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� االطر •
� العملتنظمال��

� وااإلقل��� و العال�� الصع�د ع�االحصا��
لوط��

الع���ة،�ةاإلحصائلألجهزةالحال�ةالتنظ�م�ةواله�ا�لاإلحصائّ�ةالممارسات•
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� الرسم�ةاإلحصائ�اتتقي�م•

� مستوىع�الع���ةالدول�� �عاتالقوان�� وال���
ت��اتواألطر اإلحصائّ�ة المفعول،السار�ةوال��

مقارنتهاbenchmarkingالدول�ةالممارساتأفضلمع �
�

ءاإلحصا مجال�



 �
االطر القانون�ة المنظمة للعمل االحصا��

ة، الم�ادئ األساس�ة لإلحصائ�ات الرسم�: المستوى العال�� ❖
حدةوالم�ادئ العامة إلدارة جودة الب�انات اإلحصائ�ة لألمم المت

� لإلحصاء، مدونة ال: المستوى االقل��� ❖
ممارسات الميثاق االف����

، دل�ل القان � ون العام االحصائ�ة الفض� ل�لدان االتحاد األورو��
� الدول الع���ة، ميثاق العمل اإلحص

� لإلحصاءات الرسم�ة ��
ا��

...لدول مجلس التعاون لدول الخليج الع���ة 

❖ �
�عات وترات�ب وطن�ة:  المستوى الوط�� � و��� قوان��



الم�ادئ األساس�ة لإلحصائ�ات الرسم�ة

�ةالرسماإلحصاءاتلها تخضعالم�ادئمنمجموعةا�الحاجة
واضحةأص�حت

واإلتحاد الوس�أورو�ا �لدان�دأت �
� السابقالسوفي��

�
منالتحول�

� السوقاقتصاد إ�مرك��ا المخططةاالقتصادات
�

مان�ن�اتالثنها�ة�
وري اءاتإحصس�نتجالوطن�ةاإلحصائ�ةنظمها أنمنالتأ�د ال��

موموثوقةمناس�ة � ةالراسخوالعلم�ةالمهن�ة�المعاي�� تل��
الرسم�ةاإلحصاءاتمستعم�� ثقةإعادة �

�
ائ�ةاإلحصالنظمنزاهة�

المنتجةاإلحصائ�اتصحةإ�االطمئنان



)2(الم�ادئ األساس�ة لإلحصائ�ات الرسم�ة

مؤتمر وضع � � اإلحصائي�� األساس�ةالم�ادئ)CES(األورو�ي��
� الرسم�ةلإلحصاءات

�
،1991عام�

ا اعتمادها تم
�
� الحق

�
ألورو�ااالقتصاد�ةاللجنةق�لمن1992عام�

اإلحصائيونا��شف:
ورةتكنلمالم�ادئأن• فقطأورو��ة��
وىالمستع�اعتمادها و�مكن�كث�� أوسعأهم�ةذاتالم�ادئ•

العال�� 



)3(الم�ادئ األساس�ة لإلحصائ�ات الرسم�ة

ا�أفضتدول�ة�شاور عمل�ة:

�عالرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئع�المصادقة•
حدةالمتلألمماإلحصائ�ةاللجنةطرفمنالعال�� الصع�د 

 �
�

1994عامالخاصةدورتها �
� لتلكمماثلةم�ادئ•

�لدانلاالقتصاد�ةاللجنةأقرتها ال��
أورو�ا

ورةالدول�شجيع• ام��� � ضمانأجلمنالم�ادئبهذەاالل��
عال�ةوجودةمصداق�ةذاتإحصاءاتإعداد 



)4(الم�ادئ األساس�ة لإلحصائ�ات الرسم�ة

اإلحصائ�ةاللجنةأ�شأت2011عام �
�

� و الثان�ةدورتها � األر�ع��
� عملف��ق

:�ةالرسملإلحصاءاتاألساس�ة�الم�ادئمع��

أخذ ح�� األساس�ةالم�ادئوتحد�ثتنقيح•
ُ
� ت

�
التطوراتار االعت��

 �
1994عاماألو�للمرةإعتمادها منذاستجدتال��



)5(الم�ادئ األساس�ة لإلحصائ�ات الرسم�ة

ّوجت
ُ
� الرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئب�نقيحالمهّمةت

المجلسأقرها ال��
� واالجتما�� االقتصادي

�
واعتمدتها 2013يوليو24المؤرخ2013/21قرارە�

� المتحدةاألمم
� النحو ع�،2014يناير��29

:اآل��

�ّ :1الم�دأ• ي��تما �جمعتقومأنالرسم�ة�اإلحصاءاتالمعن�ةالو�االت ع�يتع��
ەالرسم�ةاإلحصاءاتمنالعمل�ةفائدته � وتوف�� � لحقهموفاءبتجرد للمواطن��

�
�

المعلوماتع�الحصول
 اإلحصائ�ة،الو�االت تقومأن�لزم:2الم�دأ•

�
شمل�دق�قةفن�ةالعت�اراتوفقا

،السلوكوآدابالعلم�ةالم�ادئ �
�اناتالبجمعو�جراءاتأسال�ببتحد�د المه��

ها اإلحصائ�ة � وعرضهاوتخ��نها وتجه��
 اإلحصائ�ة،الو�االت تقوم:3الم�دأ•

�
عنماتمعلو بتقد�مالعلم�ة،للمعاي�� وفقا

� واإلجراءاتواألسال�باإلحصاءاتمصادر 
 ،�شأنهاتطبقال��

�
ا السل�متفس�� للت�س��

للب�انات



)6(الم�ادئ األساس�ة لإلحصائ�ات الرسم�ة

�ّ :4الم�دأ• قأنالرسم�ة�اإلحصاءاتالمعن�ةالو�االت ع�يتع��
�
تفس�� أيّ ع�تعل

لإلحصاءاتسل�مغ�� استعمالأوخا�� 
سواء�ان،مصدرأيّ مناإلحصائ�ة،لألغراضالب�انات،ع�الحصول�جوز :5الم�دأ•

