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أهداف قانون اإلحصاء

البرمجة

المنظومة الوطنية لإلحصاء

المعهد الوطني لإلحصاء

ةالهياكل العمومية المنتجة إلحصائيات رسمي

التكوين اإلحصائي
المجلس الوطني 

لإلحصاء

المستعملون

المجيبون

المعطيات اإلدارية

الممارسات 

المثلى

النفاذ لغاية 

البحث 

العلمي

الجمع النشر والجودة



االستقاللية المهنية،✓
النزاهة والموضوعية،✓
الدقة والوضوح،✓
التناسق وقابلية المقارنة،✓
الشفافية،✓
ة،السر اإلحصائي واالستعمال الحصري ألغراض إحصائي✓
الفائدة العلمية،✓
.الموارد والفاعلية✓

المبادئ األساسية . 1



ائيات منتجو اإلحصيقّررأثناء عمليات إعداد وإنتاج ونشر اإلحصائيات الرسمية، •

ديد مصادر وذلك فيما يتعلق بتحباستقاللية تاّمة وموضوعيّة كافيّة الرسمية 

زنامة المعلومات والمصطلحات والمفاهيم والمنهجيات والتصانيف المستعملة ورو

,ومحتوى النشريّات

للعموم الحديثكما يمكن لمنتجي اإلحصائيات الرسمية، حسب مجاالت تخّصصهم، •

ليم حول المسائل اإلحصائية والتعليق على تفسير خاطئ أو استعمال غير س

.لإلحصائيات الرسمية

ة االستقاللي1.1

المهنية

س أسعلى بحياد ونزاهة يتعيّن إعداد اإلحصائيات الرسمية وإنتاجها ونشرها •

ات الرسمية ويتعيّن نشر اإلحصائي. واعتبارات فنية وباحترام األخالقيّات المهنية

.  دم المساواةبشكل يضمن لكافة   المستعملين االطالع عليها في نفس الوقت وعلى ق

.  موموكل اطالع قبل التاريخ المعلن للنشر ينبغي أن يكون محدودا ومعلنا للع

النزاهة 2.1

والموضوعيّة

وأن بدقّة أكثر ما يمكن الواقعيتعيّن أن تعكس اإلحصائيات الرسمية •

المنهجيات تكون مبنية على معايير فنيّة ناجعة عند اختيار المصادر و

.واألساليب

الدقّة 3.1

والوضوح

المبادئ األساسية 1.



ةالشفافيّ 5.1

التناسق 4.1

نةوقابليّة المقار

تقدم وأنفي شكل مفهوم اإلحصائيات الرسميةتقّدمينبغي أن •

ّهل على المنهجيّات واألساليب المعتمدة بطريقة شفّافة حتى تس

,المستعملين التفسير الصحيح

وأن يا وزمنمتناسقة داخليا يجب أن تكون اإلحصائيات الرسمية •

تسمح بالمقارنة على المستويين الوطني والدولي

السّر اإلحصائي6.1

واالستعمال الحصري 

ألغراض إحصائية

مجّمعة أو الإضفاء السريّة التاّمة على البيانات الفرديةيتعين •

أشخاص المتأتيّة من منتجي اإلحصائيات الرسمية سواء تعلّقت ب

ض طبيعيين أو معنويين ويتعيّن استخدامها حصريّا ألغرا

.احصائية
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الموارد 8.1

والفاعليّة

الفائدة7.1

العملية

ات لمنتجي اإلحصائيالموارد المتاحة ينبغي أن تكون •

تعيّن على وي. لتلبية متطلّبات هذا القانونكافيةالرسمية 

د مع االستغالل الجيّ استخدامها بفعالية المنتجين 

بين للسجالت اإلدارية بغية تخفيف العبء على المجي

.وترشيد الكلفة بقدر اإلمكان

ئيات ينبغي أن تستجيب عمليات إنتاج ونشر اإلحصا•

.لحاجيّات المستعملينالرسمية 

المبادئ األساسية . 1



الوطنية لإلحصاءالمنظومةمكونات . 2

المجلس الوطني 

لإلحصاء

ة منتجو اإلحصائيات الرسمي

:التونسية

المعهد الوطني لإلحصاء،✓

الهياكل العمومية المنتجة✓

لإلحصائيات الرسمية

مؤسسات التكوين

في اإلحصاء



لمالياواالستقاللالقانونيةبالشخصيّةتتمتّععموميةمؤسسة✓
.باإلحصاءالمكلفةالوزارةإلشرافويخضعواإلداري

