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صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني
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سمو الشيخ متيم بن حمد بن خليفة آل ثاني
ولي العهد األمني
5

تقــديـم
في إطار السياسة العامة لدولة قطر ،وتوجيهات حضرة صاحب السمو،
الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير البالد املفدى ،في إرساء مسيرة التنمية
الطموحة ،على أس��س علمية ،وخطط وب��رام��ج واض�ح��ة وم�ح��ددة ف��ي كافة
املجاالت ،صدر القرار األميري رقم ( )25لسنة  2007بإنشاء جهاز اإلحصاء
وحتديد مهامه واختصاصاته .ويعكس هذا القرار ،األهمية الكبيرة التي تعلقها
الدولة على جهاز اإلحصاء ،في تدعيم برامج التنمية.
فمن املنتظر أن يعمل اجلهاز على توفير البيانات الدقيقة والدراسات
اإلحصائية حول االحتياجات والتطلعات من جهة ،واإلمكانات املتاحة والتي
ميكن توفيرها من جهة أخ��رى ،ووض��ع ذل��ك في متناول املسؤولني عن وضع
السياسات والبرامج .ولقد هيأ القرار األميري للجهاز الدعم السياسي واملعنوي
على أعلى املستويات ،فنص القرار على أن يتبع اجلهاز سمو ولي العهد ،وعلى
أن يرفع رئيس اجلهاز إلى سموه تقارير منتظمة عن أوجه نشاط اجلهاز وسير
العمل فيه .كما نص القرار على أن يكون اجلهاز هو املصدر الرسمي للبيانات
اإلحصائية في الدولة.
وجهاز اإلحصاء بقدر ما يشعر باالعتزاز للعمل حتت إش��راف وتوجيه
سمو ولي العهد األمني ،يدرك ضخامة املسؤولية امللقاة على عاتقه ،وهو عازم
على أن ينهض مبسؤولياته ،وميثل بحق االداة العلمية التي يعتمد عليها صانع
القرار في ما يضع من سياسات ويتخذ من قرارات وإجراءات.
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حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني
رئيس جهاز اإلحصاء باإلنابة

وفي هذا اإلطار ،يحرص اجلهاز على اإلفادة من اإلجن��ازات والتقنيات
احلديثة في مجال اإلحصاء ،وهو إلى جانب التزامه بالرؤية الوطنية،

يحرص على مواكبة االجتاهات العاملية التي تدعو الدول إلى وضع
استراتيجيات وطنية خاصة باإلحصاء أسوة باالستراتيجيات الوطنية
في املجاالت األخرى ،وإلى إعطاء اهتمام خاص لتنمية ثقافة خاصة
بصناعة القرار تستند إلى األدل��ة والبيانات الصحيحة ،وذلك من
أجل حتسني إدارة احلكم وأداء احلكومات.
فلقد أصبح من املعترف به على نطاق واسع ،أن اإلحصاءات
اجليدة وعمليات التقييم ذات املصداقية ،للمؤشرات االقتصادية
واالجتماعية ،من شأنها أن تساعد احلكومات على حتديد أفضل
السبل املمكنة لتحقيق التنمية ،وتتيح للمجتمع املدني واملسؤولني
عن وضع السياسات ،متابعة هذه املؤشرات وتقييم نوعية احلياة،
وحتديد االحتياجات واملجاالت التي تتطلب بذل املزيد من اجلهود.
في ضوء هذه االعتبارات ،عمل جهاز اإلحصاء على إعداد
هذه اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات في الدولة .وهي
استراتيجية شاملة تعمل على مستوى ال�ف��رد واالس ��رة ،واملنشأة
والقطاع واالستراتيجية تعتبر مشروعاً طويل األجل ،ولكننا حرصنا
على أن تشتمل على العديد من املهام واألنشطة التي سنباشر في
تنفيذها لتحقيق إجنازات ملموسة خالل السنوات القليلة القادمة.
وعلى صعيد آخر ،فإن اجلهاز الذي يضطلع بالدور الرئيسي
في تنفيذ هذه االستراتيجية ،حريص على توفير القنوات وأساليب
العمل التي تنتظم جميع العناصر واجلهات املعنية ،وتهيئة الفرص
لتضافر اجلهود والعمل املتكامل ،سعياً لتحقيق األهداف املرجوة.
ونحن نعتقد أن هذه االستراتيجية تشكل لبنة أساسية في

برامج التنمية والرؤية طويلة األج��ل لدولة قطر .فهي تهدف إلى
تعزيز القدرات الوطنية على توفير اإلحصاءات اجليدة الالزمة في
تصميم ومراقبة وتقييم خطط التنمية والتركيز على نتائجها .ونتطلع
من خالل هذا التصور إلى أن يعم الوعي باملفهوم القائل:
إن اإلحصاءات األفضل تعني
سياسات أفضل
ونتائج تنموية أفضل
ونوعية حياة أفضل
لذا ،أود في النهاية أن أغتنم هذه املناسبة ألتوجه إلى جميع املعنيني
في بلدنا ،مؤسسات وأفراداً ،للتعاون واملساهمة في حتقيق األهداف
التي نتطلع إليها من خالل هذه االستراتيجية.

والله ولي التوفيق,

حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني
رئيس جهاز اإلحصاء باإلنابة
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شكر وتقدير
ج��اءت االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء في دول��ة قطر ،نتيجة جهد
مخلص وتعاون صادق من العديد من األشخاص املعنيني.
ونود في البداية أن نعرب عن عميق االمتنان لسمو الشيخ متيم بن حمد آل
ثاني ولي العهد األمني الذي تفضل ووفر لنا كل الدعم والرعاية.
ون��ود التأكيد بأن هذه االستراتيجية ما كان لها أن تكتمل وت��رى النور لوال
الدعم القوي والتشجيع املتواصل ،الذي قدمه مشكوراً سعادة الشيخ حمد بن جبر بن
جاسم آل ثاني ،رئيس جهاز اإلحصاء باإلنابة ،املدير العام لألمانة العامة للتخطيط
التنموي.
وقد حظيت االستراتيجية بدعم تنظيمي من األمانة العامة للتخطيط التنموي
وإدارات جهاز اإلح�ص��اء وب��األخ��ص إدارة اإلح�ص��اءات االجتماعية والدميوغرافية
والتحليل اإلحصائي ب��إدارة السيد سلطان ال�ك��واري ،وإدارة التعدادات واملسوحات
األس��ري��ة واألس��ال�ي��ب اإلحصائية ب ��إدارة السيد ن��اص��ر امل�ه��دي وإدارة اإلح �ص��اءات
االقتصادية واحلسابات القومية بإدارة السيد حسن العمادي ،وإدارة تقنية املعلومات
بإدارة السيد منصور املالكي ،وإدارة الشؤون اإلدارية واملالية واملوارد البشرية ومديرها
السيد /محمد املرزوقي.
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لقد قام بإعداد وثيقة االستراتيجية فريق عمل تشكل من السيد منصور املالكي
ــ رئيساً للمشروع ،الذي قدم الدعم اإلداري واإلجرائي ،والسيدة مارجوري كورليت
والدكتور أحمد حسني املستشارين اإلحصائيني اللذين قاما بصياغة الوثيقة.
ومتت االستعانة مبصادر عديدة من ضمنها الوثائق الداخلية ملجلس التخطيط،

ووثائق إرشادية من منظمات إقليمية ودولية وباألخص منظمة الشراكة
في اإلحصاء من أجل التنمية في القرن احل��ادي والعشرين ،واملنظمات
املتخصصة التابعة لألمم املتحدة ،وتقارير خبراء ج��اءوا في مهمات إلى
دول��ة قطر .وه��ذه املصادر مدرجة في قائمة املراجع .وساهم في توفير
هذه املصادر السيد هيلموت توبارسكي والسيد معز زين الدين ،املستشاران
في األمانة العامة للتخطيط التنموي ،والسيد رونالد لوتيخويزن ،مستشار
البنك الدولي ،والسيد كور غورتر وأعضاء فريقه املستشارون لدى صندوق
النقد الدولي ،والدكتور أحمد الكواري ،والسيد صالح احلميدي ،والدكتور
خالد الهيتي ،والدكتور عوض اجليد ،أعضاء فريق تقييم إحصاءات مشروع
تطوير اخلدمات العامة ،والشيخ ناصر آل ثاني ،مدير إدارة شؤون املؤسسات
احلكومية في األمانة العامة للتخطيط التنموي .وساهم السيد محمد أحمد
سالم بترجمة الوثيقة إلى العربية ،وقام السيد شحادة موسى مبراجعة
الترجمة والصياغة العربية.
وجت��در اإلش��ارة إل��ى املساهمات الهامة التي قدمتها ال��وزارات
واجلهات األخرى املعنية ،التي شاركت في االجتماعات والندوات وورش
العمل التي عقدت في إطار التحضير واإلعداد لالستراتيجية .وال يفوتنا
أخيراً أن ننوه بالفائدة الكبيرة التي حتققت لالستراتيجية من املالحظات
القيمة التي أبدتها األمانة العامة للتخطيط التنموي وخصوصاً الدكتور/
صالح النابت مدير إدارة الشؤون االقتصادية (سابقاً) ،والدكتور /حسن
إبراهيم املهندي نائب رئيس اللجنة الدائمة للسكان.
جلميع هؤالء ولآلخرين الذين لم يرد ذكرهم هنا ،الشكر واالمتنان.
iv
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إطار تقييم جودة البيانات
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) الشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية في القرن احلادي والعشرين21 (باريس
)إدارة اإلحصاء (االسم القدمي/مجلس التخطيط
مصرف قطر املركزي
)جهاز اإلحصاء (االسم اجلديد
مؤشرات بناء القدرات اإلحصائية
األمم املتحدة
منظمة الصحة العاملية

االستراتيجية في سطور
تأسس جهاز اإلحصاء في يونية  2007كمؤسسة مستقلة حلت محل إدارة
اإلح�ص��اء في مجلس التخطيط .وف��ي حني أن جهاز اإلح�ص��اء هو املؤسسة
اإلحصائية الرسمية فإن مؤسسات حكومية أخرى (مصرف قطر املركزي ،وزارة
املالية ،وزارة الداخلية وغيرها) تقوم بإعداد إحصاءات رسمية .وهكذا فإن النظام
الوطني لإلحصاء يضم كل البرامج اإلحصائية الرسمية لدولة قطر.
لقد أعد جهاز اإلحصاء هذه االستراتيجية لتطوير اإلحصاء بغرض تعزيز
القدرات اإلحصائية للنظام الوطني لإلحصاء مبجمله .وتنسجم االستراتيجية في
أهدافها مع سياسة وأهداف التنمية الوطنية في دولة قطر .وهى تعتمد املعايير
الدولية ،وتتناول كل اجلوانب اإلحصائية مبا فيها جمع البيانات وحتليلها ونشرها
واستخدامها من إحصاءات السكان واملسوح والنظم اإلداري��ة إلى آليات التنسيق
والتشاور.
تستند االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء على املبادرات املختلفة القائمة
مثل عمليات التقييم السابقة ،وورش العمل احمللية واإلقليمية ،واملبادرات املختلفة
إلنتاج البيانات (مثل املعيار العام لنشر البيانات لدى صندوق النقد الدولي) .ومنذ
املراحل األولى للبدء في إعداد هذه االستراتيجية ،أمكن احلصول على التزامات
هامة فيما يتعلق بامللكية الوطنية ،واستقاللية اإلحصاء ،والتركيز على الطلب،
ونهج تكاملي يضم كل جوانب النظام ويأخذ باالعتبار كل اجلهات املعنية .وقد
أجنزت هذه االلتزامات من خالل الدعوة والتشاور بأسلوب مناسب والدعم
السياسي رفيع املستوى .كما تضمنت االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
حتديد اإلطار القانوني واملؤسسي.
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لقد مت االعتماد في إع��داد هذه االستراتيجية على خريطة
طريق عامة تضمنت تقييم الوضع احلالي للنظام اإلحصائي الوطني
(القسم  ،)4حتديد الرؤية والرسالة وإطار اجلودة (القسمان  2-5و
 )3-5واألهداف االستراتيجية (القسمان  6و  )7وخطة العمل (القسم
 )8على أن يتبعها التنفيذ الفعلي .واكتملت االستراتيجية بالتغذية
الراجعة (استرجاع املعلومات) التي قدمها األعضاء في النظام الوطني
لإلحصاء ،في ندوة عقدت خصيصاً لهذا الغرض حتت رعاية سمو
الشيخ متيم بن حمد آل ثاني ولي العهد ،في شهر نوفمبر .2007
أتاحت عمليات التقييم ،الوقوف على عناصر القوة في النظام
الوطني لإلحصاء مبا يشمل االلتزام القوي والتحرك نحو األفضل،
والقوة املالية ،وفرص التعيني والبنى التحتية املادية احلديثة والقدرة
على حتقيق منجزات في فترة قصيرة .ولكن التقييم أظهر وجود بعض
نقاط الضعف .فالنظام الوطني لإلحصاء ال يزال غير قادر على إعداد
املعلومات اإلحصائية اجليدة في مواعيد ثابتة والتي تتطلبها سالمة
التخطيط واملتابعة والتقييم للسياسات االقتصادية واالجتماعية .فقد
سار االقتصاد وعمليات التحديث في قطر بوتيرة أس��رع كثيراً من
النظام اإلحصائي الذي حتتاجه لتوفير املعلومات عن البالد.
إن رؤية االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء هي حتقيق
نظام إحصائي وطني متناسق ومتكامل يستجيب حلاجات املستخدمني
الوطنية والدولية إلى املعلومات اإلحصائية عالية اجلودة لدعم اتخاذ
القرارات املبنية على األدلة ومتابعة التطور االجتماعي واالقتصادي .كما
يستهدف جهاز اإلحصاء الوصول إلى اعتراف املستخدمني الوطنني

والدوليني به بوصفه املصدر الرسمي املوثوق ملعلومات إحصائية عالية
اجلودة يعتمد عليها.
تقوم مهمة جهاز اإلحصاء على أربعة عناصر:
•تلبية حاجات املستخدمني إلى املعلومات اإلحصائية ودعم
صياغة السياسات املبنية على األدلة ومتابعة تقدم التنمية مع
مراعاة أفضل التطبيقات الدولية.
•إع��داد األرق��ام املرجعية الرسمية عن الظروف االجتماعية
والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية في قطر.
•توحيد القياس ،والتنسيق في األنشطة اإلحصائية ملنتجي
البيانات في الدولة من أجل انتاج مجموعة مترابطة ومتكاملة
من اإلحصاءات لالستخدام الوطني واإلقليمي والدولي.
•امل�ش��ارك��ة ف��ي التوعية ل��زي��ادة املعرفة اإلحصائية وتعزيز
االستخدام الصحيح والفعال لإلحصاءات في قطر.
ويتم إنجاز هذه المهمة من خالل:
•التركيز على الطلب
•التمسك بإطار اجلودة احملدد
•حماية السرية على املستوى الفردي واملؤسسي واستخدام
املعلومات املقدمة لألغراض اإلحصائية وحدها.
•احملافظة على قوة عاملة عالية اجلودة ونشيطة.
•احملافظة على ثقافة التحسني املستمر.
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•توفير البيئة واملوارد لتحقيق املهمة.
إن إط��ار اجل��ودة إلن�ت��اج اإلح �ص��اءات ف��ي النظام اإلحصائي
الوطني القطري متجذر في معايير مهنية وأخالقية ويشتمل على
املبادئ األساسية التالية :الدقة ،الصلة ،الفائدة ،التوقيت املناسب،
إمكانية الوصول للبيانات ،النزاهة ،وقابلية البيانات للمقارنة (القسم
.)3-5
ويمكن تلخيص األهداف االستراتيجية الرئيسية كما يلي:
•تلبية متطلبات البيانات.
•إضفاء الطابع املؤسسي على املنهجيات اإلحصائية واجلودة.
•بناء القدرة اإلحصائية.
•حتسني التنسيق بني املنتجني وزيادة التعاون من املزودين.
•دعم املعرفة اإلحصائية.
•توسيع نشر البيانات.
•تنفيذ االستراتيجيات الفرعية للتمكني
ولكل هدف استراتيجي توجد سلسلة من األه��داف الفرعية
(القسم  )6واإلجراءات (القسم  .)8وعلى الرغم من أن االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء مشروع طويل املدى فمن املمكن توقع اإلجنازات
التالية ،من بني إجنازات أخرى ،في السنوات اخلمس املقبلة:
xi
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•إع ��داد االستراتيجيات للمؤسسات األع �ض��اء ف��ي النظام

الوطني لإلحصاء .
•تأسيس اإلطار املؤسسي وتنفيذ قانون اإلحصاء.
•حتسينات كبيرة في تدريب وتنمية القوة العاملة ،وفي أداء
العاملني ورضاهم.
•تعزيز املصداقية والثقة بجهاز اإلحصاء.
•إن�ش��اء ال��وح��دات التنظيمية ف��ي جهاز اإلح�ص��اء ومباشرة
عملها.
•تطوير شراكات العمل بني املنتجني.
•حت �ق �ي��ق ت��ق��دم ك �ب �ي��ر ف ��ي س ��د ال� �ث� �غ ��رات ف ��ي امل �ع �ل��وم��ات
اإلحصائية.
•حتسني نوعية املنتجات اإلحصائية وخدمة العمالء.
•حتقيق تقدم مهم في املنهجية والتقنية.
•حتسني انتظام مواعيد صدور املطبوعات.
•حتسني الوصول إلى املعلومات اإلحصائية.

االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
في دولة قطر 2013-2008
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 .1المقدمة:
اتخذت دول��ة قطر ،بوصفها عضوا في «الشراكة في اإلحصاء
من أج��ل التنمية في القرن احل��ادي والعشرين» (ب��اري��س  )21اخلطوات
الضرورية لتصميم االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء بغرض تعزيز
القدرة اإلحصائية عبر النظام الوطني اإلحصائي في قطر .إن أهداف
االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء متفقة مع سياسة وأهداف التنمية
الوطنية لدولة قطر .وقد أعد جهاز اإلحصاء التقرير احلالي وفقا للمبادئ
التوجيهية لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء التي وضعتها “باريس
 “21وانسجاماً مع املبادئ األساسية في اإلحصاءات الرسمية التي وضعتها
األمم املتحدة .وقد مت اعتماد الصيغة النهائية لالستراتيجية في أعقاب
ورشة عمل عقدت في نوفمبر  2007للجهات األعضاء في النظام الوطني
لإلحصاء لكي يقوموا مبراجعة املسودة النهائية وتعديلها مبا لديهم من
معلومات.
إن التخطيط االستراتيجي أداة مهمة تساعد في حتديد وحتقيق
رؤية وإجناز رسالة تستهدف حاجات املستخدمني واحلاجات التنظيمية
وتشخيص العقبات وتعبئة امل��وارد والدعم وتنشيط مشاركة اجلهات
املعنية وتأمني الزخم للعمل.
ف��ي ك��ل اإلستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلح �ص��اء ،تقوم ال��دول
بوضع رؤية شاملة لتطوير النظام الوطني لإلحصاء فيها وبحيث يستجيب
للحاجات الوطنية واإلقليمية والدولية .وفق هذا املنظور تصبح االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء جزءاً من سياسة التنمية في الدولة ،وتعمل كإطار
للمساعدات الدولية والثنائية ،وتشمل وح��دات إنتاج البيانات ،وتتناول

املسائل املتعلقة بتحليل البيانات واستعمالها وتطبق معايير اجلودة الدولية.
وتقدم االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء إطارا شامال وموحدا للتقييم
املستمر والنهوض بحاجات وأولويات مستخدمي اإلحصاءات وبناء القدرة
املطلوبة لتلبية تلك احلاجات على نحو أكثر تنسيقا وكفاءة.
 .2تاريخ التطوير اإلحصائي وخريطة الطريق
 1-2تاريخ تنظيم اإلحصاء
تأسس جهاز اإلحصاء في يونية  2007كهيئة مستقلة جديدة
حلت محل إدارة اإلحصاء في مجلس التخطيط التي استحدثت بدال من
اجلهاز املركزي لإلحصاء وفقا لقانون اإلحصاء لعام  .1980وقد أدمج
هذا األخير في مجلس التخطيط عام  1998غير أن مهامه اإلحصائية
بقيت كما حددها قانون اجلهاز املركزي لإلحصاء .وقد شهد عام 2005
االحتفال باليوبيل الفضي لتأسيس مؤسسة اإلحصاء في قطر.
إن النظام الوطني لإلحصاء ،أي النظام الوطني لإلحصاءات
الرسمية ،يشمل كل البرامج اإلحصائية للمؤسسات احلكومية بدولة قطر.
ومع أن جهاز اإلحصاء هو املؤسسة اإلحصائية الرسمية فإن مؤسسات
حكومية أخ��رى (مصرف قطر امل��رك��زي ووزارة املالية ووزارة الداخلية
وغيرها) .تصدر من جهتها إحصاءات رسمية .ويتضمن اجلدول ( )1قائمة
باجلهات املعنية الرئيسية بالنظام الوطني لإلحصاء.
 2-2المبادرات السابقة
يستند عمل االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء إلى اجلهود التي
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بذلت في السابق وهى:
 1-2-2كونسورتيوم باريس 21
يهدف احتاد الشراكة في اإلحصاء في القرن  21املعروف بإسم
(باريس  ،)21إلى تكريس ثقافة وضع السياسات والتنفيذ املستندين
إلى األدلة بوصفها األساس لترشيد احلكم وحتسني الفعالية احلكومية
في تخفيض نسب الفقر وحتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية .وتتولى
كل دولة عضو تصميم استراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاء وتخطط
للحصول على البيانات املعدة واملنتجة وطنيا لكل األهداف اإلمنائية
لأللفية بحلول عام  .2010إن قطر عضو في هذه الشراكة وقد التزمت
باملبادئ األساسية الواردة في توصيات باريس .21
 2-2-2خطة عمل مراكش لإلحصاء 2004 -
لقد طورت الدول املشاركة في الطاولة املستديرة الدولية لإلدارة من
أجل نتائج التنمية ،التي عقدت عام  2004برعاية بنوك التنمية متعددة األطراف،
خطط عمل لتحسني إحصاءات التنمية ،وبنيت هذه الطاولة املستديرة على
جهود دولية سابقة لتطوير اإلحصاءات وشكلت احلافز ملجموعة جديدة من
اإلجراءات .وقد متثل اإلجراء األول في تنسيق التخطيط االستراتيجي للنظم
اإلحصائية و إعداد استراتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاء بحلول عام .2006
وقد خصصت دولة قطر املوارد الالزمة لبناء نظام إحصائي مستدام
طويل األمد ووضعت اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء.
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 3-2-2مشروع تطوير الخدمات العامة إلدارة اإلحصاء –
2004
في نوفمبر  2004قام اجلانب اإلحصائي في مشروع تطوير اخلدمات
العامة ،بدراسة املهام واالختصاصات والهيكل التنظيمي إلدارة اإلحصاء في
مجلس التخطيط ،وكان هدف الدراسة إبراز بعض مجاالت التطوير الفني
وحتديد اآلليات والوسائل التي ميكن إلدارة اإلحصاء في مجلس التخطيط
االستفادة منها لتلبية أفضل التطبيقات الدولية .وتضمنت التوصيات الرئيسية
ما يلي :تطوير املجاالت الفنية إلدارة اإلحصاء ،وتوسيع نطاق اإلحصاءات
احلالية ،حتسني تطبيق املعايير الدولية ،حتسني نشر البيانات ،تطوير اخلطط
االستراتيجية واخلطط السنوية ،متابعة وتقييم العمليات ،تبنى أساليب خاصة
إلدارة األداء ،اعتماد آليات فعالة لتنسيق العالقات ما بني املؤسسات مبا في
ذلك تشكيل جلنة إحصائية مشتركة بني املؤسسات.
 4-2-2ندوات المستخدمين والمنتجين 2006-2004
عملت قطر على نحو وثيق مع اللجنة االقتصادية واالجتماعية
لغربي آسيا التابعة لألمم املتحدة (االسكوا) ،وجامعة الدول العربية بهدف
حتسني االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء .وفي جهد مشترك مع
االسكوا شرعت إدارة اإلحصاء في مجلس التخطيط في عقد سلسلة
ندوات حول “اإلحصاء من أجل التنمية :حوار بني مستخدمي اإلحصائيات
ومنتجيها” .وقد نظمت ثالث ندوات حتى اآلن في الدوحة ،في مايو 2004
ومايو  2005ويونية  ،2006جمعت هذه الندوات مستخدمني ومنتجني

وطنيني لإلحصاءات فضال عن ممثلي مؤسسات إحصائية دولية ومكاتب
اإلحصاء الوطنية في دول مجلس التعاون اخلليجي بهدف احلصول على
مدخالت الستراتيجية حتسني النظام اإلحصائي .وقد شملت التوصيات
النهائية التي استندت إلى مناقشات مجموعات العمل ،نشاطات إحصائية
عامة (مسوح ودراسات وحتليالت) وتوزيع البيانات والترتيبات املؤسسية
وزيادة الوعي وبناء القدرات وآليات التعاون بني منتجي البيانات أنفسهم
وبني املنتجني واملستخدمني وموضوعات جوهرية محددة ونشاطات أخرى.
وقد تابع جهاز اإلحصاء ونفذ بدرجات متفاوتة هذه التوصيات ،التي مت
دمجها في االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء.
 5-2-2التعاون اإلقليمي

شاركت قطر في مبادرات أخرى إقليمية ودولية نذكر منها:
•األهداف اإلمنائية لأللفية في املنطقة العربية  2005بتنسيق مع
األسكوا.
•ال��ورش��ة االجتماعية العربية ل�لأه��داف اإلمنائية لأللفية حتى
 :2015املنجزات والطموحات ،القاهرة ،يوليو  2005والتي نظمها
البرنامج اإلمنائي لألمم املتحدة وجامعة الدول العربية.
•املنتديان األول والثاني لبناء القدرات اإلحصائية للدول العربية في
عمان  -األردن ،ومسقط  -سلطنة عمان ،على التوالي.
وفي هذا املجال نظمت جامعة ال��دول العربية بالتنسيق مع باريس
 21ندوات لبناء القدرة اإلحصائية .وقد مكنت هذه الندوات من تفعيل احلوار

