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  . مقدمة1

وذلك ألـا تلخـص    إحصائيٍ حصائية ضرورة ألي جهازٍتعترب االستراتيجية اإل
التطلعات والرؤى اليت يطمح إليها اجلهاز اإلحصائي من خالل حتقيـق أهـداف   

األهداف الرئيسية والفرعيـة يف  رئيسية واضحة ومعقولة وممكنة التحقيق. وتتعدد 
إىل  اإلشارةوجتدر  .يف جمملها على حماور هامة وتركزاإلحصائية  االستراتيجيات

 ف بشـكلٍ ظر عن نوعها يتوقّض النبغ استراتيجيةية ألي أن اختيار احملاور الرئيس
ق لألوضاع القائمة يف اجلوانب اليت تتضـمنها تلـك   على التحليل املتعم رئيسيٍ

. وال شك أن األوضاع السائدة يف اال اإلحصائي ختتلف مـن  االستراتيجيات
 االسـتراتيجيات دولة ألخرى، األمر الذي يؤدي إىل تنوع احملاور واختالفها يف 

إحصائية لدولة مـا، ال يعـين أن    استراتيجيةاإلحصائية. فوجود حمور رئيسي يف 
الدول األخرى قد أغفلت أمهية ذلك احملور بل يعين يف كثري من األحيان أن تلك 

 االسـتراتيجية الدول ال تعاين من مشاكل تسـتدعي إدراج ذلـك احملـور يف    
  اإلحصائية.   

  
  حصائيةإلأمهية االستراتيجية ا .1

 يف املستمرة للتغريات نظراً امللحة األمور من اإلحصائي العمل تطوير أصبح
 قبل من اإلحصائية البيانات على الطلب وتزايد للمجتمع احلياتية اجلوانب

 استراتيجية وجود إىل احلاجة وبرزت. شرائحهم بكافة البيانات مستخدمي
 بشكلٍ العمل هذا قواعد وترسي اإلحصائي العمل تنظيم إىل دف إحصائية
   معظم شهدت وقد. الدولية التوصيات مع ويتسق الوطنية األولويات مع يتوافق
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 االجتماعية ااالت كافة يف كبرياً تطوراً املاضية القليلة السنوات يف الدول

 استخدام يف مماثل تطور التطور هذا وصاحب ااالت، من وغريها واالقتصادية
 التقنيات هذه استخدام يقتصر ومل. واملعرفة باملعلوماتية املرتبطة املتقدمة التقنيات
 يف سواء عادياً أمراً التقنيات هذه استخدام أصبح بل اتمع، من معينة شرحية على

  . األخرى املؤسساتيف  أو احلكومية املؤسسات
  
األمد دف إىل  متوسطة خطةًتنبع أمهية االستراتيجية اإلحصائية من كوا و

حتقيق هدف ا ضرورة  أو أهدافملحة يف ظل معينة ضمن املوارد املتاحة. كما أ
ميكن استخدامها يف  فعالةً أداةً ومتثلالتغريات املستمرة يف كافة اجلوانب احلياتية، 

تنفيذ السياسات املختلفة وإرساء مبادئ التخطيط العلمي الواقعي املبين على 
اإلحصائية هي الوسيلة اليت تضمن حتقيق  االستراتيجيةة. وعليه، فإن احلقائق الرقمي

شى مع التوصيات الدولية ودقة ايتم مواءمة بني اإلحصاءات الوطنية بشكلٍ
البيانات وتلبية االحتياجات املتنوعة لكافة مستخدمي البيانات سواء كانوا من 

  املؤسسات احلكومية أو من القطاعات األخرى أو املنظمات الدولية.  
  

مواجهة التحديات اجلديـدة واالسـتجابة    دائرة اإلحصاءات العامةوكان على 
يف ظل تزايد الطلب على البيانات اإلحصائية وتنـوع   للتغريات املتسارعة وخاصة

تكفل التكيف مع  لةمتكام يةإحصائ استراتيجيةاالحتياجات منها من خالل إجياد 
  اإلحصائية متثل اإلطار  االستراتيجيةالتغريات احلالية واملستقبلية. وعليه، فإن 
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على تلبية احتياجات  اإلحصائي  ليكون قادراً العملالذي ميكن من خالله تطوير 

    به. مستخدمي البيانات وتطوير اجلوانب املتعلقة
اإلحصائية سوف يؤدي إىل تزايد يف الطلب  االستراتيجيةوال شك أن وجود 

على البيانات اإلحصائية سواء كانت البيانات على شكل جداول أو خمرجات 
إحصائية  أخرى كالبيانات اخلام أو على شكل مؤشـرات  مـن   مستخلصـة

البيانات اإلحصائية. ويتعزز هذا االجتاه لزيادة الطلب على البيانات اإلحصائية 
نتيجة لتطوير وتوسيع أفق اإلحصاءات االجتماعية واالقتصـادية والصـحية   

باألهداف الوطنية واألولويـات   االستراتيجيةوغريها من إحصاءات، وارتباط 
االت املسـتندة إىل البيانـات   الوطنية واحلاجة إىل رصد التغريات يف كافة ا

  اإلحصائية (السياسات، اخلطط، الربامج). 
  

اإلحصائي جزءاً واحداً يتكون من جممل البيانات االقتصـادية   العملوملا كان 
واالجتماعية والدميوغرافية والزراعية وغريها من بيانات تسـتخدم ألغـراض   
خمتلفة من أمهها التخطيط التنموي وصياغة السياسات وإعداد اخلطط واختـاذ  

 سـتراتيجية االالقرارات ورصد التقدم يف ااالت املختلفة وتقييم األداء، فإن 
اإلحصائية هي اإلطار الذي يشتمل على اإلجراءات الالزمة لتنظيم كل مـا  

يف اال  االستراتيجيةاإلحصائي لضمان الوصول إىل األهداف  بالعمليتعلق 
  اإلحصائي. 
 االستراتيجيةتم االستفادة من كافة املعلومات املتوافرة أثناء تصميم توجيب أن 
  نب ذات العالقة بالعمل اإلحصائي  حول كافة اجلوا اإلحصائية
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. كما ميكن االستفادة من برامج التعاون احمللي والدويل الدائرةاليت تضطلع ا 

واملسامهات اخلارجية املقدمة لتطوير العمل اإلحصائي. وعلى الرغم مـن أن  
وإمنا تليب الطلبات غري املربجمـة مـن    معظم املسامهات اخلارجية ليست مربجمةً

االستمرارية، إال أنه ميكن استغالهلا ب عادةً تتصفالبيانات من قبل املمولني وال 
يف تعزيز العديد من اجلوانب اإلحصائية كالتدريب والبنية التحتية  فعالٍ بشكلٍ

ثيق العلمية املستخدمة يف العمل اإلحصائي وتو تاملعلوماتية، وتطوير املنهجيا
  العالقة مع اجلهات املمولة. 