� .اإلدار�ةالسجالتأو اإلحصائ�ةاالستقصائ�ةالدراساتمن
اإلحصائ�ةت للو�اال و�����

� تضعأنالمصدر تختار و�� 
�

والعبءال�فوالت�والتوق�تالنوع�ةعنا�االعت�ار �
� �اهلع��قعالذي المجيب��

� :6الم�دأ• ّ
� �األفراد المتعلقةالب�اناتع�التامةال��ةإضفاءيتع��

تجمعها ال��
قتسواءاإلحصاءات،إعداد ألغراضاإلحصائ�ةالو�االت 

�
� طب�ع�أشخاصتعل أو ي��

، � � معن����  استخدامها و�تع��
�
� ق�ا

اإلحصائ�ةاألغراض��



)7(الم�ادئ األساس�ة لإلحصائ�ات الرسم�ة

تاح:7الم�دأ•
ُ
،للجمهورت � � والتداب�� واألنظمة،القوان��

ظمها �موجبتعملال��
ُ
الن

اإلحصائ�ة
� الت�سيق:8الم�دأ• وريأمر ال�لدانداخلاإلحصائ�ةالو�االت ب�� ا�ساقةل�فال��

� النظام
وكفاءتهاإلحصا��

� اإلحصائ�ةالو�االت ق�ام:9الم�دأ•
�

م،المفاه��استخدامال�لدانمن�لد �ل�
ظما�ساق�عزز الدول�ةواألسال�بوالتص��فات،

ُ
جميعع�ها وكفاءتاإلحصائ�ةالن

الرسم�ةالمست��ات
� التعاون�سهم:10الم�دأ•

�
د الثنا�

ّ
� األطرافوالمتعد

�
� اإلحصاءاتمجال�

�
� � تحس��

ظم
ُ
� الرسم�ةاإلحصاءاتن

.ال�لدانجميع��



الم�ادئ األساس�ة لإلحصائ�ات الرسم�ةتنف�ذدل�ل

العملف��ق �
األساس�ة�الم�ادئالمع��

عم�� دل�لبوضعالرسم�ةلإلحصاءات
:�شمل

نف�ذ،التتع��ز ك�ف�ة�ـشأنتوجيه�ـةم�ـادئ•
دينالـصع�ع�الج�دةالممارساتإ�اس�نادا 
 �

واإلقل�مـيالـوط��
لدىالج�دةوالممارساتالجد�دةالتطورات•

ها الوطن�ةاإلحصائ�ةالم�اتب � منمنوغ�� ت��
ومستخدميهااإلحصاءات

ظمالناستقاللكفالةك�ف�ةحولتوص�ات•
�امل�ش�لالوطن�ةاإلحصائ�ة



الم�ادئ األساس�ة لإلحصاءات الرسم�ة وأهداف التنم�ة 
)SDGs(المستدامة 

اتثالثتصم�متم التنف�ذ وسائلتع��ز "17الهـدفمستوىع�مؤ��
ا�ةوت�ش�ط الذيالتقدملرصد ،"المستدامةالتنم�ةأجلمنالعالم�ةال��

� صحيح�ش�لالدولتحرزە
�

ذاتامةالمستدالتنم�ةأهدافتنف�ذ س�اق�
اتوتتمثل.اإلحصائ�ة�القدرةالصلة � الثالثةالمؤ��

�
�:

� ال�لدانعدد :2.18.17المؤ�� 
�عاتلديها ال�� معوافقتتوطن�ةإحصائ�ة���

�انإذا ما 2.18.17المؤ�� و�ق�س.الرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئ
�ــــعما دولةلدىيوجد  ��� �

� إحصا��
الوطن�ةةاألساس�الم�ادئمعيتوافقوط��

.لإلحصاء
� ال�لدانعدد :3.18.17المؤ�� 

�امل�الممولةوطن�ةإحصائ�ةخطةلديها ال��
.التم��لمصدر �حسبالتنف�ذ،وق�د 

القدرةلتع��ز المتاحةالموارد لجميعالدوالر�ةالق�مة:1.19.17المؤ�� 
� اإلحصائ�ة

.النام�ةال�لدان��



الم�ادئ األساس�ة لإلحصاءات الرسم�ة وأهداف التنم�ة 
)SDGs(المستدامة 

� تّم  ا�ة"منظمةتعي�� � ال��
�

� التنم�ةأجلمناإلحصاء�
�

حاديالالقرن�
�ن اتلهذەراع�ةكو�الةParis21"والع�� .المؤ��

Paris21 2020ع�د ال�ل�ان ال�ي ل�یها ت���عات إح�ائ�ة و���ة م��افقة مع م�ادئ األم� ال����ة األساس�ة لإلح�اءات ال�س��ة، تق��� 



الم�ادئ األساس�ة لإلحصاءات الرسم�ة وأهداف التنم�ة 
)SDGs(المستدامة 

Paris21 2020وقام� ب���ي ت���ع إح�ائي ی��اف� مع م�ادئ األم� ال����ة األساس�ة، تق��� 2016ع�د ال�ول ال�ي ل� ت�� ل�یها ت���عات إح�ائ�ة ق�ل 



حدة الم�ادئ العامة إلدارة جودة الب�انات اإلحصائ�ة لألمم المت

� وثيقارت�اط❖ اناتالب�جودةإلدارةالعامةوالم�ادئالرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئب��
المتحدةلألمماإلحصائ�ة