بني اجلهات املعنية الوطنية واإلقليمية الرئيسية وبني مستخدمي اإلحصائيات
ومنتجيها ،وأدت إلى تنظيم النشاطات واخلطط لتعزيز النظم اإلحصائية
الوطنية .وقد التزمت الدول املشاركة مبا يلي :حتديث التشريعات والقواعد
اإلحصائية مبا يتوافق مع التطورات واملمارسات اإلحصائية وتبني املنهجيات
واملعايير اإلحصائية لألمم املتحدة وتعبئة الدعم احلكومي للبرامج اإلحصائية
ووضع خطط عمل واستراتيجيات طويلة ومتوسطة األمد للبرامج اإلحصائية.
 6-2-2األهداف اإلنمائية لأللفية في دولة قطر – 2005
إن األهداف اإلمنائية لأللفية هي أهداف العالم املرتبطة زمنيا
وكميا مبعاجلة الفقر املدقع في أبعاده الكثيرة .وفي هذا اإلطار أصدر
مجلس التخطيط تقريره الوطني األول بعنوان “األهداف اإلمنائية
لأللفية في دولة قطر  .”2005وقد أعد التقرير وفقا لتوصيات إعالن
األلفية العاملي الذي تبنته األمم املتحدة عام  .2000ويحدد هذا التقرير
النتائج التي حققتها دولة قطر فيما يتعلق بـ:
•احلد من الفقر املدقع واجلوع.
•تعميم التعليم االبتدائي.
•تعزيز املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة.
•خفض معدل وفيات األطفال.
•حتسني صحة األمهات.
•مكافحة مرض نقص املناعة املكتسبة /االيدز.
•ضمان توفر أسباب حماية البيئة.
•تكوين شراكة عاملية من أجل التنمية.
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ويبني التقرير أن دولة قطر قد حققت قبل املوعد احملدد عدة
أهداف من أهداف األلفية احملددة حتى عام  .2015وفضال عن ذلك
فقد توصلت قطر إلى حتقيق الغرض من األهداف اإلمنائية لأللفية
ملساعدة التنمية الرسمية.
إن االلتزام باألهداف اإلمنائية لأللفية يتطلب تعزيز النظم اإلحصائية
الوطنية ألن أهداف األلفية حت ّمل الدول مسئولية متابعة التقدم ووضع تقارير
عنه باستعمال املؤشرات اإلحصائية بوصفها وسيلة لقياس التقدم.
 7-2-2وضع المؤشرات اإلحصائية في دول مجلس
التعاون 2005 -
يهدف وضع املؤشرات اإلحصائية إلى حتديد موقع كل إدارة إحصاء في
دول مجلس التعاون اخلليجي بهدف حتسني أداء كل إدارة لتحقيق املعايير
الدولية ،فضال عن مقارنة أداء اإلدارة من سنة إلى أخرى .وقد أعدت
إدارة اإلحصاء في مجلس التخطيط استبيانا عن املؤشرات ،تضمن أسئلة
عن ميزانية إدارة اإلحصاء واملوارد البشرية وطرق توزيع البيانات وكلفة
نسخ املطبوعات الورقية وغير الورقية واستخدام البرمجيات املتقدمة
في معاجلة البيانات وتوزيعها .وسوف تستخدم إدارات اإلحصاء في دول
مجلس التعاون اخلليجي االستبيان لتقدمي تقييم فعلي ألدائها واتخاذ
اإلجراءات املناسبة لتحسني األداء وتطوير خطط العمل الضرورية.
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 8-2-2تقرير التنمية البشرية الدولي – 2007 - 2005
نشر مجلس التخطيط (إدارة اإلحصاء) في عامي  2005و 2007تقرير
التنمية البشرية لدولة قطر .ويرصد التقرير التغيرات اجلوهرية في
التعليم والصحة والنشاط االقتصادي ومنجزات دول��ة قطر ومنظمات
املجتمع املدني .إن تقارير التنمية البشرية هي تقارير عاملية يكلف البرنامج
اإلمنائي لألمم املتحدة بإعدادها منذ عام  1990بوصفها وسائل لقياس
التقدم البشري وإط�ل�اق العمل م��ن أج��ل التغيير .وت��وج��د حاليا أربعة
مؤشرات مركبة للتنمية البشرية هي :مؤشر التنمية البشرية ،مؤشر التنمية
املتعلق بالنوع االجتماعي ،مقياس متكني النوع االجتماعي ،ومؤشر الفقر.
ويشير تقرير التنمية لسنة  2007إلى أن دولة قطر حققت نتائج ملموسة
على صعيد اخلدمات الصحية ومحو األمية وتقدم التعليم في كل املراحل
وحتسني مستويات املعيشة مما يجعل قطر دولة ذات معدل عال في مجال
التنمية البشرية .ويظهر تقرير التنمية البشرية لسنة  2008 -2007الصادر
عن األمم املتحدة أن قطر صعدت في سلم التقييم الدولي ( )11نقطة في
سنة واحدة لتحتل بذلك املرتبة  35دوليا في مجال التنمية البشرية.
 9-2-2تقرير تنفيذ مبادرة التنمية المستدامة في
المنطقة العربية – 2006
متابعة ل�ق��رار جامعة ال��دول العربية ف��ي تونس بشأن تبني مبادرة
تنمية مستدامة في املنطقة العربية أعدت إدارة اإلحصاء في مجلس
التخطيط تقريرا عام  2006عن تنفيذ مبادرة التنمية املستدامة في

املنطقة العربية أب��رز خطة العمل التي تتبعها قطر من أج��ل تنفيذ
املبادرة .ويشمل التقرير اجلوانب الثمانية التالية :السلم واألمن ،اإلطار
املؤسسي ،مكافحة الفقر ،السكان والصحة ،التعليم ،زي��ادة الوعي،
البحث العلمي ونقل التكنولوجيا ،وإدارة املوارد ،واالستهالك واإلنتاج،
والعوملة ،والتجارة واالستثمار.

جلودة البيانات :ضمانات االكتمال ،السالمة املنهجية ،الدقة واملوثوقية،
القابلية للوفاء بالغرض ،وإمكانية احلصول على البيانات .ويشمل اإلطار
البيئات املؤسسية والعمليات اإلحصائية وسمات املنتجات اإلحصائية .كما
عقدت في الدوحة في أبريل  2006ورشة عن “نظام نشر البيانات العام
وإحصاءات املالية احلكومية” .وجاء في تقرير لصندوق النقد الدولي (بعثة
املتابعة) في مايو  2007أن حتسينات واسعة وتقدم مهم قد حتققت في
مجاالت رئيسية وحدد مجاالت أخرى لتحقيق املزيد من التحسني.

متثل مشاركة قطر في املعيار العام لنشر البيانات ،الذي شرع بوضعه
صندوق النقد الدولي في ديسمبر  ،2005خطوة مهمة في تطوير
النظام اإلحصائي في الدولة .إن املعيار العام لنشر البيانات يقدم
إط��ارا ملساعدة ال��دول األعضاء في تطوير نظمها اإلحصائية بهدف
إنتاج إحصائيات شاملة ودقيقة لوضع السياسات والتحليل.

 3 -2خطوات إعداد االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء

 10-2-2المعيار العام لنشر البيانات 2005 -

وتلتزم الدول األعضاء طواعية بإحداث حتسينات طويلة األمد في
نظمها اإلحصائية من حيث جودة املعلومات وتوزيعها .كما أن املعيار
العام لنشر البيانات يهدف إلى تعزيز االتصاالت والتنسيق بني منتجي
اإلحصاءات في الدول املشاركة.
في أوائ��ل عام  ،2005نفذت بعثة لصندوق النقد الدولي مراجعة شاملة
للنظم اإلحصائية في قطر .وتظهر البيانات وتطبيقات اإلنتاج والتوزيع
اإلح�ص��ائ��ي وخطط التحسينات اإلحصائية ف��ي قطر حاليا ف��ي نشرة
بيانات معايير التوزيع لصندوق النقد الدولي .وقد استخدم إطار تقييم
جودة البيانات في إعداد البيانات .ويحدد إطار تقييم البيانات خمسة أبعاد

 1-3-2بعثة خبراء البنك الدولي لتقييم االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء
استضافت إدارة اإلحصاء في مجلس التخطيط في يناير  2006أحد
خبراء البنك الدولي (لوتيزخويزن ،يناير  )2006لتقييم التقدم على
مستوى االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء .وكان هدف الزيارة
تقييم املهام املنجزة لفريق االستراتيجية ثم اقتراح اخلطوات التالية
للمراحل املقبلة .وقد تضمنت التوصيات:
•حتديد اإلطار القانوني واملؤسسي للنظام الوطني لإلحصاء.
•حتديد حاجات املستخدمني في مجاالت معينة بغرض صياغة جهود
جديدة ومحسنة جلمع البيانات ومعاجلتها وحتليلها وتوزيعها
•حتليل الهيكل التنظيمي والنظم في إدارة اإلحصاء في مجلس
التخطيط وحتديد التحسينات املطلوبة
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•تنظيم ورشة عمل مع اجلهات املعنية األخرى في النظام الوطني لإلحصاء
واحلصول منها على التغذية الراجعة بخصوص وثيقة االستراتيجية.
 2-3-2أول ورشة عمل للجهات المعنية باالستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء في قطر
على أثر زيارة خبير البنك الدولي ،تولت إدارة اإلحصاء في مجلس
التخطيط رعاية ورشة عمل وطنية عن “االستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء في قطر” (نوفمبر  ،)2006حيث اجتمع ممثلو اجلهات املعنية
الرئيسية في النظام الوطني لإلحصاء حتت شعار “املشاركة الفعالة =
استراتيجية ناجحة” ،واطلعوا على خريطة طريق االستراتيجية .ثم شكلوا
مجموعات عمل للمناقشة وتقدمي التوصيات عن  14موضوعا شملت ما
يلي :زي��ادة الوعي ،حتديد املؤشرات ،االتصال باملستخدمني ،التنسيق
والتعاون مع املنتجني ،الشفافية وأهداف املعيار العام لنشر البيانات ،بناء
القدرات اإلحصائية في املؤسسات اإلحصائية ،معايير اجلودة ،تطبيق
املعايير والتصنيفات الدولية ،تلبية متطلبات املستخدمني من حيث
الشمول ،الدورية والتوقيت ،واألمتتة واستخدام التكنولوجيا .وقد أدمجت
توصيات املشاركني في االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء.
 3-3-2فرق المهام
شكلت إدارة اإلحصاء في مجلس التخطيط (سابقا)  14فريق
مهام للتركيز على مجاالت تطوير معينة .وقد حددت الفرق اإلجراءات
الضرورية ومتابعتها .وكانت مهام الفرق كالتالي:
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•وضع مواصفات خاصة بإدارة اإلحصاء كمعيار إحصائي منوذجي.
•توثيق اإلجراءات.
•متابعة التقارير الدولية.
•متابعة توصيات الندوات.
•التعامل مع متطلبات املستخدمني.
•إعادة تصميم املوقع على االنترنت وتطويره.
•متابعة التقارير اإلحصائية.
•مواعيد النشر والتقارير.
•قياس اجلودة اإلحصائية.
•القانون اإلحصائي.
•تنفيذ توصيات صندوق النقد الدولي عن نظام نشر البيانات العام
(بالتنسيق مع بنك قطر املركزي ووزارة املالية).
•اعتماد الربط االلكتروني للتنسيق ما بني املؤسسات.
•التدريب وبناء القدرات.
•الوعي اإلحصائي والتوعية.
 4-2خريطة الطريق إلنجاز االستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء
سار إعداد االستراتيجية وفق خريطة طريق عامة (الشكل )1
تضمنت القيام باخلطوات التالية وتنفيذها بشكل كامل :إجراء تقييم
للوضع احلالي للنظام الوطني لإلحصاء (القسم  ،)4حتديد الرؤية،
املهمة وإطار اجلودة (األقسام  2-5و  ،)3-5األهداف االستراتيجية
(القسمان  6و  ،)7وخطة العمل (القسم  .)8واستكملت االستراتيجية
بالتغذية الراجعة من اجلهات املعنية في النظام الوطني لإلحصاء.

الشكل رقم ()1
خريطة الطريق العامة لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء

الرؤية:
حيث نرغب أن نكون

التقييم:
ما نحن عليه اآلن

ملكية وطنية

البداية
القدرات اإلحصائية

التنفيذ:
كيف نحافظ على هذه املكانة

االلتزام السياسي

خطة العمل:
كيف نصل إلى غايتنا

في ورشة الشركاء التي عقدت في  28نوفمبر 2007
حتت رعاية سمو ولي العهد ،الشيخ متيم بن حمد آل ثاني،
عرضت مسودة االستراتيجية على الشركاء املعنيني .قدمت
مجموعات العمل مالحظات على األهداف واالهداف الفرعية
واق�ت��رح��وا ع��دداً م��ن التحسينات و إج��راء تعديالت محددة
على خطة التنفيذ ،وذل��ك لضمان تطبيق اج��راءات سمارت
( )SMARTفي عملية إجن��از األه��داف االستراتيجية ،وهى
اإلجراءات التي تتميز بكونها:
•محددة :واضحة في ما ينبغي إجنازه وفي املخرجات أو
النتائج املتوقعة.
•قابلة للقياس :نتائجها ملموسة وسهلة املالحظة.
•قابلة للتحقيق :واقعية ومن السهل التحكم فيها وميكن
حقا تنفيذها ،وليست مجرد “أحالم”
•ذات صلة :تساهم بشكل فعال في حتقيق االهداف.
•محددة الزمن :توقيت التنفيذ بحسب األولويات احملددة
على مدى خمس سنوات.
 .3متطلبات ومدخالت االستراتيجية الوطنية
في وقت مبكر من مرحلة البدء في العمل على إعداد
االستراتيجية ،جرى احلصول على تعهدات هامة فيما يتعلق
بامللكية الوطنية ،واستقاللية اإلحصاء ،والتركيز على الطلب،
ومنهج متكامل يضم كل جوانب النظام ويأخذ جميع اجلهات
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املعنية بعني االعتبار .وقد مت احلصول على هذه االلتزامات من
خالل الدعوة والتشاور بشكل مناسب ،والدعم السياسي رفيع
املستوى .وشملت اخلطوات األخ��رى في تطوير االستراتيجية
تقييم ال�ط�ل��ب ع�ل��ى اإلح� �ص ��اءات ،وحت��دي��د اإلط� ��ار ال�ق��ان��ون��ي
واملؤسسي ،ودمج االستراتيجية مع السياسة الوطنية للتنمية.
والتكامل مع االلتزامات اإلقليمية والدولية .وفيما يلي عرض
لهذه اجلوانب.
1-3

ملكية وطنية

ل �ق��د أوض� ��ح ج �ه��از اإلح� �ص ��اء م�ل�ك�ي�ت��ه ل�ع�م�ل�ي��ة تصميم
االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء والتزامه بتطوير القدرة
اإلحصائية .وعالوة على ذلك فإن كل مؤسسة عضو في النظام
الوطني اإلحصائي (الوزارات واملؤسسات األخرى) سوف متتلك
إستراتيجيتها اخلاصة بها دعما لالستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء.
2-3

الدعوة والتشاور

إن جن��اح أي اس�ت��رات�ي�ج�ي��ة يعتمد ع�ل��ى درج ��ة مشاركة
اجل �ه��ات املعنية ف��ي ت�ط��وي��ر احل ��ل ،ويقتضي التنفيذ الفعال
أن حتصل ال�ق��رارات على الدعم واالل�ت��زام الضروريني من كل
املعنيني .وانسجاما مع ه��ذه ال��رؤي��ة قامت إدارة اإلح�ص��اء في
مجلس التخطيط بالتوعية ح��ول احل��اج��ة إل��ى ب�ي��ان��ات أفضل
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ل�ت��وج�ي��ه ال �س �ي��اس��ات ال��وط �ن �ي��ة ال �ه��ادف��ة خل �ف��ض ن �س��ب الفقر
وال��رف��ع م��ن مستوى التنمية البشرية واالق�ت�ص��ادي��ة واحل��اج��ة
إلى إحصاءات تلبي املعايير الدولية .وفي هذا الصدد أنتجت
ووزع��ت مواد دعائية مثل شريط فيديو بعنوان “قياس التغيير
في الفقر بالعالم” وشريطا على شكل قرص مدمج بعنوان “ملاذا
اإلحصاء؟” كما اتخذت إدارة اإلحصاء في مجلس التخطيط
خطوات فعالة لتحديد اجلهات املعنية وإشراكها في اجتماعات
اجلهات الرئيسية وتطوير عالقات عمل معها من أجل التعاون
فيما بعد في تقييم حاجاتها ومتطلباتها املستقبلية.
3-3

االلتزام والدعم السياسي رفيعا المستوى

تتمتع االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء في قطر
بالدعم السياسي وااللتزام رفيعي املستوى والسيما من مسئولني
وطنيني كبار املستوى .ويتجلى ذلك في توجيهات حضرة صاحب
السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني أمير دول��ة قطر بشأن
وضع رؤية شاملة طويلة األمد أله��داف التنمية في القطاعات
املختلفة تنطوي على التشاور مع مختلف اجلهات املعنية (أنظر
التقدمي) .كما يتجلى في رعاية سمو الشيخ متيم بن حمد آل
ثاني ول��ي العهد ،لورشة عمل الشركاء ملناقشة االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء .2007
وكان سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني ،الذي أصبح
مدير عام األمانة العامة للتخطيط التنموي ،قد تفضل برعاية

أول ورشة عمل نظمت في نوفمبر  2006بعنوان “االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء” ،حيث ألقى سعادته خطابا أوضح
فيه التزام الدولة بتطوير اإلحصاء في قطر وخصوصا االلتزام
بتحقيق جن��اح االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلح �ص��اء .وفي
مناسبة بدء مشاركة قطر في املعيار العام لنشر البيانات قال
سعادة الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني“ :إن قطر تدرك
أن حتسني ج��ودة اإلح �ص��اءات االق�ت�ص��ادي��ة واالج�ت�م��اع�ي��ة أمر
جوهري للسياسة االقتصادية واالجتماعية وم��ن أج��ل متابعة
وتقييم برامج التنمية فيها” .مضيفا“ :لقد اع�تُ��رف في هذا
الصدد باملتطلبات اإلحصائية لتقرير التنمية البشرية واألهداف
اإلمنائية لأللفية واملبادرات الدولية األخرى ،التي تعكس أهمية
اإلحصاءات الدقيقة التي يوثق بها وذات الصلة ،وبذلت اجلهود
اجل ��ادة لتلبيتها .وب��ال�ت�ع��اون م��ع وزارة امل��ال�ي��ة ،وم �ص��رف قطر
املركزي ،وس��وق الدوحة ل�لأوراق املالية ،وإدارة اإلحصاء ،ومع
املؤسسات اإلحصائية الدولية والسيما صندوق النقد الدولي،
بذلت جهود لتطوير وحتسني اإلحصاءات االقتصادية واملالية من
خالل حتسني االتساق والشمول املناسب والتمسك بالشفافية
وامل�ع��اي�ي��ر الدولية” .ل�ق��د حتسنت ال �ع�لاق��ات ب�ين مستخدمي
اإلحصاءات ومنتجيها حتسنا كبيرا كما تطورت االتصاالت .إن
املنافع اإلضافية التي ميكن احلصول عليها من مشاركة قطر في
املعيار العام لنشر البيانات كبيرة ويجب أن تقودنا في النهاية إلى
نظام أقوى لإلحصاءات الرسمية”.

4-3

التركيز على الطلب

يعتبر التحديد املستمر حل��اج��ات اجل �ه��ات املعنية إلى
البيانات إحدى النقاط األساسية لالستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء .وقد أجرى مجلس التخطيط (إدارة اإلحصاء) تقييما
حلاجات املستخدمني على شكل مسح لقياس رضا مستخدمي
البيانات .كما راجع خبير البنك الدولي (لوتيخويزن ،يناير )2006
“قائمة املستفيدين والشروط” ،وأوص��ى بتوسيع ه��ذه القائمة
لتطوير قائمة أكمل بطلبات مستخدمي البيانات للحصول على
البيانات في شكل مؤشرات وعوامل متغيرة.
لقد حددت إدارة اإلحصاء في مجلس التخطيط مستخدمي
ومنتجي ومزودي البيانات واجلهات األخرى املعنية التي دعيت كلها
إلى التعبير عن حاجاتها إلى املعلومات من مثل أنواع املؤشرات أو
املتغيرات املطلوبة .وكما سبقت اإلشارة فقد عقدت إدارة اإلحصاء
في مجلس التخطيط ثالث ندوات لتوليد احلوار بني مستخدمي
البيانات ومنتجيها .وقد قام املشاركون مبا يلي:
•تقييم ت��واف��ر وج ��ودة اإلح �ص��اءات وامل��ؤش��رات االجتماعية
واالقتصادية والقطاعية ومراعاتها املعايير الدولية.
•حتديد البيانات الناقصة والوسائل مللء فجوات البيانات بهدف تلبية
حاجات مختلف مستخدمي البيانات النهائيني إلى املعلومات.
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•مراجعة اآلليات احلالية لنشر البيانات ووسائل حتسينها.
•تقدمي توصيات شاملة تتعلق باجلوانب املختلفة للتطوير
اإلحصائي مبا في ذلك استراتيجية وطنية لإلحصاء تشمل
عموما :الوصول إلى البيانات ،كفاءة النظام اإلحصائي ،بناء
القدرات ،نشر وتعميم املعرفة اإلحصائية ،وأدوار ومسئوليات
املؤسسات املختلفة فيما يتعلق بتحليل البيانات.

مستخدم البيانات ،مبصدر معني .وسوف يقوم جهاز اإلحصاء
بتحويل حاجات مستخدمي البيانات إلى متطلبات جديدة في
عملية جمع البيانات ،ومحتوى املسح ،وتصميم االستبيانات،
ومعاجلة البيانات ،والتحليل ،والنشر مع األخ��ذ بعني االعتبار
قيود اجلدوى.
 5-3اإلطار القانوني والمؤسسي

وعالوة على هذه التوصيات العامة ،قدمت توصيات معينة
لتطوير اإلح�ص��اء ف��ي مختلف امل�ج��االت الرئيسية والقطاعية
وهي :إحصاءات القوى العاملة ،اإلحصاءات احليوية (املواليد
والوفيات ،الزواج والطالق) ،إحصاءات الهجرة ،إحصاءات الصحة
والعجز ،إحصاءات التعليم ،إحصاءات الطاقة والصناعة والبيئة،
اإلحصاءات عن النشاطات االقتصادية األخرى من مثل التشييد،
النقل واالتصاالت وخدمات العمل ،اخلدمات الشخصية ،األسعار
واألرقام القياسية في جتارة اجلملة والتجزئة ،التجارة اخلارجية،
احلسابات القومية وإحصاءات إجمالي الناجت احمللي واحلسابات
القومية واإلحصاءات املالية احلكومية ،نظم املعلومات اجلغرافية
( ،)GISالنشر ،نظم املعلومات واملواقع الشبكية ،و توصيات عامة
عن املنهجية ومعايير اجلودة.

واجلهاز هيئة مستقلة تتبع مباشرة سمو ولي العهد ،ومسئول عن
إنشاء نظام وطني لإلحصاء وتطوير البرامج من أجل التخطيط،
وصناعة القرار ،واملراقبة ،والتطوير واألبحاث .من أجل هذه
األهداف ،جرى حتديد مهام وواجبات جهاز اإلحصاء على النحو
التالي:

استناداً إلى هذه املعلومات ،فإن أحد النشاطات في خطة
تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء هو تطوير جدول
يربط امل��ؤش��رات واملتغيرات املطلوبة لكل مجال رئيسي ون��وع

•القيام بأنشطة إحصائية دميوغرافية واجتماعية واقتصادية
وب�ي�ئ�ي��ة وغ �ي��ره��ا م��ن اإلح� �ص ��اءات ال �ت��ي ت�ت�ع�ل��ق بالهيئات
احلكومية ،واملؤسسات اخلاصة ،واألس��ر واألف��راد مبا في
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 1-5-3اإلطار القانوني واإلجرائي
إن جهاز اإلحصاء هو اجلهة الرئيسية في النظام الوطني
لإلحصاء .ووفقاً للقرار األميري اخلاص بإنشاء جهاز اإلحصاء،
ال�ص��ادر سنة  2007ف��إن اجلهاز هو املكتب الوطني لإلحصاء
واملصدر الرسمي للبيانات اإلحصائية في دولة قطر.

ذل��ك إن �ت��اج إح �ص��اءات احل �س��اب��ات احل�ك��وم�ي��ة ،إح �ص��اءات
األسعار ،وسالسل أخرى في إحصاءات االقتصاد الكلي.
•تخطيط البرامج والنشاطات ال�ض��روري��ة لتنفيذ عمليات
ت�ع��داد ال�س�ك��ان ،امل�س��وح ،ال��دراس��ات وال�ب�ح��وث اإلحصائية
ألغ��راض وض��ع ال�س�ي��اس��ات ،التخطيط ،التطوير والبحث
العلمي ،وحتديد أولوياتها.
•جمع وإعداد ومعاجلة وحتليل ونشر البيانات اإلحصائية.

إن االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء ،بتحديدها
أهدافا استراتيجية وإجراءات رئيسية يتم تنفيذها ،توفر منبراً
جلهاز اإلحصاء لتطوير برامج عمله وحتقيق أهدافه ومسئولياته.
وقد خصص جزء من االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
لدعم وحدة اإلحصاء في كل مؤسسة تصدر إحصاءات رسمية،
وذلك من أجل تسهيل االتصال بني جهاز اإلحصاء واألطراف
األخ ��رى .واجل ��دول ( )1ف��ي الصفحة التالية يبني املؤسسات
األخرى األعضاء في النظام الوطني لإلحصاء.

•إص��دار النشرات اإلحصائية والتقارير التحليلية بالتكرار
واحملتوى املناسبني.
•وضع أنظمة بيانات إحصائية متكاملة
•اس�ت�خ��دام املنهجية اإلحصائية ومعايير اجل ��ودة السليمة
واملعترف بها دوليا.
•تنسيق التكامل واالن�س�ج��ام ب�ين اإلح �ص��اءات التي تنتجها
املؤسسات احلكومية األخرى.
•التنسيق م��ع األج �ه��زة اإلقليمية وال��دول�ي��ة بشأن اجلوانب
اإلحصائية.
11

الجدول رقم ( )1الجهات الرئيسية في النظام الوطني لإلحصاء في قطر
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اجلهات الرئيسية في النظام الوطني لإلحصاء في قطر
اجلهات احلكومية
جهاز اإلحصاء
األمانة العامة للتخطيط التنموي
مصرف قطر املركزي
وزارة املالية
وزارة الشئون البلدية والزراعة
وزارة الداخلية
املجلس األعلى للبيئة واحملميات الطبيعية
الهيئة الوطنية للصحة
املجلس األعلى للتعليم
وزارة التربية والتعليم
إدارة العمل
وزارة العمل والشؤون االجتماعية (وزارة شئون اخلدمة
املدنية واإلسكان (سابقا))
املجلس األعلى لشئون األسرة
الهيئة العامة للجمارك واملوانئ
وزارة الطاقة والصناعة
وزارة االقتصاد والتجارة
الهيئة العامة للسياحة
املؤسسة العامة القطرية للكهرباء واملاء
وزارة اخلارجية
املؤسسات األخرى األعضاء في النظام اإلحصائي الوطني
قطر غاز
راس غاز
وقود
اتصاالت قطر (كيوتل)
مؤسسة حمد الطبية
مؤسسة قطر للتربية والعلوم وتنمية املجتمع
جامعة قطر
مركز البحوث واملعلومات في احملاكم الشرعية
املؤسسات اخلاصة
األسر واألفراد املعيشية

منتجة إحصاءات رسمية

مزودة بيانات جلهاز اإلحصاء

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

مستخدمة بيانات مهمة

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P

تصدر بياناتها اخلاصة

لديها وحدة إحصاء

P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P
P

P
P
P

P
P

P
P

P
P
P
P
P
P
P

P
P

 2-5-3اإلطار التنظيمي :السياسة اإلحصائية
من املعترف به دوليا أن��ه لكي يكون النظام اإلحصائي
الوطني فعاال ينبغي وجود سياسات إحصائية رسمية حتكم كل
الوحدات اإلحصائية احلكومية مبا فيها املؤسسة اإلحصائية
الرئيسية.
•واجلهة التي تضع السياسات اإلحصائية ليست مؤسسة
إحصائية أو وزارة أو مستخدم بيانات ،بل هي جهة تعمل
على مستوى رفيع جدا في احلكومة ،في مكتب سمو ولي
العهد على سبيل املثال.
•إن اجلهة التي تضع السياسة اإلحصائية تقوم بصياغة
سياسة إحصائية ،وتصدر التوجيهات واإلرش��ادات ،وتنسق
وتدعم املؤسسات اإلحصائية في تنفيذ سياسة واستراتيجية
وطنية لإلحصاء ،وتضع معايير اجلودة اإلحصائية الرسمية،
وتضمن تبادل البيانات والتنسيق ما بني املؤسسات ،كما
متنع االزدواج ،وتسيطر على جمع البيانات ،وتخفف العبء
على املجيبني ،وتضمن إصدار اإلحصاءات املهمة املطلوبة
للتخطيط احلكومي واملتابعة ووضع السياسات.
•باإلضافة إلى ذلك ،فإن اجلهة التي تضع السياسة اإلحصائية،
تدافع عن الهيئات اإلحصائية ومتثلها في حتديد األولويات
اإلحصائية الوطنية وفي تأمني امليزانيات وامل��وارد للبرامج
اإلحصائية.