  
نظراً ألمهية البيانات واملعلومات اإلحصائية يف بناء وتطور الدول اقتصـادياً  و

القوانني اليت تنظم وسن بإنشاء  أجهزة اإلحصاء  واجتماعياً، تقوم الدول عادةً
حصائية إىل مواكبة التطورات الدولية يف املنهجيات عملها. وتسعى األجهزة اإل

اإلحصائية واملعايري والتصنيفات الدولية والتقنيات يف جمال معاجلـة البيانـات   
أجهزة اإلحصاء إىل العمل على توفري اإلمكانيات وتسعى . هااإلحصائية ونشر

اليت تتيح تلبية االحتياجات املستجدة من البيانـات اإلحصـائية ومؤشـراا    
الـيت  ءات الرمسيـة  وفعال، وإنتاج اإلحصا كاف وبشكلٍ عصريٍ بأسلوبٍ
مع املعايري الدولية وبالتايل أن تكون قابلة للمقارنات الدولية، وبنـاء  تنسجم 

قواعد بيانات قابلة لالستخدام من قبل كافة مسـتخدمي البيانـات    إحصائية
  لألغراض املختلفة.
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 يف دائرة اإلحصاءات العامةحتليل الوضع القائم . 3 .2

  
  نقاط القوة 3.1
قانون اإلحصـاءات  واملتمثلة بوجود تشريعات متعددة حتكم العمل اإلحصائي  .أ

  ، حيث يلزم هذا القانون املستجيبني بتقدمي البيانات 2012لسنة  12رقم  العامة
) مع احملافظة على سرية البيانات اإلفراديـة  9املادة و 6 ةاملادواملعلومات املطلوبة (

   ).11(املادة 
وجود دائرة اإلحصاءات العامة اليت أوكل إليها قانون اإلحصاءات العامة مهمة  ب.

)، ومهمة تنسـيق  4مجع وتصنيف وختزين وحتليل ونشر اإلحصاءات الرمسية (املادة 
  /ج). 4العمل اإلحصائي وتنظيمه باملشاركة مع الدوائر احلكومية املختلفة (املادة 

إلنتـاج البيانـات    حمـدد  زمـينٍ  وجدولٍ واضحة وخطة عملٍ تبني منهجية .ج
اإلحصائية سواء من خالل املسوح امليدانية أو السـجالت اإلداريـة باسـتخدام    

  التقنيات احلديثة واملنهجيات واألساليب العلمية حسب املعايري الدولية.
دائـرة  تراكم املعرفة املهنية والكوادر املؤهلة يف جمال العمل اإلحصائي لـدى   .د
  ت العامة.حصاءااإل
حصاءات دائرة اإليف جمال تكنولوجيا املعلومات يف  متكاملة حتتية وجود بنية .هـ

  البيانات وتبويبها وتبادهلا ونشرها. إنتاجل يسه العامة مما
  احليادية التامة يف عملية إنتاج البيانات اإلحصائية ونشرها. . و
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 يتم إنتاجها ونشرها بشكلٍ اإلحصائية اليتقاعدة واسعة من البيانات  وجود. ز
  .باستخدام األساليب التقنية احلديثة دوريٍ
  .متخصصة إحصائية وجود قواعد بيانات. ح
واملؤسسات  دائرة اإلحصاءات العامةبني اإلحصائي ال ايف  وجود تعاون .ط

  والدولية. اإلقليميةواحمللية 

  نقاط الضعـف 3.2

  يف اتمع. ضعف الوعي اإلحصائي. أ
 أنشـطة الالزمة للمستخدمني، ومثال ذلـك  اجلوانب عدم تغطية الكثري من . ب

بعض القضايا اخلاصة باألسـرة  والقطاع غري املنظم، وبعض جوانب سوق العمل، 
   .والطفل

التواصل بني املنتجني واملستخدمني ملعرفة وحتديد االحتياجـات مـن   ضعف ج. 
    .البيانات اإلحصائية

  .إلنتاج البيانات املطلوبةعدم توفر التمويل د. 
  .عدد الفنيني املؤهلني يف العمل اإلحصائينقص هـ. 
   .باإلحصاءات الرمسيةإىل ضعف الثقة  يؤديمما  تعدد مصادر البيانات .و
منهجية حمددة ونظام موحد لتصنيف البيانات وعدم استغالل البيانات  إتباععدم . ز

  الوصفية لتحديد أسباب عدم الدقة يف البيانات اليت يتم إنتاجها. 
كمصـدر   اإلداريـة االستغالل األمثل للبيانات املتوفرة يف السجالت ضعف  .ح

  .لإلحصاءات الرمسية
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  الفـرص 3.3

 الذي يوفر فرصةً األمرالقطاع العام،  إصالحاالهتمام الكبري للحكومة بعملية  .أ
 بإنشاء وحدة حكومية ميكن البناء عليها واستغالهلا لتقوم كل مؤسسة كبريةً

خمتصة بإنتاج وتوفري البيانات اإلحصائية الالزمة لرسم سياساا وصنع قراراا 
   ضمن هيكلها اإلداري.

