
ــة. المتحقق

5.5.3.1  توثيــق النتائــج والــدروس المســتفادة 
ومشــاركتها مــع الشــركاء فــي النظــام االحصائــي 

ــه. ــي وخارج الوطن

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة
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العنصر الفرعي 4.1: تطوير سجل أعمال متميز وموثوق

1.1.4.1  توفير الدعم لقواعد بيانات المنشآت في البلديات.

ــات  ــات والهيئ ــع الشــركاء )البلدي ــد اجتماعــات م 2.1.4.1  عق
ــة(. المحلي

ــات  ــات والهيئ ــركاء )البلدي ــع الش ــات م ــد اتفاقي 3.1.4.1   عق
ــة(. المحلي

4.1.4.1   اعداد برامج لتطوير قواعد البيانات.

ــع المصــادر االخــرى )وزارة  ــة م ــع والمطابق 5.1.4.1   الجم
الماليــة، وغيرهــا مــن المصــادر(.

6.1.4.1 تحديد وتوحيد مفاهيم المؤشرات. 

7.1.4.1   تناقل ملفات البيانات.

عــدد البلديــات التــي لديهــا قاعــدة بيانــات الكترونيــة 
للمنشآت.

ــع الشــركاء  ــا م ــم عقده ــي ت عــدد االجتماعــات الت
ــة(. ــات المحلي ــات والهيئ )البلدي

عــدد االتفاقيــات مــع الشــركاء )البلديــات والهيئــات 
المحليــة(.

عدد برامج تطوير قواعد البيانات.

نســبة الحــاالت المتطابقــة مــا بيــن ملــف وزارة 
الماليــة )ضريبــة القيمــة المضافــة( وســجل االعمال 

ــي. االحصائ
عدد االجتماعات مع وزارة المالية.

نســبة الحــاالت المتطابقــة مــا بيــن ملــف وزارة 
الماليــة )ضريبــة القيمــة المضافــة( وســجل االعمال 

ــي. االحصائ

عدد ملفات البيانات.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة
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العنصر الفرعي 1.2: تعزيز الثقة في االحصاءات الرسمية

ــدة  ــادر الجدي ــى المص ــفافية عل ــر الش ــق معايي 1.2.1.2   تطبي
ــا.  ــا وتبادله ــي تحليله ــة ف ــات واالســس العلمي للبيان

5.1.1.2  اعــداد واعتمــاد النســخة النهائيــة مــن اســتراتيجية 
التواصــل.

4.1.1.2  تقييــم الوضــع الحالــي للتواصــل )تحليــل نقــاط القــوة 
والضعــف والفــرص والتهديــدات(.

االحصائــي  النظــام  فــي  الشــركاء  مــع  التشــاور   3.1.1.2
الوطنــي.

2.1.1.2 تشــكيل فريــق لتطويــر اســتراتيجية التواصــل الموجــه 
للمستخدمين.

1.1.1.2 حــوار مســتمر مــع مســتخدمي االحصــاءات الرســمية 
مــن قبــل المجموعــات المســتهدفة.

عــدد المتدربيــن من الشــركاء فــي النظــام االحصائي 2.2.1.2  نقل المعرفة العلمية والفنية.
الوطني.

عدد البيانات المتبادلة.

عدد ورش العمل. 

عدد ورش العمل. 

عدد االجتماعات.

عدد االجتماعات.

ــن  ــاز م ــع الجه ــة م ــم الموقع ــرات التفاه ــدد مذك ع
اجــل اســتخدام البيانــات. 

نسبة المستخدمين وفق مصدر البيانات المفضل .
نسبة استخدام االحصاءات في التخطيط.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

المستوى 2: العوامل التوجيهية والتدخالت 

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة
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العنصر الفرعي 2.2: زيادة الوعي حول اهمية االحصاءات في عملية صنع القرارات المبنية على االدلة

ــل  ــتخدمين وتحلي ــح رضــى المس ــذ مس 1.1.2.2 تنفي
نتائجــه، ومــن ضمنــه قيــاس ثقــة المســتخدمين واقتراح 

أدوات لجمــع التغذيــة الراجعــة مــن المســتخدمين.