•إن اجلهة التي تضع السياسة اإلحصائية متتلك الصالحيات
التي تخولها التأكد من االل�ت��زام بالسياسات والتوجيهات
ال��رس �م �ي��ة مب��ا ف�ي�ه��ا ت �ل��ك ال �ت��ي ت�ت�ض�م��ن ال�ت�ن�س�ي��ق م��ا بني
املؤسسات.
•تساعد اجلهة التي تضع السياسة اإلحصائية جلا ٌن استشارية
تشكل القتراح املدخالت وتقدمي املشورة في رسم السياسات
مبا في ذلك جلنة التنسيق بني املؤسسات وجلنة مستخدمي
البيانات (مبن فيهم املستخدمون في احلكومة واملؤسسات
اجلامعية والقطاع اخلاص) ملراجعة السياسات والتوجيهات
واقتراح التحسينات.
 3-5-3اللجنة االستشارية الوطنية لإلحصاء
سوف يتم تشكيل جلنة استشارية وطنية لإلحصاء يرأسها
رئيس جهاز اإلحصاء .وستؤدي هذه اللجنة دور املستشار جلهاز
اإلحصاء ،وتتناول مسائل التنسيق وحتديد األولويات واملسائل
املنهجية ،دون أن يكون لها أي مهام تنظيمية .وسوف يتم إعداد
وثيقة حتدد اختصاصات اللجنة ومهامها.
وستشكل اللجنة االس�ت�ش��اري��ة الوطنية ل�لإح�ص��اء من:
منتجي وم��زودي البيانات احلكوميني الرئيسيني ،واألكادمييني
(مؤسسة قطر للتربية وال�ع�ل��وم وتنمية املجتمع ،جامعة قطر
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وغيرهما) ،مستخدمي البيانات الرئيسيني ،املؤسسات من مثل
غرفة جت��ارة وصناعة قطر ،قطر للبترول وغيرهما) والقطاع
العام (مجلس الشورى ،املجلس البلدي املركزي) ومؤسسات أخرى
ذات صلة .وبوصفها اجلهة املعنية الرئيسية في النظام الوطني
لإلحصاء بتقدمي الدعم جلهاز اإلح�ص��اء والنظام اإلحصائي
إلجناز األهداف االستراتيجية ،تعمل اللجنة االستشارية الوطنية
لإلحصاء كهيئة محايدة لتحقيق التوافق ،وح��ل مشاكل جودة
البيانات على نحو مشترك ،واملساعدة في حتقيق موازنة وترتيب
أول��وي��ات الطلبات على البيانات اإلحصائية ،وت�ق��دمي املشورة
والتقييم واملساندة جلهاز اإلحصاء .وتكون للجنة االستشارية
لإلحصاء صالحية تشكيل جلان دائمة وأخرى آنية خاصة تضم
خبراء أو مؤسسات أخرى ملعاجلة مشاكل معينة.
وستكون مسئولية كل اجلهات املمثلة في اللجنة ،مبا فيها
جهاز اإلحصاء ،السعي للتوصل إلى حلول مشتركة ومتكاملة لكل
املسائل مستندة في ذلك إلى السياسات الرسمية واملعايير املهنية
احلصيفة.
 4-5-3عالقات جهاز اإلحصاء مع الوحدات اإلحصائية
الحكومية األخرى
م��ن ال �ض��روري حتسني التنسيق م��ع امل��ؤس�س��ات األخ��رى
املنتجة للبيانات فيما يتعلق بجمع البيانات ومشاطرتها .وكما
يوصي دليل األمم املتحدة للتنظيم اإلحصائي ،ف��إن العالقات
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مع املؤسسات األخ��رى التي تنتج وتنشر املعلومات اإلحصائية
يجب أن حتدد بشكل رسمي .وسوف يتولى جهاز اإلحصاء وضع
اتفاقيات مع شركائه في النظام اإلحصائي من مثل مصرف
قطر املركزي ووزارة املالية ،ويشترك الشركاء في هدف العمل
معاً من أجل حتسني اإلحصاءات الرسمية في قطر فيما يتعلق
بالتغطية واجل��ودة والتوقيت املناسب .ويتعهد م��زودو البيانات
بتقدمي البيانات املتفق عليها باألسلوب واملعايير املتفق عليها
ووفقا إلط��ار زمني ومن��ط توصيل مناسب لكل األط��راف .وفي
املقابل يلتزم جهاز اإلحصاء بتقدمي تغذية ارجتاعية منتظمة
عن تقدم العملية وطبيعتها وتقدمي التفسيرات املتعلقة باحملتوى
وال�ت�غ�ي��رات وي ��وزع نسخاً م��ن املطبوعات ذات الصلة .وس��وف
يقوم اجلهاز أيضاً ،حسبما ذكر سابقاً ،بتقدمي الدعم للوحدات
اإلحصائية في الهيئات املنتجة للبيانات ،مثل التدريب والعمل
املشترك حسب احل��اج��ة .أم��ا القضايا اخلاصة بالتنسيق بني
منتجي البيانات والتعاون بني املنتجني واملوردين ،فقد عوجلت
في الهدف االستراتيجي اخلامس.
 6-3توافق االستراتيجية مع السياسة الوطنية
للتنمية
تتفق أهداف االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء كما
ذكر في القسم ( )3-3مع أهداف دولة قطر والتي حتظى بدعم
واسع من جهات رفيعة املستوى بالدولة ،وتتكامل االستراتيجية مع
السياسة الوطنية ومع اخلطط االستراتيجية املستقبلية الشاملة

للدولة املذكورة في تقرير”الرؤية طويلة املدى لدولة قطر” الذي
أعدته األمانة العامة للتخطيط التنموي التي تأسست مبوجب
مرسوم أميري لكي تخطط وتنفذ برنامجا تنمويا طموحا للدولة،
وتهدف “رؤية قطر” إل��ى تقدمي أس��اس لتطوير استراتيجيات
وسياسات قطر املستقبلية ،وتتركز على أربعة أعمدة رئيسية:
التنمية البشرية ،واملجتمع ،والتنمية االقتصادية ،والبيئة ،والتي
تنقسم بدورها إلى تسعة أعمدة فرعية( :تعليم ،وصحة ،ومجتمع،
وسوق عمل ،ونفط وغاز ،وبنية حتتية ،وإدارة االقتصاد ،والتنوع
االقتصادي ،والبيئة) .ويعتبر تطوير بنية حتتية ملعلومات عالية
اجلودة مك ّونا فرعيا تكامليا للرؤية طويلة األمد لدولة قطر.
كما يهدف مشروع تطوير اخلدمات العامة في قطر إلى
إقامة خدمات عامة عالية اجلودة ،واستخدام أفضل التطبيقات
الدولية والنظرية احلديثة في اإلدارة العامة ،في الوقت الذي
يؤكد املشروع على اآلراء السديدة واملواهب والرؤية القطرية
وااللتزام بتوفير ٍ
أداء فعال وكفوء في تقدمي اخلدمات .إن من
أركان هذا املشروع البنى التحتية وبناء القدرات لكل املؤسسات
احلكومية.
7-3

التكامل مع االلتزامات الدولية

ال بد أن تلبي املخرجات اإلحصائية في قطر املتطلبات
العاملية واإلقليمية والوطنية .وقد كانت لقطر مشاركة فعالة في
املبادرات الدولية من مثل تقييم البلدان املشترك ( ،)CCAو

تقرير التنمية البشرية ( ،)HDRواملعيار العام لنشر البيانات
( ،)GDDSواأله ��داف اإلمنائية لأللفية ( ،)MDGوالكتاب
السنوي للتنافسية العاملية ( )WCYومبادرات أخرى.
إن االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء تغطي حاجات
ه��ذه البرامج إل��ى البيانات ،وتشكل اإلج ��راءات املطلوبة لهذه
البرامج جزءاً من اخلطة االستراتيجية .وفيما يتعلق مبؤشرات
األه ��داف اإلمن��ائ�ي��ة لأللفية ف��إن قطر س��وف تعتمد م��ؤش��رات
جديدة حتقق أهدافا أكثر طموحا مثل( قياس نوعية التعليم)
علماً بأنها قد حققت بالفعل العديد من هذه األهداف.
 .4تقييم النظام الوطني لإلحصاء
1-4

الغرض من التقييم

إن الغرض من تقييم نظام وطني لإلحصاء هو الوقوف
على مدى مالءمة املخرجات اإلحصائية وتنظيم النظام وإدارته
بشكل عام ،وخصوصا من حيث ما يلي:
•متطلبات مستخدمي البيانات من املعلومات اإلحصائية فيما
يتعلق مبالءمة اإلحصاءات املوجودة ،وفجوات البيانات وقدرة
مستخدمي البيانات على االستفادة الفعالة من املعلومات
اإلحصائية.
•نوعية اإلحصاءات املتوفرة ومصادرها وجودتها ومدى سرعة
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تأمينها للمستخدمني.
•ت��رت �ي �ب��ات ال�ت�ن�س�ي��ق ب�ي�ن م�ن�ت�ج��ي ال �ب �ي��ان��ات وب�ي�ن منتجي
ومستخدمي اإلحصاءات.
•اإلطار القانوني واملؤسسي الذي يعمل فيه منتجو اإلحصاءات
الرئيسيون.
•ال �ق��درة احلالية (املتعلقة بالبنى التحتية وال �ق��درة الفنية
واملوارد) للنظام اإلحصائي الوطني لتلبية حاجات مستخدمي
البيانات وسد الفجوات في البيانات.
إن التقييم الكامل يأخذ في االعتبار آراء املجموعات
األس��اس �ي��ة م��ن مستخدمي اإلح� �ص ��اءات ومنتجيها ،وم�ق��ارن��ة
احلاجات ببيانات اإلحصاءات الرسمية ،والنظر في القانون أو
السلطة األخ��رى التي يتم مبوجبها جتميع البيانات ،والتدقيق
في م��دى مالءمة البنى التحتية وعمليات اإلن�ت��اج واإلدارة في
املؤسسات الرئيسية املنتجة للبيانات وتقييم جهود بناء القدرة.
2-4

اإلنتاج اإلحصائي الحالي

يُظهر املربع رقم ( )1املخرجات األساسية التي ينتجها حاليا
جهاز اإلحصاء .ويظهر املربع رقم ( )2اإلحصاءات االقتصادية
الكلية التي ينتجها النظام الوطني لإلحصاء في قطر .وتشمل
االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء خططا مستقبلية من
أجل توسيع إنتاج البيانات لتلبية متطلبات املستخدمني ،وحتديد
جدول مبواعيد إج��راء التعدادات السكانية واملسوح ونشاطات
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جمع وإنتاج البيانات للسنوات بني عمليتي تعداد سكاني ،وإنتاج
مؤشرات أساسية لرصد التنمية البشرية واألوضاع االقتصادية
واالجتماعية (األهداف االستراتيجية  2-1و  5-1و .)6-1
3-4

نتائج التقييم

تتضمن عمليات التقييم التي أجريت حتى اآلن في قطر
تقييماً لرضا املستخدمني وحاجاتهم وتقييم النظام اإلحصائي
وتقييم اإلطار التنظيمي والقانوني ،وتقييم املؤسسات املنتجة
للبيانات ويشمل:
•مسح رضا املستخدمني.
•الندوات السنوية للمستخدمني واملنتجني.
•بحث مهام واختصاصات وهيكل إدارة اإلحصاء في مجلس
التخطيط احملددة في مشروع تطوير اخلدمات العامة لسنة
.2004
•تقرير تقييم إدارة اإلحصاء نفسها الذي يصف مسئولياتها
وهيئة موظفيها وم��وارده��ا وب��رام��ج عملها ،وج��وان��ب القوة
والضعف فيه.
•املراجعة الشاملة للنظم اإلحصائية في قطر عام  2005وفقاً
للمعيار العام لنشر البيانات التي أج��راه��ا صندوق النقد
الدولي لصالح مصرف قطر املركزي ووزارة املالية وإدارة
اإلحصاء في مجلس التخطيط باستخدام إطار تقييم جودة
البيانات.

•تقييم نظام نشر البيانات لصندوق النقد الدولي احملدث عام
 2007لتطبيقات نشر البيانات والتنسيق ما بني املؤسسات
واملسائل التنظيمية واملنهجية.
•زي� ��ارات م�ي��دان�ي��ة ف��ي ال �ف �ت��رة ب�ين ي��ول�ي��ة ون��وف�م�ب��ر 2007
للمؤسسات األعضاء في النظام الوطني لإلحصاء الستكمال
استبيان تقييمي يتضمن أسئلة عن بيئة العمل واملوارد والبنية
التحتية فيها ،وعن إنتاج اإلحصاءات ،والتنسيق مع املنتجني
اآلخ��ري��ن ،واحتياجات املستخدمني ورض��اه��م ،وإجنازاتها
وبرامجها املستقبلية ،وجوانب القوة والضعف ،ومتطلبات
املساعدة الفنية .وجرى كذلك حتديد منسقي االتصال في
كل مؤسسة ملتابعة العمل في االستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء.
تتيح هذه التقييمات التوصل إلى استنتاجات عامة تتعلق بجوانب
القوة والضعف في النظام الوطني لإلحصاء في قطر .وتتمثل
عناصر القوة مبا يلي:
•اإلق��رار املشترك على كل املستويات في جميع القطاعات
باحلاجة إلى تعزيز ج��ودة اإلحصاءات الرسمية و االلتزام
الواسع والقوي بتحقيق التحسني.
•املشاركة القوية للجهات املعنية.
•العمل اجلاد من أجل التغيير في املؤسسات األساسية في
النظام الوطني لإلحصاء (جهاز اإلح�ص��اء ،مصرف قطر
امل��رك��زي ،وزارة املالية وغيرها) مبا في ذل��ك إع��ادة تنظيم

جهاز اإلحصاء بوصفه مؤسسة مستقلة أكبر.
•القوة املالية وفرص التوظيف واالحتفاظ باملوظفني املهرة
واخلبراء الدوليني.
•البنية التحتية احل��دي�ث��ة ممثلة ب��امل��وارد امل��ادي��ة وامل�ب��ان��ي
واملعدات ،وتكنولوجيا املعلومات وأنظمة االتصاالت (جهاز
جي آي إس احلاصل على جوائز).
•ال �ق��درة على حتقيق منجزات مهمة ف��ي فترة قصيرة مبا
فيها التحسينات احلديثة في التعاون والتشاور فيما بني
املؤسسات ،وإحراز تقدم ملحوظ في اإلحصاءات اخلاصة
بعدة قطاعات ،والتحسن في مجال نشر البيانات والتوسع
في برنامج العمل.
أما جوانب الضعف الرئيسية في النظام الوطني لإلحصاء
فتتلخص في أن:
•النظام الوطني لإلحصاء ال يزال عاجزا عن إنتاج املعلومات
اإلحصائية في التوقيت املناسب وبجودة عالية للتخطيط
ومتابعة وتقييم السياسات االقتصادية واالجتماعية .لقد منا
االقتصاد والتحديث في قطر مبعدل أسرع كثيرا من النظام
اإلحصائي الذي حتتاجه لتوفير معلومات عن البالد.
•املنتجات اإلحصائية املتوافرة ال تستجيب على نحو مناسب
لشروط الطلب املتزايدة على نحو مستمر ملجتمع مستخدمي
البيانات.
•ج��ودة املعلومات اإلحصائية امل�ت��واف��رة م �ح��دودة م��ن حيث
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املنهجيات ،والتحليل ،وال�ت�ن��اس��ق ب�ين م �ص��ادر البيانات،
والقابلية للمقارنة الدولية.
•الوصول إلى املعلومات اإلحصائية احلالية ال يزال محدودا
ونشرها ليس بالدرجة املرغوبة.
•الترتيبات املؤسسية ال تضمن التنسيق ال�ش��ام��ل إلنتاج
اإلحصاءات الرسمية.
•األس��اس اإلحصائي والفني وامل ��وارد البشرية ،وامل�ه��ارات
البارعة غير كافية لدعم اإلنتاج اإلحصائي املطلوب.
•ال�ث�ق��اف��ة اإلح�ص��ائ�ي��ة ف��ي ال��دول��ة ل��م تتشكل ب�ع��د :أهمية
اإلحصاءات في اتخاذ القرارات (الثقافة التي جتعل وضع
السياسة واملراقبة يتم على أس��اس األدل��ة والبيانات) في
حاجة إلى الدعم.
4-4

التقييم المستقبلي

إن تقييم النظم اإلحصائية وتخطيطها ال يجري ملرة واحدة
فقط .وتعتبر إعادة التقييم بشكل دوري للحاجة إلى البيانات
وإل��ى جودتها ج��زءاً م��ن عملية التطوير اإلحصائي املستمر.
فالتقييم املستقبلي يجب أن يغني جهود التقييم السابقة ويق ّيم
فئات محددة من البيانات وجودتها .وسوف يكون من املفيد أن
يتم استحداث مؤشرات القدرة التي ميكن إعادة تقييمها مع
الزمن ،مثل مؤشرات بناء القدرات اإلحصائية في “باريس ”21
التي تستخدم لترتيب النظم اإلحصائية ،واملخرجات ،والهيكل
التنظيمي لفئات البيانات املختلفة.
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المربع رقم ( :)1المطبوعات الحالية لجهاز اإلحصاء
املصدر :فهرست النشرات اإلحصائية مايو 2006
الدورية
(تكرار اإلصدار)

عنوان اإلصدار حسب فئة البيانات
إحصاءات عامة
•املجموعة اإلحصائية السنوية

()1

•األطلس االجتماعي واالقتصادي القطري
•كتيب دولة قطر في أرقام

سنوي
دوري

سنوي

إحصاءات السكان
•التعداد العام للسكان واملساكن

كل  10سنوات

•اإلحصاءات احليوية للمواليد والوفيات

سنوي

•مسح دخل األسرة واإلنفاق

•اإلحصاءات احليوية للزواج والطالق

كل  5سنوات

سنوي

مسوح القوى العاملة
•مسح التوظيف واألجور وساعات العمل

كل  5سنوات

•مسح القوى العاملة بالعينة

سنوي

•املشتغلون حسب القطاعات

سنوي

اإلحصاءات االقتصادية
•تعداد املنشآت

•التعدادات االقتصادية

كلما دعت احلاجة
كلما دعت احلاجة

•التجارة اخلارجية (الصادرات)

سنوي

•الطاقة والصناعة

سنوي

•التجارة اخلارجية (الواردات)

•إحصاءات جتارة اجلملة والتجزئة

( )1يصدر بعض اإلحصاءات في املجموعة اإلحصائية السنوية الصادرة عن جهاز اإلحصاء.

سنوي
سنوي
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الدورية
(تكرار اإلصدار)

عنوان اإلصدار حسب فئة البيانات
•البناء والتشييد
•رخص البناء واملباني املكتملة
•قطاع البنوك والتأمني
•إحصاءات املالحة البحرية
•اإلحصاءات االجتماعية والشخصية (منشآت القطاع اخلاص)
•خدمات األعمال
•النقل واملواصالت
•املطاعم والفنادق
•نشرة احلسابات القومية
•األسعار واألرقام القياسية
•دليل املنشآت االقتصادية

سنوي
سنوي
سنوي
سنوي
سنوي
سنوي
سنوي
سنوي
سنوية ( فصلية على االنترنت)
سنوية ( فصلية على االنترنت)
دوري

تشمل املدخالت اإلضافية املسح الصحي في دولة قطر  2006الذي نفذته الهيئة الوطنية للصحة بالتعاون مع جهاز اإلحصاء ومسح تضخم إيجارات املساكن املقرر إصداره عام .2007

وتضم تلك اإلحصاءات ما يلي:
اإلحصاءات السكانية واالجتماعية
•السكان
•القوى العاملة
•اإلحصاءات احليوية
•خدمات األمن والقضاء
•إحصاءات التعليم
•اخلدمات الصحية
•اإلعالم والثقافة والسياحة
•ذوو احلاجات اخلاصة
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اإلحصاءات االقتصادية

•اإلحصاءات الزراعية
•إحصاءات النفط والصناعة
•إحصاءات الكهرباء واملياه
•إحصاءات البناء والتشييد
•إحصاءات التجارة الداخلية
•إحصاءات األسعار واألرقام القياسية
•إحصاءات النقل واملواصالت
•إحصاءات البنوك والتأمني وخدمات األعمال
•إحصاءات اخلدمات الشخصية واالجتماعية
•الدخل القومي واإلنفاق احلكومي
•إحصاءات التجارة اخلارجية
•اإلحصاءات البيئية واخلصائص الطبيعية واملناخية

المربع رقم ( :)2البيانات االقتصادية الكلية التي أصدرها النظام الوطني لإلحصاء في قطر
املصدر :خالصة املعيار العام لنشر البيانات احملدث لدولة قطر – اجلدول الثاني تغطية البيانات ،والدورية والتوقيت املناسب .تقرير
بعثة تقييم املعيار العام لنشر البيانات ( 29أبريل – 3مايو  .)2007إدارة اإلحصاء في صندوق النقد الدولي.
فئة البيانات

الدورية

شمول البيانات
القطاع احلقيقي
اإلطار الشامل

احلسابات القومية

تصدر قطر وتنشر البيانات التالية
(الناجت احمللي اإلجمالي):

فصلي (الناجت احمللي اإلجمالي باالسعار
اجلارية)

 -حسب النشاط االقتصادي باألسعار اجلارية على أساس فصلي منذ عام2006

سنوي

 حسب النشاط االقتصادي باألسعار الثابتة عام 2001 -حسب فئات اإلنفاق باألسعار اجلارية واألسعار الثابتة لعام 2001

سنوي

احلسابات األربعة املجمعة للدولة (حسب نظام األمم املتحدة للحسابات القومية  )1993إلى
احلساب الرأسمالي واجلداول املفصلة األخرى مبا فيها الناجت احمللي اإلجمالي حسب قطاعات
محددة (اخلدمات احلكومية ،املنشآت ذات امللكية العامة واملختلطة ،املصارف ،واملشروعات
اخلاصة األخرى) معدة ومنشورة
فئات ومؤشرات البيانات
احلسابات القومية املجمعة:
(ال� �ن ��اجت احمل �ل��ي اإلج �م��ال��ي االس �م��ي
واحلقيقي)

مثل احلسابات القومية أعاله

كما ذكر أعاله

مؤشر اإلنتاج:
م��ؤش��رات ال �ص �ن��اع��ات ال�ت�ح��وي�ل�ي��ة أو
الصناعية

مؤشر اإلنتاج الصناعي مستند إلى  20-15منتجا صناعيا مهما .واملنتجات هي بتروكيماوية
أو ذات صلة بها ،غير أن املؤشر يحتوي كذلك على منتجات القمح ،اإلسمنت ،والفوالذ.
ويشمل هذا املؤشر أكثر من  %90من اإلنتاج التحويلي الكلي لالقتصاد.

سنوي

األسعار :مؤشر أسعار املستهلك

حسب التوصيات

فصلي
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فئة البيانات

شمول البيانات

الدورية

مؤشرات سوق العمل:
العمالة

تغطي بيانات التشغيل واألجور كل القطاعات بإجراء مسح للقوى العاملة أثناء عام ( 2006من
املقرر نشر النتائج في يونية) ()1

سنوي

البطالة
األجور/الدخل
القطاع املالي ,اإلطار الشامل

عمليات احلكومة املركزية

على الرغم من أنه ال يوجد عرض إحصائي شامل لعمليات احلكومة املركزية في قطر ،فإنه
يوجد فقط قليل من البيانات املالية السنوية ص��ادر عن مجلس التخطيط ومصرف قطر
املركزي ،وتعد غير كافية لتبيني حجم التمويل وخاصة أن عددا كبيرا من مؤسسات امليزانية
العامة هي ميزانيات منفصلة شبه مستقلة تدعى «ميزانيات تشغيلية» .وتعتمد هذه امليزانيات
التشغيلية على حتويالت من ميزانية الدولة إال أنها ليست مشمولة.

سنوي

ديون احلكومة املركزية

جتمع الديون احلكومية غير أنها ال تنشر .ويتولى مصرف قطر املركزي نشر البيانات عن
ميزان السندات احلكومية في نشرته النقدية الشهرية.

غير متوافر

فئات ومؤشرات البيانات
الكميات املجمعة للحكومة املركزية

مثل عمليات احلكومة املركزية أعاله

سنوي

ديون احلكومة املركزية

مثل عمليات احلكومة املركزية أعاله

غير متوافر

مسح الشركات

البيانات ال تشمل املؤسسات العاملة ضمن مركز قطر للمال

القطاع املالي
اإلطار الشامل
شهري

فئات ومؤشرات البيانات
مجمعات املال واالئتمان

حسب التوصية

شهري

مجمعات البنك املركزي

حسب التوصية

شهري

م��ع��دالت ال��ف��ائ��دة :م�ع��دالت السندات
احلكومية قصيرة وطويلة األمد،

حسب التوصية وحسب التشجيع

شهري
يومي ملعدالت مصرف قطر املركزي
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 )1نتائج مسح القوى العاملة لسنة  ،2006نشرت في أغسطس  ،2007ونتائج مسح العمالة و األجور وساعات العمل لسنة  ،2005نشرت في يونيو .2006

فئة البيانات

شمول البيانات

الدورية

س���وق األوراق امل��ال��ي��ة :م��ؤش��ر أس�ع��ار
األسهم

حسب اإلقبال

يومي

القطاع اخلارجي
اإلطار الشامل
ميزان املدفوعات

احلساب املالي :ال توجد بيانات عن االستثمار املباشر ،احملافظ االستثمارية ،أو املشتقات
املالية.