  
يف العمل  طويلة ة اإلحصاءات العامة، وما اكتسبته من خربةوجود دائر. ب

يف  اإلحصائي منذ إنشائها قبل أكثر من نصف قرن، وما بنته من كوادر خمتصة
العمل اإلحصائي، وما وفرته من بنية حتتية تستخدم فيها أحدث التقنيات  حديثة

مع  وعالقات جيدة حسنةصداقية يف عملها، ومن مسعة امل باإلضافة إىلاملتوفرة، 
املنتجني واملستخدمني ومزودي البيانات حملياً، ومع األجهزة اإلحصائية العربية 

 العملميكن استغالهلا لتطوير  كبريةً ل فرصةًواألجنبية واملنظمات الدولية، يشكّ
اإلحصائي. كما ميكن استغالل اخلربات واملؤهالت املتراكمة لدى الدائرة 

  حصائي لدى كافة الشركاء يف النظام اإلحصائي الوطين.لتطوير العمل اإل
املقارنات  وإجراءوحتسني جودا  اإلحصاءاتاالهتمام الدويل مبوضوع تطوير  . ج

الدولية وما جنم عن ذلك من اهتمام الدول املاحنة بتوفري التمويل املوجه لدعم 
  اإلحصاءات ونشرها. إنتاج

احلكومي والشفافية فرصة كبرية  األداءالثاين لتميز  عبد اهللاتوفر جائزة امللك  د.
  تتضمن  أنخاصة لكل منها، على  استراتيجيةللمؤسسات العامة واخلاصة لبناء 
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اعتمادها ملفهوم إدارة اجلودة  إىل إضافةهذه االستراتيجيات حموراً يتعلق باملعلوماتية 
  الشاملة مما ينعكس على عملها اإلحصائي.

استغالل املفاهيم احلديثة اليت تؤكد على أمهية الرقم واملعلومة اإلحصائية، ومن  .ـه
 أمهها مفهوم رسم السياسات باالستناد إىل دليل. 

  التهديدات 3.4
استمرار ضعف الوعي بأمهية البيانات اإلحصائية خاصة بني رامسي السياسـات  . أ

  وصانعي القرار.
من جهة،  منتجي البيانات اإلحصائيةبني  التنسيقاستمرار تبعثر اجلهود وعدم ب. 

  .من جهة أخرى مستخدمي البيانات اإلحصائيةوبينهم وبني 
 العملل ديداً الستدامة تطوير الذي يشكّ األمرعدم توفر التمويل الالزم  .ج

  .أداء الدائرةمما ينعكس سلباً على  اإلحصائي
استمرار تسرب الكفاءات العاملة يف دائرة اإلحصاءات العامة، وذلك بسبب  .د

  .اإلحصائي العمل تطورالذي قد يؤثر سلباً على  األمرضعف احلوافز 
  
 حصائية واألهداف الوطنيةاالستراتيجية اإل .4

-2012 يعترب إعداد االستراتيجية اإلحصائية لدائرة اإلحصاءات العامة للفترة الزمنية 

جزءاً من االستراتيجيات الوطنية، حيث أا وسيلة لتحقيق املبادرات  2015
  واالستراتيجيات الوطنية وأهدافها املتمثلة يف حتسني الظروف املعيشية للمواطنني.
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  )1الشكل (

حصاءات العامة العالقة بني االستراتيجية املؤسسية لدائرة اإل
  الوطنيةواملبادرات امللكية واالستراتيجيات 

  
  
  
  
  

املبادرات امللكية

االستراتيجيات 
الوطنية

  االستراتيجية
اإلحصائية
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  تتركز األهداف الوطنية املتعلقة بدائرة اإلحصاءات العامة حول اجلوانب التالية:

حصائية الدقيقة اليت تساعد يف وضع اخلطط والربامج الوطنية توفري البيانات اإل .أ 
للرصد  داةًأل حصائية املتعلقة بكافة اجلوانب احلياتية مما يشكّوتوفري املؤشرات اإل

 هداف الوطنية يف كافة ااالت.املستمر والتقدم حنو حتقيق املبادرات واأل
املشاركة يف اللجان الوطنية املختلفة كالس االقتصادي واالجتماعي مما  .ب 

ق تكامل منظومة التخطيط ورسم السياسات اهلادفة إىل تطوير القطاعات حيقّ
ائية الالزمة اليت تبني الواقع املشار إليها من خالل توفري املعطيات اإلحص

والتوقعات املستقبلية بدقة متناهية. 
دعم عملية إعداد الربامج الوطنية والسياسات واخلطط االستراتيجية وصنع   .ج 

القرار لتحقيق التنمية املستدامة يف كافة اجلوانب احلياتية. ويتمثل دور دائرة 
حصائية اليت واملؤشرات اإلبتوفري البيانات حصاءات العامة يف هذا اجلانب اإل

 ميكن احلصول عليها من خالل الدراسات والتعدادات املختلفة واملسوح بالعينة.
تعزيز البحث العلمي واألكادميي. ويتمثل دور دائرة اإلحصاءات العامة   .د 

للبيانات اإلحصائية  لتحقيق هذا اهلدف الوطين من خالل توفري قواعد متخصصة
مبختلف أنواعها وتوفري قواعد املؤشرات اإلحصائية على كافة املستويات 
اجلغرافية واإلدارية وإتاحة الوصول إليها من قبل الباحثني والدارسني وطالب 

 اجلامعات. كما يتضمن دور الدائرة أيضا إشراك مستخدمي البيانات 
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واملراكز البحثية يف اللجان الفنية للدراسات اإلحصائية  توالعاملني يف اجلامعا

املتنوعة وكذلك يف إعداد األوراق البحثية العلمية املتخصصة استناداً إىل نتائج 
تزويد اجلامعات بكافة منتجات الدائرة و ،الدراسات والبحوث اإلحصائية

موقع الدائرة  وراق العلمية والبحثية وتطويرليمكن االستفادة منها يف إعداد األ
ليتمكن  هحصائية عليعلى الشبكة العاملية للمعلومات وحتميل نتائج الدراسات اإل
 حصائية.الباحثون مبختلف شرائحهم من االستفادة من البيانات اإل

  منهجية إعداد االستراتيجية .5
  خلطوات التالية:ا إىلاملؤسسية للدائرة استند إعداد االستراتيجية 

عطوفة املدير العام من قبل وحدة التطوير والتخطيط ىل إرفع مذكرة  •
إلعداد االستراتيجية. االستراتيجي والتنسيب بتشكيل جلنة   

لة قبل الشروع بإعداد االستراتيجية مبراجعة االستراتيجية اللجنة املشكّ قيام •
  .2012-2008  الوطنية لإلحصاء

 2012-2008لالستراتيجية الوطنية لإلحصاء  اللجنة بإعداد ملخص تقييمٍ قيام •
  وحتديد نقاط القوة والضعف وفرص التحسني.