خبرةالذويمنللدولةالعليااإلطاراتبينمنالمجلسرئيسيعيّن✓
بلةقاسنواتخمسلمدةواالقتصادياالحصائيالمجالفيوالكفاءة
.واحدةمّرةللتجديد

تعمليهاولمسالرسميةاالحصائياتلمنتجيممثلينأعضاءمنيتكّون✓
.الشرائحتوازنالتمثيليةوتعكس

ائهأعضتعيينوشروطلإلحصاءالوطنيالمجلستركيبةتضبط✓
.حكوميأمربمقتضىتسييرهوصيغ

الصيغة: الوطني لإلحصاء المجلس1.2



نتاجاتطويرأجلمنوالمستعملينالمنتجينبينالضروريالتشاورضمان✓

الرسمية،اإلحصائياتونشر

استجابةمنوالتأكدالرسميةاإلحصائياتاستراتيجيةلتطويرمقترحاتتقديم✓

المعلومات،حيثمنللمجتمعاألولويةذاتللحاجياتاإلحصائيةالبرامج

،صاءاإلحمهنةوقواعداإلحصائيالنشاطاألساسيةالمبادئتكريسعلىلعملا✓

،ائيةاإلحصالمسوحاتإلنجازوالتراخيصالرسمياإلحصائيالمنتجصفةإسناد✓

:حولالرأيإبداء

ي،اإلحصائبالنشاطالمتعلقةوالترتيبيةالقانونيةالنصوصمشاريع•

والتقييم،المتابعةوتقاريراإلحصائيةالبرامج•

،التصانيفوتحيينمراجعة•

.الدوليالتعاونمشاريع•

المهام: الوطني لإلحصاء المجلس1.2



المعهد الوطني 

:لإلحصاء

التسيير 

لإلحصاءالمعهد الوطني 2.2

يغة يعيّن بأمر حكومي وفق صإحصائي رئيس يسيّر المعهد •

لّف تقترح من قبل الوزير المكاالختيار من ضمن قائمة ترشح 

كفاءة من بين اإلطارات العليا للدولة من ذوي الخبرة والباإلحصاء 

ت وذلك لفترة خمس سنوافي المجال اإلحصائي و االقتصادي 

.  قابلة للتجديد مرة واحدة

المنتج الرئيسي لإلحصائيات الرسمية،يمثل •

يته إال قبل انتهاء فترة والال يمكن إنهاء مهام اإلحصائي الرئيس •

.ميةلسبب ما يتعارض مع المبادئ األساسية لإلحصائيات الرس

تاج تنسيق جميع األنشطة المتعلقة بإعداد وانالمسؤول عن مهام •

،ونشر اإلحصائيات الرسمية



لإلحصاءالمعهد الوطني 2.2

المعهد الوطني 

:لإلحصاء

اء علىالعمل بالتنسيق مع باقي مكونات المنظومة الوطنية لإلحص•المهام 

ائي تحديد محتوى البرنامج اإلحصائي الوطني والبرنامج اإلحص

وإعداد تقارير متابعة،السنوي

جيمنتمعبالتنسيقاإلحصائيةالمعطياتونشروإنتاجإعداد•
الرسمية،اإلحصائيات

التنسيق بمقترحات النصوص الترتيبية المتعلقة باإلحصاء إعداد •

مع الهياكل االخرى للمنظومة الوطنية لإلحصاء،

ثلى تطبيق المعايير والمناهج اإلحصائية واعتماد الممارسات الم•

في منظومة إنتاج اإلحصائيات الرسمية،



عدادإاألساسيّةأوالحصريّةمهّمتهامهنيامستقلةعموميةهياكلهي•
.اإلحصائيةللبرامجطبقاالرسميةاإلحصائياتونشروإنتاج

والمناهجاإلحصائيةالتشريعاتإطارفيمهامهاالهياكلهذهتنفذ•
,المجالفيالمعتمدةالمثلىوالممارسات

راربقالرسميةلإلحصائياتالمنتجةالعموميةالهياكلقائمةتضبط•
الوطنيالمجلسمنوباقتراحباإلحصاءالمكلفالوزيرعنصادر