معدل الرضى العام للمستخدمين.

المســاعدة  فــي  المســتخدمة  المــواد  عــدد 
والدعــم.

صنــع  فــي  االحصــاءات  اســتخدام  نســبة 
القــرارات.

الملف االولى للمسح .

عدد الجداول االحصائية.

تقرير المسح النهائي.

عدد الندوات حول ادارة البيانات.

عدد االجتماعات.

إطالق البوابة.
عدد زيارات المستخدمين للبوابة.

1.2.2.2 مــواد توعيــة حــول عمليــة صنــع القــرارات 
المبنيــة علــى االدلــة.

2.2.2.2 تجهيــز ادوات مســح قيــاس اثــر اســتخدام 
ــن  ــل القطاعي ــن قب ــي رســم السياســات م االحصــاءات ف

العــام والخــاص.

اثــر  قيــاس  مســح  بيانــات  وتحليــل  حمــع   3.2.2.2
اســتخدام االحصــاءات فــي رســم السياســات مــن قبــل 

والخــاص. العــام  القطاعيــن 

4.2.2.2 اعــداد تقريــر حــول نتائــج مســح قيــاس اثــر 
ــل  ــي رســم السياســات مــن قب اســتخدام االحصــاءات ف

القطاعيــن العــام والخــاص.

5.2.2.2 ندوات في مجال ادارة البيانات.

6.2.2.2 عقــد اجتماعــات مــع المانحيــن لبحــث قضايــا 
التمويــل وتنفيــذ المشــاريع.

ــن  ــركاء الدوليي ــة للش ــة الكتروني ــاء بواب 7.2.2.2 إنش
ــة. ــات الدولي لالتفاقي

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة
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العنصر الفرعي 3.2: وضع الجودة على رأس أولويات االجندة االحصائية

مــع  والتعــاون  الشــركات  وتعزيــز  بنــاء   1.1.3.2
داخــل  واالكاديمييــن  االبحــاث  ومراكــز  الجامعــات 

الدولــة.

عدد مذكرات التفاهم الموقعة.
عدد الدورات التدريبة للشركاء.

عدد المحاضرات والزيارات.
عدد المشاركين/ المتدربين.

عــدد االجتماعــات/ ورش العمــل مــع الشــركاء 
الخارجييــن.

عدد مشاريع التعاون المشتركة.

عدد تقارير الجودة.
عــدد المشــاريع الجهــاز التــي ســيتم متابعتهــا 
لتنفيــذ  المعيــاري  النــوذج  تطبيــق  تــم  والتــي 

عليهــا. االحصائيــة  العمليــات 
عدد تقارير التدقيق الداخلي.

نسبة تحقيق مؤشرات اهداف الجودة.

مــع  والتعــاون  الشــركات  وتعزيــز  بنــاء   2.1.3.2
االبحــاث واالكاديمييــن خــارج  الجامعــات ومراكــز 

الدولــة.

ــات  ــاري للعملي ــوذج المعي ــق النم ــز وتطبي 1.2.3.2 تعزي
االحصائيــة )GSBPM(  فــي الجهــاز وترويــج هــذا 

ــي. ــاز االلكترون ــع الجه ــالل موق ــن خ ــوذج م النم

2.2.3.2 تطوير نظام ادارة الجودة.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة

العنصر الفرعي 4.2: التوافق و االتساق مع المعايير الدولية

والمحافــل  الفعاليــات  فــي  والمســاهمة  المشــاركة   1.1.4.2
ــة لإلحصــاءات  ــل مؤتمــر الرابطــة الدولي ــة مث ــة الدولي االحصائي
ــي اإلحصــاءات  ــي حــول الجــودة ف ــر األوروب الرســمية والمؤتم
ومنتــدى  لإلحصــاءات،  الدولــي  المعهــد  ومؤتمــر  الرســمية  

البيانــات العالمــي.

عدد المؤتمرات واالجتماعات والمنتديات.
عدد المشاركين.

عدد البعثات الفنية.
تلقاهــا  التــي  الدوليــة واالقليميــة  الطلبــات  عــدد 

الجهــاز.