عرضها على فريق وحتديد حماور االستراتيجية املؤسسية من قبل اللجنة  •
  التخطيط االستراتيجي.

الطلب من كافة املديريات يف الدائرة تزويد اللجنة باألنشطة واخلطة التنفيذية  •
  لكل مديرية.

اللجنة باالطالع على املوارد املالية املتاحة يف الدائرة للسنة املالية السابقة  قيام •
 اخلطط التنفيذية لربط  آلية لتحديداخلطة االستراتيجية  إلعداد
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هداف نشطة اليت تتضمنها االستراتيجية املؤسسية لتحقيق األاألمع للمديريات 

  االستراتيجية.
  .اللجنة بتحديد حمتويات وثيقة االستراتيجية املؤسسية قيام •
املتاحة  بالوسائلعرض مسودة االستراتيجية املقترحة على املوظفني يف الدائرة  •
 الحظام. خذ مبواأل
ىل الشركاء الرئيسيني لالطالع عليها إرسال مسودة االستراتيجية إ  •
  بداء املالحظات.إو
    االستراتيجية واعتمادها.عداد النسخة النهائية من إ  •
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  )2الشكل (

  املراحل الرئيسية إلعداد االستراتيجية املؤسسية

  
  
  
  
  
  
  
  

تشكيل جلنة إعداد 
االستراتيجية

حتديد األهداف 
املؤسسية وتلقي 
التغذية الراجعة 

إعداد 
االستراتيجية
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  األهداف املؤسسية .6
لعملية التخطيط  ضرورياً تعترب األهداف املؤسسية الواضحة واحملددة أمراً

وال ميكن ألي عمليـة   القريب أو املتوسط أو البعيد. على املدىسواء 
ختطيط أن تنجح دون وجود أهداف واضحة حيث أن وجـود  وحمددة ،

هذه األهداف سيكون له األثر الكبري على اختيـار األدوات املناسـبة   
  واملالئمة للتقدم حنوها وحتقيقها. 

  
مع األهداف الوطنية  تاماً كما جيب أن تتسق األهداف املؤسسية اتساقاً

وذلك يف ظل دولة املؤسسات املتكاملة. وتنبثق األهـداف املؤسسـية   
من الرؤية اإلحصائية والرسالة والقيم، حيـث  لدائرة اإلحصاءات العامة 

تشتمل هذه األهداف على متابعة التطورات اإلحصائية العاملية لتحسني 
ادها املختلفة وذلك من املنتج اإلحصائي الذي خيدم العملية التنموية بأبع

خالل األخذ باملنهجيات احلديثة والتقنيات املتقدمة مما سيساهم يف توفري 
يف  املعلومة اإلحصائية الدقيقة والشاملة والشفافة لكافـة املسـتخدمني  

  ااالت املختلفة.
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القيم

الكفاءة يف العمل  
اإلحصائي

تكافؤ الفرص الشفافية االنتماء احليادية

  

  واألهداف الرئيسيةوالقيم الرؤية والرسالة  .7

  الرؤية

    "كفؤ وفعال وطين إحصائينظام   إىللوصول ا" 

  الرسالة

فضل املمارسات باتباع أاالرتقاء بالعمل اإلحصائي من خالل تطبيق  "
املنهجيات العلمية اإلحصائية املوصى ا دولياً يف جمال انتاج البيانات 

وتبويبها وحتليلها ونشرها لتليب احتياجات مستخدمي البيانات يف 
  الوقت املناسب"
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  األهداف الرئيسية

  

  

  

 

 

  التفصيلية واألنشطة األهداف الرئيسية والفرعية .8

 حتديد مت فقد وأهدافها، دائرة اإلحصاءات العامة ورسالة رؤية لتحقيق
 حتديد مث ومن ،رئيسي هدف كل عن تنبثق اليت الفرعية األهداف جمموعة
  :التايل النحو على تنفيذها الواجب التفصيلية واإلجراءات األنشطة جمموعة

  
  انتاج بيانات ذات جودة عالية: األول اهلدف الرئيسي 1.8

  

  حصائية: اتباع املنهجيات العلمية يف انتاج البيانات اإل1اهلدف الفرعي /

حصائي وخاصة يف جمال العمل اإلتنفيذ تطبيق املنهجيات العلمية يف النشاط أ. 
ىل إحصائية للتقليل من التكلفة ورفع التمثيل للوصول تصميم العينات اإل

   دارية الصغرى دون املساس جبودة البيانات.التقسيمات اإل

 ذات إحصائية بيانات انتاج.1

 عالية جودة

تفعيل دور دائرة اإلحصاءات . 2

 العامة يف تنمية اتمع احمللي
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تطوير احلسابات القومية يف الدائرة من خالل االنتقال إىل نظام  النشاط ب.
ملواكبة األنظمة املستخدمة حالياً يف الدول املتقدمة  1993احلسابات القومية 

  لتوزيع البيانات االقتصادية حسب القطاعات اخلمسة.

 1993تطبيق التعديالت اليت متت على نظام احلسابات القومية لعام  النشاط ج.
بشكلٍ متوازٍ مع االنتقال لنظام احلسابات القومية لعام    2008يت تعرف بنظام وال

1993.  

 ،2006إىل عام  1994تغيري سنة األساس للبيانات االقتصادية من عام  النشاط د.
مما يساعد يف رصد التغريات االقتصادية حبيث تكون سنة  2011ومن مث إىل عام 

  .األساس قريبةً من السنوات القادمة

تطبيق احلسابات التابعة يف احلسابات القومية كالسياحة والبيئة واملياه النشاط هـ. 
 حول مسامهة هذه القطاعات يف الناتج احمللي االمجايل بأسلوبٍ لتوفري معلومات

  .لألساليب املوصى ا دولياً مماثلٍ علميٍ

احتساب وقياس االقتصاد غري الرمسي من خالل البيانات املتوفرة أو من  النشاط و.
  خالل تنفيذ مسوحٍ خاصة هلذه الغاية.

