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Fundamental Principles
المبادئ االساسية لإلحصاءات 

الرسمية



سطينحاالت أكدت على الحاجة لتحديث تشريعات العمل االحصائي في فل

سيادي التعداد نشاط 1.

(قائد للنظاممنسق أو )االحصائي دور الجهاز في النظام 2.

الستخدام جداول احصائية، بيانات مؤهلة ل: النشر وتعزيز البحث العلمي3.
العام والخاص

الجهاز المهنيةاستقاللية4.

بالسجالت االداريةتعزيز المواد المتعلقة 5.

العمل فيشريكمن مزود للبيانات الى )االحصائية دور أكبر للوحدات 6.
(االحصائي



لماذا التوجه لتعديل القانون الحالي

من التطبيق للقانون الحالي على ارضعام13بعد وطنيةهناك حاجة 1.
الواقع

Peer Review 2012الخبراءتوصيات 2.

Midterm Reviewsتقارير المراجعة للبرنامج االحصائي 3.

(يةاللجنة االحصائ)المتحدة االمم التوافق بشكل أكبر مع توصيات 4.
GSBPMدورة حياة المشروع االحصائي 1.
.2ISO
.3EFQM
رنتواالنتالكفيةجمع البيانات عن طريق االجهزة 4.
التوجه بشكل اكبر نحو السجالت االدارية5.



مفاهيم

أو معتمدة مناالحصاءات التي تصدر عن الجهاز : االحصاءات الرسمية
قبله وفق ميثاق الممارسات

جة المنتالجهاز والمؤسسات الحكومية االخرى : النظام االحصائي الوطني
.الالزمة إلنتاج ونشر االحصاءات الرسميةوالمزودة للبيانات

ى الوزارات البيانات التي يتم جمعها وحفظها لد: السجالت االدارية والمركزية
.مختلفةألغراض إدارية والمؤسسات الحكومية االخرى 



التخصص

وقيادةطين على انتاج ونشر اإلحصاءات الرسمية في فلسالمسئولة والمشرفة الجهة 1.
عمل النظام اإلحصائي الوطنيوتنسيق

.يةواإلقليمالدوليةلتوفير اإلحصاءات الرسمية للمؤسسات المرجع الوحيد 2.

للتعريفات والمفاهيم والمنهجيات موحدعن تطبيق المسؤولةالجهة 3.

المعايير والتصنيفات الدولية1.

التحليل اإلحصائي2.

كتابة التقرير اإلحصائية3.

الجودة4.

مبادئ اإلحصاءات الرسمية5.

المنهجيات6.



اتاحة 

البيانات 
يةوالشفاف

تي الحصول على اإلحصاءات الرسمية اللجميع أفراد المجتمع يحق 1.

يقوم الجهاز بجمعها وإعدادها ونشرها 

حصاءات يقوم الجهاز بنشر احصاءاته بما فيها البيانات الصحفية واإل2.

صول على في الحالمساواةالجديدة والتحديثات والتقارير بحيث تضمن 

ل محدد ومفصلجدول زمني هذه اإلحصاءات بين المستخدمين وفقاً 
النشرلتواريخ 



تمكين 
الشركاء

لمعنية مع الوزارات والمؤسسات الحكومية االخرى ابالتنسيقيقوم الجهاز 1.

ت بجمع البيانات االحصائية وتخزينها وتحليلها ونشرها في المجاال

والبيئيةواالجتماعيةاالقتصادية

حاجات آخذاً باالعتبار أولوياتهينظم الجهاز عمله ومهامه ويحدد 2.

ية للمعلومات اإلحصائية وااللتزامات اإلحصائالقطاعين العام والخاص
.مع هذه الجهاتبالتشاورالدولية لفلسطين 



ية االستقالل
المهنية

والخبرةالكفاءةذويمنالجهازرئيساختياريتم1.

فقطواحدهلمرةللتجديدقابلهسنوات5لمدةالجهازرئيسيعين2.

يألأوالقانونلهذاجسيمبانتهاكقاماذاإالالجهازرئيسعزليتمال3.

ً لواجباتهجسيماهمالأيأوفلسطينفيقوانين نالقانولهذاوفقا

ملالعفيالمستخدمهوالتصنيفاتوالمعاييرالمنهجياتفييقرر4.

حفيةالصالبياناتنشروتاريخاإلحصائيةاألنشطةومحتوىاإلحصائي

اإلحصائيةوالتقارير

لإلحصاءاتالبياناتلتوفيروالدوليةالوطنيةالمؤسساتمعاتفاقياتعقد5.
اإلحصائيالعملمجالفياالستشاراتوتقديمالرسمية



التنسيق

ساتالممار وميثاقالقانون هذاإلحكاموفقا  اإلحصائيةالوحداتتعمل1.
لتعريفاتاباستخداموتلتزمالجهازمععملهاوتنسقالرسميةلإلحصاءات
.الجهازفيالمستخدمهوالمعاييروالتصنيفاتوالمفاهيم

اإلحصائيةالوحداتنشاطاتعلىالفنياالشرافالجهازيتولى2.

تالبياناجمعالجهازمعوبالتنسيقالحكوميةالدوائرأوللوزارات3.
ةعالقوذاتمحددةالبياناتهذهتكون أنعلىالميدانمناإلحصائية
.هازالجفيمتوفرةوغيرالدوائرأوالوزاراتهذهعملبنطاقمباشرة



التعدادات

السكان عدادات بتنفيذ تفي الدولة المخولة الوحيدةالرسميةيعتبر الجهاز الجهة •
ات المناسعبة والمنهجيعالتععاري ووضعع والمساكن والمنشآت والتعدادات الزراعية،
.مع المراعاة الكاملة للتوصيات الدولية

حععوثين فععي كمباالشععتراكالععذين يطلععه مععنهم الجهععاز جميععع األفععراد يتعععين علععى •
أي تعداد أن يفعلوا ذلك كجزء من واجباتهم المدنية



اإلحصاءألغراضالجهازإلىتقدمالتيالفرديةوالبياناتالمعلوماتجميعتعتبر
رلغياستخدامهاأوعليهاخاصةأوعامةهيئةأوفردأياطالعيجوزالسرية
االغراض اإلحصائية.اإلحصائيةالجداولإعدادأغراض

جميعوفيرتالوطنياإلحصائيالنظاممكوناتوباقيالجهازعلى:البياناتتوثيق
األمانشروطيهافتتوافرأماكنفيوحفظهاجمعها،يتمالتيالبياناتلحمايةالوسائل
.العامةوالسالمة

الخطةجخار اخرى جهاتلصالحينفذهاالتياألنشطةعوائدتشمل:الجهازايرادات
السنوية

لالستخداممؤهلةخاموبياناتالعاملالستخداممؤهلةبياناتتوفير:العلميالبحث
الجهازداخلالعلميالبحثمركزفي



انهجيأخذالرسميةلإلحصاءاتاألساسيةبالمبادئااللتزامدرجة1.
.العموميات

رنشلعمليةالمنظمةالتشريعاتفيمتشددةنصوصاستخدام2.
هلةمؤ خامبياناتبنشرالموضوعيتعلقعندماخاصةالبيانات
العاملالستخدام

المنظمةاتالتشريعفياإلحصاءجهازاستقالليةتثبيتفيإخفاق3.
.اإلحصائيللعمل

االحصائيالنظاممفهومغياب4.
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