سنوي (خالصة فصلية مختصرة)
الكميات املجمعة مليزان املدفوعات

فئات ومؤشرات البيانات
الكميات املجمعة مليزان املدفوعات

مثل ميزان املدفوعات أعاله

سنوي(خالصة فصلية مختصرة)
الكميات املجمعة مليزان املدفوعات

الديون اخلارجية وخدمة الديون

جدول الديون العامة اخلارجية وخدمة الديون تعده وزارة املالية غير أنه ال ينشر

غير متوافر

االح���ت���ي���اط���ات ال����دول����ي����ة :إج �م��ال��ي
االح� �ت� �ي ��اط ��ات ال��رس��م��ي��ة ب���ال���دوالر
األمريكي

يدرج مصرف قطر املركزي فقط األصول اخلارجية له في األصول االحتياطية الرسمية وال
يدرج األصول اخلارجية للحكومة التي ميكن أن تلبي معايير األصول االحتياطية الرسمية
للسلطات النقدية .وتشمل ه��ذه األص��ول احلكومية اخلارجية األم��وال خ��ارج امليزانية من
إيرادات غير امليزانية.

شهري

جت�����ارة ال���س���ل���ع :ال � �ص� ��ادرات ال�ك�ل�ي��ة
واالستيرادات الكلية

حسب التوصية

سنوي

أس���ع���ار ال����ص����رف :أس� �ع ��ار ال �ص��رف
الفورية

حدد سعر الصرف منذ فترة طويلة بأنه  3.64ريال قطري مقابل الدوالر األمريكي وحدد
ذلك رسميا في يوليو 2001

يومي
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 .5أسس االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
 1-5نطاق االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
وشمولها
تشمل االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلح�ص��اء النظام
الوطني لإلحصاء برمته مبا في ذلك جمع البيانات ،والتحليل،
والنشر ،واستخدام البيانات من التعداد ،واملسوح والنظم اإلدارية
عالوة على آليات التنسيق والتشاور .ويشمل ذلك ما يلي:
•جميع ال��وح��دات احل�ك��وم�ي��ة امل�ن�ت�ج��ة ل�لإح �ص��اءات :جهاز
اإلحصاء ،مصرف قطر املركزي والوزارات (التعليم ،الصحة،
امل��ال�ي��ة ،إل ��خ) .وق��د ت�ش��اور ج�ه��از اإلح �ص��اء م��ع املؤسسات
األع �ض��اء ف��ي ال�ن�ظ��ام اإلح�ص��ائ��ي ح��ول مهامها وحاجاتها
وط�ل��ب منها تعيني منسقي االت �ص��ال بها لتسهيل تصميم
االستراتيجية وتنفيذها.
•ش �م��ول إح� �ص ��اءات ال� �ت� �ع ��دادات /وامل� �س ��وح واإلح� �ص ��اءات
اإلدارية.
•شمول مواضيع التحليل وضم وح��دات التحليل في عملية
التصميم.
•تنطوي االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء على رؤية،
ورسالة ،وإطار جودة ،وأهداف استراتيجية وفرعية ،إضافة
إل��ى اس�ت��رات�ي�ج�ي��ات ف��رع�ي��ة للتمكني وخ �ط��ة ع�م��ل م�ح��ددة
املواعيد وأخ��رى للمتابعة (الشكل  .)2وحتدد الرسالة من
نحن وماذا نفعل ،بينما تبني الرؤية واألهداف االستراتيجية
24

من نريد أن نكون وإل��ى أي��ن نريد ال��وص��ول .وتتكون خطة
العمل من استراتيجيات لتحقيق الرؤية (كيف سنتمكن من
حتقيق ذلك).
• إن استراتيجيات املتابعة والتقييم ستحدد أين نحن وما إن كنا
قد وصلنا .وأخيرا فإن االستراتيجيات الفرعية في املجاالت
األساسية (القيادة واإلدارة ،إدارة امل��وارد البشرية ،تقنيات
املعلومات ،مجال العمل القطاعي والفني وغيرها) ستكون
مبثابة دعائم متكننا من حتقيق أهدافنا االستراتيجية.
وكما ذكرنا في القسم  4-2ف��إن مسودة االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء عرضت على املؤسسات األعضاء في
النظام الوطني لإلحصاء واجلهات املعنية األخرى في ورشة عمل
نظمت من أجل احلصول على التغذية الراجعة منها .على أن
تقوم كل مؤسسة بعد ذلك بوضع استراتيجية خاصة بها إلجناز
االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء.

الشكل رقم ()2
السمات األساسية لالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء في قطر

 10سنوات

 5سنوات
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 2-5رؤية االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء وجهاز اإلحصاء ورسالتهما
رؤية االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء

رؤية جهاز اإلحصاء

نظام متناسق ومتكامل لإلحصاء الوطني يستجيب حلاجات
املستخدمني الوطنيني والدوليني إل��ى املعلومات اإلحصائية
عالية اجلودة لدعم اتخاذ القرارات املستندة إلى األدلة ومتابعة
التنمية االجتماعية واالقتصادية.

احل��ص��ول ع��ل��ى اع��ت��راف امل��س��ت��خ��دم�ين ال��وط��ن��ي�ين وال��دول��ي�ين
باجلهاز بوصفه املصدر الرسمي املوثوق للبيانات اإلحصائية
عالية اجل��ودة يعتمدعليها في صياغة السياسات املبنية على
احلقائق.

مهمة جهاز اإلحصاء
1 -1تلبية حاجات املستخدمني إلى املعلومات اإلحصائية اجليدة لدعم صياغة السياسات املستندة إلى األدلة ومتابعة تقدم التنمية مع االلتزام
باستخدام أفضل التطبيقات الدولية.
2 -2توفير األرقام املرجعية الرسمية عن األوضاع االجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية في قطر.
3 -3تقريب وتوحيد القياس وتنسيق األنشطة اإلحصائية ملنتجي البيانات في قطر لتوليد إحصاءات متناسقة ومتكاملة لالستخدام الوطني
واإلقليمي والدولي.
4 -4املشاركة في الدعوة لزيادة املعرفة اإلحصائية وتعزيز االستخدام الصحيح لإلحصاءات في الدولة.
وسوف ننجز مهمتنا من خالل:
•التركيز على الطلب.
•التمسك بإطار جودة محدد (القسم .)3-5
•حماية السرية واستخدام املعلومات املقدمة لألغراض اإلحصائية وحدها.
•احملافظة على قوة عمل كفوءة ونشيطة
•احملافظة على ثقافة التحسني املستمر.
•توفير البيئة واملوارد الالزمة لتحقيق الرسالة.
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 3-5إطار الجودة لالستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء

إن إطار جودة إنتاج اإلحصاءات في النظام الوطني لإلحصاء في
قطر ينبني على املعايير املهنية واألخالقية ويتألف من املبادئ
األساسية التالية:

ك �م��ا ذك���ر ف ��ي ال �ف �ق��رة اخل ��اص ��ة ب ��ال ��رؤي ��ة ،ف���إن ج�ه��ود
االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء تنصب على إنتاج بيانات
عالية اجلودة بغرض تسهيل وضع السياسات املبنية على األدلة.
ويطابق مفهوم “عالية اجلودة” إطار اجلودة احملدد في إنتاج
اإلحصاءات (الشكل .)3

الدقة

قابلية املقارنة

وث ــاق ــة
الصـلـة باملـوضـوع

الفائدة

النزاهة
قابل

التوقيت املناسب

ية الوصول للبيانات
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إطار اجل ــودة

28

الدقة

املوضوعية ،السالمة املنهجية ،املوثوقية ،التحكم واإلفادة عن خطأ املعاينة ،واخلطأ اخلارج عن املعاينة ،ومصادر
اخلطأ األخرى

الصلة

قياس املفاهيم التي تكون ذات معنى وتلبي حاجات مستخدمي البيانات ،الشمولية في إنتاج اإلحصاءات لكل املجاالت
املهمة ملجتمع املستخدمني (شمول البيانات).

الفائدة

منتجات البيانات التي تتصف بكونها عملية ومناسبة ،وسهلة االستخدام والتأويل ،وشاملة ،التقديرات النافعة في
مستويات تضيف مالئمة (مثل النسب املئوية ،املعدالت ،املؤشرات ،إلخ) املعلومات اإلحصائية بدالً من اجلداول
لوحدها (حتليالت أساسية ،رسوم بيانية ،وأدوات أخرى تساعد في اتخاذ القرارات.

التوقيت املناسب

تسريع مواعيد اإلصدار ،الدورية املناسبة ،إحصاءات حديثة.

الوصول للبيانات

سهولة احلصول على منتجات البيانات باألشكال والصيغ املرغوبة ،واحلصول على التوثيق الفني ،واملساعدة في
استخدام منتجات البيانات وتفسيرها.

النزاهة

الشفافية ،االنفتاح ،املساءلة ،املهنية ،ثقة املستخدم ،تقدمي معلومات كاملة عن املصادر ،والتعاريف والطرق،
واالفتراضات ،والقيود على البيانات لتجنب سوء الفهم وإساءة استخدام البيانات.

قابلية املقارنة

وتتمحور في القدرة على عقد مقارنات يعتمد عليها مبرور الزمن ،والتناسق (اتساق في التعاريف والتصنيفات،
وغيرها) واملطابقة بني مصادر البيانات.

 .6األهداف واألهداف الفرعية االستراتيجية
يحتوي ه��ذا القسم على قائمة ب��اإله��داف واأله��داف
الفرعية االستراتيجية – بعبارة أخ��رى األه��داف النهائية أو
الغايات – التي تهدف االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
إلى حتقيقها .لقد خلصت األهداف األساسية في (الشكل .)4
وقد طورت األهداف االستراتيجية متاشيا مع معايير سمارت
( :)SMARTمحددة ،وقابلة للقياس ،وقابلة للتحقيق ،وذات صلة ،وقابلة
للجدولة الزمنية ،وقد تناول (القسم « )8خطة التنفيذ» ،خطط العمل
واجل��داول الزمنية ملعاجلة الكيفية التي ميكن بها حتقيق األه��داف.
وتتضمن خطة التنفيذ أيضاً مقاييس األداء واألطراف املسؤولة.

الشكل ( :) 4خالصة األهداف االستراتيجية
الهدف االستراتيجي  :1تلبية الطلب على املعلومات اإلحصائية واحلاجة إلى البيانات
االستكمالية
الهدف االستراتيجي  :2مأسسة معايير املنهجية واجلودة اإلحصائية
الهدف االستراتيجي  :3تعزيز املؤسسات اإلحصائية تنظيميا وبناء القدرات
الهدف االستراتيجي  :4حتسني التنسيق بني منتجي البيانات وتعزيز التعاون من
جانب مزودي البيانات واملستجيبني
الهدف االستراتيجي  :5دعم املعرفة اإلحصائية من خالل التوعية والتعليم
الهدف االستراتيجي  :6توسيع نشر البيانات وزيادة فائدة البيانات
الهدف االستراتيجي  :7تصميم وتنفيذ االستراتيجيات الفرعية في املجاالت األساسية
لتحقيق األهداف االستراتيجية الرئيسية .وهذه املجاالت هي:
•القيادة واإلدارة
•املوارد البشرية
•االتصاالت
•تكنولوجيا املعلومات
•املجاالت والقطاعات الفنية الرئيسية
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تلبية الحاجة إلى البيانات
الهدف االستراتيجي (:)1
تلبية الطلب على المعلومات اإلحصائية والحاجة إلى
البيانات االستكمالية
األهداف الفرعية:
1-1

2-1
3-1
4-1
5-1
6-1
30

حت�س�ين التنسيق ب�ين منتجي ومستخدمي ال�ب�ي��ان��ات،
واالط�لاع على مستخدمي اإلح�ص��اءات وحاجاتهم إلى
املعلومات على أساس مستمر ،وإطالع املستخدمني على
املنتجات واخلدمات اإلحصائية املتوافرة من املنتجني.
إيجاد خط وصل بني إنتاج البيانات وحاجات املستخدمني
إلى املعلومات ،وحتديد فجوات البيانات وتوسيع اإلنتاج
لتلبية حاجات املستخدمني الوطنية واإلقليمية والدولية.
ال�ق�ي��اس املستمر مل�لاءم��ة اإلن �ت��اج اإلح �ص��ائ��ي احل��ال��ي
(املنتجات ،املنهجيات ،املعايير ،العمليات ،والتصنيفات)
لتلبية حاجات مستخدمي البيانات.
تلبية إنتاج البيانات ملتطلبات اجلودة كما هي محددة في
الهدف االستراتيجي ( 1-2إطار اجلودة).
وضع ج��دول متعدد السنوات ينظم التعدادات واملسوح
وجمع وإنتاج البيانات األخرى وحتليلها.
إنتاج مؤشرات أساسية ملتابعة التنمية البشرية والظروف

االجتماعية واالق�ت�ص��ادي��ة على مستوى ال��دول��ة وتلبية
متطلبات املبادرة الدولية.
 7-1حتسني نوعية خدمة املستخدمني.
معايير المنهجية والجودة
الهدف االستراتيجي (:)2
إضفاء الطابع المؤسسي على معايير المنهجية والجودة
اإلحصائية
األهداف الفرعية:
1-2

2-2
3-2
4-2

تبني ودعم إطار اجلودة لالستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء املكون م��ن :الدقة ،الصلة ،الفائدة ،التوقيت
املناسب ،إمكانية ال��وص��ول للبيانات ،النزاهة ،وقابلية
املعلومات اإلحصائية للمقارنة (القسم .)3 ،5
اع�ت�م��اد م �ب��ادئ األمم امل�ت�ح��دة األس��اس�ي��ة ل�لإح�ص��اءات
الرسمية.
حت�س�ين اس �ت �خ��دام املنهجيات والتصنيفات واملعايير
السليمة واملعترف بها دوليا.
تطوير وتطبيق التقنيات الفعالة واحل��دي�ث��ة واألدوات
اآللية لتحسني كفاءة ودقة جمع البيانات ونظم معاجلة
البيانات.

 5-2القيام بتحليل العمليات وأساليب التحسني لتأسيس
عمليات جديدة وحتديد فرص التحسني أو إزالة املشاكل
في العمليات احلالية.
تأسيس مهام البحث ضمن الوحدات التنظيمية
بناء القدرات اإلحصائية وبناء التنظيم
الهدف االستراتيجي (:)3
تقوية المؤسسات اإلحصائية تنظيميا وبناء القدرات
األهداف الفرعية
1-3
2-3
3-3

4-3

تطوير اإلطار القانوني واملؤسسي.
تعزيز مصداقية جهاز اإلحصاء  ،والنظرة إليه واالعتراف
باسمه (متيز قوي) من خالل حمالت الدعاية وإجراءات أخرى
حتى يكون مثاال للتميز واملرجع الوحيد لإلحصاءات الوطنية.
تعزيز القدرات في جهاز اإلحصاء واملؤسسات األخرى
األعضاء في النظام الوطني لإلحصاء إلنتاج وتوصيل
املنتجات اإلحصائية ذات اجلودة من خالل التحسينات
في البنى التحتية ،والعمليات الفنية واإلداري��ة ،واملوارد
البشرية واملادية.
تعزيز وتطوير إمكانيات املوظفني من خالل استراتيجيات

إدارة املوارد البشرية مبا فيها التدريب والتطوير املهني.
 5-3بناء وتعزيز املهارات اإلدارية واملقدرة على إدارة املشاريع
في املؤسسات اإلحصائية من خالل النظام الوطني إلدارة
املشاريع ( )QNPMأو أي مبادرات أخرى.
 6-3تطوير ق��درة امل��ؤس�س��ات اإلحصائية على توصيل خدمات
املستخدمني عالية اجلودة والتي ميكن الوصول إليها في الوقت
املناسب وتستجيب إلى احلاجات املتغيرة والتغذية االرجتاعية
للجهات املعنية من خ�لال مبادرة حتسني ج��ودة اخلدمات/
اخلطة الوطنية لتحسني اخلدمات واملبادرات األخرى.
 7-3احملافظة على ثقة مزودي البيانات واملجيبني واملستخدمني
واجلمهور عموما في موثوقية وأمن وكمال البيانات.
 8-3تطوير ثقافة التحسني املستمر م��ع املتابعة املتواصلة
لتشخيص ومعاجلة الفجوات في األداء واالهتمام املستمر
ومحسنة إلجناز األمور).
بابتكارات العمليات (طرق جديدة
ً
 9-3ت �ط��وي��ر ع�ل�اق��ات ع �م��ل م��ع ال ��وح ��دات اإلح �ص��ائ �ي��ة في
املؤسسات األخ��رى ،ودع��م ال��وح��دات اإلحصائية في كل
الهيئات احلكومية ذات الصلة وبناء اخلبرة اإلحصائية في
كل اخلدمات العامة.
 10-3قياس األداء التنظيمي داخليا وخارجيا من خالل تطبيق
املقارنات القياسية وإطار تقييم جودة البيانات ()DQAF
أو مؤشرات بناء القدرات اإلحصائية (.)SCBI
 11-3احملافظة على العالقات املؤسسية مع الهيئات الدولية
واإلقليمية واملكاتب اإلحصائية الوطنية األخرى.
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التنسيق بين المنتجين وتعاون المزودين/المستجيبين

تحسين التنسيق بين منتجي البيانات والتعاون من جانب
مزودي البيانات/المستجيبين

الوصول إلى البيانات من كل املنتجني.
 6-4تأسيس عالقات عمل تشمل االتصاالت والتنسيق في
االجتاهني بني املنتجني وم��زودي البيانات /املستجيبني
بهدف زيادة التعاون ومعدل االستجابة والكفاءة التشغيلية
والتوقيت املناسب وجودة البيانات .معاجلة مسائل عبء
االستجابة ،واحلفاظ على السرية ،وخلق احلوافز.

األهداف الفرعية:

المعرفة اإلحصائية

 1-4زي ��ادة التنسيق ب�ين منتجي البيانات لتنسيق وتوحيد
األنشطة اإلحصائية وإيجاد مجموعة من اإلحصاءات
املنسقة واملتكاملة عن الظروف االجتماعية والدميوغرافية
واالقتصادية والبيئية في قطر.
 2-4تطوير تفاهم مشترك ب�ين جهاز اإلح�ص��اء واملؤسسات
املنتجة للبيانات فيما يتعلق مبهام ومتطلبات كل مؤسسة.
 3-4تطوير ب��رام��ج عمل مشتركة وع�لاق��ات فعالة للتنسيق
بني املؤسسات وجهاز اإلحصاء والوزارات املعنية بهدف
تنسيق اإلحصاءات القطاعية التي ينتجها جهاز اإلحصاء
واإلحصاءات التي تنتجها الوزارات القطاعية والوصول
إلى رؤية وافية عن كل قطاع.
 4-4تعزيز القابلية للمقارنة والتناسق .ومعاجلة مسائل القابلية
للمقارنة وحتقيق إج�م��اع ب�ين منتجي البيانات بشأن
املنهجيات واتساق املعايير والتصنيفات والتعاريف.
 5-4تنسيق الوصول إلى البيانات لكي يسهل على املستخدمني

الهدف االستراتيجي (:)5

الهدف االستراتيجي (:)4
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تعزيز المعرفة اإلحصائية من خالل التوعية والتعليم
األهداف الفرعية:
 1-5مواصلة العمل على زي��ادة الوعي واملعرفة بني أصحاب
ال� �ق ��رار ،وم�ن�ت�ج��ي ال �ب �ي��ان��ات ،امل ��زودي ��ن املستجيبني،
واملستخدمني واجلمهور عموما.
 2-5وضع استراتيجية عالقات عامة وتنظيم حمالت اتصاالت
إلبقاء اجلمهور مطلعا على نشاطات جهاز اإلحصاء.
 3-5تعزيز االستخدام العام للمعلومات اإلحصائية لتمكني
اجلمهور من متابعة االجنازات في مجال التنمية البشرية
واالقتصادية في قطر.

نشر البيانات
الهدف االستراتيجي (:)6
توسيع نشر البيانات وزيادة منفعة البيانات
األهداف الفرعية:
1-6
2-6
3-6
4-6

توسيع إمكانية وصول اجلمهور إلى املعلومات اإلحصائية
ومنتجات البيانات باستخدام قنوات وأشكال وصيغ فعالة.
إك �م��ال م �ش��روع ت �ب��ادل امل�ع�ل��وم��ات االل�ك�ت��رون��ي ف��ي قطر
لتوفير مستودع للبيانات اإلحصائية وإنشاء بوابة لكل
اإلحصاءات في قطر.
زيادة املنفعة العملية ملستخدمي كل البيانات املجمعة.
حتقيق توزيع واسع النطاق لكل املعلومات اإلحصائية عن األوضاع
االجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية في قطر.

تنفيذ استراتيجيات التمكين الفرعية في المجاالت
الرئيسية
الهدف االستراتيجي (:)7
تصميم وتنفيذ االستراتيجيات الفرعية في المجاالت
الرئيسية الالزمة إلنجاز األهداف االستراتيجية الرئيسية.

المجاالت الرئيسية
 1-7القيادة واإلدارة
 2-7املوارد البشرية
 3-7االتصاالت
 4-7تكنولوجيا املعلومات
 5-7املجاالت والقطاعات الفنية الرئيسية
هذه االستراتيجيات الفرعية مبينُة في (القسم .)7
 .7استراتيجيات التمكين الفرعية
 1-7القيادة واإلدارة
الهدف :خلق البيئة الضرورية لألداء العالي واستثمار نظرية اإلدارة
والقيادة احلديثة املكيفة وفقا ألوضاع قطر ،ومواصلة تشجيع القوى
العاملة من خالل التفاعل الفعال بني اإلدارة والعاملني.
متثل االستراتيجية الوطنية اجلديدة لتطوير اإلحصاء تغيرا
واسعا في نشاطات واجت��اه جهاز اإلحصاء واملؤسسات األخ��رى.
ومتثل هذه التغيرات حتديات جديدة للقيادة واإلدارة.
إدارة التغيير
إن اعتماد خطة إلدارة التغيير التنظيمي داخليا مفيد لكل
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مؤسسة عضو ف��ي ال�ن�ظ��ام ال��وط�ن��ي ل�لإح�ص��اء .وتشمل اخلطط
املقترحة ما يلي:
•إيجاد اتصاالت فعالة ضمن املؤسسة ،فباالتصال املستمر يتحقق
تنظيم أكثر شفافية .وسوف توجد كل مؤسسة فرصا لتوصيل
الرؤية والرسالة واالستراتيجيات وإط�لاع العاملني باستمرار
على اجتاه التغيير وتقدمه ،واحلصول على املدخالت والتغذية
االرجتاعية .إن املعلومات واالتصاالت تقوي األقبال على التغيير.
استراتيجيات االتصاالت ثم بحثها كذلك في القسم .3-7
•جعل تنمية العاملني أولوية قصوى .إن حتسني قدرات املؤسسة
ينطوي على بناء كفاءات القوة العاملة ،وهذا يعني توفير فرص
التطوير والتدريب وتشجيع االبتكار .استراتيجيات تطوير القوة
العاملة عوجلت في القسم .2-7
•توفير الدعم والتسهيل .يتولى املديرون في املواقع األساسية
دور وك�لاء التغيير لتوجيه ومساعدة العاملني على التكيف
ومواكبة التغير .وتتخذ خطوات لرفع املعنويات وحتديد العقبات
والتخلص منها واالستماع إلى املشاغل واستخدامها كتغذية
ارجتاعية لتسهيل حتقيق أهداف التغيير.
•توفير امل���وارد .إن ال��وص��ول إل��ى استراتيجيات وطنية فعالة
جلمع البيانات وحتليلها ونشرها يستدعي م��ن ك��ل مؤسسة
القيام باالستثمارات الضرورية لضمان وجود املوارد الوظيفية
واملنهجية والتكنولوجية املناسبة مبا يضمن اإلجابة على السؤال:
هل ميتلك العاملون كل امل��وارد الوظيفية والفنية وااللكترونية
التي يحتاجون إليها ليكونوا فعالني؟
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اإلدارة الفعالة
تتولى ك��ل مؤسسة حتسني أدوات إدارت �ه��ا على املستوى
التنظيمي وتقوم بالتدريب على القيادة واإلدارة .وإلى جانب التسهيل
والدعم تٌظهر اإلدارة تأكيدا قويا على حتقيق األهداف (إكمال املهام)
وتوجيه اإلنتاج نحو ضمان إجناز الرسالة التنظيمية .ويقوم املديرون
بتوفير املساندة والتوجيه حسب احلاجة.
الثقافة التنظيمية
ستتولى املؤسسات تطوير مجموعة من “القيم األساسية”
التي ميكن للعاملني االلتزام بها مثل:
•ثقافة التميز املبنية على رؤية وأهداف االستراتيجية الوطنية
لتطوير اإلحصاء وإطار اجلودة فيها
•ثقافة يتم إيصالها من خالل األعمال اليومية
•ثقافة متجذرة لتوقعات األداء العالي وإجناز األهداف التنظيمية
•ثقافة ت��رك��ز على دع��م وتشجيع ال�ع��ام�ل�ين ،واالس�ت�ج��اب��ة إلى
حاجاتهم ،وتقدير إجنازاتهم.
•ثقافة التحسني املستمر وقبول النقد كوسيلة للتحسني
•ثقافة مستندة إلى العمل اجلماعي.
 2-7الموارد البشرية
الهدف :تكوين قوى عاملة عالية الكفاءة واملهنية واالحتفاظ بها،
وتطوير خطة عمل إلدارة املوارد البشرية تأخذ بعني االعتبار الهيكل

التنظيمي ،وتخطيط القوى العاملة وتدريبها ومعايير عملية التوظيف
واالختيار واالحتفاظ بالعاملني وإدارة األداء ،ووض��ع نظام فعال
ملعلومات املوارد البشرية.
تخطيط القوة العاملة
يجب أن يتم تطبيق تخطيط للقوة العاملة /امل��وارد البشرية في
كل مؤسسة عضو بالنظام الوطني لإلحصاء لتشخيص متطلبات
التوظيف ال�لازم��ة إلجن��از األه��داف واملطالب االستراتيجية على
املديني القريب والبعيد .ومن الضروري القيام مبا يلي:
•حتديد املهام املطلوبة لكل وحدة تنظيمية في ضوء األهداف
االستراتيجية التي ينتظر حتقيقها.
•حتديد الوظائف املطلوبة في كل وحدة لتحقيق مهامها من حيث
العدد ومتطلبات املهام وكفاءة العاملني.
•حتليل الغرض من القوى العاملة املتوافرة حاليا في ضوء أهداف
ومتطلبات القوى العاملة اجلديدة وحتديد الوظائف اجلديدة
واملتطلبات اجلديدة للوظائف احلالية.
•تطوير توصيف ال��وظ��ائ��ف ومعايير االخ�ت�ي��ار وتضمينها في
إعالنات الوظائف الشاغرة.
•تطوير عملية التوظيف لتوظيف العاملني من الداخل واخلارج.
تدريب وتنمية القوة العاملة
•يجب أن تلتزم اإلدارة العليا بالتدريب والتطوير مبا في ذلك