ردين لعام حتديث بيانات جداول املدخالت واملخرجات لالقتصاد األ النشاط ز.
2010.  

   .حتديث استمارة نفقات ودخل األسرة النشاط ح.



 
 

  18 
 

 

  

  مراجعة منهجية تنفيذ مسح نفقات ودخل األسرة. النشاط ط.

إعادة النظر يف عينة مسح نفقات ودخل األسرة لتكون العينة أكثر  النشاط ي.
  متثيالً.

  زيادة استخدام تكنولوجيا املعلومات يف عملية مجع البيانات ميدانياً. .كالنشاط 

ساليب احلديثة يف عملية نشر البيانات وعرضها للمستخدمني تطبيق األ .لالنشاط 
كافة وسائل النشر املتاحة كاألسلوب الورقي والنشر اإللكتروين باستخدام وذلك 

  بكافة وسائله.

يف حتليل  اإلحصائية العمل على زيادة استخدام احلزم والربجميات .مالنشاط 
انات اليت يتم حتليلها من قبل حصائية والعمل على زيادة كمية البيالبيانات اإل

  العاملني يف الدائرة.

العمل على تشجيع البحث العلمي باستخدام نتائج الدراسات  النشاط ن.
  حصائية.والتعدادات واملسوح اإل

يف جمال التحليل مع املؤسسات الوطنية واالقليمية والدولية التعاون  .سالنشاط 
  التحليل اإلحصائي أثناء العمل.والتركيز على التدريب على حصائي اإل
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  : االلتزام بتوقيت نشر البيانات2اهلدف الفرعي /

  .العمل على تقصري املدة بني عملية مجع البيانات ونشرها النشاط أ.

  حصائي السنوي يف منتصف العام التايل.العمل على نشر الكتاب اإل النشاط ب.

يار من العام أالعمل على نشر كتيب األردن باألرقام خالل شهر  النشاط ج. 
  التايل. 

  أكرب. استخدام النشر اإللكتروين للبيانات بشكلٍ النشاط د.

  : االلتزام باملعايري الدولية3اهلدف الفرعي /

مم بل األقالتركيز على تطبيق ما ميكن تطبيقه من املبادئ املوصى ا من  النشاط أ.
  واملتعلقة باإلحصاءات الرمسية.املتحدة 

دلة احلديثة الصادرة عن املنظمات املتخصصة التابعة لألمم تطبيق األ النشاط ب.
املتحدة كالتصنيف املعياري لألنشطة االقتصادية واملهنة واحلسابات القومية 

  والتعليم.

اإلحصائية األخذ بأفضل املمارسات الدولية يف جمال التبويب للبيانات  النشاط ج.
  لتسهيل املقارنات الدولية.

العمليات التحضريية لتنفيذ التعداد العام للسكان واملساكن  متابعة النشاط د.
2014 .  
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حصائية العاملية تفعيل الشراكة مع اهليئات الدولية والتكتالت اإل .هـالنشاط 
  ودولية. قليميةإلتنفيذ مشاريع إحصائية 

  ساليب مجع البياناتأ: حتسني 4اهلدف الفرعي /

امليداين مبا يف ذلك  اإلحصائيمراجعة أساليب ومنهجيات العمل  النشاط أ.
وتطوير أساليب مجع البيانات  ،االطالع على جتارب الدول املتقدمة يف هذا اال

باستخدام التقنيات احلديثة وتوظيف الكوادر املؤهلة وتفعيل اخلدمات املساندة 
   .التدريبية للعاملني يف امليدان الربامجللعمل امليداين وتكثيف 

سر حتديث األطر املتوافرة لدى الدائرة كإطار املباين واملساكن واأل النشاط ب.
املعلومات اجلغرافية واستكمال إسقاط إحداثيات كافة وذلك باستخدام نظام 

 وحتديث إطار احليازات الزراعية واملنشآت االقتصادية. املباين يف اململكة.
  باإلضافة إىل وضع خطة واضحة املعامل للتحديث التدرجيي لكافة األطر وتوثيقها. 

تدريب العاملني يف امليدان على استخدام تقنيات مجع البيانات  النشاط ج.
وإشراكهم يف الربامج التدريبية اليت تنفذها الدائرة من خالل مركز التدريب 

  اإلحصائي األردين.

تدريب العاملني يف جمال نظام املعلومات اجلغرافية من خالل الدورات  .دالنشاط 
  التدريبية احمللية واخلارجية.
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تعزيز الكوادر العاملة يف امليدان بعاملني مؤهلني من املديريات الفنية  .هـاط النش
  يف الدائرة للحد من استخدام العاملني املؤقتني.

    2014جتهيز مبىن التعداد العام للسكان واملساكن  النشاط و.

  2014 جتهيز مركز تكنولوجيا ملعلومات التعداد العام للسكان واملساكنالنشاط ز. 

  2014 جتهيز قاعة للمؤمترات يف مبىن التعداد العام للسكان واملساكنالنشاط ح. 

  

  : تدريب وتأهيل العاملني5اهلدف الفرعي /

تشتمل تغطي احتياجات كافة املديريات وللتدريب  سنوية إعداد خطة النشاط أ.
  .حصائيةعلى دورات تدريبية تطبيقية يف كافة ااالت اإل

الربامج االستفادة من التعاون الدويل يف جمال التدريب من خالل  النشاط ب.
  حصائية.يف ااالت اإلاالقليمية 

علمية للحصول على الدرجات العلمية العليا  ايفاد العاملني يف بعثات النشاط ج.
  حصائي.كاملاجستري والدكتوراه يف التخصصات اليت ترتبط بالعمل اإل

 املؤسسات الشريكة يف الربامج التدريبية اليت ينفذها إشراك العاملني يف النشاط د.
  ردين واملتعلقة باملواضيع اإلحصائية.مركز التدريب اإلحصائي األ
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  : حتديث األطر اإلحصائية6اهلدف الفرعي /

البيانات اجلغرافية اخلاصة بطبقة املباين من املركز اجلغرايف  استكمال النشاط أ.
  امللكي.