مست��ات4❖

� النظامإدارة:أالمستوى❖
اإلحصا��

ت��اتإدارة:بالمستوى❖ للجودةالداعمةالمؤسس�ةال��

اإلحصائ�ةالعمل�اتإدارة:جالمستوى❖

اإلحصائ�ةالمخرجاتإدارة:دالمستوى❖

اتو�� الجودةومتطل�اتم�ادئمنعددا �ظممستوى�ل❖ أساس�ةمؤ��



حدة الم�ادئ العامة إلدارة جودة الب�انات اإلحصائ�ة لألمم المت

� النظامإدارة❖
�

اإلحصا�

� النظامعملت�سيق-1الم�دأ•
اإلحصا��

�اناتالبومقد�� الب�اناتمستعم�� معالعالقاتإدارة-2الم�دأ•

اإلحصائ�ةالمعاي�� إدارة-3الم�دأ•



حدة الم�ادئ العامة إلدارة جودة الب�انات اإلحصائ�ة لألمم المت

المؤسس�ةالب�ئةإدارة❖

المهن�ةاالستقالل�ةضمان–4الم�دأ❖

والموضوع�ةالح�اد ضمان–5الم�دأ❖

الشفاف�ةضمان–6الم�دأ❖

وأمنهااإلحصاءات��ةضمان-7الم�دأ❖

امضمان–8الم�دأ❖ � �الجودةاالل��

المواردكفا�ةضمان-9الم�دأ❖



حدة الم�ادئ العامة إلدارة جودة الب�انات اإلحصائ�ة لألمم المت

اإلحصائ�ةالعمل�اتإدارة❖

المنهج�ةالسالمةضمان-10الم�دأ•

الت�لفةفعال�ةضمان–11الم�دأ•

التنف�ذسالمةضمان-12الم�دأ•

� لمجاع�الواقعالعبءإدارة-13الم�دأ• يب��



حدة الم�ادئ العامة إلدارة جودة الب�انات اإلحصائ�ة لألمم المت

اإلحصائ�ةوالمخرجاتالعمل�اتإدارة❖

المالءمةضمان–14الم�دأ•

والموثوق�ةالدقةضمان–15الم�دأ•

�المواع�دوالتق�د التوق�تحسنضمان–16الم�دأ•

ووضوحهااإلحصاءاتا�الوصولضمان-17الم�دأ•

للمقارنةوالقا�ل�ةاال�ساقضمان-18الم�دأ•

الفوق�ةالب�اناتإدارة-19الم�دأ•



� الم�ادئ العامة إلدارة جودة الب�انات اإلحصائ�ة والم �ادئ العالقة ب��
األساس�ة لإلحصاءات الرسم�ة لألمم المتحدة 

المبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة المبادئ العامة إلدارة جودة البیانات 
10اإلحصائیة 9 8 7 6 5 4 3 2 1

إدارة النظام اإلحصائي
 يتنسیق عمل النظام اإلحصائ-1المبدأ 

  
إدارة العالقات مع مستعملي -2المبدأ 

البیانات ومقدمي البیانات
 إدارة المعاییر اإلحصائیة-3المبدأ 

إدارة البیئة المؤسسیة
   ضمان االستقاللیة المھنیة–4المبدأ 
       ضمان الحیاد والموضوعیة–5المبدأ 
  ضمان الشفافیة–6المبدأ 


ضمان سریة اإلحصاءات -7المبدأ 
وأمنھا

 ضمان االلتزام بالجودة–8المبدأ 

 ضمان كفایة الموارد-9المبدأ 

دعما قویا *
من المبادئ 

األساسیة 
oعم تكمیلي د

من المبادئ 
األساسیة 



� الم�ادئ العامة إلدارة جودة الب�انات اإلحصائ�ة والم �ادئ العالقة ب��
األساس�ة لإلحصاءات الرسم�ة لألمم المتحدة 

المبادئ األساسیة لإلحصاءات الرسمیة
ةالمبادئ العامة إلدارة جودة البیانات اإلحصائی

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1
إدارة العمل�ات اإلحصائ�ة

   ضمان السالمة المنهج�ة-10الم�دأ 

  ضمان فعال�ة الت�لفة–11الم�دأ 

 ضمان سالمة التنف�ذ-12الم�دأ 

 � لمجاإدارة العبء الواقع ع� -13الم�دأ  يب��

إدارة العمل�ات والمخرجات اإلحصائ�ة

   ضمان المالءمة–14الم�دأ 

  ضمان الدقة والموثوق�ة–15الم�دأ 

 
ضمان حسن التوق�ت والتق�د –16الم�دأ 

�المواع�د

 
ضمان الوصول ا� اإلحصاءات -17الم�دأ 

ووضوحها

   ةضمان اال�ساق والقا�ل�ة للمقارن-18الم�دأ 

  إدارة الب�انات الفوق�ة-19الم�دأ 

دعما قویا *
من المبادئ 

األساسیة 
oعم تكمیلي د

من المبادئ 
األساسیة 



� مجال اإلحصاءات 
�

دل�ل األمم المتحدة، لضمان الجودة �
الرسم�ة 

� ودةالجلضمانالمتحدة،األممدل�لتط��ر تّم ❖
�

�
ق�لمن2019عامالرسم�ةاإلحصاءاتمجال
اءف��ق � الخ��

مانلضالوطن�ة�األطر المع��
،الجودة

مةالالز والتوجيهاتاألدلةتوف�� إ�يهدف❖
 � � وتحتط��ر مناإلحصائ�ةاألجهزةلتمك�� س��
ةومتناسـقمت�املةإحصائ�ةمخرجاتو�نتاج
االستخداماستخدامها �قصد الجودةوعال�ة
� األمثل

تحقيقو الس�اساتوصنعالقرار اتخاذ ��
التنم��ةاألهداف

https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/references/UNNQAFManual-FR-(final-manuscript)-April-2021.pdf