االلتزام باستثمار املوارد الضرورية.
•يجب أن تقرن استراتيجيات التدريب بأهداف االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء .ويجب أن يكون هنالك توافق واضح
بني االستراتيجيات املقصودة وخصائص القوى العاملة التي
يتوقع أن تتولى تنفيذها.
•التقييم على مستوى املؤسسة لتحديد االحتياجات التدريبية في
املؤسسة ،وعلى املستوى اإلجرائي يتم حتديد محتوى التدريب
أي املعايير اخلاصة بفاعلية أداء املهام.
•على املستوى الفردي ،حتديد االحتياجات التدريبية من خالل
خطط التطوير الفردي أو اخلطط املهنية الشخصية لتكون
مبثابة خطة أساسية للتطوير الذاتي تستند إلى التحليل الذاتي
الذي يتواله كل فرد وإلى ما يقدمه املدير بهذا الشأن .ويجب أن
تشمل اخلطط املهنية الشخصية وظيفة الفرد احلالية وكذلك
التطلع إلى املستقبل ،أي إلى تطوير حياته املهنية.
•وب��اإلض��اف��ة إل��ى ال�ت��دري��ب م��ن أج��ل تطوير املعرفة وامل �ه��ارات
والقدرات اخلاصة بالوظيفة تتم إضافة التدريب على ديناميات
العمل اجلماعي ،وبالنسبة للموظفني الرئيسيني ،تتم إضافة
التدريب على القيادة واإلدارة .كذلك يتم إضافة تدريب املدربني
إليجاد كادر من املدربني احملترفني.
•دراس��ة اختيارات أمن��اط التدريب ،مبا في ذلك ال��ورش داخل
املؤسسة والتدريب خارجها ،وب��رام��ج تبادل املعلومات خارج
الدولة والتوجيه والتدريب أثناء اخلدمة والتعلم االلكتروني.
•عقد ورش تدريب في مواضيع من مثل تخطيط وإدارة النشاطات
اإلحصائية والطرق اإلحصائية وط��رق جمع البيانات وبرامج
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معاجلة البيانات (  ) CSProمثل (إدخال البيانات والتحرير
واجلدولة ،الخ) والبرامج االلكترونية اإلحصائية مثل ()SPSS
و ( )SASوغيرهما ،وتطوير ونشر منتجات البيانات ونظام
املعلومات اجلغرافية واملجاالت الفنية األخرى .وكذلك تدريب
املوظفني املعنيني في إنتاج اإلحصاءات وحتليلها في موضوعات
فنية رئيسية مثل التحليل الدميوغرافي وإح�ص��اءات التعليم
وغيرها ،واللجوء إلى املساعدة الفنية اخلارجية عند احلاجة.
•تنفيذ برامج املناوبة حيث يتناوب املوظفون على نحو دوري
لضمان حصولهم على مهارات متعددة لتولي وظائف مختلفة
ض�م��ن امل��ؤس �س��ة إذا دع��ت احل��اج��ة .وي �ج��ب أن ت��دع��م خطة
املناوبة التخصص والتنوع في التطوير املهني للموظف عالوة
على حتقيق تعاون أفضل عبر إدارات املؤسسة .كما يجب أخذ
مصالح املوظف واملؤسسة معا في االعتبار.
االحتفاظ بالموظفين وتقييمهم
•يجب أن تكون املكافآت واحلوافز تنافسية لتشجيع االحتفاظ
باملوظفني .ويجب أن يرتبط الراتب واملكافآت باألداء وتقييمات
األداء .كما ينبغي تطوير نظم إدارة األداء (املعايير والتقييم) وتطوير
برامج الترقية .وينبغي إيجاد بيئة الفرص املتساوية املستندة إلى
اجلدارة (األداء) والرواتب املتماثلة عن العمل املتساوي.
•إن حتفيز ومكافأة العمل النموذجي وعدم التسامح مع األداء
غير اجليد أمر في غاية األهمية ،ولذا ينبغي وضع برامج خاصة
لتحسني األداء ومعاجلات أخرى للقصور في األداء .وعلى وحدة
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املوارد البشرية وضع مبادئ توجيهية واضحة بهذا الشأن.
نظام معلومات الموارد البشرية
•تطوير قاعدة بيانات نظام معلومات املوارد البشرية (تستخدم
برامج جاهزة من السوق) ومبا يساعد على إدارة وتقدمي وحتليل
املعلومات اخل��اص��ة بجميع امل��وظ�ف�ين ،وتوفير بيانات إلدارة
املزايا ،والنمو والتطوير املهني ،ودمج معلومات املوارد البشرية
مع كشوف ال��روات��ب ونظم احملاسبة ،والتعامل مع املتقدمني
للوظائف والسير الذاتية.
•على املستوى الفردي للموظفني ،ميكن لنظام جيد ملعلومات
امل���وارد البشرية أن ي��وف��ر س�ج� ً
لا واف �ي �اً يتضمن  :معلومات
شخصية عن املوظف ،ال��دوام واإلج��ازات ،تاريخ الزيادات في
الراتب والوظائف التي شغلها ،خطط التطوير الفردي ،دورات
التدريب ،املكافآت املمنوحة عن األداء ،اإلج��راءات التأديبية،
وإجراءات أخرى خاصة باملوظفني.
 3-7االتصال
ال��ه��دف :إط�ل�اع اجلميع ـ�ـ داخ��ل امل��ؤس�س��ة وخ��ارج�ه��ا ـ�ـ على رؤي��ة
املؤسسة ،وقيمها األساسية ،وأهدافها االستراتيجية ،والتغيير،
والطرق واملعايير ،واألح��داث اليومية ،وحصولهم على املدخالت
واالقتراحات والتغذية االرجتاعية لدعم اتخاذ القرارات ،ومواصلة
تشجيع القوة العاملة من خالل التفاعل اإليجابي والفعال بني اإلدارة

واملوظفني.
•وضع استراتيجية لالتصاالت ،والسياسات ،واملعايير ،واإلجراءات
اخلاصة باملؤسسة.
•تطوير شبكة ع�لاق��ات ع��ام��ة وخ�ص��وص��ا م��ع مختلف وسائل
اإلعالم ،وتنظيم املواد اإلعالمية والتغطية اإلعالمية لألنشطة،
وغير ذلك من العالقات مع وسائل اإلعالم.
•تشجيع التواصل البيني من وإلى القيادات االداري��ة واملوظفني
واالت�ص��االت اجلانبية (عبر احل��دود الوظيفية واالستماع إلى
حاجات املستخدمني الداخليني).
•تطوير قنوات وممارسات االتصال التنظيمي الف ّعال والكفء
(مثل نشرات إخبارية ،أخبار اجل�ه��از ،واجتماعات املوظفني
العا ّمة ،امللصقات ،لوحات إعالنات ،ووسائل إعالم أخرى).
•االستخدام األمثل لالتصاالت االلكترونية الى جانب القنوات
األخ ��رى .وض��ع بيانات مرئية بحيث ي��راه��ا امل��وظ�ف��ون يومياً
عند فتح أجهزة احلاسوب .وضع اجلميع في صورة ما يجري
من تطورات داخ��ل املؤسسة ،ووض��ع اللوحات االلكترونية في
االنترانت (الشبكة الداخلية للمؤسسة) لعرض اإلعالنات العامة
واإلعالنات اليومية.
•ام�ت�لاك أدوات رب��ط سريعة ب��األه��داف االستراتيجية وإط��ار
اجلودة وكل املعايير املهمة األخرى.
 4-7تكنولوجيا المعلومات
ال��ه��دف :توظيف التقنيات اجل��دي��دة لتحقيق الرسالة واأله��داف

االستراتيجية ،تطوير وإدامة نظام معلومات يالئم متطلبات املنتجني
واملستخدمني واملستفيدين الداخليني واخلارجيني ،تأمني الكفاءة
اإلجرائية للتنفيذ األمثل لكل االستراتيجيات (النشر ،االتصاالت،
التدريب ،اإلدارة وغيرها).
•تشكيل فريق عمل من اخلبراء لتحديد االحتياجات اخلاصة
مبعاجلة البيانات وتكنولوجيا املعلومات ووض��ع استراتيجية
خاصة بتكنولوجيا املعلومات وخطة للتنفيذ ق��ادرة على دعم
املبادرات املستقبلية والتغييرات في املنهجية.
•تبني تقنيات فعالة بتوظيف احلاسوب لتأمني األمتتة القصوى
في كل مراحل إنتاج البيانات من جمع البيانات إلى معاجلتها
ونشرها ،وأمتتة العمليات اليدوية لتحسني الدقة والقيام بالعمل
في التوقيت املناسب ،وتعظيم االستفادة من التقنيات اجلديدة
لتحسني اخلدمات واملنتجات ،ووضع استبيانات وآليات تتصف
بسهولة االستخدام تتيح ملزودي البيانات إرسال البيانات.
•إيجاد وح��دات إداري��ة ووح��دات معاجلة البيانات (أو وحدات
فرعية) للتخصص ف��ي البرمجيات املناسبة .أمثلة :برامج
جاهزة للتحليل الدميوغرافي ،واإلحصائي ،وبرامج معاجلة
التعداد واملسح مثل ( )CSproوغيرها.
•إلى جانب معاجلة البيانات ،يتم االستمرار في حتديث تقنيات
االتصال واملصادر االلكترونية األخرى (مثال :البريد الصوتي
املرتبط بالبريد االلكتروني ،برمجيات اجلدولة وغير ذلك)
لدعم الكفاءة التشغيلية في املؤسسة بأكملها ،ويتم االستخدام
األمثل لتقنية املعلومات من أجل زيادة الكفاءة في االتصاالت
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والعمل اليومي ونشر البيانات.
•إيجاد شبكات انترانت تعمل ،من بني أم��ور أخ��رى ،كقواعد
معرفة ومستودع لكل وثائق العمل ،وامل��واص�ف��ات ،واملنهجية.
وكذلك وضع املعلومات في متناول العاملني لتسهيل البحث عن
املعلومات .وإيجاد صلة ربط باألهداف االستراتيجية ومعايير
اجلودة وكل املعايير املهمة األخرى.
•تطوير مواقع شبكية إحصائية في االنترنت تربط كل املؤسسات
التي تنتج البيانات لنشر البيانات على أوسع نطاق ممكن وتسهيل
وصول اجلمهور إليها.
•تطوير مشروع قطر لتبادل املعلومات  QIXوإنشاء موقع خاص
على االنترنت كمدخل إلى كل مستودعات اإلحصاءات والبيانات
في قطر (الهدف االستراتيجي .)2-6
•تطوير آلة بحث متقدمة للوصول إلى املعلومات على املستويات
املختلفة.
 5-7اإلحصاءات الفنية للمجاالت الرئيسية والقطاعية
الهدف :تدعيم الهدفني االستراتيجيني األول والثاني بغية تطوير
إح�ص��اءات في امل�ج��االت والقطاعات الرئيسية ومب��ا يضمن تلبية
احلاجة إلى املعلومات ذات البيانات الكاملة وعالية اجلودة.
تطوير نظام وطني شامل لإلحصاءات الرسمية لدولة قطر
يشمل كل اإلحصاءات االقتصادية الكلية واإلحصاءات االقتصادية
اجل��زئ �ي��ة ع �ل��ى م �س �ت��وى ال �ش��رك��ة واألس � ��رة وك��ذل��ك اإلح� �ص ��اءات
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االجتماعية-الدميوغرافية واإلحصاءات األخرى.
وضمن كل مجال رئيسي ينبغي وضع وتنفيذ استراتيجيات
وبرامج عمل واضحة تتناول وعلى مدى طويل إنتاج البيانات واحلاجة
إلى ج��ودة البيانات .ولتحقيق هذا الهدف من الضروري تأسيس
وحدات تنظيمية ضمن جهاز اإلحصاء وفي املؤسسات اإلحصائية
األخرى املعنية لتوفير اخلبرة الفنية في كل مجال .كما أن من املهم
تطوير عالقات استراتيجية فعالة وبرامج عمل بني جهاز اإلحصاء
وال��وزارات بهدف تنسيق اإلحصاءات القطاعية التي ينتجها جهاز
اإلحصاء وتلك التي تنتجها الوزارات القطاعية من أجل حتقيق رؤية
كاملة عن كل قطاع (الهدف االستراتيجي .)3-4
وتشتمل إحصاءات موضوعات املجاالت الرئيسية والقطاعية ما يلي:
 .1اإلحصاءات االقتصادية الكلية (إطار صندوق النقد
الدولي)
 1-1القطاع احلقيقي :الكميات املجمعة للحسابات القومية،
مؤشرات اإلنتاج ،مؤشرات األسعار للمستهلكني واملنتجني،
ومؤشرات أسواق العمل (االستخدام والبطالة ،واألجور/
الدخل).
 2-1القطاع امل��ال��ي احلكومي :اإلح �ص��اءات املالية احلكومية،
الكميات املجمعة للحكومة املركزية ،ديون احلكومة املركزية.
 3-1القطاع املالي :النقود مبعناها الواسع وإجمالي االئتمان،

مجاميع املصرف املركزي ،معدالت الفائدة ،سوق األوراق
املالية.
 4-1القطاع اخلارجي :ميزان املدفوعات الكلي ،الديون اخلارجية
وخدمة الدين ،االحتياطي الدولي ،وجتارة السلع (جتارة اجلملة
وجتارة التجزئة ،التجارة اخلارجية) وأسعار الصرف.
 .2اإلحصاءات االقتصادية األخرى (تصنيف إدارة اإلحصاء
في األمم المتحدة)
1-2
2-2
3-2
4-2
5-2
6-2
7-2

اإلحصاءات الصناعية
إحصاءات الطاقة
إحصاءات النقل
إحصاءات االتصاالت
إحصاءات السياحة
إحصاءات اخلدمات
اإلحصاءات االقتصادية األخرى

 .3اإلحصاءات الديموغرافية واالجتماعية (المستندة
إلى تصنيف إدارة اإلحصاء في األمم المتحدة) ــ من
تعدادات ومسوح األسر ،وتعدادات ومسوح المنشآت،
أو السجالت اإلدارية:
 1-3اإلحصاءات الدميوغرافية والسكانية
 2-3اإلحصاءات احليوية

3-3
4-3
5-3
6-3
7-3
8-3
9-3
10-3
11-3

إحصاءات الهجرة
إحصاءات املساكن
إحصاءات العمل
إحصاءات التعليم والتدريب
اإلحصاءات الثقافية
إحصاءات دخل األسرة ونفقاتها وديونها
إحصاءات الصحة والقدرة البشرية (العجز)
إح� �ص ��اءات ال �ن��وع االج �ت �م��اع��ي وت �ض �م�ين أب �ع��اد ال �ن��وع
االجتماعي في مختلف اإلحصاءات
إحصاءات األمن والقضاء

 .4إحصاءات الموارد الطبيعية والبيئة (تصنيف إدارة
اإلحصاء في األمم المتحدة)
نظم المعلومات الجغرافية
 1-5اإلح�ص��اءات املكانية :شمول التسلسل الهرمي اإلداري
وجغرافية تعداد السكان الوطني
 2-5إحصاءات نظم املعلومات اجلغرافية في قطر (قواعد
البيانات) :التجميع والوصول املباشر إلى قواعد بيانات
نظم املعلومات اجلغرافية للمؤسسات احلكومية أو شبه
احلكومية من أجل تكامل البيانات اإلحصائية وحتليلها
واستخدامها.
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 .8خطة التنفيذ
تظهر خطة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
(اجل ��دول  )2قائمة ب��اإلج��راءات التي يجب أن تقود إل��ى حتقيق
األهداف االستراتيجية .إن هذه اخلطة تهدف إلى موازنة االتساع
والنوعية واملرونة ،وهي شاملة ولكنها ال تشتمل على كل اخلطوات
التفصيلية التي سيتم تنفيذها .غير أنه يقصد بها أن تكون دقيقة
قدر اإلمكان من حيث حتديدها بوضوح ملسارات األعمال الالزمة
لتحقيق األهداف .والقصد من اإلجراءات املذكورة أن تكون مظالت
للمشاريع – وليس سترات واقية – ملنح األطراف التي تتولى التنفيذ
املرونة لتصميم املشروعات باستخدام أفضل التقديرات واملعرفة
املتوافرة مع األخذ في االعتبار املوارد املتيسرة والقيود العملية .كما
تتضمن خطة التنفيذ قياس األداء من أجل املراقبة الدائمة وتقييم
اإلجناز في األهداف االستراتيجية وحتديد التحسينات الالزمة.
في  28نوفمبر  ،2007عقدت ورشة عمل ملناقشة مسودة االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء جمعت الشركاء الرئيسيني وتناولت بشكل
مفصل األدوار اخلاصة بكل من جهاز اإلحصاء ومؤسسات النظام
الوطني لإلحصاء في تنفيذ هذه االستراتيجية ،حيث أكدت الورشة
أن دور املؤسسات األعضاء في النظام الوطني لإلحصاء محوري ألداء
النظام اإلحصائي ،وهذا يتطلب التعاون الفعال مع جهاز اإلحصاء
(الشكل  .)5وتشمل أدوار املؤسسات األعضاء في النظام الوطني
لإلحصاء  :إنتاج ونشر إحصاءات نوعية عن القطاعات اخلاصة بها،
وتوفيرها للجهات املعنية واجلمهور ،وكذلك التعاون مع القطاعات
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األخرى و الشركاء الرئيسيني وجهاز اإلحصاء ،واجلهات اإلحصائية
األخرى في إنتاج ونشر واستخدام اإلحصاءات ،واملشاركة الفعالة
في نشاطات جلان التنسيق ما بني املؤسسات .وقد كان دور اللجنة
االستشارية الوطنية لإلحصاء (القسم  )3-5-3من املواضيع التي
متت مناقشتها.
ويعتبر تنفيذ خطة العمل م��ن مسؤولية ج�ه��از اإلح�ص��اء
وامل��ؤس�س��ات األع �ض��اء ف��ي النظام الوطني ل�لإح�ص��اء .ف ��اإلدارات
الداخلية ف��ي جهاز اإلح �ص��اء مسئولة ع��ن تطوير استراتيجاتها
اإلداري � ��ة وخ �ط��ط ال�ع�م��ل ل��دع��م االس�ت��رات�ي�ج�ي��ة ال��وط�ن�ي��ة .وت�ك��ون
امل��ؤس�س��ات املنتجة للبيانات مسئولة ع��ن تطوير استراتيجياتها
القطاعية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية ،وي�ق��وم جهاز اإلحصاء
بتقدمي كل الدعم لهذا املسعى .وس��وف يتم إنشاء وح��دة تنظيمية
ضمن جهاز اإلحصاء لإلشراف على التنسيق الداخلي واملؤسسي
ودعم تنفيذ اخلطة الوطنية لتطوير اإلحصاء .وعالوة على ذلك فإن
إدارة شؤون املؤسسات احلكومية باألمانة العامة للتخطيط التنموي
سوف تقدم املساعدة لهذه املؤسسات لتطوير خططها االستراتيجية
اخلاصة .وتشمل هذه املساعدة :أ) االتصال باملؤسسات ،ب) تقدمي
األدوات واملنهجيات لتطوير االستراتيجيات ج) املساعدة في التنفيذ
من خالل بناء القدرات وسبل الدعم األخرى.

على الرغم من أن االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء مشروع
طويل األمد ،ثمة منجزات ميكن توقعها في السنوات اخلمس التالية
ومنها:

الشكل رقم ( )5تنسيق اإلحصاءات القطاعية

التجارة
املالية

الصحة

أخرى

العمل
التعليم

السكان

•االنتهاء من وضع استراتيجيات املؤسسات األعضاء في النظام
الوطني لإلحصاء.
•تأسيس إطار مؤسسي وتطبيق قانون اإلحصاء.
•حتسينات مهمة ف��ي ت��دري��ب ال�ق��وة العاملة وتطويرها وأداء
املوظفني ورضاهم.
•تعزيز مصداقية جهاز اإلحصاء وشهرته.
•تأسيس وعمل الوحدات التنظيمية جلهاز اإلحصاء.
•تطوير شراكات العمل بني املنتجني.
•ج��دول��ة ب��رام��ج العمل وجتهيز األن�ش�ط��ة اخل��اص��ة بالبيانات
واملطبوعات في كل مؤسسة وإدارة داخلية.
•ن�ش��ر دراس � ��ات حتليلية ج��دي��دة ع��ن م��واض �ي��ع دمي��وغ��راف�ي��ة
واجتماعية واقتصادية.
•اح�� ��راز ت��ق��دم ك �ب �ي��ر ف ��ي ت �ق �ل �ي��ص ال� �ف� �ج ��وات ف ��ي ال �ب �ي��ان��ات
اإلحصائية.
•حتسني نوعية املنتجات اإلحصائية وخدمات املستفيدين.
•احراز تقدم في املنهجية والتقنية.
•حتسني توقيت إصدار املطبوعات.
•حتسني الوصول إلى املعلومات اإلحصائية.
•التشغيل ال�ت��ام لبوابة م�ش��روع قطر لتبادل املعلومات QIX
ومستودع البيانات.
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الجدول ()2
خطة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء
تلبية الطلب على البيانات
الهدف االستراتيجي ( :)1تلبية الطلب على البيانات اإلحصائية والحاجة إليها.
األهداف الفرعية:

 1-1حتسني التنسيق بني املنتجني واملستخدمني ،والتعرف باستمرار على مستخدمي اإلحصاءات وحاجاتهم إلى املعلومات ،وإطالع املستخدمني
على املنتجات واخلدمات اإلحصائية التي يوفرها املنتجون بشكل منتظم.
 2-1إيجاد رابط بني إنتاج البيانات وحاجة املستخدمني للمعلومات .حتديد الثغرات في البيانات والتوسع في اإلنتاج لتلبية متطلبات املستخدمني
الوطنية واإلقليمية والدولية.
 3-1القياس املستمر لكفاءة اإلنتاج اإلحصائي احلالي (املنتجات ،املنهجيات ،املعايير ،العمليات ،والتصنيفات) لتلبية حاجات مستخدمي البيانات.
 4-1تلبية إنتاج البيانات ملتطلبات اجلودة :الدقة ،الصلة ،الفائدة ،التوقيت املناسب ،إمكانية الوصول للبيانات ،النزاهة ،قابلية املقارنة كما حددت
في الهدف ( 1-2إطار اجلودة).
 5-1وضع جدول زمني لعدة سنوات إلجراء التعدادات واملسوح وغير ذلك من نشاطات جمع وإنتاج البيانات.
 6-1إنتاج املؤشرات األساسية ملراقبة التنمية البشرية واألوضاع االجتماعية واالقتصادية على املستوى الوطني وتلبية متطلبات املبادرات الدولية.
 7-1حتسني جودة خدمة املستخدمني.
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الداعمة

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

1-1

 2008وبشكل
مستمر

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 ج �ه��از اإلح �ص��اء:ش�� �ع�� �ب� ��ة ع��ل��اق�� ��ات
املستخدمني.

أ

حتديد املستخدمني والشركاء الرئيسيني.

ب

إجراء تشاور فعال مع الشركاء لتحديد فجوات البيانات.
التعرف على رؤية ورسالة واستراتيجية أولئك الشركاء
وترجمة ذلك إلى احتياجاتهم من البيانات .توثيق حاجات
املستخدمني احمل��ددة للبيانات بشكل مستمر وترجمتها
إلى إنتاج بيانات.

2-1 ،1-1

ج

توعية املستخدمني بالكيفية التي ميكن بها ألي مؤسسة
إحصائية أن تلبي حاجاتهم إلى املعلومات .حتديد وتوصيل
ما ميكن أن يتوقعه املستخدمون من جهاز اإلحصاء أو جهة
إحصائية أخرى.

1-1

سنوي

2009 -2008

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 ج �ه��از اإلح �ص��اء:ش�� �ع�� �ب� ��ة ع �ل��اق � ��ات
امل � � �س � � �ت � � �خ� � ��دم� �ي��ن
واإلدارات الفنية.

 املؤسسات املنتجةللبيانات.
 ج �ه��از اإلح �ص��اء:ش�� �ع�� �ب� ��ة ع �ل��اق � ��ات
املستخدمني.

قياس األداء

•إص� ��دار ت�ق��ري��ر ع��ن ال�ش��رك��اء
ال� ��رئ � �ي � �س � �ي �ي�ن وج � �م� ��اع� ��ات
امل �س �ت �خ��دم�ي�ن وم �ج �م��وع��ات
البحث.
•ع �ق��د اج �ت �م��اع��ات منتظمة
وتوثيق املراسالت.
•تطوير دليل املستخدم.

•وض � � � ��ع س� � �ي � ��اس � ��ة خ���دم���ة
املستخدمني .إصدار سياسة
نشر البيانات.
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الداعمة

د

بالنسبة للمواضيع اإلحصائية املهمة تؤسس مجموعات
املستخدم وتزود بالبيانات التي يكثر عليها الطلب لتوصي
بأحسن السبل التي ميكن ع��ن طريقها تلبية حاجات
املستخدم.

1-1

هـ

بالنسبة للمواضيع اإلحصائية املهمة يتم تشكيل جلان
استشارية فنية( ،دع��وة خ�ب��راء م��ن األج �ه��زة احلكومية
وامل��ؤس�س��ات األك��ادمي�ي��ة وغيرها) بهدف تقييم مالءمة
وك �م��ال وج���ودة امل�ن�ت�ج��ات اإلح�ص��ائ�ي��ة امل �ت��وف��رة وت�ق��دمي
توصيات لتحسني اجلودة.

3-2 ،3-1 ،1-1

و

بالنسبة للمواضيع اإلحصائية املهمة تشكل مجموعات للدراسة
والبحث (الدراسات الدميوغرافية ،الدراسات العمالية وغيرها)،
ودعوة خبراء متخصصني من املؤسسات األكادميية ،واألجهزة
احلكومية وغير احلكومية ،واألمم امل�ت�ح��دة ،وغيرها وذل��ك
للتعاون مع جهاز اإلحصاء في الدراسات واملنشورات التحليلية
حول هذه املواضيع.

6-2 ،3-2 ،1-1
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اإلطار الزمني

2009 -2008

2009 -2008

2009 -2008

اجلهة املسئولة

قياس األداء

 اللجنة االستشاريةالوطنية لإلحصاء
إدارة ج� �ه ��از
اإلح� � �ص � ��اء امل �ع �ن �ي��ة
باملوضوع.

•ت�� �ش�� �ك�� �ي� ��ل م�� �ج�� �م� ��وع� ��ات
امل��س��ت��خ��دم�ي�ن ل �ل �م��واض �ي��ع
الرئيسية ،وعقد اجتماعات
منتظمة وإصدار تقارير.

 اللجنة االستشاريةالوطنية لإلحصاء
إدارة ج� �ه ��از
اإلح� � �ص � ��اء امل �ع �ن �ي��ة
باملوضوع.

•تشكيل جلان استشارية حتت
إش��راف اللجنة االستشارية
ال��وط �ن �ي��ة ل�لإح �ص��اء وع�ق��د
اجتماعات منتظمة وإصدار
تقارير بالتوصيات.

 اللجنة االستشاريةالوطنية لإلحصاء
إدارة ج� �ه ��از
اإلح� � �ص � ��اء امل �ع �ن �ي��ة
باملوضوع.

•تشكيل مجموعات الدراسة
للمواضيع الرئيسية ،وعقد
اجتماعات منتظمة وإصدار
تقارير.

اإلجراءات الرئيسية

ز

ح

ط

تنفيذ ال �ه��دف االس�ت��رات�ي�ج��ي ال �ف��رع��ي  5-7لتطوير
اإلح��ص��اءات وتلبية احل��اج��ة إل��ى امل�ع�ل��وم��ات ببيانات
عالية اجل��ودة وكاملة في املجاالت والقطاعات الفنية
الرئيسية.

التأكد من قياس كل املؤشرات الهامة في قواعد البيانات
الدولية في املواعيد احملددة.

وضع جدول مع االحتفاظ به لعرض املؤشرات واملقاييس
املطلوبة لكل مجال رئيسي ونوع املستخدمني ومصدرها
املقترح (السجالت اإلدارية ،املسح احلالي مع البيانات
احلالية ،أو املسح والتعداد احلاليني اللذين يحتاجان
إلى املراجعة لتقدمي هذه البيانات أو تفصيلها أو إجراء
مسح جديد).