  .2004حصائية لعام رسم البلوكات اإلل االستكمال الرقمي النشاط ب.
لبلوكات الرقمية لرائط اخلباستخدام  حتديث طبقة البلوكات ميدانياً النشاط ج.

  .2004لعام 
وربط قاعدة البيانات  املعلومات اجلغرافية نظم تنفيذ التعديالت يف قسم النشاط د.
  مع قواع

  د البيانات األخرى.

  تصميم العينات اإلحصائيةأساليب  تطوير: 7اهلدف الفرعي /

   .مراجعة أساليب تصميم العينات الزراعية النشاط أ.
  .مراجعة أساليب تصميم العينات االقتصادية النشاط ب.
  .سريةالعينات األ تصميم ساليبأمراجعة  النشاط ج.
حصائية يف ساليب اإلبناء قدرات العاملني يف مديرية املنهجيات واأل النشاط د.

  حصائية.نواع العينات اإلأجمال تصميم وسحب كافة 
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  : تفعيل دور الرقابة على جودة البيانات8اهلدف الفرعي /

   وقياس مدى فعاليتها. تقييم األساليب املتبعة للرقابة على جودة البيانات النشاط أ.
للرقابة على جودة البيانات يف كافة  وواضحة اجياد إجراءات حمددة النشاط ب.

  حصائي.مراحل املشروع اإل
من  حصائية يف كل مرحلةللرقابة على جودة البيانات اإل إعداد دليلٍ النشاط ج.

  حصائي.مراحل املشروع اإل
  بناء قدرات العاملني يف قسم جودة البيانات اإلحصائية. النشاط د.

  حصائي.اجلودة يف كافة مراحل املشروع اإلإشراك العاملني يف قسم  .هـالنشاط 
تنفيذ دورات تدريبية للعاملني يف املديريات املختلفة يف جمال جودة  النشاط و.

  البيانات وأساليب ضبطها.
  

حصاءات العامة يف اتمع تفعيل دور دائرة اإلاهلدف الرئيسي الثاين:  2.8
  احمللي

  يف اتمع: نشر الثقافة االحصائية 1اهلدف الفرعي/

عن املعلومات اإلحصائية واستخدامها يف كافة  مبسط إعداد دليلٍ :أ النشاط
ااالت احلياتية ليتم توزيعه على املدارس واجلامعات من خالل اجلمعيات 

  واملنظمات األهلية.
تنظيم حلقات نقاشية يف كافة احملافظات يشارك فيها كافة ممثلي  :ب النشاط

  احمللي واهليئات احلكومية.منظمات اتمع 
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تنظيم سلسلة من احملاضرات التثقيفية حول استخدام اإلحصاءات  :ج النشاط
  .هليةاألفعاليات مبشاركة اليف كافة احملافظات  اجلوانب احلياتيةب املتعلقة
ساسية لطالب املرحلتني األ تنظيم سلسلة من احملاضرات التثقيفية :د النشاط
  يف كافة احملافظات. اجلوانب احلياتيةب املتعلقةحول استخدام اإلحصاءات  والثانوية
لطالب اجلامعات يف كافة  تنظيم سلسلة من احملاضرات التثقيفية :هـ النشاط

حول استخدام اإلحصاءات يف اجلوانب  احملافظات اليت تتواجد فيها اجلامعات
  .احلياتية

  التنمية احمللية: تعزيز دور اإلحصاءات يف 2اهلدف الفرعي/

إحصائية تغطي كافة اجلوانب  ومؤشرات تطوير قاعدة بيانات :أ النشاط
  الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية  وغريها من اجلوانب على مستوى األقضية.

تنمية احملافظات  ووحدةحصاءات العامة تفعيل التعاون بني دائرة اإل :ب النشاط
  من خالل تبادل املعلومات وتعزيز قواعد البيانات. التابعة لوزارة الداخلية

تعكس كافة  اتبكل حمافظة من احملافظ خاصة إعداد تقارير إحصائية :ج النشاط
  اجلوانب الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية وغريها من اجلوانب.

  على مستوى البلديات. حصائيةإ ومؤشرات تطوير قاعدة بيانات :د النشاط 
تدريب العاملني يف وحدات تنمية احملافظات على إعداد البيانات : هـالنشاط 

حصائية من خالل عقد دورات يف مركز التدريب حصائية واملؤشرات اإلاإل
  ردين.حصائي األاإل
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دائرة اإلحصاءات العامة ممثلني عن تشكيل فريق عمل مشترك يضم : والنشاط 

لتعزيز التعاون يف ااالت املعرفية املتعلقة  البلدياتوووزارة الداخلية 
  باإلحصاءات.

  حصاءات العامة ومنظمات اتمع احمللي: تعزيز الشراكة بني دائرة اإل3اهلدف الفرعي /

حصاءات العامة تشكيل فرق عمل مشتركة تضم ممثلني من دائرة اإل :أ النشاط
وممثلني عن منظمات اتمع احمللي كاالس البلدية واجلمعيات املختلفة للتعرف 

  على االحتياجات من البيانات ألغراض التنمية احمللية. 
من  فعالٍ األنشطة احمللية بشكلٍيف مشاركة دائرة االحصاءات العامة  :ب النشاط

  هدافها واستخداماا.أباإلحصاءات واملتعلقة خالل احملاضرات التوعوية 
حول الربامج التنموية لتقييم مدى تقدم هذه  إصدار تقارير مشتركة :ج النشاط

  هدافها.أالربامج حنو حتقيق 
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  إدارة املخاطر .9
  املخاطر املؤسسية واخلارجية اليت دد حتقيق األهداف الرئيسية لالستراتيجية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

خارجيةخماطرإدارة املخاطر مؤسسية خماطر  

 اهلدف الرئيسي األول

 املنهجيات باتباع الشركاء التزام عدم•

 ا املوصى اإلحصائية

 لتنفيذ املالية املخصصات توفري عدم•

 األهداف لتحقيق إدراجها مت اليت األنشطة

 الفرعية

 األول الرئيسي اهلدف

 الدائرة يف املعنية املديريات التزام عدم•

 ا املوصى العلمية املنهجيات بتطبيق

 جودة ضبط إجراءات تطبيق عدم•

 اإلحصائية البيانات

 املعرفة بنقل الفنية املديريات التزام عدم•

 فيها للعاملني اإلحصائية

 اهلدف الرئيسي الثاين

عدم التنسيق بني منظمات اتمع احمللي مع •

 دائرة اإلحصاءات العامة 

احلكومية بإتاحة عدم التزام املؤسسات •

املصادر االدارية للبيانات لالستخدام من قبل 

 دائرة اإلحصاءات العامة لألغراض اإلحصائية

 