عــدد االجتماعــات/ورش العمــل مــع الشــركاء فــي 
النظــام االحصائــي الوطنــي.

ــي  ــي الوطن ــام االحصائ ــي النظ ــركاء ف ــدد  الش ع
الذيــن يطبقــون المعاييــر والتصنيفــات المعتمــدة لدى 

الجهــاز. 

2.1.4.2  التعــاون والتبــادل الفنــي المنفــذ مــع العديــد مــن الجهات 
ــي  ــز اإلقليم ــم المتحــدة و المرك ــي األم ــل  شــعبة االحصــاء ف مث
للمســاعدة الفنيــة للشــرق األوســط )METAC( وصنــدوق النقــد 
الدولــي واالتحــاد االوروبــي ودول البحــر المتوســط االخــرى 

ــة االخــرى. ــة والدولي والمنظمــات االقليمي

1.2.4.2  عقــد اجتماعــات وورش عمــل مــع الشــركاء فــي 
النظــام  االحصائــي الوطنــي مــن أجــل مراجعــة التحديثــات علــى 
معاييــر البيانــات الوصفيــة ومــن ضمنهــا المنهجيــات االحصائيــة 

الجديــدة.

ــم  ــة )معج ــات الوصفي ــث عناصــر البيان ــر وتحدي 2.2.4.2 تواف
المصطلحــات االحصائيــة، المؤشــرات والمتغيــرات والتصنيفــات 
... الــخ( لــدى الشــركاء اآلخريــن فــي النظــام االحصائــي الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة
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 المستوى 3: العوامل الداعمة والتدخالت 
العنصر الفرعي 1.3: تكنولوجيا حديثة وقوية

العنصر الفرعي 2.3: بناء موارد بشرية مؤهلة فنياً 

عدد مراكز البيانات المطورة.1.1.1.3  معدات واجهزة حديثة.

عدد الخوادم الجديدة التي تم تركيبها حديثا.
عــدد وحــدات التخزيــن المركزيــة الجديــدة التــي تــم 

ــا حديثا. تركيبه

تجديدهــا  تــم  التــي  االحتياطيــة  االنظمــة  عــدد 
. وتشــغيلها

عــدد انظمــة ارشــفة الوثائــق الجديــدة التــي تــم 
تركيبهــا.

1.1.2.3  تقييــم االحتياجــات )الجهــاز والنظــام االحصائــي 
الوطنــي(.

بنــاءا علــى واقــع  التدريبيــة  2.1.2.3  تحليــل االحتياجــات 
االحتياجــات  تحديــد  نمــاذج  او  االداريــة  الســجالت  مصــادر 

التدريبيــة فــي التخطيــط الســنوي.
3.1.2.3 اعداد برنامج التدريب وتنفيذه.

1.2.2.3 اعــداد الشــروط المرجعيــة الســتقدام بعثــة فنيــة  إلعداد 
اســتراتيجية تطويــر القدرات.

2.2.2.3  اســتقبال بعثــة فنيــة إلعــداد اســتراتيجية تطويــر 
القــدرات.

3.2.2.3  تصميم استراتيجية شاملة لتطوير القدرات.

دراسة االحتياجات التدريبية.

دراسة االحتياجات التدريبية.

عدد الدورات التدريبية.
عدد المشاركين.

الشروط المرجعية.

تقرير البعثة الفنية.

استراتيجية التدريب.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة
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العنصر الفرعي 3.3: تغطية/شمول البيانات بمراحلها )الجمع، والتحليل والنشر( 

ــل واســتخدام  ــن الشــركاء لنق ــاون والشــراكة بي 1.1.3.3   التع
البيانــات التفصيليــة.

2.1.3.3 دراسة وتقييم النظام االحصائي الوطني.

3.1.3.3 التنسيق والتعاون لتقييم النظام االحصائي الوطني.

4.1.3.3 التواصل مع الشركاء حول االحصاءات.

عدد مذكرات التفاهم.

ــط المتفــق عليهــا  ــق والضب عــدد اجــراءات التدقي
مــع الشــركاء.