� مجال اإلحصاءات 
�

دل�ل األمم المتحدة، لضمان الجودة �
الرسم�ة 

:الدل�لي�ناول❖

� �ما اإلحصائ�ة،الب�اناتجودةضمان❖
�

�
ومقد�� الجد�دةالب�اناتمصادر ذلك

واإلحصاءاتوالب�اناتالجدد الب�انات
اتالمتعلقة التنم�ةأهداف�مؤ��

.المستدامة

ونموذجا الجودة،ضمان�شأنتوص�ات❖
� إلطار 

الجودة،لضمانعاموط��
.لتنف�ذەعمل�ةوتوجيهات



الم�ادئ االحصائ�ة المستخدمة ع� الصع�د 
الدو�� واإلقل��� 



ل��� الم�ادئ االحصائ�ة المستخدمة ع� الصع�د الدو�� واإلق

:عرض

،االتحاد ل�لدانالفض�االحصائ�ةالممارسات❖ � األورو��

اإلف��ق�ة،لل�لداناإلحصائ�ةالممارساتمدّونة❖

،OECDوالتنم�ةاالقتصاديالتعاونمنظمة"توص�ة"❖



 �
�

)1(المدونة االف��ق�ة للعمل االحصا�
� الميثاقاعتماد تّم 

� االتحاد مفوض�ةق�لمنلإلحصاءاإلف����
� األف����

�
�

:التال�ةالرئ�س�ةالعنا� منو�تألف؛2009عام

المهن�ةاالستقالل�ة:1الم�دأ❖
العلم�ةاالستقالل�ة-
اهة- � ال��
المسؤول�ة-
الشفاف�ة-



 �
�

)2(المدونة االف��ق�ة للعمل االحصا�
الجودة:2الم�دأ❖

األهم�ة-
االستدامة-
الب�اناتمصادر -
والموثوق�ةالدقة-
اإلستمرار�ة-
المقارنةوقا�ل�ةاال�سجام-
المناسبالتوق�ت-
األحداثمسايرة-
الخصوص�ات-
.النوع�ةبناء-



 �
�

)3(المدونة االف��ق�ة للعمل االحصا�

المواردوحشد الب�اناتجمعصالح�ات:3الم�دأ
الصالح�ات-
ال�اف�ةالموارد -
ال�لفةفعال�ة-
ال��� :4الم�دأ❖

الوصول-
� معالحوار - المستخدم��
والفهمالوض�ح-
امن- � ال��
التصحيح-



 �
�

)4(المدونة االف��ق�ة للعمل االحصا�

والمعلوماتالب�اناتمصادر حما�ة:5الم�دأ❖
ال��ة-
الب�اناتلمصادر الضماناتتقد�م-
الهدف-
� األساس-

المنط��
والتعاونالت�سيق:6الم�دأ❖

الت�سيق-
التعاون-



 �
�

)5(المدونة االف��ق�ة للعمل االحصا�
علقيتف�ما وخاصة،الرسم�ةلإلحصائ�اتاألساس�ةالم�ادئنفس❖

...والجودةوالتم��لوالمنهج�ةالفن�ة�المسائل

الدولاجاتاحت�ا�لالستجا�ةوالجهوياإلقل��� التعاونع�التأ��د ❖
� واالتحاد 

وضمانةجودوذاتالموثوقةاإلحصائ�ةالب�اناتا�االف����
انتاجها،د�مومة

المهن�ة،�االستقالل�ةالمتعلقالم�دأ وض�حعدم❖

ال�س�ة�تو�سفقطاإلف��ق�ة؛ال�لدانجلق�لمنعليها المصادقة❖
الع���ةلل�لدان



 � )1( مدونة الممارسات الفض� �االتحاد االورو��

، ،حد إ�تغ�� رئ�س�ةالالم�ادئنفسكب��
 �

المتحدةاألممم�ادئتتضمنها ال��
األساس�ة

 ا أ��� � قةالمسائلع�ترك��
�
المتعل

مةالمعلو ونوع�ةالمهن�ة�االستقالل�ة
هاوك�ف�ةاإلحصائ�ة ���

الممارساتمدونةع�المصادقة
لدانال��لّ ق�لمناألورو��ةاإلحصائ�ة
2005مرةألولعاماألورو��ة

 2017عامتحي�نها



 � )2( مدونة الممارسات الفض� �االتحاد االورو��

 س�ةالمؤسالب�ئةتغ�� م�دئا 16إ��س�ند
اإلحصائ�ةوالمخرجاتاإلنتاجوعمل�ات

منمجموعةم�دأ �لتحتتندرج
ات قةالمؤ��

�
اتالممارس�أفضلالمتعل

� والمعاي�� 
لوال��

�
طبيقتعندمرجعا �ش�

المدونة

https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142



)3( مدونة الممارسات االحصائ�ة األورو��ة

المؤسس�ةالب�ئة
المهن�ة؛االستقالل�ة•
والتعاون؛الت�سيق•
الب�انات؛جمعَصالح�ة•
الموارد؛مالئمة•
ام• � �الجودة؛االل��
اإلحصائ�ة؛ال��ة•
.والموضوع�ةالح�اد •



)4( مدونة الممارسات االحصائ�ة األورو��ة

اإلحصائ�ةالعمل�ات
السل�مة؛المنهج�ة•
المناس�ة؛اإلحصائ�ةاإلجراءات•
؛ع�العبءتخف�ف• � المستج����
.الت�لفةفعال�ة•



)5( مدونة الممارسات االحصائ�ة األورو��ة

اإلحصائ�ةالمخرجات
األهم�ة؛•
والموثوق�ة؛الدقة•
امالتوق�تحسن• � �المواع�د؛واالل��
المقارنة؛وقا�ل�ةاال�ساق•
.ووضوحهااإلحصائ�اتا�الوصولإم�ان�ة•



)(OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة " توص�ة"

ةاإلحصائالممارسات�شأنوالمعاي�� الم�ادئمنمجموعة�
التوص�ة"إسمعليهاُ�طلقالج�دة

 والتنم�ة،االقتصاديالتعاونمنظمةمجلساعتمدها �
�

�23
2015نوفم�� 

 تعد�لها تّم �
احوفق2019مارس��13 اإلحصاءلجنةاق��

م�ةوالتنالتعاونلمنظمةالتا�عةاإلحصائ�ةوالس�اسة
مرغبتهعنأع��وا الذيناألعضاءغ�� ال�لدانلفائدة �

�
�

والتنم�ةاالقتصاديالتعاونمنظمةإ�االنضمام



)2(منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة" توص�ة"

 ةالمدرجالنقاطمعظم"التوص�ة"تغ��
ادئوم�المتحدةلألمماألساس�ة�الم�ادئ

األورو��ةالفض�الممارسات

 عنا� أخرى ع� غرار:

�ة والموارد المال�ة،• الموارد ال���
تكرة ال�حث عن المنهج�ات اإلحصائّ�ة المب•

واألدوات واألسال�ب الجد�دة 
و • � �د استغالل مصادر الب�انات ال�د�لة ل��

اإلحصاءات الرسم�ة



)3(منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة" توص�ة"

� "التوص�ة"�شمل
ةاث�� � ظامالنت�املتكفلُ هدفا ع��

اإلحصا��
 �

:و�� وشمولّيته؛الوط��
� إطار 1.