 الثاينالرئيسياهلدف

عدم التزام دائرة اإلحصاءات بتنفيذ بعض •

 األنشطة اليت تضمنها اهلدف الرئيسي الثاين

عدم توفر املخصصات املالية الكافية لتنفيذ •

اليت تضمنها اهلدف الرئيسي  بعض األنشطة

 الثاين

عدم وجود خطة للتنسيق بني دائرة  •

اإلحصاءات العامة ومنظمات اتمع احمللي 

واملؤسسات احلكومية
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 خطة العمل .10

 عالية  ذات جودة إحصائية بيانات اهلدف الرئيسي األول: انتاج

  

هداف األ
  الفرعية

  األنشطة
 املديريات
  املعنية

  مؤشرات القياس
التكلفة 
  املالية

  يف انتاج البيانات اإلحصائية: اتباع املنهجيات العلمية 1اهلدف الفرعي /

عدد املنهجيات املطبقة   كافة املديريات  تطبيق املنهجيات العلميةالنشاط أ.   
  واملوصي ا دوليا

15000  

مديرية احلسابات   تطوير احلسابات القومية النشاط ب.
  القومية

تطبيق نظام احلسابات 
  2008القومية 

15000  

تطبيق التعديالت اليت متتالنشاط ج.
على نظام احلسابات القومية لعام 

1993 

 احلسابات مديرية
 القومية

تطبيق نظام احلسابات 
  1993القومية لعام 

15000  

تغيري سنة األساس للبياناتالنشاط د.
إىل عام  1994االقتصادية من عام 

 2011ومن مث إىل عام،2006

 احلسابات مديرية
 القومية

تطبيق سنة األساس 
2011  

10000  

تطبيق احلسابات التابعةالنشاط هـ.
يف احلسابات القومية كالسياحة والبيئة 

  واملياه

 احلسابات مديرية
 القومية

مشول السياحة والبيئة 
واملياه يف احلسابات 

  القومية

15000  

احتساب وقياس االقتصادالنشاط و.
  غري الرمسي

 احلسابات مديرية
 القومية

مشول االقتصاد غري الرمسي 
  يف احلسابات القومية

250000  

حتديث بيانات جداولالنشاط ز.
املدخالت واملخرجات لالقتصاد 

 .2010األردين لعام

 احلسابات مديرية
 القومية

توفري جداول املدخالت 
  2010واملخرجات لعام 

30000  



 
 

  28 
 

 

  
 عالية  ذات جودة إحصائية بيانات اهلدف الرئيسي األول: انتاجتابع/ 

 

 األهداف
 الفرعية

املعنيةاملديريات األنشطة  التكلفةالقياسمؤشرات 
 املالية

حتديث استمارة نفقات  النشاط ح.  
ودخل األسرة لتتضمن أجزاء ميكن 
استخدامها لقياس احلرمان 
ومؤشرات الرفاه وغريها من 

  املؤشرات. 
  

  مديرية املسوح األسرية،  •
مديرية األساليب واملنهجيات  •

  اإلحصائية 
مديرية اإلحصاءات السكانية  •

 واالجتماعية
  قسم اجلودة •

استمارة حمدثة 
ملسح نفقات 

  األسرةودخل 

15000  

مراجعة منهجية تنفيذ  النشاط ط.
  مسح نفقات ودخل األسرة.

توثيق املنهجية   مديرية املسوح االسرية
  ونشرها

15000  

إعادة النظر يف عينة  النشاط ي.
مسح نفقات ودخل األسرة لتكون 

  العينة أكثر متثيالً.
  

  مديرية املسوح األسرية •
مديرية األساليب واملنهجيات  •

  اإلحصائية

عينة جديدة ملسح 
نفقات ودخل 

  االسرة

25000  

زيادة استخدام  النشاط ك.
تكنولوجيا املعلومات يف عملية مجع 

  البيانات ميدانياً.
  

كافة املديريات ذات العالقة جبمع 
  البيانات ميدانيا

عدد الدراسات 
واملسوح اليت 

تستخدم 
التكنولوجيا يف 
  مجع البيانات

20000
0  

تطبيق األساليب احلديثة النشاط ل. 
يف عملية نشر البيانات وعرضها 

 للمستخدمني.

عدد األساليب   مديرية العالقات العامة
احلديثة لنشر 

  البيانات

20000  
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التعاون مع املؤسسات  س.النشاط   
الوطنية واالقليمية والدولية يف جمال 

 التحليل اإلحصائي

 كافة
 املديريات

  - التحليلية األحباث عدد

: االلتزام بتوقيت نشر 2اهلدف الفرعي /
  البيانات

      

املدة  تقليصالعمل على النشاط أ.   
  بني عملية مجع البيانات ونشرها.

كافة 
املديريات 
الفنية اليت 

جتمع 
البيانات 
  ميدانيا

االلتزام بالرزنامة اخلاصة 
  بالنشر

-  

العمل على نشر النشاط ب. 
السنوي يف الكتاب اإلحصائي 

  منتصف العام التايل.
  

كافة 
املديريات 

  الفنية

صدور الكتاب اإلحصائي 
من كل  1/7السنوي يف 

  عام

-  

العمل على نشر كتيب النشاط ج. 
األردن باألرقام خالل شهر أيار من 

  العام التايل. 

مديرية 
اإلحصاءات 

السكانية 
  واالجتماعية

صدور كتيب األردن 
يار أباألرقام يف اية شهر 

  من كل عام

-  

استخدام النشر النشاط د. 
  اإللكتروين للبيانات بشكلٍ أكرب.

مديرية 
تكنولوجيا 
  املعلومات

عدد النشرات املنشورة 
  على موقع الدائرة

2000
0  

  : االلتزام باملعايري الدولية3اهلدف الفرعي /
التركيز على تطبيق ما النشاط أ.   