األهداف االستراتيجية
واالهداف الفرعية
الداعمة

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

قياس األداء

5-7 ،3-2 ،6-1 ،2-1

بشكل مستمر

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 اللجنة االستشاريةالوطنية لإلحصاء
 ج �ه��از اإلح �ص��اء:اإلدارات املعنية.

6-1 ،2-1

بشكل مستمر

 جهاز اإلح�ص��اء:إداراة اإلح� �ص ��اءات
االق �ت �ص��ادي��ة وإدارة
اإلح� � � � � � � �ص � � � � � � ��اءات
ال � ��دمي � ��وغ � ��راف� � �ي � ��ة
واالجتماعية.

•نشر اجلداول واملؤشرات في
الوقت احملدد.

 فريق التنسيق بنيإدارات جهاز اإلحصاء
ب �ش��أن ال �ط �ل��ب على
ال��ب��ي��ان��ات وط �ل �ب��ات
املستخدمني.

•تطوير ج��دول يربط املؤشرات
وامل �ق��اي �ي��س امل �ط �ل��وب��ة مب�ص��در
بيانات.
•نشر جدول التعدادات ،واملسوح،
وب��رام��ج جمع وإن �ت��اج البيانات
األخرى.
•ت��وث �ي��ق م��راج �ع��ة ب ��رام ��ج جمع
البيانات.

6-1 ،5-1 ،2-1

2009 -2008

•ن �ش��ر ال��ت��ق��اري��ر ال�ت�ح�ل�ي�ل�ي��ة
ومقاييس جودة اإلحصاءات
في املواضيع الرئيسية.
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ي

توسيع نطاق جمع وحتليل البيانات .ضمان تكرار وتوقيت
مناسبني .وإنتاج مقاييس إحصائية لتمكني إجراء التقييم
واملتابعة (السالسل الزمنية وتقديرات التغير السنوي)
والتنبؤ باألحوال االجتماعية واالقتصادية.

ك

حتديد املتطلبات اجل��دي��دة جلمع البيانات ،ومحتوى
املسح ،وتصميم االستبيان ،ومعاجلة البيانات ،واألخذ
متعدد السنوات
في احلسبان قيود اجلدوى .وضع جدول
ّ
إلجراء تعدادات السكان ،واملسوح ،والنشاطات األخرى
اخلاصة بجمع وإنتاج البيانات.

ل

حتسني محتوى املطبوعات التحليلية لتناسب املعايير
الدولية لعرض البيانات .باإلضافة إلى جداول ورسوم
بيانية يتم وضع حتليل وصفي ومعلومات عن املصادر
واألساليب ودقة البيانات .إدارج التحليل املكاني (نظم
امل�ع�ل��وم��ات اجل�غ��راف�ي��ة  )GISل�ل�ب�ي��ان��ات االجتماعية
والدميوغرافية واالقتصادية .ودعم التحليالت املعمقة
التي جتريها األطراف املعنية.
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واالهداف الفرعية
الداعمة

5-1 ،4-1 ،2-1

3-2 ،1-2 ،4-1 ،2-1

اإلطار الزمني

2009 -2008

2009 -2008

اجلهة املسئولة

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 ج�ه��از اإلح �ص��اء:ف��ري��ق ال�ت�ن�س�ي��ق بني
اإلدارات بشأن الطلب
على البيانات وطلبات
املستخدمني.

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 ج �ه��از اإلح��ص��اء:اإلدارات الفنية

قياس األداء

•ن��ش��ر ج� � ��دول ال� �ت� �ع���دادات،
واملسوح ،والنشاطات األخرى
اخل � ��اص � ��ة ب� �ج� �م ��ع وإن � �ت� ��اج
البيانات.
•ن�ش��ر امل ��ؤش ��رات وامل�ق��اي�ي��س
اجلديدة.
•إصدار مطبوعات جديدة.
•انسجام املطبوعات التحليلية
مع املعايير الدولية املقبولة
بشأن عرض البيانات.

•ن�ش��ر امل ��ؤش ��رات وامل�ق��اي�ي��س
اجلديدة.
•ال��رد على االسئلة املرتبطة
باالمور الفنية.
•انسجام املطبوعات التحليلية
م��ع املعايير ال��دول�ي��ة لعرض
البيانات.
•تطوير ونشر األدوات التحليلية
لنظم امل�ع�ل��وم��ات اجلغرافية
(.)GIS

اإلجراءات الرئيسية

األهداف االستراتيجية
واالهداف الفرعية
الداعمة

م

إعطاء تنبيه مسبق عن التغييرات الرئيسية في املنهجية،
ومصدر البيانات ،واألساليب اإلحصائية والتصانيف .إعداد
وتنفيذ سياسة تنقيح واضحة ملبادرات البيانات واعتماد
مراجعة دوري��ة رسمية .اإلع�لان املبكر عن مواعيد صدور
املطبوعات اإلحصائية.

7-1 ،1-1

ن

مواصلة احل��وار بني مستخدمي ومنتجي اإلحصاءات
من خالل االجتماعات املنتظمة والندوات وورش العمل
واملنتديات ومواصلة ن��دوات املستخدمني – املنتجني
السنوية.

2-1 ،1-1

س

إب�ل�اغ املستخدمني بشكل مسبق ع��ن ن�ش��ر البيانات
ومساعدتهم في استخدام منتجات البيانات وتفسيرها.

2-1 ،1-1

اإلطار الزمني

2009

2008

2008

اجلهة املسئولة

قياس األداء

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 ج �ه��از اإلح��ص��اء:اإلدارات ال �ف �ن �ي��ة
وش � � � �ع � � � �ب� � � ��ة ن � �ش� ��ر
البيانات.

•إص��دار النشرات اإلخبارية
أو النشرات اخلاصة لتوصيل
األخبار عن املنهجيات.
•اإلعالن عن البرنامج الزمني
لصدور املطبوعات.

 ش� �ع� �ب ��ة ع �ل�اق� ��اتامل �س �ت �خ��دم�ين ب�ج�ه��از
اإلحصاء.

•ت�ن�ظ�ي��م ال � �ن� ��دوات ال�س�ن��وي��ة
وامل�ن�ت��دي��ات األخ ��رى وإع��داد
تقارير املتابعة.

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 ج� �ه ��از اإلح� �ص���اء:وحدة اإلع�لام ،أقسام
ع�لاق��ات املستخدمني
ونشر البيانات.

•اإلعالن رسمياً عن كل نشرة،
وتنظيم حلقات نقاشية حول
نتائج التقارير الرئيسية.
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ع

ف
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األهداف االستراتيجية
واالهداف الفرعية
الداعمة

تطوير وتنفيذ خطط لتحسني اخل��دم��ات تستند إلى
م �ب��ادرة حت�س�ين ج ��ودة اخل��دم��ات  /اخل �ط��ة الوطنية
لتحسني اخلدمات أو غيرها .تطوير خطة مسح سنوية
للمستخدمني لقياس حاجاتهم ورضاهم .حساب مؤشر
رضا املستخدمني .تطوير خطط عمل سنوية مبنية على
نتائج مسح املستخدمني لزيادة املؤشر سنويا.

،5-2 ،1-2 ،7-1 ،3-1
7-3 ،6-3

تطوير آليات لالتصال باملستخدمني واملنتجني (النشرات
اإلخبارية ،رسائل تهنئة) .استخدام املوقع الشبكي ،كقناة
لتوصيل املعلومات وللتغذية االرجتاعية والتفاعل .إتاحة
الفرصة للجميع لتقدمي املدخالت والتغذية االرجتاعية
إلى املؤسسة اإلحصائية في أي وقت.

تأسيس نظام (بالهاتف ،بالبريد ،بالفاكس ،بالبريد
االلكتروني) لتوثيق طلبات املستخدمني وال��رد عليها.
ص
تقييم س �ل��وك امل�س�ت�خ��دم�ين ل�ل�م��واق��ع الشبكية (أك�ث��ر
صفحات املوقع تصفحاً  ...إلخ).

48

7-1 ،3-1 ،1-1

7-1 ،3-1 ،1-1

اإلطار الزمني

2008

2008

2008

اجلهة املسئولة

قياس األداء

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 ج� �ه ��از إلح� �ص ��اء:ش � �ع � �ب� ��ة ع �ل��اق � ��ات
املستخدمني.

•تطوير خطة حتسني اخلدمات.
•تنفيذ امل �س��وح السنوية لرضا
املستخدمني.
•حساب مؤشر رضا املستخدمني
سنويا.
•وض��ع خ�ط��ة ع�م��ل ال�ت�ع��ام��ل مع
العيوب املشخصة.
• حتسني تقدير رضا املستفيدين
سنويا.

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 ج �ه��از اإلح��ص��اء:وح� � � � ��دة اإلع�� �ل � ��ام،
أق � � �س� � ��ام ع �ل�اق� ��ات
امل�س�ت�خ��دم�ين وقسم
النشر االلكتروني.

•ت� �ط ��وي ��ر وس � ��ائ � ��ل وآل � �ي� ��ات
االتصال.
•إيجاد فرص االتصال بالبريد
االل �ك �ت��رون��ي واالن �ت��رن��ت مثل:
info@agencyname.qa

 املؤسسات املنتجةللبيانات
 ج �ه��از اإلح��ص��اء:ش � �ع � �ب� ��ة ع �ل��اق � ��ات
امل�س�ت�خ��دم�ين وقسم
النشر االلكتروني.

•إص � ��دار ت �ق��ري��ر ف�ص�ل��ي عن
طلبات املستخدمني وأسلوب
حلها وعن عدد زيارات املوقع
االلكتروني.
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األهداف االستراتيجية
واالهداف الفرعية
الداعمة

ق

إنشاء مدخل الكتروني على موقع جهاز اإلحصاء إلى
كل البيانات اإلحصائية ،بغض النظر عن اجلهة املنتجة،
وبحيث يستطيع املستخدم النقر على موضوع واحد
(مثل إحصاءات التعليم) ويجد خطوط وصل إلى جميع
املطبوعات ومجموعات البيانات حول املوضوع ،مبا في
ذل��ك تلك ال �ص��ادرة ع��ن جهاز اإلح�ص��اء وع��ن اجلهات
االخرى املنتجة للبيانات (مثل وزارة التربية والتعليم)

،5-4 ،2-1 ،1-1
الهدف االستراتيجي 6

ر

ت��أس�ي��س م �س �ت��ودع ب �ي��ان��ات إح�ص��ائ�ي��ة م��رك��زي شامل
(مشروع تبادل املعلومات االلكترونية) ( )QIXمبا في
ذلك قواعد البيانات ملؤشرات تقرير التنمية البشرية،
مؤشرات األه��داف اإلمنائية لأللفية ومؤشرات دولية
أخرى وقواعد البيانات لإلحصاءات االقتصادية الكلية
واالق�ت�ص��ادي��ة اجل��زئ�ي��ة واالجتماعية والدميوغرافية
والبيئية.

 ،2-1 ،1-1الهدف
االستراتيجي 6

اإلطار الزمني

2009 -2008

2009 -2008

اجلهة املسئولة

قياس األداء

 جل� �ن ��ة ال �ت �ن �س �ي��قب�ي�ن إدارات ج�ه��از
اإلح� � �ص�� ��اء وف ��ري ��ق
م� � � �ش�� � ��روع ت� � �ب � ��ادل
املعلومات االلكترونية
ف � ��ي ق� �ط���ر ال� �ت ��اب ��ع
ل�ل��أم� ��ان� ��ة ال� �ع ��ام ��ة
للتخطيط التنموي.

•ت��أس��س امل��دخ��ل ع�ل��ى موقع
ج � �ه� ��از اإلح� � �ص � ��اء وي �ع �م��ل
بكفاءة.

ف�� ��ري�� ��ق ال� �ت� �ن� �س� �ي ��ق
ب�ي�ن إدارات ج �ه��از
اإلح� � �ص�� ��اء وف ��ري ��ق
م� � � �ش�� � ��روع ت� � �ب � ��ادل
مستودع البيانات يعمل بكفاءة
املعلومات االلكترونية
ويحظى بتقدير املستخدمني.
( )QIXف���ي ق�ط��ر
التابع لألمانة العامة
للتخطيط التنموي.
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الجدول ()3
خطة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء (تابع)
املنهجية ومعايير اجلودة

 1-2تبني ودعم إطار جودة االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء املكون من :الدقة ،الصلة ،الفائدة ،التوقيت املناسب ،إمكانية الوصول للبيانات ،النزاهة ،وقابلية
املقارنة (القسم .)3-5
 2-2التبني الرسمي ملبادئ األمم املتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية.
 3-2حتسني استخدام منهجيات وتصنيفات ومعايير سليمة ومعترف بها دوليا.
 4-2تطوير وتطبيق تقنيات حديثة وفعالة وأدوات آلية لتحسني كفاءة ودقة نظم جمع البيانات ومعاجلتها.
 5-2تطبيق حتليل العمليات وأساليب التحسني لتأسيس عمليات جديدة وحتديد فرص التحسني أو القضاء على املشاكل في العمليات احلالية.
 6-2تأسيس مهام للبحث ضمن الوحدات التنظيمية.
اإلجراءات الرئيسية

أ

ب
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تعزيز وتعميم إطار اجلودة بني املوظفني ،واملنتجني،
واملستخدمني ،واملزودين  /املستجيبني ،واجلمهور
عموما.
إصدار إعالن بالتبني الرسمي للمبادئ األساسية
لألمم املتحدة.

األهداف االستراتيجية
واألهداف الفرعية
الداعمة
1-2

2-2

اإلطار الزمني
بشكل مستمر

في اليوم الوطني
األول لإلحصاء

(اإلجراء (أ) في الهدف
االستراتيجي )5

اجلهة املسئولة

قياس األداء

 املؤسسات املنتجة للبيانات جهاز اإلحصاء :فريقاالستراتيجية.

•توزيع امللصقات التي تظهر إطار
اجلودة.
•تضمني إطار اجلودة في العروض
وعلى صفحات الويب الخ.

 جهاز اإلحصاء:االستراتيجية.

فريق

•إصدار اإلعالن مبشاركة الشركاء
ووجود التغطية اإلعالمية.

اإلجراءات الرئيسية

ج

تطبيق معايير ومنهجيات وأفضل التطبيقات
والتصنيفات املعترف بها دوليا (أدلة األمم املتحدة
للمنهجية ،أدلة منظمة العمل الدولية إلحصاءات
القوى العاملة ،أدلة اليونسكو لإلحصاءات التعليمية)
للحصول على اجلودة وقابلية املقارنة الدولية .تكييف
املعايير مع البيئة القطرية حسب احلاجة مع احملافظة
على القابلية للمقارنة اإلقليمية والدولية.
استخدام املبادئ التوجيهية الدولية لتحديد أي
املؤشرات ،والعوامل املتغيرة في التحليل وفي
التصنيف ،ينبغي قياسها في كل سلسلة بيانات.

األهداف االستراتيجية
واألهداف الفرعية
الداعمة
3-2

2009 -2008

2009 -2008

و

البحث عن منهجيات وتقنيات جديدة والتكيف مع
البرامج اإلحصائية كلما كان ذلك مناسبا.
حتقيق اإلجماع بني منتجي البيانات القطاعية
بشأن التعاريف ،واملعايير املنهجية ،ومعايير اجلودة،
وأنواع البيانات التي يجب جمعها ،والتصنيف،
وطرق احلساب.

 قيادة جهاز اإلحصاء :فريقالتنسيق بني اإلدارات بشأن
املنهجيات ومعايير اجلودة.
 -املؤسسات املنتجة للبيانات.

3-2

د

هـ

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

4-2 ،3-2
بشكل مستمر
،4-4 ،1-4 ،3-2 ،1-2
1-5
2009 -2008

 املؤسسات املنتجة للبيانات جهاز اإلحصاء :فريق التنسيقبني اإلدارات بشأن الطلب على
البيانات وطلبات املستخدمني.

قياس األداء
•ترجمة املراجع ذات العالقة إلى
العربية.
•تنظيم ورش العمل التدريبية
املتعلقة باستخدام املنهجيات
واملعايير.
الكترونية
مواقع
•تأسيس
خاصة بالتعاريف والتصنيفات
واالساليب املقبولة.
•لكل برنامج إنتاج بيانات:
 توثيق وتقييم املنهجياتاحلالية.
 وضع توصيات لتحسنياجلودة.

 املؤسسات املنتجة للبيانات جهاز اإلحصاء :كل اإلداراتالفنية.
 اللجان الفرعية لإلرشادالفني.
 املؤسسات املنتجة للبيانات جهاز اإلحصاء :جلنة التنسيق بنياإلدارات في مجال املنهجيات
ومعايير اجلودة.
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اإلجراءات الرئيسية

ز

ح

حتسني محتوى املطبوعات التحليلية ليتفق مع
املعايير املقبولة لعرض البيانات .إلى جانب اجلداول
واألشكال واملخططات البيانية ،يضاف التحليل
الوصفي واملعلومات عن املصادر واملنهجية وعن
دقة البيانات .إدراج التحليل املكاني (نظم املعلومات
اجلغرافية) للبيانات االجتماعية والدميوغرافية
واالقتصادية .ودعم التحليالت املعمقة التي جتريها
األطراف املعنية.

األهداف االستراتيجية
واألهداف الفرعية
الداعمة
3-2 ،1-2 ،4-1 ،2-1

2009-2008

إطالع اجلمهور على التوثيق الفني  /املصطلحات
التعريفية للبيانات املتعلقة باملسوح والعمليات
األخرى إلنتاج البيانات.

،3-6 ،1-6 ،3-2 ،1-2
4-6

تشجيع تقدمي التقارير على نحو كامل ودقيق على
مستوى املزودين بالبيانات واملجيبني عليها.

1-2

ط

ي

ك
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احلصول على املراجعة والتغذية االجتاعية من
طرف ثالث محايد ،ومن مستخدمي البيانات
واجلهات األخرى املعنية (نظرة متفحصة).
تطوير عمليات ضمان اجلودة وإجراءات متابعة
اجلودة باستمرار وحتديد التحسينات املطلوبة.

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

 املؤسسات املنتجة للبيانات جهاز اإلحصاء :كل اإلداراتالفنية.

قياس األداء
•نشر املؤشرات واملعايير اجلديدة
•الرد على االسئلة التحليلية من
خالل التقارير.
•اتفاق املطبوعات التحليلية مع املعايير
الدولية لعرض البيانات.

•تطوير ونشر األدوات التحليلية لنظم
املعلومات اجلغرافية (.)GIS

2009-2008

 املؤسسات املنتجة للبيانات جهاز اإلحصاء :كل اإلداراتالفنية.

بشكل مستمر

 املؤسسات املنتجة للبيانات جهاز اإلحصاء :اإلداراتالفنية.

•اتخاذ خطوات للسيطرة على
توثيق خطأ عدم االستجابة وخطأ
االستجابة.
•توفير القياسات املباشرة وغير
املباشرة خلطأ عدم االستجابة
وخطأ االستجابة كلما أمكن.

بشكل مستمر

 املؤسسات املنتجة للبيانات جهاز اإلحصاء :كل اإلداراتالفنية.

•احلصول على التغذية االرجتاعية
واملراجعة.

2009-2008

 املؤسسات املنتجة للبيانات جهاز اإلحصاء :كل اإلداراتالفنية.

•تطوير ومتابعة عمليات ضمان
اجلودة.
•حتديد التحسينات.

1-2

5-2 ،1-2

جعل التوثيق الفني  /املصطلحات
التعريفية متوافرا على االنترنت.

اإلجراءات الرئيسية

ل

توثيق وتدفقات العملية واستمرار مراجعة العمليات
عند تنفيذها أو عند إكمالها لتحديد التحسينات
املطلوبة في جولة التنفيذ التالية.

م

تدريب املديرين واملوظفني على فنيات حتليل مراحل
العمل أو العمليات.

ن

إدخال البحث في مهام الوحدات التنظيمية ذات
الصلة (إدارات ،أقسام).

األهداف االستراتيجية
واألهداف الفرعية
الداعمة
8-3 ،5-2

اإلطار الزمني

بشكل مستمر
8-3 ،5-2
2009
11-3 ،3-3 ،6-2

جهاز اإلحصاء:
سبتمبر إلى
ديسمبر 2007

اجلهة املسئولة

قياس األداء

املؤسسات املنتجة للبيانات.

•توثيق تدفق العمليات والدروس
املستفادة في العمليات الهامة.

جهاز اإلحصاء :قسم املوارد
البشرية.

•توفير ورش عمل للتدريب.

املؤسسات املنتجة للبيانات.

•توثيق مهام البحث بالوحدات
التنظيمية املختصة.
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الجدول ()3
خطة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء (تابع)
بناء القدرات اإلحصائية وبناء املؤسسة

 1-3تطوير إطار قانوني ومؤسسي.
 2 -3تعزيز مصداقية جهاز اإلحصاء ،وشهرته (متيز قوي) من خالل حمالت الدعاية واإلجراءات األخرى حتى يكون مثاال للتميز واملرجع الوحيد لإلحصاءات
الوطنية.
 3-3تعزيز القدرات في جهاز اإلحصاء والوكاالت األخرى في النظام اإلحصائي الوطني إلنتاج وتقدمي املنتجات اإلحصائية ذات اجلودة من خالل حتسينات في
البنى التحتية والعمليات الفنية واإلدارية واملوارد البشرية واملادية.
 4-3دعم تطوير إمكانيات املوظفني من خالل استراتيجيات إدارة املوارد البشرية مبا في ذلك التدريب والتطوير املهني.
 5-3بناء وتعزيز املهارات اإلدارية والقدرة على إدارة املشاريع في املؤسسات اإلحصائية من خالل مبادرة إدارة املشاريع القطرية ( )QNPMواملبادرات األخرى.
 6-3تطوير قدرات املؤسسات اإلحصائية لتقدمي خدمات املستفيدين عالية اجلودة التي ميكن الوصول إليها وذات التوقيت املناسب التي تستجيب إلى احلاجات
املتغيرة والتغذية االرجتاعية املستمرة من خالل مبادرة حتسني اخلدمات/اخلطة الوطنية لتحسني اخلدمات واملبادرات األخرى.
 7-3احملافظة على ثقة مزودي البيانات ،واملستجيبني ،واملستفيدين واجلمهور عموما في موثوقية البيانات وأمنها وسالمتها وكمالها.
 8-3تطوير ثقافة التحسني املستمر واملتابعة املتواصلة لتحديد وسد الثغرات في األداء والعناية املستمرة بابتكار األساليب (طرق جديدة ومحسنة إلجناز األعمال).
 9-3تطوير عالقات العمل مع الوحدات اإلحصائية في املؤسسات األخرى .ودعم الوحدات اإلحصائية في كل املؤسسات احلكومية وبناء اخلبرة اإلحصائية في كل
اخلدمات العامة.
 10-3قياس األداء التنظيمي داخليا وخارجيا من خالل املقارنات القياسية ،وإطار تقييم اجلودة أو مؤشرات بناء القدرة اإلحصائية.
 11-3احملافظة على العالقات املؤسسية مع الهيئات الدولية واإلقليمية واملكاتب اإلحصائية الوطنية في اخلارج.
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اإلجراءات الرئيسية
مراجعة وتنفيذ قانون اإلحصاء اجلديد.

األهداف
االستراتيجية
واألهداف الفرعية

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

7-3 ،1-3

أكتوبر 2007

جهاز اإلحصاء :فريق االستراتيجية
وإدارة الشؤون اإلدارية

1-3

يناير – مارس
2008

فريق االستراتيجية في جهاز
اإلحصاء

حتديد صالحيات اللجنة وعقد أول اجتماع
لها.

6-3 ،3-3 ،1-3

جهاز اإلحصاء
– سبتمبر 2007

جهاز اإلحصاء :فريق االستراتيجية
وإدارة الشؤون اإلدارية

تشكيل فريق تنسيق االستراتيجية وجلنة
تنسيق اإلحصاءات القطاعية.

1-3

مارس 2008

اللجنة االستشارية الوطنية لإلحصاء
و اللجنة التنسيقية لإلحصاءات
القطاعية بجهاز اإلحصاء

وضع توصيف العالقات.

6-2 ،11-3 ،3-3

جهاز اإلحصاء
– سبتمبر 2007

املؤسسات املنتجة للبيانات.
جهاز اإلحصاء :فريق االستراتيجية
وإدارة الشؤون اإلدارية

توثيق املهام وبرامج العمل لكل الوحدات
التنظيمية.

6-3 ،3-3 ،1-3

يناير 2008

جهاز اإلحصاء :فريق االستراتيجية
وإدارة الشؤون اإلدارية

وضع اخلطوط اإلرشادية.

يناير 2008

جهاز اإلحصاء :فريق االستراتيجية
وإدارة شؤون األجهزة احلكومية
باألمانة العامة للتخطيط التنموي

أ
تشكيل اللجنة االستشارية الوطنية لإلحصاء.
ب

ج

د

هـ

تأسيس وحدة تنظيمية ضمن جهاز اإلحصاء لتقدمي التنسيق والدعم
الداخلي وفيما بني املؤسسات لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير
اإلحصاء مبا في ذلك جلنة تنسيق لإلحصاءات القطاعية للعمل مع
الوزارات في االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء.

حتديد مسؤوليات الوحدات اإلحصائية القطاعية احلكومية
وعالقاتها الواحدة مع األخرى.
حتديد مهام الوحدات التنظيمية الداخلية (اإلدارات
واألقسام) من حيث ما يتوقع أن تنتجه الوحدة (املخرجات)
والدور الذي يتوقع أن تؤديه وعالقاتها بالوحدات الداخلية
واملؤسسات اخلارجية األخرى.

و

توفير خطوط إرشادية للمؤسسات األعضاء في النظام
الوطني لإلحصاء لكي تضع خططها اخلاصة.

ز

إشراك إدارة شؤون األجهزة احلكومية باألمانة العامة
للتخطيط التنموي ملساعدة املؤسسات في تصميم وتطبيق
خططها اإلستراتيجية لإلحصاءات.

،6-3 ،3-3 ،1-3
9-3

قياس األداء
نشر قانون اإلحصاء.

تطوير االستراتيجيات اإلحصائية.
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األهداف
االستراتيجية
واألهداف الفرعية

اإلطار الزمني

ح

تقوم كل مؤسسة بإعداد بإعداد وثيقة عن التخطيط
االستراتيجي اخلاص بها لدعم أهداف االستراتيجية ،ويتم
في كل إدارة دمج اإلجراءات االستراتيجية ذات العالقة
وبرنامج العمل ،وخطة العمل السنوية ،وخطة أداء كل
موظف وخبير باملهام التنظيمية الداخلية.

،6-3 ،3-3 ،1-3
3-4 ،2-4 ،9-3

يناير – مارس
2008

ط

تقوم كل من اإلدارات/الوحدات التابعة جلهاز اإلحصاء
بإعداد الوثيقة اخلاصة بخطتها االستراتيجية لدعم
أهداف االستراتيجية ،تشمل األعمال االستراتيجية ذات
العالقة ،وبرنامج العمل ،خطة العمل السنوية ،وخطة أداء
اخلبراء واملوظفني باملهام التنظيمية.