عــدد االجتماعــات الفنيــة مــع الشــركاء فــي النظــام 
ــي الوطني. االحصائ

عــدد االجتماعــات الفنيــة مــع الشــركاء فــي النظــام 
ــي الوطني. االحصائ

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة
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العنصر الفرعي 4.3: استمرار تنفيذ برنامج تعدادات ومسوح ذو جدوى ومالئم*

ــة  ــط لتلبي ــات الجغرافية/الخرائ ــد البيان ــث قواع 1.1.4.3 تحدي
احتياجــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2027 

ــة(. ــة والطــرق التقليدي ــن الســجالت االداري )مدمــج بي

 2.1.4.3 اعــداد دليــل التجمعــات الفلســطينية لتلبيــة احتياجــات 
التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2027.

3.1.4.3 عقــد اجتماعــات مــع الــوزارات والمؤسســات المختلفة 
ــام للســكان والمســاكن والمنشــآت  ــداد الع ــذ التع بخصــوص تنفي

.2027

4.1.4.3  تقييــم الســجالت االداريــة لــدى هيئــات الحكــم المحلي 
للســكان والمســاكن   العــام  التعــداد  لتنفيــذ  والبلديــات تمهيــدا 

والمنشــآت 2027.

للســكان  العــام  للتعــداد  التجريبــي  التعــداد  تنفيــذ    5.1.4.3
.2027 والمنشــآت  والمســاكن 

6.1.4.3 اعداد االطلس  االحصائي الزراعي 2021.

7.1.4.3 اعداد اطلس المنشآت االحصائي.

*مالحظة: موازنة أنشطة العنصر الفرعي 4.3 ضمن موازنة البرنامج اإلحصائي الرئيسي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

عدد الخرائط.

عدد االدلة.

عدد االجتماعات.

عدد السجالت االدارية المقيمة.

عدد التقارير.

عدد االطالس.

عدد االطالس.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة



7373 استراتيجية فلسطين للبيانات 2026-2022

0

0

0

0

0

0

0

التكلفة التقديرية/ بالسنة 
بالدوالر االمريكي )$(

السنة

20222023202420252026

+
+

+

+

+

+

+

+
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8.1.4.3  اعداد تقارير التعداد الزراعي 2021.

9.1.4.3 تطوير قواعد بيانات المنشآت للهيئات المحلية.

10.1.4.3 اتفاقيــات مــع الشــركاء )الــوزارات والبلديــات 
والهيئــات المحليــة(.

11.1.4.3 حصر المنشآت للهيئات المحلية.

12.1.4.3  اعداد البرامج للهيئات المحلية.

13.1.4.3 ربــط البلديــات الكبيــرة والرئيســة مــع قواعــد 
بيانــات المنشــآت .

بيانــات  قواعــد  مــع  المحليــة  الهيئــات  ربــط   14.1.4.3
المنشــآت. 

عدد تقارير النتائج االولية.
عدد التقارير حول التعداد الزراعي.

عدد ورش العمل.
عدد التقارير التحليلية.

عدد قواعد بيانات المنشآت.

عدد االتفاقيات مع الشركاء.

عدد المنشآت المحصورة.

عدد البرامج المعدة.

عــدد البلديــات الرئيســة المربوطــة مــع قواعــد 
ــآت. بيانات المنش

عــدد الهيئــات المحليــة المربوطــة مــع قواعــد 
بيانــات المنشــآت.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
لفلسطيني. ا

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.
الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

الجهــاز المركــزي لإلحصــاء 
الفلســطيني/النظام االحصائي 

الوطني.

جهة التنفيذالمؤشراتاألنشطة
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الملحق 4: خطة التمويل 2026-2022 

فيما يلي الموازنة االجمالية التقديرية لتنفيذ االستراتيجية للسنوات 2026-2022:

* مالحظة: موازنة الهدف الفرعي 4.1 ضمن موازنة الهدف الفرعي 3.1.
** مالحظة: موازنة الهدف الفرعي 4.3 ضمن موازنة البرنامج اإلحصائي الرئيسي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

األهداف االستراتيجية والفرعية

المستوى 1: تحول في بيئة النظام االحصائي للبيانات. 

1.1 استخدام البيانات المتاحة على نطاق واسع.