 ميكن تطبيقه من املبادئ املوصى
األمم املتحدة واملتعلقة  قبلا من 

  باإلحصاءات

كافة 
  املديريات

  -  عدد املبادئ املطبقة
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  هلدف الرئيسي الثاين: تفعيل دور دائرة اإلحصاءات العامة يف اتمع احمللي

الفرعية األهداف  املديريات األنشطة 
 املعنية

 مؤشرات
 القياس

املالية التكلفة  

  الثقافة االحصائية يف اتمع: نشر 1اهلدف الفرعي/
إعداد دليل مبسط عن : أالنشاط   

املعلومات اإلحصائية واستخدامها 
يف كافة ااالت احلياتية ليتم توزيعه 
على املدارس واجلامعات ومن خالل 

  اجلمعيات واملنظمات األهلية.

  10000  الدليل  املساعد الفين

تنظيم حلقات نقاشية : بالنشاط 
احملافظات يشارك فيها كافة يف كافة 

ممثلي منظمات اتمع احمللي 
  واهليئات احلكومية.

مديرية العالقات 
  العامة

عدد احللقات 
  النقاشية

20000  

تنظيم سلسلة من : جالنشاط 
احملاضرات التثقيفية حول استخدام 
اإلحصاءات يف اجلوانب احلياتية يف 
كافة احملافظات يشارك فيها فعاليات 

  أهلية.

مديرية العالقات 
  العامة

  20000  عدد احملاضرات

تنظيم سلسلة من : دالنشاط 
احملاضرات التثقيفية لطالب املرحلتني 

ساسية والثانوية حول استخدام األ
اإلحصاءات يف اجلوانب احلياتية يف 

  كافة احملافظات.

مديرية العالقات 
  العامة

  30000  عدد احملاضرات
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  ابع/ اهلدف الرئيسي الثاين: تفعيل دور دائرة اإلحصاءات العامة يف اتمع احمللي ت

الفرعية األهداف  املديريات األنشطة 
 املعنية

 مؤشرات
 القياس

 التكلفة
 املالية

تنظيم سلسلة من  النشاط هـ:  
اجلامعات  احملاضرات التثقيفية لطالب

يف كافة احملافظات اليت تتواجد فيها 
 احملافظات.

مديرية العالقات 
  العامة

  30000  عدد احملاضرات

  : تعزيز دور اإلحصاءات يف التنمية احمللية2اهلدف الفرعي/
 بيانات قاعدة تطوير :أ النشاط  

كافة تغطي إحصائية ومؤشرات 
 واالجتماعية الدميوغرافية اجلوانب

 على اجلوانب من وغريها واالقتصادية
 .األقضية مستوى

مديرية 
اإلحصاءات 

السكانية 
  واالجتماعية

  20000  توفري القاعدة 

 دائرة بني التعاون تفعيل :ب النشاط
 تنمية ووحدة العامة اإلحصاءات
 من الداخلية لوزارة التابعة احملافظات
 قواعد وتعزيز املعلومات تبادل خالل
 .البيانات

مديرية العالقات 
  العامة

عدد االجتماعات 
  والتقارير

20000  

 إحصائية تقارير إعداد :ج النشاط
 تعكس احملافظة من حمافظة بكل خاصة
 الدميوغرافية كاجلوانب اجلوانب كافة

 من وغريها واالقتصادية واالجتماعية
 .اجلوانب

  30000  عدد التقارير  املديريات الفنية
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  الرئيسي الثاين: تفعيل دور دائرة اإلحصاءات العامة يف اتمع احملليتابع/ اهلدف 

الفرعية األهداف  املديريات األنشطة 
 املعنية

 مؤشرات
 القياس

 التكلفة
 املالية

تطوير قاعدة بيانات : دالنشاط   
ومؤشرات إحصائية على مستوى 

  البلديات.

مديرية 
اإلحصاءات 

السكانية 
  واالجتماعية

توفري قاعدة 
  البيانات

30000  

تدريب العاملني يف : هـالنشاط 
وحدات تنمية احملافظات على إعداد 
البيانات اإلحصائية واملؤشرات 
اإلحصائية من خالل عقد دورات 
يف مركز التدريب اإلحصائي 

  األردين.

مديرية املوارد 
 البشرية
  واالدارية

مركز التدريب 
اإلحصائي 
  األردين

  20000 عدد املتدربني

تشكيل فريق عمل : والنشاط 
مشترك يضم ممثلني عن دائرة 
اإلحصاءات العامة ووزارة الداخلية 
والبلديات لتعزيز التعاون يف ااالت 

 املعرفية املتعلقة باإلحصاءات.

مديرية العالقات 
  العامة

عدد 
  االجتماعات

5000  

  ومنظمات اتمع احمللي: تعزيز الشراكة بني دائرة اإلحصاءات العامة 3اهلدف الفرعي /
تشكيل فرق عمل : أالنشاط   

مشتركة تضم ممثلني من دائرة 
حصاءات العامة وممثلني عن اإل

منظمات اتمع احمللي كاالس 
 البلدية واجلمعيات املختلفة للتعرف
على االحتياجات من البيانات 

  ألغراض التنمية احمللية. 
  

مديرية العالقات 
  العامة

عدد 
  االجتماعات

5000  
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  تابع/ اهلدف الرئيسي الثاين: تفعيل دور دائرة اإلحصاءات العامة يف اتمع احمللي

الفرعية األهداف  األنشطة 
 املديريات
 املعنية

 مؤشرات
 القياس

املالية التكلفة  

مشاركة دائرة : بالنشاط   
حصاءات العامة باألنشطة احمللية اإل

بشكل فعال من خالل احملاضرات 
هدافها أالتوعوية باإلحصاءات و

  واستخداماا.

العالقات مديرية 
  العامة

  10000 عدد املشاركات

إصدار تقارير مشتركة : جالنشاط   
حول الربامج التنموية لتقييم مدى 
تقدم هذه الربامج حنو حتقيق 

  هدافها.أ

مديرية العالقات 
  العامة 

عدد التقارير 
  املشتركة

30000  

التكلفة املالية
  الكلية

  دينار 3845000
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