واضحومؤس�� قانو��
المهن�ةاالستقالل�ة2.
المواردمالئمة3.
الخصوص�ةحما�ة4.
� الحق5.

اإلدار�ةالب�اناتإ�الوصول��
والشفاف�ةوالموضوع�ةالح�اد 6.



)4(منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة" توص�ة"

مق��ةمنهج�ة7. المهن�ةالمعاي�� تح��

اإلحصائ�ةوالمخرجاتالعمل�اتجودة8.

ف�ة،الوصوالب�اناتالب�اناتإ�والول�جال��� سهولة9.
ام �  واالل��

ّ
� طةالمغلو اإلحصائّ�ةالتحال�لع��الرد

ال��
المستعملونيرتكبها 

اإلحصائ�ةاأل�شطةت�سيق10.

الدو�� التعاون11.

ر ومصادالمبتكرةاإلحصائّ�ةالمنهج�اتعنال�حث12.
� منها لالستفادةال�د�لةالب�انات

�
ادر المصتع��ز �

.الرسم�ةاإلحصائ�ة



)5(منظمة التعاون االقتصادي والتنم�ة" توص�ة"

نتموقعع�)Toolkit(أدواتمجموعةتط��ر تّم  منظمةإن��
ألنظمةاتقي�معمل�ةلت�س�� والتنم�ةاالقتصاديالتعاون

:منتتألفو�� .اإلحصائ�ة
� للتقي�ماس�ب�ان1.

� التوص�اتإ��س�ند الذا��
ع�� االث��

� وقائمة
�

الج�دة؛الممارسات�
اتذوالدول�ةالوطن�ةوالم�شوراتالوطن�ةالتقي�مات2.

الصلة؛
ت�ب3.

�
حصائ�ةاإل �الممارسةالمتعلقة"التوص�ة"�عرضك

� بهدفالمث�،الممارساتوقائمةالج�دة عالماال تحس��
."التوص�ة"حول



� تنف�ذ الم�ادئ األساس�ة
�

)  1(التقدم المحرز �

تها شع�ة اإلحصاء لألمم المتحدة �صف
ّ

ة دور�ة عا�� دراسة استقصائ�ة عالم�ة أعد
� تنف�ذ الم�ادئ األساس�2012و2003

� �لدان �شأن تقي�م التقدم المحرز ��
ة ��

العالم

� إعتمادەنفس االس�ب�ان تّم •
�

2012و�2003

ةأسئلة • � م�ا��
� عالقة مع الم�دأ  المع��

�
� �

حول أساس�ات العمل اإلحصا��

 الم�ادئ األساس�ة�25مناس�ة مرور 2018اس�ب�ان حد�ث عام �
سنة ع� تب��

:  أسئلة موجهة حول ال�عض من الم�ادئ األساس�ة •

ادر غ�� أسئلة جد�دة حول استغالل الب�انات المفتوحة واستغالل الب�ات ذات المص•
� انتاج اإلحصاءات

التقل�د�ة وغ�� الرسم�ة ��



� تنف�ذ الم�ادئ األساس�ة 
�

)2(التقدم المحرز �
العال�� ال�س�ة المئ��ة لتنف�ذ الم�ادئ األساس�ة لإلحصاءات الرسم�ة ع� المستوى

%م�ف� �ال�املال���أال���أ
م�ف� الى ح� 

%ك���
%غ�� م�ف�%م�ف� الى ح� ما

20032012200320122003201220032012

1
أه��ة اإلح�اءات ال�س��ة وع�م

عاإل�الت���ها وت�اف� إم�ان�ات 
عل�ها

4460453091010

596437334310ال�عای�� واألخالق�ات ال�ه��ة2
435350426510ال��اءلة وال�فاف�ة3
37503728191576ال��ل�لة دون إساءة اإلس�ع�ال 4
4946424381011م�ادر اإلح�اءات ال�س��ة5
809019100010ال���ة6
777617174630الق�ان��7
31264454192060يال����� على ال����� ال���8
454850495210اإلس�عانة �ال�عای�� ال�ول�ة9

-----ال�عاون ال�ولي10



� تنف�ذ الم�ادئ األساس�ة
�

)  3(التقدم المحرز �

نت
ّ
� المحرز التقدمتقي�م�شأن2018عامدراسةب�

�
 أاألساس�ةالم�ادئتنف�ذ �

ّ
:ن

ادئ�الم�يتعلقف�ما الو�� منعاٍل مستوىأظهرتالوطن�ةاإلحصاءم�اتب•
األساس�ة،

� حاجةهناكتزالال ل�ن• � الم�ادئوتقدير فهملتحس�� � اآلخ��ناألعضاءب��
�

النظم�
� الحكوم�ةالهيئاتأو الوزاراتس�ما الوطن�ة،اإلحصائ�ة

هزةاألجلها ترجعال��
�النظر،اإلحصائّ�ة

والم�ادئالمهن�ةالمعاي�� �شأن�2الم�دأالمعرفةنقصع�ال�لدان�عضشددت•
� المهن�ةواألخالق�اتالعلم�ة �الوزارات،اإلحصاءاتإنتاجع�للعامل��

� الحاجةإ�ال�لدان�عضأشارت•
� اءلإلحصاألساس�ةالم�ادئت�املتع��ز ��

إطار ��
� القانون

اإلحصا��

� �ل�ا مدمجةالرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئأنث�تح�ث•
�

القانون�



� تنف�ذ الم�ادئ األساس�ة
�

)  4(التقدم المحرز �

كذلكأث�تتدراسة:
ةمدمجالرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئ•

� �ل�ا 
�

� القانون�
� اإلطار أو اإلحصا��

أل��� القانو��
،اإلس�ب�انعنالمجي�ةال�لدانمن%60من

• �
�

� � � من%27حوا�� أفاد ح�� عنالمستج����
،إدماج �

جز��
األساس�ةالم�ادئإدماجعدمعنمنهم6%•

� الرسم�ةلإلحصاءات
�

� القانون�
.ديهملاإلحصا��

 ضمنمنالع���ةال�لدانتعت��� � ال�� حت��
، � ت�� � معظمس�قتح�ثاألخ�� قوان��

األممم�ادئالع���ةالرسم�ةاإلحصاءات
.2004لعامالرسم�ةلإلحصاءاتالمتحدة



 Generic Law on(لإلحصاءات الرسمّ�ة اإلطاريالقانون 
Official Statistics)

ورة❖ �عاتوجود �� ��� � الرسم�ةتاإلحصاءاوتط��ر إنتاجتنظمج�دةوطن�ةوقوان��
الرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئتنف�ذ ضماني�س��ّ ح�� 

لل�لداناالقتصاد�ةاللجنةطرفمنالرسمّ�ةلإلحصاءاتإطاريقانونتط��ر تّم ❖
وعهامشع�األورو��ة ق�ةاأورو�ا ل�لدانالمتحدةلألممالتابعالتنم�ةم�� ل��
الوس�وآس�ا والقوقاز 

�هتّم ❖
ّ
� لمؤتمر العاماالجتماعخاللت�ن � اإلحصائي�� � األورو�ي��

�
2016أب��ل�29

ال�حر قةومنطالالت�ن�ةألم���ا االقتصاد�ةالمتحدةاألمملجنةطرفمنتكي�فه❖
 � اإلقل�م�ةالس�اقاتحسبواإلسكوا ال�ار���

الج�دةرساتالُمماوُمدّونةالرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئمعالقانونيتوافق❖
األورو��ةلإلحصاءات



(2)لإلحصاءات الرسمّ�ةاإلطاريالقانون 

ا ❖ عالوضمعُموائمتهُ�مكنلقانوننموذج�
� والس�اق

الوط��

ب❖
�
�عاتتع��زەيتطل م�ادئأو ثان��ةب���

ا وتطب�ق�ةتوجيه�ةوقواعد  الفالختنظر�
� القانون�ةوالتقال�د اله�ا�ل انال�لدب��

اماتحقوقاإلطاريالقانون�حدد ❖ � ئاتالهيوال��
 �

� النظاممنها يتألفال��
� اإلحصا��

وكذلكالوط��
� واإلجراءاتالم�ادئ

تط��ر لتطب�قها �جبال��
الرسم�ةاإلحصاءاتو��� و�نتاج



(3)لإلحصاءات الرسمّ�ةاإلطاريالقانون 

� الجهاز َ�عت�� ❖
� اإلحصا��

الفقريد العمو الوط��
� للنظام

امستقلةكهيئة�عملاإلحصا�� مهن��

اماتع�ينص❖ � � إل�� ج����
َ
ينالذالُمست

ضمنو�اإلحصائ�ةلألغراضالب�انات�قدمون
لنظر�الهمالراجعةالب�اناتو��ةحقوقهم

م❖
�

إ��ةالوطناإلحصائ�ةاألجهزةُول�جُينظ
اضألغر الستخدامها اإلدار�ةالمصادر ب�انات

.إحصائ�ة
https://ec.europa.eu/eurostat/ramon/statmanuals/files/UNECE_Generic_law_2016_EN.pdf



(4)لإلحصاءات الرسمّ�ة اإلطاريالقانون 

� القانون�أخذ ❖
:التال�ةالرئ�س�ةالعنا� االعت�ار ��

ها الرسم�ةاإلحصائ�اتتع��ف– � اإلدار�ة؛المعلوماتعنوتمي��

� ووصفتع��ف– الرسم�ة؛اإلحصاءاتمنت��

� االستقاللم�دأ –
� والهيئاتللمنظماتالمه��

الرسم�ة؛اإلحصاءاتت�تجال��

� الجهاز دور –
نظامسقوم�الرسم�ةلإلحصاءاتالرئ��� المنتج�اعت�ارەلإلحصاءالوط��

� الرس�� اإلحصاء
�

الدولة؛�

مجة– ات�ج�ةال�شغ�ل�ةال�� � واالس��
والمستق�ل�ة؛�ةالحالالمستخدماحت�اجاتع�تركز ال��

؛األخرىالب�اناتومصادر اإلدار�ةالب�اناتإ�والوصولالب�اناتجمعاختصاصات–

ال��ة؛اإلحصائ�ةالب�اناتمعالجةو�جراءاتم�ادئ–

؛نظر وجهةمراعاةمعالجودةإدارة– � المستخدم��

� جميعلدىالرسم�ةاإلحصاءات��� م�ادئ– .المستخدم��



(5)لإلحصاءات الرسمّ�ة اإلطاريالقانون 
الفصول األساس�ة للقانون

:التال�ةالرئ�س�ةالفصولالقانون�شمل

ونطاقه؛القانونهدف:األولالفصل

الفصل �
؛الرسم�ةاإلحصاءاتوتع��فاألساس�ةالم�ادئ:الثا��

النظامتنظ�م:الثالثالفصل �
؛اإلحصا�� �

الوط��

اإلس�شاريالمجلس:الرابعالفصل �
خرى؛األ الفن�ةوالهيئاتاإلحصا��

النظامت�سيق:الخامسالفصل �
� اإلحصا��

امجالوط�� �ة؛اإلحصائوال��

الب�انات؛تجميع:السادسالفصل

اإلحصائ�ة؛ال��ة:السابعالفصل



(6)لإلحصاءات الرسمّ�ة اإلطاريالقانون 
الفصول األساس�ة للقانون

:التال�ةالرئ�س�ةالفصولالقانون�شمل

الرسم�ة؛اإلحصاءاتجودة:الثامنالفصل

بها؛والتواصلاإلحصائ�ةالمخرجات��� :التاسعالفصل

اإلحصائ�ة؛الخدمات:العا�� الفصل

؛التعاون:ع�� الحاديالفصل الدو��

الفصل �
االنتها�ات؛:ع�� الثا��

عاتالعالقة:ع�� الثالثالفصل� .األخرى�ال���



 �
�ــــع اإلحصا�� إرشادات حول تحد�ث ال���

 ةاإلرشاد�الوث�قة"الدل�لهذا �س�ند
�عاتلتقي�م � ال��� إ�"ائ�ةاإلحصوالقوان��
الرسم�ةلإلحصاءاتالعامالقانون