,لإلحصاء

:الهياكل العمومية المنتجة لإلحصائيات الرسمية3.2



التنسيق

التنسيق والبرامج اإلحصائية. 3

استخدام أكبر قدر ممكن من المفاهيم والتعريفات والتصنيفات•

صائيات واألساليب المعتمدة وطنيّا ودوليّا من قبل جميع منتجي اإلح

.الرسمية 

ائيات إعداد البرامج االحصائية بصيغة تشاركية بين منتجي االحص•

الرسمية

إنجاز األعمال الفنية إلعداد البرنامج الوطني لإلحصاء وبرامج •

جنة في إطار لاإلحصاء السنوية وتنسيق صياغة وثيقة البرنامج 

المعهد الوطني لإلحصاء  يترأسها 

حول التوجهات والسياساتيبدي المجلس الوطني لإلحصاء رأيه •

.واألهداف المقترحة بالبرامج اإلحصائية

رة البرامج الوطنية لإلحصاء والبرامج السنوية لإلحصاء بصو....تعتمد

برنامج قبل بداية الفترة التي يغطيها الموعد أقصاه ستّة أشهر رسمية في 

.اإلحصائي



التنسيق والبرامج اإلحصائية. 3

مخطط التنمية إطارفي أداة توجيه عام لسياسة اإلحصاء •

ءالوطنية لإلحصاواألنشطة المبرمجة لتطوير المنظومة والصيغ األهدافيتضمن •

.عملينلالستجابة إلى الحاجيات الحاليّة والمستقبليّة للمستالموارد الالزمة يحّدد •

ي البرنامج الوطن

لإلحصاء 

التي وينفذّ البرنامج الوطني لإلحصاء عبر برامج اإلحصاء السنوية •

:ينبغي أن تتضّمن العناصر األساسية التالية
اإلحصائيّة المبرمج انجازها،التعدادات والمسوحات✓

وطنية اإلحصائيّات الرسمية والتقييمات الداخلية والخارجية المزمع انجازها للمنظومة الأنشطة تطوير ✓

لإلحصاء برّمتها أو بجزء منها،

،ورزنامتهاالمعّدة للنشر اإلحصائيات الرسمية ✓

ادلها،أو المتأتية من مصادر متوفّرة لدى منتجي اإلحصائيّات الرسمية وصيغ تبالبيانات اإلدارية ✓

القابلة لالستغالل والتطوير والمزمع إحداثها،السجالت اإلحصائيّة ✓

البشرية والمالية والتقنية الالزمة لتنفيذ البرامج اإلحصائية،الموارد✓

وتنمية القدرات البشرية والفنية في المجاالت المرتبطة بالنشاط االحصائيبرامج دعم ✓

البرنامج السنوي 

لإلحصاء



عمليات جمع البيانات.4

يةالنفاذ إلى المعطيات اإلدارالمجيبونجمع البيانات

ق العامة ونطاإعالم المجيبين باألهداف ✓

المسوحات والتعدادات اإلحصائية 

.وإجراءات ضمان السّر اإلحصائي

تعّد المشاركة في المسوحات ✓

.  إلزاميةوالتعدادات اإلحصائية عموما 

يمكن التوضيح ضمن البرامج ✓

ات اإلحصائية بخصوص بعض المسوح

طبيعة مشاركة المجيبين إن كانت 

ن أو إجبارية أو اختياريّة لكل المجيبي

لقسم منهم ولكل االستمارة أو لجزء 

.  منها

دادات على المسوحات والتعتتّم اإلجابة ✓

وفي الوقت دقّةاإلحصائية بكل 

.ومجاناالمناسب وبالشكل المطلوب 

نية على كافّة الهياكل الوطيتعيّن✓

والمنشآت والمؤسساتوالمحليّة

ات منتجي اإلحصائيّ تزويد العمومية 

الرسمية مجانا بالمعطيات التي 

وريّة بحوزتهم حسب التفاصيل الضر

وقة إلنتاج اإلحصائيات الرسمية مرف

ن من بالبيانات الوصفيّة التي تمكّ 

ا تقييم جودة المعطيات وذلك طبق

.  ائيلألحكام المتعلّقة بالسّر اإلحص

المعهد الوطني لإلحصاءاستشارة✓

تغيير هام أو إنجاز قبل إجراء 

أو لمعالجة عملية جديدة لجمع 

ائيات بيانات تؤثّر على إنتاج اإلحص

الرسمية من قبل مزّودي المعطيات

االداريّة، 

يتعيّن على منتجي ✓

ة اإلحصائيّات الرسميّ 

اختيار مصادر المعطيات

ة حسب االعتبارات المهني

...، الضرورية

تأخذ عمليات جمع ✓

ار المعطيات بعين االعتب

جودة االحصائيّات 

والكلفة والعبء 

المفروض على 

...المستجوبين



:اإلحصائيالسرّ يشمل•

غيرأوباشرةمبصفةالمعنويينأوالطبيعيّيناألشخاصعلىالتعرفمنتمكنالتيالبياناتكل✓
مباشرة

.الدولةبأمنالمتعلّقةالمعطيات✓

إلحصاءاتلالمنتجينقبلمنجمعهاتمّ التيالفرديةالمعطياتالحصرياالستعمالعلىالتنصيص•
إحصائيةلغاياتالرسمية