6-3 ،3-3 ،1-3

يناير – مارس
2008

اإلجراءات الرئيسية

ي

ك

56

تصميم وتنفيذ استراتيجيات متكينية في مجال القيادة،
واإلدارة ،وإدارة املوارد البشرية ،واإلعالم واملجاالت
الفنية األخرى.

الهدف االستراتيجي
4-3 ،3-3 7

تطوير وترويج وتوصيل الثقافة التنظيمية:
•ثقافة التميز املبنية على رؤية وأهداف االستراتيجية
الوطنية لتطوير اإلحصاء وإطار اجلودة فيها.
•ثقافة يتم إيصالها من خالل األعمال اليومية.
•ثقافة متجذرة في توقعات األداء العالي وإجناز
األهداف التنظيمية.
•ثقافة تركز على الدعم والتشجيع واالستجابة
إلى حاجات العاملني واالعتراف مبنجزات
العاملني.
•ثقافة التحسني املستمر وقبول النقد كوسيلة
للتحسني.
•ثقافة مستندة إلى العمل اجلماعي.

10-3 ،8-3

اجلهة املسئولة

قياس األداء

كل املؤسسات.

نشر اخلطة االستراتيجية وبرامج العمل
السنوية لكل مؤسسة.

كل الوحدات بجهاز اإلحصاء.

نشر اخلطة االستراتيجية وبرامج العمل
السنوية لكل الوحدات بجهاز اإلحصاء.

2008

كل املؤسسات املنتجة للبيانات
جهاز اإلحصاء :اإلدارات
والوحدات ذات العالقة.

بشكل مستمر

املؤسسات املنتجة للبيانات
جهاز اإلحصاء :قيادة فريق
االستراتيجية.

نشر االستراتيجيات.

•إصدار بيانت عن هذه الثقافة
والدعوة لها.
•وضع ملصقات ومواد ترويجية
أخرى حول موقع اجلهاز.
•تكريس صفحات الشبكة الداخلية
للرؤية والثقافة ،وإطار اجلودة.
•توفير التدريب في ديناميات العمل
اجلماعي.
•توفير التدريب في أساليب حتليل
العمليات.
•تطوير برامج املوظف.

اإلجراءات الرئيسية

ل

م

ن

س

ع

حتقيق متيز قوي ومصداقية للجهاز ويصبح اسمه مقترناً
بالتميز واجلودة.
توفير التدريب وورش العمل ،واحملاضرات ،وغيرها من
الفعاليات للمؤسسات األعضاء في النظام اإلحصائي ،في
املواضيع اإلحصائية العامة ،ونشر البيانات ،ومعايير اجلودة،
وأفضل التطبيقات ،واملقاييس اجلديدة ،الخ ،ومواضيع
إحصائية نوعية في قطاع محدد أو مجال رئيسي معني.
تأسيس جلان مختلطة من مختلف اإلدارات ومختلف
االختصاصات للعمل مع منسقي املشاريع املسئولني عن
مخرجات تنظيمية وفنية محددة.
تنفيذ مبادرة النظام الوطني إلدارة املشاريع في
قطر ) (QNPMأو أي مبادرات أخرى لبناء وتعزيز
مهارات اإلدارة وقدرات إدارة املشاريع.
تطوير وتنفيذ خطط حتسني اخلدمات املستندة إلى
مبادرة حتسني جودة اخلدمات  /اخلطة الوطنية لتحسني
اخلدمات أو غيرها .وضع خطة مسح سنوي للمستخدمني
لقياس حاجاتهم ورضاهم .القيام بحساب مؤشر رضا
املستخدمني .تطوير خطط عمل سنوية مبنية على نتائج
مسح املستخدمني لزيادة املؤشر سنويا (اإلجراء (ع) في
الهدف االستراتيجي (.))1

األهداف
االستراتيجية
واألهداف الفرعية

اإلطار الزمني

7-3 ،2-3

بشكل مستمر

9-3 ،4-3 ،3-3

10-3 ،1-3

5-3

،1-2 ،7-1 ،3-1
7-3 ،6-3 ،5-2

2009 - 2008

2008

2009

2009 - 2008

اجلهة املسئولة

قياس األداء

جهاز اإلحصاء :وحدة اإلعالم

تطوير استراتيجيات التسويق والعالقات
العامة.

جهاز اإلحصاء :قسم املوارد
البشرية واإلدارات الفنية

إجناز ورش التدريب ،واحملاضرات ،وغيرها
من الفعاليات.

املؤسسات املنتجة للبيانات

•تشكيل الفرق وتسمية منسقي
املشروعات.
•تقدمي التدريب في ديناميات العمل
اجلماعي وإدارة املشروعات.

املؤسسات املنتجة للبيانات

•وضع خصائص إدارة املشروعات.
•توفير التدريب في إدارة املشاريع.

املؤسسات املنتجة للبيانات
جهاز إلحصاء :شعبة عالقات
املستخدمني.

•تطوير خطة حتسني اخلدمات.
•تنفيذ مسوحات سنوية لرضا
املستخدمني.
•حساب مؤشر رضا املستخدمني
سنويا.
•وضع خطة عمل التعامل مع العيوب
املشخصة.
•حتسني تقدير رضا املستفيدين
سنويا.
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األهداف
االستراتيجية
واألهداف الفرعية

اإلطار الزمني

10-3

2009

1 )1مقارنة البنية التحتية للمؤسسات وأدائها مع معايير
اجلودة املعترف بها.
2 )2تقييم أدائها وإجنازاتها مبرور الزمن مقارنة مع أهدافها
اخلاصة بها (التحسني املستمر).
استخدام إطار تقييم جودة البيانات املستخدم من طرف
صندوق النقد الدولي ( )DQAF's IMFأو مؤشرات بناء
القدرات اإلحصائية ( )SCBIبوصفها أدوات قياس لقياس
جوانب معينة في اجلودة (التوقيت املناسب ،ذات صلة،
الكمال ،إمكانية الوصول ،وغيرها).
مواصلة التنسيق والتبادل املستمر مع املنظمات اإلقليمية
(مجلس التعاون اخلليجي) واملنظمات الدولية (البنك
الدولي ،صندوق النقد الدولي ،األمم املتحدة والوكاالت
املتخصصة – األسكوا ،اليونسكو ،إلخ)  ،احملافظة على
العالقات مع مكاتب اإلحصاء الوطنية في اخلارج .تنسيق
التدريب واملساعدات الفنية.

10-3

11-3

2008

بشكل مستمر

اجلهة املسئولة
املؤسسات املنتجة للبيانات
إلحصاء:
جهاز
االستراتيجية.

املؤسسات املنتجة للبيانات
إلحصاء:
جهاز
االستراتيجية.

قياس األداء
فريق

فريق

املؤسسات املنتجة للبيانات
جهاز اإلحصاء :وحدة التعاون
الفني.

وضع النماذج القياسية ،ومقاييس تقييم
أخرى.

تطبيق استخدام إطار تقييم جودة البيانات
أومؤشرات بناء القدرات اإلحصائية.

•املشاركة في عدد من املؤمترات
واللقاءات الدولية...،الخ
•تدريب عدد من املوظفني.
•تشكيل فرق منسقي االتصال.

الجدول ()3
خطة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء (تابع)

التنسيق بني املنتجني وتعاون املزودين  /املستجيبني
الهدف االستراتيجي ( :)4تحسين التنسيق بين منتجي البيانات والتعاون من جانب مزودي البيانات  /المستجيبين
األهداف الفرعية:
 1-4زيادة التنسيق بني املنتجني لتحقيق التوافق ووحدة القياس بني النشاطات اإلحصائية وتوليد مجموعة متناسقة ومتكاملة من اإلحصاءات عن األوضاع
االجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية في قطر.
 2-4تطوير فهم مشترك لوظائف ومتطلبات املؤسسة بني جهاز اإلحصاء واملؤسسات املنتجة للبيانات اإلحصائية.
 3-4تطوير برامج عمل مشتركة وعالقات مؤسسية فعالة بني جهاز اإلحصاء والوزارات بهدف تنسيق اإلحصاءات القطاعية التي ينتجها جهاز اإلحصاء وتلك التي
تنتجها الوزارات وحتقيق رؤية شاملة لكل قطاع.
 4-4دعم القابلية للمقارنة والتوافق  /التناسق .معاجلة مسائل قابلية املقارنة وحتقيق إجماع بني منتجي البيانات بشأن املنهجيات واتساق املعايير ،والتصنيف،
والتعاريف.
 5-4تنسيق الوصول إلى البيانات بحيث يتمكن املستخدمون من الوصول إلى بيانات كل املنتجني بسهولة.
 6-4زيادة التعاون من جانب مزودي البيانات  /املستجيبني .إقامة عالقات عمل تتضمن االتصال في اجتاهني والتنسيق لزيادة معدالت االستجابة ،فعالية التشغيل،
التوقيت املناسب ،وجودة البيانات .معاجلة قضايا عبء االستجابة والسرية والتحفيز.
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تأسيس جلنة منتجني تضم مسئولي االتصال من
الوزارات املعنية بهدف حتقيق األهداف االستراتيحية
( )6-4 ،1-4بجهد مشترك.

حتقيق إجماع بني منتجي البيانات القطاعية فيما يتعلق
بالتعاريف ،واملعايير املنهجية ،ومعايير اجلودة ،ونوعية
البيانات التي يجب جمعها ،والتصانيف ،وطرق حساب
املؤشرات( .كما في اإلجراء (و) في الهدف االستراتيجي
(.) )2

احملافظة على الصالت االلكترونية وتعزيزهما بني جهاز
اإلحصاء واملؤسسات األعضاء في النظام اإلحصائي.
حتديد البرمجيات الضرورية واألدوات القياسية
التي تشرك فيها املؤسسات .توسيع شبكة املؤسسات
املربوطة.
حتديد وتوصيل ما يتوقعه منتجو ومقدمو البيانات
اإلدارية واملستجيبون من جهاز اإلحصاء

األهداف
االستراتيجية

اإلطار الزمني

6-4، 1-4

2008

ق� �ي ��ادة ال �ل �ج �ن��ة االس �ت �ش��اري��ة تشكيل اللجنة .عقد االجتماعات
ال ��وط� �ن� �ي ��ة ل�ل�إح� �ص���اء وك ��ل املنتظمة .االتفاق على املبادئ واملعايير
الرئيسية .إعداد خطط العمل املشتركة.
املؤسسات املنتجة للبيانات.
صياغة اتفاق حول جمع البيانات
بفعالية وكفاءة لتفادي ازدواجية اجلهد
وعبء االستجابة غير املناسب.

2009 - 2008

 اللجنة الفرعية االستشارية توفير التعاريف والتصانيف واألساليبباللجنة االستشارية الوطنية املقبولة على موقع انترنت.
لإلحصاء.
 املؤسسات املنتجة للبيانات.جهاز اإلحصاء :فريق التنسيق
بني اإلدارات.

بشكل مستمر

 املؤسسات املنتجة للبيانات ربط عدد من املؤسسات .حتسني ج� �ه ��از اإلح � �ص� ��اء :ف��ري��ق التوقيت املناسب ،الكمال ،واجلودةفي وضع التقارير.
الربط االلكتروني.

2009 - 2008

 ج��ه��از اإلح � �ص� ��اء :شعبة إيجاد شبكة اتصال فعالة.ع �ل ��اق� � ��ات امل� �س� �ت� �خ ��دم�ي�ن
واإلدارات الفنية.

،1-4 ،3-2 ،1-2
1-5 ،4-4

6-4 ،1-4

6-4 ،1-4

اجلهة املسئولة

قياس األداء

اإلجراءات الرئيسية

هـ

و

ز

ح

تأسيس مدخل الكتروني على موقع جهاز اإلحصاء إلى
كل البيانات اإلحصائية أو بنوك البيانات ،بغض النظر
عن اجلهة املنتجة ،بحيث يستطيع املستخدمون من
اختيار النقر على موضوع واحد (إحصاءات التعليم مث ً
ال)
ويجدون الصالت بكل املطبوعات والبيانات عن املوضوع
مبا فيها الصادرة عن جهاز اإلحصاء نفسه وتلك الصادرة
عن منتجي البيانات اآلخرين (وزارة التربية والتعليم مث ً
ال).
(اإلجراء (ق) حتت الهدف االستراتيجي (.))1
تقدمي الدعم الفني ملزودي البيانات اإلداريني لضمان فهمهم
ملتطلبات  /طلبات البيانات .تقدمي التعليمات الواضحة عن
أسلوب تعبئة االستمارات وتقدمي املساعدة املكتبية.
تصميم نظم لتحسني معدالت االستجابة (أي متابعة عدم
االستجابة ،املتابعة الهاتفية ،الرسائل ،الزيارات الشخصية وغيرها).
وإقناع املزودين/املستجيبني بضرورة احلصول على الردود الكاملة
والدقيقة ،وتقدمي تعهدات مكتوبة بضمان السرية .تصميم استمارة
التقارير بكفاءة للتقليل من عبء االستجابة .استخدام التكنولوجيا
ألعداد التقارير والتحرير آلياً بقدر اإلمكان.

اتخاذ خطوات فعالة لضمان سرية البيانات وحمايتها عن طريق
تنفيذ القوانني والعقوبات بحق املخالفني واستخدام قواعد اإلفشاء
حلجب التعريف املباشر أو غير املباشر بالشخص املستجيب.
وتوفير التدريب للموظفني حول قواعد الكتمان والسرية.

األهداف
االستراتيجية
،2-1 ،1-1
 ،5-4الهدف
االستراتيجي 6

7-4 ، 4- 4

7-4

7-4

اإلطار الزمني
2009 - 2008

2008

اجلهة املسئولة

قياس األداء

 جلنة التنسيق بني اإلدارات تأسيس املدخل على موقع جهازوفريق مشروع تبادل املعلومات اإلحصاء واستخدامه بكفاءة.
االلكترونية في قطر التابع
لألمانة العامة للتخطيط
التنموي.

اإلدارات
اإلحصاء.

املعنية

بجهاز تأسيس مكتب املساعدة وتشغيله.

2010 - 2008

 املؤسسات املنتجة للبيانات زيادة معدالت االستجابة والتوقيت جهاز اإلحصاء :اإلدارات املناسب وجودة الردود.الفنية.

2010 - 2008

 املؤسسات املنتجة للبيانات حتديد القواعد اخلاصة بالسرية جهاز اإلحصاء :اإلدارات وتوفير التدريب.الفنية.
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الجدول ()3
خطة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء (تابع)
املعرفة اإلحصائية

 1-5زيادة الوعي واملعرفة باإلحصاء باستمرار بني صانعي القرارات ،ومنتجي البيانات واملزودين/املستجيبني ،واملستخدمني ،واجلمهور عموما.
 2-5وضع استراتيجية عالقات عامة واتصاالت إلطالع اجلمهور على نشاطات جهاز اإلحصاء.
 3-5تعزيز االستخدام العام للمعلومات اإلحصائية لتمكني اجلمهور من متابعة إجنازات التنمية البشرية واالقتصادية في قطر.

اإلجراءات الرئيسية

األهداف
االستراتيجية

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

قياس األداء

أ

إعالن يوم وطني لإلحصاء لزيادة الوعي وتعاون
اجلمهور ،ونشر املقاييس اإلحصائية املهمة عن
التقدم التنموي.

،2-5 ،1-5 ،2-3
3-5

2008

 ف� ��ري� ��ق االس� �ت ��رات� �ي� �ج� �ي ��ة االح �ت �ف��ال س�ن��وي��ا باليومووحدتي االتصاالت وعالقات ال��وط�ن��ي ل�لإح�ص��اء ،نشر
املستخدمني بجهاز اإلحصاء .مواد دعائية ،واإلعالن عن
املؤشرات اإلحصائية.

ب

تنفيذ احلمالت الدعائية وإصدار مواد الدعاية.

3-5 ،2-5 ،1-5

بشكل مستمر

وح � � � ��دة االت�� � �ص� � ��ال ب� �ج� �ه ��از زي� ��ادة ف��ي وع ��ي وت �ع��اون
اجل � �م � �ه� ��ور (إج � � � � ��راءات
اإلحصاء.
املعرفة اإلحصائية).
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األهداف
االستراتيجية

ج

قياس مستويات املعرفة والوعي حول اإلحصاء،
وإجراء املسوح لقياس مدى اطالع املجموعات
املستهدفة على املعلومات اإلحصائية واستخدامها.

2-5 ،1-5

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

قياس األداء

يبدأ بعد تعداد  2010جهاز اإلحصاء :شعبة عالقات تطوير واستخدام مقاييس
املعرفة اإلحصائية.
ثم كل ثالث سنوات .املستخدمني.

د

زيادة الوعي بني مزودي البيانات /املستجيبني حول
أهمية تقدمي بياناتهم في وقت مناسب ودقيق.

2-5 ،1-5

بشكل مستمر

ج� �ه ��از اإلح � �ص� ��اء ،اإلدارات
ال� �ف� �ن� �ي ��ة ،وح�� � ��دات ع�ل�اق ��ات
املستخدمني ،ونشر البيانات
واالتصاالت.

هـ

تطوير برامج ومواد تثقيفية لواضعي السياسات
ومنتجي البيانات ومستخدميها والطلبة واملجموعات
املستهدفة األخرى حول اإلحصاء .توفير فرصة
التغذية الراجعة بشكل مستمر.

3-5 ،2-5 ،1-5

2009

ج� �ه ��از اإلح � �ص� ��اء :اإلدارات
الفنية.
وحدات وعالقات املستخدمني،
ونشر البيانات واالتصاالت.

•تطوير برامج تعليمية عامة
وهادفة.
•تطوير ونشر مواد دعائية
وتثقيفية.
•تطوير وتنفيذ استراتيجية
ال� �ت� �س ��وي ��ق وال � �ع �ل�اق� ��ات
العامة.
•تنظيم فعاليات وأنشطة
إعالمية.
•تنفيذ برامج مدرسية عن
اإلحصاء.
•زيادة التعاون من املستجيبني
ومزودي البيانات.
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األهداف
االستراتيجية

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

و

نشر املعرفة باملنهجيات واألساليب.

2-5 ،1-5

بشكل مستمر

جهاز اإلحصاء ،اإلدارات الفنية
ووحدة نشر البيانات.

ز

العمل مع األكادمييني في مبادرات الدعوة والتأييد.

2-5 ،1-5

2009 - 2008

جهاز اإلحصاء :وحدة عالقات
املستخدمني ووحدة التعاون
الفني.

ح

إعداد مسرد باملصطلحات اإلحصائية املستخدمة
في دولة قطر .التأكيد على فهم واتساق املصطلحات
اإلحصائية.

2-5 ،1-5

2009

جهاز اإلحصاء اإلدارات الفنية إع � � � � ��داد م� � �س � ��رد ق �ط��ر
ووحدة عالقات املستخدمني للمصطلحات اإلحصائية.
والتعاون الفني ونشر البيانات.

ط

اإلعالن عن مجموعة من املؤشرات األساسية في
القنوات اإلعالمية ودعم استخدامها كأداة قياس
ملنجزات قطر (مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية،
مؤشرات التنمية البشرية ،الخ).

3-5 ،2-5 ،1-5

2008

جهاز اإلحصاء :وحدة نشر ت � �ن � �ف � �ي� ��ذ دع � � ��اي � � ��ة ع��ن
امل� ��ؤش� ��رات .زي � ��ادة وع��ي
البيانات ووحدة االتصال.
اجلمهور (مقاييس املعرفة
اإلحصائية).

اإلجراءات الرئيسية
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قياس األداء

الجدول ()3
خطة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء (تابع)
نشر البيانات
الهدف االستراتيجي ( :)6التوسع في نشر البيانات وزيادة منفعتها.
األهداف الفرعية:
 1-6تسريع وصول اجلمهور إلى املعلومات اإلحصائية ومنتجات البيانات باستخدام قنوات وأشكال وصيغ فعالة.
 2-6إكمال مشروع قطر لتبادل املعلومات ( )QIXلتوفير مستودع بيانات إحصائية .إنشاء مدخل إلى جميع اإلحصاءات في قطر.
 3 -6زيادة الفائدة العملية للمستخدمني من كل البيانات املجمعة.
 4-6توزيع واسع النطاق لكل املعلومات اإلحصائية عن األوضاع االجتماعية والدميوغرافية واالقتصادية والبيئية في قطر.

أ

ب

اإلجراءات الرئيسية

األهداف االستراتيجية
والفرعية الداعمة

اإلطار الزمني

تأسيس وحدة لنشر البيانات في جهاز اإلحصاء.

4-6 ،3-6 ،1-6

ديسمبر 2007

جهاز اإلحصاء.

تطوير استراتيجية وسياسات لنشر البيانات
تنسجم مع معايير نشر البيانات املعترف بها
دوليا.

4-6 ،3-6 ،1-6

يناير  -مارس
2008

 كل املؤسسات املنتجة نشر االستراتيجية والسياسة.تبني معايير نشر البيانات
للبيانات.
 جهاز اإلحصاء :وحدة املعترف بها دوليا.نشر البيانات.

قياس األداء

اجلهة املسئولة
تأسيس
مهامها.

الوحدة

وحتديد
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اإلجراءات الرئيسية

ج

مواصلة عرض وحتسني الوصول إلى املعلومات
اإلحصائية في موقع جهاز اإلحصاء ومواقع
منتجي البيانات اآلخرين واستخدام املوقع كأداة
رئيسية للنشر.

د

تصميم جداول وأشكال بيانية للمؤشرات الرئيسية
لتعرض على صفحات املوقع ،وكذا النشرات،
ووسائل النشر األخرى ملختلف املستخدمني.

هـ

و

66

اعتماد املعيار العام لنشر البيانات ( )GDDSاخلاص
بصندوق النقد الدولي ( )IMFوالتقدم نحو املعيار
املتخصص لنشر البيانات ( .)SDDSتشكيل فريق
مشترك بني املؤسسات حول املعيارين املذكورين.
اعطاء اشعار مسبق بالتغيرات الرئيسية في
املنهجية ،ومصدر البيانات ،والتقنيات اإلحصائية،
والتصنيفات .اعداد وتنفيذ سياسة واضحة
ملراجعة املبادرات اخلاصة بالبيانات واعتماد
دورية رسمية للمراجعة ،ونشر جدول زمني مسبق
للمنشورات اإلحصائية( .نفس اإلجراء (م) حتت
الهدف االستراتيجي (.((1

األهداف االستراتيجية
والفرعية الداعمة

اإلطار الزمني

4-6 ،3-6 ،1-6

بشكل مستمر

 كل املؤسسات املنتجة إنشاء صفحة انترنت لكلمجموعة من املؤشرات الرئيسية
للبيانات.
 جهاز اإلحصاء :وحدة (صفحة األهداف اإلمنائيةنشر البيانات وإدارة تقنية لأللفية ،وصفحة تقارير التنمية
البشرية ،وصفحة إحصاءات
املعلومات.
العمل ،وصفحة السكان ..الخ).

2009 – 2008

 كل املؤسسات املنتجة نشر اإلجراءات الرئيسية علىالشبكة.
للبيانات.
 جهاز اإلحصاء :وحدة نشرالبيانات واإلدارت الفنية.

2009 - 2007

جهاز اإلحصاء ووزارة تلبية املعايير اخلاصة باملعيار
اخلارجية والبنك املركزي .العام لنشر البيانات.

4-6 ،3-6 ،1-6

4-6 ،3-6 ،1-6

3،-1، 6-7، 6-1، 1-1
4-6

2009

اجلهة املسئولة

كل املؤسسات املنتجةللبيانات.
جهاز اإلحصاء :اإلدارةالفنية وشعبة عالقات
املستخدمني وشعبة نشر
البيانات.

قياس األداء

•إص��دار رسائل إخبارية
ون�ش��رات أخبار خاصة
ل� � �ت � ��وص� � �ي � ��ل أح� � � ��دث
املعلومات عن املنهجية.
•إصدار اجلدول الزمني
واملطبوعات في املوعد
احملدد.

اإلجراءات الرئيسية

ز

ح

ط

ي

األهداف االستراتيجية
والفرعية الداعمة

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

قياس األداء

اإلعالن للجمهور عن التوثيق الفني  /البيانات
االستكمالية اخلاصة بجميع املسوح وعمليات
إنتاج البيانات األخرى (اإلجراء (ط) حتت الهدف
االستراتيجي (.))2

،3-6 ،1-6 ،3-2 ،1-2
4-6

وضع تكنولوجيا املعلومات في خدمة نشر
البيانات

4-6 ،3-6 ،1-6

بشكل مستمر

تأسيس مدخل الكتروني على موقع جهاز اإلحصاء
إلى كل البيانات اإلحصائية أو بنوك املعلومات،
بغض النظر عن املنتج ،وبحيث يستطيع املستخدمون
النقر على موضوع واحد (إحصاءات التعليم
مث ً
ال) وإيجاد وصالت اتصال إلى كل املطبوعات
والبيانات عن املوضوع ،مبا فيها مطبوعات جهاز
اإلحصاء ومطبوعات منتجي البيانات اآلخرين
(وزارة التربية والتعليم مث ً
ال) (اإلجراء (ق) حتت
الهدف االستراتيجي (.))1

،5-4 ،2-1 ،1-1
الهدف االستراتيجي 6

2009 - 2008

جلنة التنسيق بني اإلدارات تأسيس املدخل واستخدامه
وفريق مشروع تبادل بكفاءة.
املعلومات االلكترونية في
قطر ( )QIXالتابع لألمانة
العامة للتخطيط التنموي.

2009 - 2008

جلنة التنسيق بني اإلدارات مستودع البيانات يعمل بكفاءة
وفريق مشروع تبادل ويلقي تقدير املستخدمني.
املعلومات االلكترونية في
قطر ( )QIXالتابع لألمانة
العامة للتخطيط التنموي.

تأسيس مستودع مركزي شامل للبيانات اإلحصائية
(نظام تبادل املعلومات في قطر ( )QIXوقواعد
البيانات ملؤشرات تقرير التنمية البشرية ،ومؤشرات
األهداف اإلمنائية لأللفية ،ومؤشرات دولية اخرى
وقواعد البيانات لإلحصاءات االقتصادية الكلية،
واالقتصادية اجلزئية ،واإلحصاءات االجتماعية،
والدميوغرافية ،والبيئية (اإلجراء (ر) حتت الهدف
االستراتيجي (.))1

 ،2-1 ،1-1الهدف
االستراتيجي 6

2009 - 2008

املؤسسات املنتجة للبيانات توفير التوثيق الفني  /البيانات
جهاز اإلحصاء :اإلدارات االستكمالية على املوقع.
الفنية.
املؤسسات املنتجة للبيانات استخدام تكنولوجيا املعلومات
جهاز اإلحصاء :إدارة لتحسني نشر البيانات.
تكنولوجيا املعلومات.
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تأمني الوصول إلى مجموعات البيانات اإلحصائية
مبا فيها البيانات الفردية مع احملافظة على سرية
املعلومات الشخصية لتمكني األطراف األخرى من
إجراء بحوثها وحتليلها.
تطوير مستودع للمنهجيات واملعايير وأفضل
التطبيقات  ،وغيرها من التوثيق الفني ليعمل
كقاعدة معرفية.
تأمني الوصول االلكتروني إلى املطبوعات
واملنهجية /البيانات االستكمالية.

األهداف االستراتيجية
والفرعية الداعمة

اإلطار الزمني

4-6 ،3-6 ،1-6

2008

جهاز اإلحصاء :شعبة توفير مجموعات البيانات
نشر البيانات وقسم النشر اإلحصائية ،وتطبيق قواعد
إفشاء البيانات.
االلكتروني.