1.2 تعزيز الثقة في اإلحصاءات الرسمية.

2.2 زيادة الوعي حول اهمية االحصاءات في عملية صنع القرارات المبنية على االدلة.

3.2 وضع الجودة على رأس أولويات االجندة االحصائية.

1.3 تكنولوجيا حديثة وقوية.

2.3 بناء موارد بشرية مؤهلة فنياً.

3.3 تغطية/شمول البيانات بمراحلها )الجمع، والتحليل والنشر(.

4.3 استمرار تنفيذ برنامج تعدادات ومسوح ذو جدوى ومالئم.**

المراقبة والتقييم.

إجمالي تكلفة االستراتيجية.

البرنامج اإلحصائي الرئيسي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.

4.2 التوافق واالتساق مع المعايير الدولية.

2.1 التحول الفعال في بيئة النظام االحصائي للبيانات.

3.1 تطوير وتحقيق نتائج ملموسة من الشراكات الرئيسة داخل النظام االحصائي الوطني. 

4.1 تطوير سجل أعمال متميز وموثوق.*

المستوى 2: العوامل التوجيهية والتدخالت.

مجموع تكلفة تنفيذ أنشطة االستراتيجية.

المستوى 3: العوامل الداعمة والتدخالت.
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الملحق 5: البرنامج اإلحصائي الرئيسي للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني )أنشطة/مشاريع(

مسح نزالء الفنادق.إحصاءات التعليم والثقافة.

ــي,  ــة المنزل ــة والبيئ ــة )يشــمل مســح الطاق مســح اإلحصــاءات الجغرافي
ــة, ومســح ظــروف الســكن(. ــة والخارجي ومســح الســياحة المحلي

قاعدة البيانات الجغرافية.

األطالس اإلحصائية.

العمليات الفنية للتعدادات.

كتيب فلسطين في أرقام.

كتاب القدس اإلحصائي السنوي.

كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي.

المسح االجتماعي لمحافظة القدس.

قاعدة بيانات التنسيق اإلحصائي.

الجودة.

المعايير والمنهجيات.

مسح النشاط الفندقي.

.SDGs 2030 مؤشرات التنمية المستدامة

تطوير السجالت اإلدارية.

مسح واقع مصادرالسجالت اإلدارية.

إحصاءات الحكم.

إحصاءات األمن والعدالة.

نظام المراقبة اإلحصائي الوطني.

مسح الضحية.

إحصاءات المرأة والرجل- تمكين المرأة.

السجالت اإلحصائية )سجل السكان، وسجل المباني والمساكن(.

العينات.

ــاة  ــة )GSBPM(/ دورة حي ــات اإلحصائي ــاري للعملي ــوذج المعي النم
المشــروع.

إحصاءات معايير المعيشة.

مسح إنفاق واستهالك األسرة.

مسح القوى العاملة.

إحصاءات السكان - اإلحصاءات الديمغرافية.

احصاءات الصحة.

إحصاءات العلم والتكنولوجيا.

المسح األسري لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

مسح قطاع األعمال لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت.

مسح البحث والتطوير.

مسح الثقافة األسري.

مسح مرفق ميزان المدفوعات.

إحصاءات ميزان المدفوعات.

إحصاءات مالية الحكومة.

مسح االستثمار األجنبي.

إحصاءات وضع االستثمار الدولي وإحصاءات الدين الخارجي.

الرقم القياسي ألسعار المستهلك والجملة- األسعار واألرقام القياسية.

الرقــم القياســي ألســعار تكاليــف البنــاء والطــرق وشــبكات الميــاه 
الصحــي. والصــرف 

الرقم القياسي لإلنتاج الصناعي وأسعار المنتج.

الحسابات القومية.

إحصاءات األعمال.

إحصاءات رخص البناء.

النقل واالتصاالت- السجالت اإلدارية.

إحصاءات التجارة الخارجية.

التحليل والتنبؤ.

اإلحصاءات الجغرافية.

النشاط / المشروع
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إحصاءات الطفل.الحسابات التابعة.

مسح استخدام الوقت. تطوير سجل األعمال.

مسح السياحة المحلية والخارجية.

النشاط / المشروع