آمنبشكلالبياناتوتخزينالمعالجةضرورة•

الشروطيضبطكتابيإلتزامووفقالعلميالبحثغاياتباستثناءمستعملأليفرديةمعطياتإفشاءمنع•
.المطلوبة

أومباشرةةبطريقالمعنويأوالماديالشخصعلىالتعرفعدمضمانالفرديةللمعطياتللنفاذيشترط•
.مباشرةغير

للعملالمباشرينعوانلألبالنسبةاليمينوأداءاإلحصائيالسرّ علىبالحفاظإلتزامإمضاءوجوب•
.اإلحصائي

عناالنقطاعبعدماإلىالمفعولساريالقانونهذامعنىعلىاإلحصائيبالسرّ االلتزامويبقى•
.الوظيفة

:السّر اإلحصائي. 5



الجودة

الجودة والنشر. 6

ت الرسمية جودة اإلحصائيايتعيّن على منتجي اإلحصائيات الرسمية تقييم وتحسين •

ة بشكل منتظم بخصوص جودة اإلحصائيات الرسمياستشارة المستخدمين يتّم •

.لتحسين جودة المعطياتواالستئناس بمالحظات المجيبين 

النشر

نشر للعموم طبقا لروزنامة تبدون تأخير وفي الوقت المحّدد تنشر االحصائيات الرسمية •

. ووفقا للمبادئ األساسية لإلحصاء

اريخ جديد المبرمج في الرزنامة مع تحديد تيتّم اإلعالن عن كل تأخير قبل تاريخ النشر •

.للنشر في أجل مقبول

ة والتفاسير البيانات التفصيليلنشريّات االحصائيات الرسمية يتّم إضافة بالنسبة •

إلى كونها ويتعيّن تحديد طبيعة اإلحصائيات المنشورة باإلشارة بوضوحالتوضيحية 

.  إحصائيات رسمية أو إحصائيات أخرى



الخدمات 

اإلحصائية

الخدمات اإلحصائية والمناولة. 7

استعمال توفير خدمات جمع او معالجة إحصائية بيمكن لمنتجي اإلحصائيّات الرسميّة •

مي أو المعطيات التي بحوزتها وذلك عند الطلب من المستعملين سواء من القطاع العمو

.الخاص

لخدمات اإلحصائية أن تؤثر على اإلنتاج اإلحصائي الرسمي وجودته ال يجب •

.  ومصداقية منتج اإلحصائيّات الرسميّة

ير خدمات هذا القانون المتعلقة بالجودة والسّر اإلحصائي على عمليات توفتنطبق أحكام •

.االحصائيّة

الرسمية مصاريف خدمات المعالجة اإلحصائية المحّددة من قبل منتج االحصائياتتحّمل •

.على المستعملين الطالبين للخدمة

المناولة
غير في لمنتجي اإلحصائيّات الرسميّة مناولة جزء من مهام اإلنتاج اإلحصائي لليمكن •

ة،والمبادئ األساسية لإلحصائيات الرسميحالة ضمان االلتزام بالسّر اإلحصائي

.  لة المعنيّةيقتصر في هذه الحالة، استعمال المعطيات واستغاللها فقط على عمليّة المناو•
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للهياكل اإلحصائيةاالستقاللية المهنية تدعيم •
الوطنية لإلحصاءتوزيع األدوار بين مكونات المنظومة إحكام •
لإلحصاء لألمم المتحدةللمبادئ األساسيةاعتماد كّلي •
رئيس المجلس الوطني لإلحصاء واإلحصائي الرئيستوضيح صيغة وشروط تعيين •
ها األداة لإلحصاء باعتبار البرنامج الوطني لإلحصاء والبرامج السنوية ضبط كيفية إعداد ومضمون •

األساسية للتنسيق وتطوير اإلنتاج اإلحصائي
خدمات جمع ومعالجة اإلحصائياتتفّتح المنظومة الوطنية لإلحصاء على محيطها عبر تقديم •
وتوفير كل متطلبات حمايتهاالنفاذ للمعطيات الفردية تنظيم •
البحث العلميضبط صيغ اعتماد المعطيات اإلحصائية في مجاالت •
فاعليةالمعطيات اإلحصائية بما يسهم في تحسين األداء والضرورة تقييم جودةالتنصيص على •
لعموميةالكفاءات للهياكل اإلحصائية الفاعلية ورصد الموارد الكافية وتنمية التأكيد على عنصر ا•



مع الّشــــكــر