2009

جهاز اإلحصاء :شعبة تأمني الوصول إلى املنهجيات
نشر البيانات وقسم النشر واملعايير ،الخ عن طريق
االنترنت والشبكات الداخلية.
االلكتروني.

2009 - 2008

جميع املؤسسات وجهاز تأمني الوصول إلى املنشورات
اإلحصاء :شعبة نشر وكذلك البيانات االستكمالية
البيانات وقسم النشر عن طريق الويب.
االلكتروني.

4-6 ،3-6 ،1-6

4-6 ،3-6 ،1-6

اجلهة املسئولة

قياس األداء

تنفيذ استراتيجيات التمكني الفرعية في املجاالت الرئيسية

اإلجراءات الرئيسية

األهداف االستراتيجية
واألهداف الفرعية الداعمة

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

مقياس األداء

استراتيجيات التمكني الفرعية
2008

جميع املؤسسات

نشر االستراتيجية

أ

تصميم استراتيجية القيادة واإلدارة

الهدف االستراتيجي 1-7 ،3

جميع املؤسسات

نشر االستراتيجية.

ب

تصميم استراتيجية إدارة املوارد البشرية.

الهدف االستراتيجي 2-7 ،3

2008

نشر االستراتيجية.

ج

تصميم استراتيجية االتصاالت.

الهدف االستراتيجي 3-7 ،3

2008

جميع املؤسسات

نشر االستراتيجية.

د

تصميم استراتيجية تقنية املعلومات.

الهدف االستراتيجي 4-7 ،3

2008

جميع املؤسسات

تصميم استراتيجيات  /برامج عمل للمجاالت الفنية
الرئيسية والقطاعية.
هـ

اإلحصاءات االقتصادية الكلية (القطاع احلقيقي ،القطاع 5-7 ،3-4 ،6-2،1-1
املالي العام ،القطاع املالي ،والقطاع اخلارجي).

2008

ج� �ه���از اإلح� �ص���اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية.
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األهداف االستراتيجية
واألهداف الفرعية الداعمة

اإلحصاءات االقتصادية األخرى (إحصاءات األسعار5-7 ،3-4 ،6-2،1-1 ،
إحصاءات التجارة اخلارجية ،إحصاءات إنتاج السلع،
إحصاءات إنتاج اخلدمات وغيرها).

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

مقياس األداء

2008

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية

اإلحصاءات الدميوغرافية والسكانية.

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2008

ج� �ه���از اإلح� �ص���اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية.

اإلحصاءات احليوية وإحصاءات الهجرة.

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2008

ج� �ه���از اإلح� �ص���اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية.

إحصاءات املساكن.

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2008

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية

إحصاءات العمل.

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2008

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية

إحصاءات التعليم والتدريب.

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2009

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية

إحصاءات دخل األسرة وإنفاقها وديونها.

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2009

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية

اإلحصاءات الصحية والقدرة البشرية (العجز).

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2009

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية

إحصاءات النوع االجتماعي وتضمني أبعاده في جميع 5-7 ،3-4 ،6-2،1-1
اإلحصاءات.

2008

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية

اإلجراءات الرئيسية
س
ع
ف

األهداف االستراتيجية
واألهداف الفرعية الداعمة

اإلطار الزمني

اجلهة املسئولة

مقياس األداء

اإلحصاءات االجتماعية والدميوغرافية األخرى.

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2009

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية

إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة.

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2009

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية

نظم املعلومات اجلغرافية.

5-7 ،3-4 ،6-2،1-1

2008

ج� �ه ��از اإلح� �ص ��اء نشر االستراتيجية.
واملؤسسات املعنية
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الملحق رقم ()1
قرار أميري رقم ( )25لسنة 2007
بإنشاء جهاز اإلحصاء
			
نحن حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر،
بعد االطالع على الدستور،
وعلى القرار األميري رقم ( )39لسنة  2006بإنشاء األمانة العامة للتخطيط
التنموي ،وعلى اقتراح مجلس الوزراء،
قررنا ما يلي:
مـــادة ()1
ينشأ جهاز يسمى “جهاز اإلحصاء” ،تكون له شخصية معنوية ،وموازنة
تلحق باملوازنة العامة للدولة.
مـــادة ()2
يتبع جهاز اإلحصاء ولي العهد ،ويكون مقره مدينة الدوحة.
مـــادة ()3
يهدف اجلهاز إلى إقامة نظام إحصائي للدولة ووضع اخلطط والبرامج

الالزمة للتنظيم واإلشراف على العمليات اإلحصائية الرسمية ،وله
في سبيل حتقيق ذلك القيام مبا يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

1القيام بالعمليات اإلحصائية االقتصادية والسكانية واالجتماعية
وإح �ص��اءات ال�ق��وى العاملة ،باإلضافة ل�لإح�ص��اءات السنوية
والدورية.
2وض��ع البرامج واألنشطة ال�لازم��ة لتنفيذ التعدادات واملسوح
والدراسات والبحوث اإلحصائية ،وحتديد أولوياتها.
3تصميم وتنفيذ النظام اآلل��ي للبيانات واملعلومات اإلحصائية
بجميع مكوناته.
4جمع وتبويب ونشر املعلومات اإلحصائية.
5إصدار النشرات اإلحصائية السنوية والدورية ،مدعومة بالرسوم
البيانية كلما دعت احلاجة إلى ذلك.
6إعداد االستمارات واجلداول والعينات وكافة متطلبات العمليات
اإلحصائية.
7استخدام التوصيات وإعداد التصانيف االقتصادية واالجتماعية
وفقاً للمناهج واملفاهيم واملصطلحات املعمول بها دولياً.
8اعتماد البيانات اإلحصائية واملعلومات التي ميكن تداولها مع
احملافظة على أمن املعلومات.
9التنسيق مع اجلهات اإلقليمية والدولية وتزويدها بالبيانات
واملعلومات الالزمة.
مـــادة ()4
يكون اجلهاز هو املصدر الرسمي جلميع البيانات والعمليات

اإلحصائية الرسمية في الدولة.
مـــادة ()5
يتولى إدارة اجلهاز رئيس ومساعد للرئيس يعاونه في
القيام مبهامه ويباشر االختصاصات التي يحددها الرئيس ،ويصدر
بتعينهما قرار أميري.
ويحل مساعد الرئيس محل الرئيس في حالة غيابه أو خلو منصبه.
مـــادة ()6
يكون لرئيس اجلهاز السلطات والصالحيات الالزمة إلدارة
شؤون اجلهاز وحتقيق أهدافه ،وله بوجه خاص ما يلي:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

1وضع السياسة العامة للجهاز واإلشراف على تنفيذها.
2إقرار خطط وبرامج اجلهاز ومتابعة تنفيذها.
3اإلشراف على الوحدات اإلدارية للجهاز.
4إقرار الهيكل التنظيمي للجهاز .وإصدار اللوائح اإلدارية واملالية
والفنية والئحة شؤون املوظفني باجلهاز.
5إقرار املوازنة التقديرية السنوية للجهاز وحسابه اخلتامي.
6أي أعمال أخرى يكلفه بها ولي العهد.
7وال تكون القرارات املنصوص عليها في البنود ( )5 ، 4 ، 1نافذة
إال بعد اعتمادها من ولي العهد.

مـــادة ()7
ميثل رئيس اجلهاز ،اجلهاز ،أمام القضاء وفي عالقته مع الغير.
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مـــادة ()8
ال يجوز أن يكون لرئيس اجلهاز أو مساعد الرئيس أو أي
من موظي اجلهاز مصلحة شخصية مباشرة أو غير مباشرة في
العقود التي تبرم مع اجلهاز أو حلسابه أو في املشاريع التي يقوم
بها.

مـــادة ()12
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا
القرار .ويعمل به من  .2007/6/12وينشر في اجلريدة الرسمية.

مـــادة ()9
للجهاز أن يستعني مبن يراه من الفنيني واخلبراء واملكاتب
واجل�ه��ات املتخصصة ،ملعاونته ف��ي أداء مهامه وحتقيق أه��داف��ه،
وإعداد ما يلزم من خطط وبرامج أو دراسات أو بحوث أو مسوح أو
تعدادات.

حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر

مـــادة ()10
يرفع رئيس اجل�ه��از إل��ى ول��ي العهد تقارير رب��ع سنوية،
وتقريراً مفص ً
ال عن أوجه نشاط اجلهاز ومشروعاته ،وسير العمل
فيه ،ومركزه املالي ،في موعد ال يتجاوز ثالثة أشهر من تاريخ انتهاء
السنة املالية ،متضمناً اقتراحاته وتوصياته.
مـــادة ()11
فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار أو في الئحة شؤون
موظفي اجلهاز ،تسرى على موظفي اجلهاز أحكام قانون اخلدمة
املدنية.
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الملحق رقم ()2
مشروع قانون اإلحصاء بدولة قطر
تقديراً ألهمية اإلحصاءات الرسمية وفائدتها للصالح العام ،باعتبارها متثل
عنصراً ضرورياً وحيوياً لنظام املعلومات في املجتمع الدميقراطي وملا تقدمه من
خدمة للدولة واالقتصاد واملجتمع فيما يتعلق بالبيانات ذات الصلة باألوضاع
االقتصادية والدميوغرافية واالجتماعية والبيئية في ال��دول��ة ،وانسجاماً مع
القرار األميري رقم ( )25لسنة  2007بإنشاء جهاز قطر لإلحصاء ،مت إصدار
قانون اإلحصاء.
مادة ()1
تعاريف
في تطبيق أحكام هذا القانون ،تكون للكلمات والعبارات التالية ،املعاني املوضحة
قرين كل منها ،ما لم يقتض السياق معنى آخر:

جهاز اإلحصاء:

جهاز قطر لإلحصاء

رئيس جهاز اإلحصاء:

رئيس جهاز قطر لإلحصاء

البيانات اإلحصائية:

جميع اإلحصاءات املتعلقة بالنواحي الدميوغرافية و االجتماعية واالقتصادية والبيئية وكل ما يتعلق بأحوال
املجتمع ونشاطاته مبا في ذلك البيانات املتعلقة بالتراخيص واملوازنات واحلسابات والتقارير اخلتامية والوثائق
والسجالت ذات الصلة بتلك األحوال والنشاطات.

اجلهات احلكومية:

الوزارات واألجهزة احلكومية األخرى والهيئات واملؤسسات العامة التي تساهم فيها الدولة.

املنشآت اخلاصة:

الشركات والشراكات واملؤسسات واملنشآت األخرى التي ميلكها فرد أو مجموعة من الشركاء سواء كانوا أشخاصاً
طبيعيني أو اعتباريني.

األسر املعيشية واألفراد

فرد أو مجموعة من األفراد يشتركون في املسكن واملأكل بشكل معتاد وتربطهم أو ال تربطهم صلة قرابة.

املستجيب:

أي جهة حكومية أو منشأة خاصة أو أسرة معيشية أو فرد يتم من خاللها احلصول على املعلومات أو تقدميها
ألغراض هذا القانون.

مادة ()2

مادة ()3

جهاز قطر لإلحصاء

المهام والواجبات العامة لجهاز قطر لإلحصاء

جهاز قطر لإلحصاء هو املكتب الوطني لإلحصاء ويعتبر املصدر
الرسمي لكافة البيانات واملعلومات اإلحصائية في دولة قطر .ويتبع
جهاز قطر لإلحصاء سمو ولي العهد.

يكون جهاز قطر لإلحصاء مسئوالً عن إنشاء نظام إحصائي وطني
ووضع برامج وخطط العمل الالزمة لتلبية اإلحتياجات اإلحصائية
للدولة ألغراض التخطيط واتخاذ القرار ورسم السياسات ومراقبة
77

األداء والتطوير والبحث العلمي ،وله في سبيل حتقيق ذلك ما يلي:

مادة ()4

1 .1ال�ق�ي��ام ب��األن�ش�ط��ة اإلح�ص��ائ�ي��ة ف��ي امل �ج��االت ال��دمي��وغ��راف�ي��ة
و اإلجتماعية و اإلقتصادية و البيئية و غيرها من العمليات
اإلح �ص��ائ �ي��ة مم��ا ل��ه ع�لاق��ة ب��اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة وامل�ن�ش��آت
اخلاصة واألسر املعيشية واألفراد ويشمل ذلك إنتاج إحصاءات
احلسابات القومية وإح�ص��اءات أسعار املستهلك وغيرها من
سلسلة إحصاءات االقتصاد الكلي.

التعدادات والمسوح

.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
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2إع��داد البرامج واألنشطة املطلوبة إلج��راء التعدادات واملسوح
والدراسات والبحوث اإلحصائية.
3جمع وإعداد وحتليل ونشر البيانات واملعلومات اإلحصائية.
4إصدار النشرات اإلحصائية والتقارير التحليلية املناسبة بشكل
دوري.
 5بناء وتطوير نظم معلومات إحصائية فعالة.
6استخدام أساليب إحصائية متقدمة مطابقة ملعايير اجل��ودة
املعمول بها دولياً.
7حتقيق التنسيق والتكامل واالنسجام مع اإلحصاءات التي تنتجها
اجلهات احلكومية األخرى.
8التنسيق مع املنظمات الدولية واإلقليمية فيما يتعلق باجلوانب
اإلحصائية.

يتم إج��راء تعدادات السكان واملساكن مرة كل عشر سنوات
والتعدادات االقتصادية كل ما دعت احلاجة بقرار من مجلس الوزراء
بنا ًء على اقتراح رئيس جهاز قطر لإلحصاء .ويتعني على رئيس جهاز
اإلحصاء وضع برنامج ملسوحات األسراملعيشية واملنشآت واملسوحات
األخرى للسنوات التالية لتقدمي املعلومات في الوقت املطلوب في املجاالت
الدميوغرافية واالجتماعية واالقتصادية وغيرها من املجاالت.
ولرئيس جهاز اإلحصاء أن يحدد مواعيد وفترات وطرق
إجراء التعدادات واملسوح ونشر نتائجها وحتديد اجلهات التي تتولى
تقدمي الدعم جلهاز اإلحصاء عند إجرائه هذه التعدادات واملسوح.
مادة ()5
التعاون
ينبغي على اجلهات احلكومية واملنشآت اخلاصة واألسر
املعيشية واألف ��راد التعاون م��ع جهاز اإلح�ص��اء ع��ن طريق تزويده
بجميع البيانات التي يطلبها ،واتباع التعليمات الفنية عند إعداد
اإلحصائيات .ويجب على اجلهات احلكومية التي تقوم بجمع وإنتاج
البيانات اإلحصائية الرسمية أن تقدم كل تلك البيانات إلى جهاز

اإلحصاء وفقاً ملعايير اجلودة واملتطلبات الفنية واملواعيد احملددة.
ويجوز جلهاز اإلحصاء أن يحدد لتلك اجلهات ،املعايير
املناسبة والتصنيفات واإلجراءات التي ينبغي اتباعها ،وذلك لغرض
حتسني جودة اإلحصاءات الرسمية وتعزيز قابليتها للمقارنة.
على أص�ح��اب املنشآت اخل��اص��ة ـ وممثليهم ـ أن يسمحوا
ملوظفي جهاز اإلحصاء املكلفني بإجراء املسوح أو التعدادات أو جمع
البيانات بدخول منشآتهم ،في أوق��ات العمل العادية ،واالط�لاع على
كافة املستندات الالزمة للتحقق من صحة املعلومات التي مت تقدميها،
ويصدر بتكليف هؤالء املوظفني ،قرار من رئيس جهاز قطر لإلحصاء.
مادة ()6
العمليات الميدانية للجهات األخرى
ع�ل��ى اجل �ه��ات احل�ك��وم�ي��ة وامل �ن �ش��آت اخل��اص��ة واألف� ��راد
استشارة جهاز اإلحصاء قبل تنفيذ أي عمليات إحصائية ميدانية
تتعلق بالوحدات السكانية أو األسر املعيشية أو األفراد أو املنشآت،
ما لم يكن ذلك العمل تنفيذاً لواجباتها وفق قرار إنشائها.

يحق جلهاز اإلحصاء أن يقدم مالحظاته حول التفسيرات اخلاطئة
أو إساءة استخدام البيانات اإلحصائية ،بالطريقة التي يراها مالئمة.
مادة ()7
السرية
سرية البيانات مكفولة ،ويجب التعامل مع جميع البيانات املتعلقة
باملنشآت اخلاصة واألفراد باعتبارها معلومات سرية ال يجوز إفشاءها ألي
طرف أو أشخاص غير مخولني بذلك إال مبوافقة خطية من صاحب الشأن.
ويحظر متاماً استخدام املعلومات الواردة لغير األغراض اإلحصائية.
ال يجوز جلهاز اإلحصاء نشر أسماء امل��زودي��ن بالبيانات
وعليه اتخاذ اإلجراءات والتدابير الضرورية ملنع التعريف املباشر أو
غير املباشر مبزودي البيانات.
ومع مراعاة شرط السرية املشار إليه ،يجوز للجهات التي
تشترك في جمع بيانات أو معلومات إحصائية ،تبادلها فيما بينهم،
منعاً لتكرار طلب املعلومات من املصدر.

وتسترشد اجلهات املذكورة أعاله بتوجيهات جهاز اإلحصاء
بشأن منهج البحث من حيث اإلط��ار اإلحصائي املستخدم وأسلوب
العينات ومحتوى ومفاهيم استمارات املسح والتصنيفات املستخدمة.
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مادة ()8

مادة ()10

محظورات إساءة استخدام للمعلومات

إعاقة أو رفض تقديم معلومات أو تقديم
معلومات زائفة

ال يجوز استخدام أي بيان إحصائي أو االستناد إليه في
ترتيب أي عبء مالي ضد من تقدم به .كما ال يجوز اتخاذه دلي ً
ال
في جرمية أو أس��اس�اً ألي إج��راء أو تصرف أو مساءلة قانونية.
ولكن يجوز استخدامه كدليل ضد من قدم معلومات غير صحيحة
باملخالفة ألحكام هذا القانون.
مادة ()9
محظورات كشف المعلومات
يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز ستة أشهر وبغرامة ال تتجاوز خمسة
آالف ريال قطري ( )5.000أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل موظف
أفشى معلومات إحصائية املشار إليها في املادة ( )7أعاله ،أو سراً
من األسرار الشخصية أو أسرار الصناعة أو التجارة أو غيرها من
األسرار التي يكون اطلع عليها بحكم عمله.
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يعاقب باحلبس مدة ال تتجاوز ثالثة أشهر وبغرامة ال تتجاوز ألفي
ريال قطري ( )2.000أو بإحدى هاتني العقوبتني ،كل من:
رفض أو جتاهل اإلجابة أو تعمد إعطاء إجابات غير صحيحة رداً
على أسئلة ضرورية تتعلق باملعلومات املطلوبة وفقاً ألحكام هذا
القانون.
رفض أو جتاهل تقدمي أي معلومات أو تعبئة أي إستمارات أو مناذج
ضرورية أو رفض إعادتها عند طلبها منه أو تعمد تقدمي معلومات
غير صحيحة أو مضللة أو ممارسة أي شكل من أشكال اخلداع وفقاً
ألحكام هذا القانون.
رفض أو جتاهل وصول األشخاص املخولني من قبل جهاز اإلحصاء
على مستندات أو سجالت مودعة في مكتب يتبع ألي جهة حكومية أو
منشأة خاصة وحتوي معلومات مطلوبة وفقاً ألحكام هذا القانون.
عطل ع�م��داً ،ب��أي شكل من األش�ك��ال ،أو طلب تعطيل أي شخص
مكلف بتنفيذ أي من الواجبات وفقاً ألحكام هذا القانون.
نشر عمداً أو ساعد على نشرمعلومات غير صحيحة تتعلق بإحصاء
أو تعداد أو مسح.
أج��رى إح �ص��ا ًء أو اش �ت��رك ف��ي إج��رائ��ه على نحو يخالف أحكام
القانون.
ح � �ص� ��ل أو ش� � � ��رع ف� � ��ي احل � � �ص� � ��ول ع � �ل� ��ى ب� � �ي � ��ان � ��ات س ��ري ��ة

ل� �غ���رض اإلح� � �ص � ��اء دون أن ي� �ك���ون م � �خ� ��والً ب���ذل���ك ق ��ان ��ون� �اً.
مادة ()11
يكون للموظفني ال��ذي��ن يصدر بتحديد أسمائهم ق��رار م��ن رئيس
جهاز اإلحصاء صفة مأموري الضبط القضائي في التحقق وإثبات
اجلرائم التي تقع باملخالفة ألحكام هذا القانون.
مادة ()12
يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.
مادة ()13
على جميع اجلهات املختصة ،كل فيما يخصه ،تنفيذ هذا القرار،
ويعمل به من تاريخ نشره في اجلريدة الرسمية.
حمد بن خليفة آل ثاني
أمير دولة قطر
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الملحق رقم ()3

المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية

املصدر :دليل األمم املتحدة للمنظمات اإلحصائية،
الطبعة الثالثة :تشغيل وتنظيم املؤسسة اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة
إذ تضع نصب العني أن البيانات اإلحصائية الرسمية قاعدة أساسية للتنمية
في امليادين االقتصادية والدميوغرافية واالجتماعية والبيئية ومن أجل املعرفة املتبادلة بني
الدول والشعوب في العالم،
وإذ تضع نصب العني الثقة األساسية للجمهور في املعلومات اإلحصائية
الرسمية تعتمد إلى حد كبير على احترام القيم واملبادئ اجلوهرية ،التي هي أساس أي
مجتمع يسعى إلى فهم نفسه واحترام حقوق أبنائه،
وإذ تضع نصب العني أن جودة اإلحصاءات الرسمية وبالتالي جودة املعلومات
املتوافرة للحكومة ف��إن االقتصاد واجلمهور يعتمدان عموما على تعاون املواطنني،
املؤسسات ،واملجيبني اآلخرين في تقدمي البيانات املناسب والقابلة للتصديق الالزمة
لعمليات إع ��داد البيانات اإلحصائية ال�ض��روري��ة وعلى ال�ت�ع��اون ب�ين مستخدمي
اإلحصاءات ومنتجيها بهدف تلبية حاجات املستخدمني،
وإذ تستذكر جهود املؤسسات احلكومية واملنظمات غير احلكومية النشيطة في

ميدان اإلحصاء لتثبيت معايير ومفاهيم إلجراء املقارنة بني الدول،
الدولي،

وإذ تستذكر كذلك إعالن املبادئ األخالقية للمعهد اإلحصائي

وإذ عبرت عن االعتقاد بأن القرار  )47( Cالذي تبنته الهيئة
االقتصادية ألوربا في  15أبريل  1992ذو أهمية عاملية،
وإذ تأخذ في عني االعتبار أن مجموعة عمل خبراء اإلحصاء،
في دورتها الثامنة املنعقدة في بانكوك في نوفمبر  ،1993والتي كلفتها جلنة
اإلحصاء التابعة للهيئة االقتصادية واالجتماعية آلسيا والباسفيكي لبحث
املبادئ األساسية ،قد وافقت من حيث املبدأ على صيغة الهيئة االقتصادية
ألوربا وأكدت أن تلك املبادئ ميكن تطبيقها على كل الدول ،تتبنى املبادئ
التالية لإلحصاءات الرسمية:
1 .1متثل اإلحصاءات الرسمية عنصرا ال ميكن االستغناء عنه في نظام
املعلومات في املجتمع الدميوقراطي يخدم احلكومة واالقتصاد واجلمهور
بالبيانات عن احلالة االقتصادية والدميوقراطية واالجتماعية والبيئية.
ولهذه الغاية جتمع اإلحصاءات الرسمية التي حتقق الفائدة العملية
وتوضع في املتناول على أس��اس غير متحيز باملؤسسات اإلحصائية
الرسمية لتلبية حق املواطنني في املعلومات العامة.
2 .2للمحافظة على الثقة في اإلح�ص��اءات الرسمية حتتاج املؤسسات
الرسمية إلى أن تقرر ،وفقا العتبارات مهنية صرف مبا فيها املبادئ
العلمية واألخ�لاق املهنية ،الطرق واإلج��راءات جلمع ومعاجلة وخزن

تقدمي البيانات اإلحصائية.
3 .3لتسهيل التفسير الصحيح للبيانات تتولى املؤسسات اإلحصائية
املعلومات وفقا للمعايير العلمية عن مصادر وط��رق وإج��راءات
اإلحصاء.
4 .4يحق للمؤسسات اإلحصائية التعليق على التفسير اخلاطئ وإساءة
استخدام اإلحصاءات.
5 .5ميكن احل�ص��ول على البيانات ل�لأغ��راض اإلحصائية م��ن ك��ل أن��واع
امل�ص��ادر ،س��واء كانت مسوحا إحصائيا أو سجالت إداري ��ة .وتتولى
املؤسسات اإلحصائية اختيار املصدر فيما يتعلق باجلودة ،التوقيت
املناسب ،التكاليف والعبء على املجيبني.
6 .6البيانات الشخصية ال�ت��ي جتمعها امل��ؤس�س��ات اإلحصائية إلع��داد
اإلحصائيات ،سواء كانت تشير إلى أشخاص طبيعيني أو قانونيني،
تكون سرية متاما وتستعمل حصريا لألغراض اإلحصائية.
7 .7تعلن القوانني والتعليمات واإلج� ��راءات التي تعمل مبوجبها النظم
اإلحصائية.
8 .8التنسيق بني املؤسسات اإلحصائية داخ��ل ال��دول جوهري لتحقيق
الرسوخ والكفاءة في النظام اإلحصائي.
9 .9استخدام املؤسسات اإلحصائية في كل دول��ة املفاهيم والتصنيفات
والطرق الدولية يدعم رسوخ وكفاءة النظم اإلحصائية على كل املستويات
الرسمية.
1010التعاون الثنائي واملتعدد األطراف قي اإلحصاء يقود إلى حتسني نظم
اإلحصاءات الرسمية في الدول كافة.
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الملحق رقم ()4
المخطط التنظيمي لجهاز اإلحصاء
اللجنة االستشارية لإلحصاء
وحدة التعاون الفني

إدارة اإلحصاءات
الديموغرافية
واالجتماعية والتحليل
اإلحصائي
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إدارة التعدادات
والمسوحات األسرية
واألساليب اإلحصائية

قسم اإلحصاءات
الديموغرافية والتحليل
اإلحصائي
قسم اإلحصاءات
االجتماعية

قسم األساليب
اإلحصائية والمسوحات
األسرية

قسم إحصاءات البيئة
والتنمية المستدامة

وحدة االتصال

نائب الرئيس

قسم تعدادات
السكان والمساكن

قسم إحصاءات
السجالت اإلدارية

الرئيس

قسم العمليات
المكتبية والميدانية

إدارة اإلحصاءات
االقتصادية والحسابات
القومية

إدارة تقنية المعلومات

قسم إحصاءات
االقتصاد الكلي

قسم نظم
المعلومات الجغرافية

قسم اإلحصاءات
القطاعية

قسم تطوير األنظمة
والنشر االلكتروني

قسم منهجيات
المسوح

قسم الدعم الفني
والعمليات
قسم التطبيقات الديموغرافية
واالجتماعية واالقتصادية

إدارة الشؤون اإلدارية
والمالية

قسم الموارد البشرية

قسم الشؤون المالية

قسم الخدمات اإلدارية
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