عات� كة لل��� تحد�د العنا� المش��
اإلحصائ�ة الوطن�ة الستخدامها من ق�ل

�ة ال�لدان �ما يتما�� مع الم�ادئ األساس
لإلحصاءات الرسم�ة 

https://unece.org/statistics/publ

ications/guidance-modernizing-

statistical-legislation



 �
�ــــع اإلحصا�� إرشادات حول تحد�ث ال���

اإلطاريالقانونعنا� القانونعرض

فض�لممارساتعرض � �لقوان�� عاتو���
� ال�لدانأو ال�لدان�عض

تال��
ّ
ّينتحأو س�

�عاتها ���

انال�لدلمساعدةالج�دةالممارساتإرشادات
�عاتها ق�اسع� �ةالوطناإلحصائ�ة���

https://unece.org/statistics/publ

ications/guidance-modernizing-

statistical-legislation



� الدول الع���
�

)1(ةدل�ل القانون العام لإلحصاءات الرسم�ة �

 ةالع��للدولالرسم�ةاإلحصاءاتقانوندل�لإعداد�
� واالجتماع�ةاالقتصاد�ةاللجنةطرفمن آس�الغر��

)اإلسكوا(
اءاجتماعلتوص�اتاستجا�ة ةالب�ئحولالخ��

ا�اتوالحوار والتعاونالسل�مةالمؤسس�ة إلنتاجوال��
اتواستخدام عقد المنالمستدامةالتنم�ةأهدافمؤ��

 �
�

2018عامتو�س�
 الرس�� لإلحصاءاتالعامالقانون"وث�قةا��االس�ناد

ق ووث�قة"الوس�وآس�ا والقوقاز أورو�ا ل��
�ــــعتحد�ثحولإرشادات" � ال���

نةللج"اإلحصا��
ألورو�ااالقتصاد�ة

https://www.unescwa.org/publications/guide-generic-law-official-statistics-arab-countries



� الدول الع���
�

)2(ةدل�ل القانون العام لإلحصاءات الرسم�ة �
:الدل�ل�قدم
المنط �

�
� اإلحصائ�ة الرسم�ة � قة واقع القوان��

الع���ة 
 العنا� األساس�ة للقانون العام لإلحصاءات

الرسم�ة
 ة خاصة �القانون العام� مالحظات تفس��

لإلحصاءات الرسم�ة 
� مراجعة أو تنق•

�
يح توص�ات لل�لدان الراغ�ة �

�عاتها اإلحصائ�ة  ���
� الدول الع� •

��ةعرض ل�عض الممارسات الج�دة ��

آخر التطورات والقضا�ا الناشئة



� الدول الع���
�

)3(ةدل�ل القانون العام لإلحصاءات الرسم�ة �

 ءات اإلحصا الدل�ل  يتما�� مع الم�ادئ االساس�ة
لألمم المتحدةالرسم�ة 

ة �د جميع الم�ادئ ودمجها مع العنا� الرئ�س�
 �

للقانون اإلحصا��
 العنا� األساس�ة للقانون العام لإلحصاءات

:الرسم�ة
تع��ف للوحدات اإلحصائ�ة•
أل�شطة اإلحصائ�ة الوطن�ة ك�ف�ة ت�سيق ا•
• � مسؤول�ة كب�� اإلحصائي��
• �

مهمة النظام اإلحصا��
• �

مهام المجلس االس�شاري اإلحصا��
جمع الب�انات وت�ادل الب�انات•
•……



� الدول الع
�

���ةدل�ل القانون العام لإلحصاءات الرسم�ة �
� العنا� وتتمثل

� العامالقانونتضمنهاال�� الرسم�ةاءاتلإلحصالنموذ��
 �
�

:عن�اع�� ثالثةالع���ةالدول�
ونطاقهالقانونهدف.1
الرسم�ةلإلحصاءاتالرئ�س�ةوالتعار�فالم�ادئ.2
� اإلحصاءنظامتنظ�م.3

الوط��
� االس�شاريالمجلس.4

األخرىاالس�شار�ةوالهيئاتاإلحصا��
� اإلحصاءالنظامت�سيق.5

امجالوط�� اإلحصائ�ةوال��
الب�اناتجمع.6
اإلحصائ�ةال��ة.7
الرسم�ةاإلحصاءاتجودة.8
والتواصلاإلحصائ�ةالمخرجات��� .9

اإلحصائ�ةالخدمات.10
الدو�� التعاون11.
الخروقات12.
�عاتالعالقة13. األخرى�ال���



� الدول الع���ة
�

اإلحصائ�ات الرسم�ة �



)1(ةمدى تطبيق الم�ادئ األساس�ة لدى ال�لدان الع���

:الرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةللم�ادئاإلشارة❖
اموال��ة�الح�اد�ةالمتعلقةالم�ادئ• � واألسال�بنهج�اتالمو�ت�اعالمهن�ة�المعاي�� واالل��

لمستوىاع�وت�س�قها اإلحصائ�ةاألعمالنوع�ةع�التأ��د معالعلم�ةاإلحصائ�ة
 �

الوط��

صائ�ةاإلحللممارساتإقل�م�ةمدوناتأو مواثيقأقّرتالع���ةال�لدان�عض❖
الفض�

� للعملميثاقا الع���ةالخليجلدولالتعاونمجلسدولاعتمدت•
�

د�سم�� 27اإلحصا�
2020

� لإلحصاءميثاقا اإلف��ق�ةال�لدانوأقّرت•
�

2009ف�فري�04
� المنتدىوافق• � المتوس�� األورو�� لدولائ�ةاإلحصالممارساتمدونة"ع�لإلحصائي��

� الجنوبجوار  � "األورو��
�

� الع���ةال�لدان�عضمعال�شاور �عد 2016أف��ل�
رجعتال��

.المتوسطاألب�ضال�حر جنوبلمنطقة�النظر 



)2(ةمدى تطبيق الم�ادئ األساس�ة لدى ال�لدان الع���

:رسم�ةاللإلحصاءاتاألساس�ة�الم�ادئالعملمستوىتقي�م

� الدو�� التعاون❖
"التوأمة"ترت��اتاستخدام��

Peer("النظراءمراجعات"أو❖ Review(

� التق�ـ�م❖
الـذا��



)3(ةمدى تطبيق الم�ادئ األساس�ة لدى ال�لدان الع���

التقي�ماتهذەجلأث�تت❖
ةإجراءات❖ األساس�ةالم�ادئتطبيق�شأنالع���ةالدولاتخذتها كث��
�ع�ةاإلجراءاتمنالم��د إ��حاجةاإلحصائ�ةاألجهزة�عضتزالال ❖ ت��اتوال�� ال���

صع�دع�س�ما التنظ�م�ة
لألجهزةالمهن�ةاإلستقالل�ة•
� الت�سيقضعف• اإلحصائ�ةالمنظومةمكوناتب��
اإلدار�ةالب�اناتإ�الوصولحق•
� المعتمدةواألسال�بالمنهج�اتتوثيق•

�
اإلحصائ�ةاأل�شطةمختلف�

الوصف�ةالب�اناتتوف�� •
اتع�الرد • المغلوطةاإلحصائ�ةوالتحال�لالتفس��
اإلحصاءاتمعونوائمتها المواردمالئمة•



� تطبيق الم�
�

ادئ تع��ز دور األنظمة اإلحصائ�ة الع���ة �
)1(األساس�ة

� الع���ةالجهود خاللها نوقشتمنتد�اتتنظ�م❖
�

اإلحصائ�ةا القضا�مجال�
المختلفة؛

:منهابتوص�اتالمنتد�اتهذەخرجت❖

اماإلرادةتوف�� • � ةاإلحصائ�المنظومةمكونات�دعمالقويالس�ا�� واالل��

� استصدار • �عاتالقوان�� تحديثهاأو اإلحصائ�ةوال���

واستقاللهااإلحصائ�ةاألجهزةلدور دعما تفع�لها •

� �افةاطالع• القانون�ةاألطر هذەمحت��اتع�المستخدم��

ام• � .المتحدةماألمعنالصادرةاإلحصائ�ةوالمنهج�اتوالمعاي�� �التص��فاتاالل��



� تطبيق الم�
�

ادئ تع��ز دور األنظمة اإلحصائ�ة الع���ة �
)2(األساس�ة

لإلحصاءاتالج�دة�الممارساتالتق�د ❖

� حاجاتنحو موجهةمهن�ةوطن�ةإحصائ�ةأنظمةبناء❖ المستخدم��

اإلحصاءاتجودةتع��ز ❖

اإلحصائ�ةالقدراتتع��ز ❖

� المستمر الحوار ❖ ومنتجيهااإلحصائ�ةالب�اناتمستخد�� ب��

التكنولوج�ااستخدامصع�د ع�المستجداتموا��ة❖

❖ � � النظامداخلالت�سيقآل�اتتحس��
� العالقاتوتنظ�ماإلحصا�� مكوناتهب��

� التعاون❖
� ع�األطرافوالمتعدد الثنا�� و�� والداإلقل��� المست����



أمثلة من الممارسات الفض� لإلحصاءات لدى
الدول الع���ة



 � الم�ادئ االحصائ�ة المستخدمة ع� الصع�د العر��

:عرض

� العمـلميثـاق❖
���ـةالعالخل�ـجلـدولالتعـاونمجلـسلـدولاإلحصا��

� اإلطار ❖
اإلحصائ�ةالب�اناتلجودةاإلمارا��

� الجنوبجوار لدولاإلحصائ�ةالممارساتمدونة❖ األورو��



� لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخل�ـج
ميثـاق العمـل اإلحصا��

الع���ـة

ونالتعــالمجلــسالــوزاريالمجلــسق�ــلمــنعل�هالمصادقــة❖
2020عامد�سم�� الع���ـةالخل�ـجلــدول

:م�دأ17❖
المهن�ةاالستقالل�ة:األولالم�دأ •

الب�اناتلجمعالقانون�ةالصالح�ة:2الم�دأ•

الفرد�ةالب�انات��ة:3الم�دأ•

القدراتوتع��ز الما�� الدعم:4الم�دأ•

� :5الم�دأ• الجودةتحس��

والموضوع�ةالح�اد :6الم�دأ•

� الصع�دينع�وال�شاور الت�سيق:7الم�دأ•
�� واإلقل�الوط��

الدو�� التعاون:8الم�دأ•



� لـدول مجلـس التعـاون لـدول الخل�ـج
ميثـاق العمـل اإلحصا��

الع���ـة

مت�نةو�جراءاتمنهج�ات:9الم�دأ❖

المناس�ةاإلحصائ�ةاإلجراءات:10الم�دأ❖

� تجاەالمفرطغ�� العبء:11الم�دأ❖ الم�حوث��

� التح�م:12الم�دأ❖
الت�لفة��

� الحت�اجاتواالستجا�ةالمالءمة:13الم�دأ❖ المستخدم��

والموثوق�ةالدقة:14الم�دأ❖

اإلحصاءات��� مواع�د ودقةال�عة:15الم�دأ❖

والمقارنةاال�ساق:16الم�دأ❖

والوض�حالمعرفةإ�النفاذ :17الم�دأ❖



� لجودة الب�انات اإلحصائ�ة
�

)1(اإلطار اإلمارا�
اءمننخ�ةأعدە❖ �ةاإلحصائوالجودةالمنهج�اتخ��

 �
�

� ل�ةالمحاإلحصائ�ةاألجهزةمع�التعاوناإلمارات�
�

�
الدولة

2017عامإصدارةتّم ❖

العمل�ةجودةو�دارةوتط��ر تع��ز إ�يهدف❖
� المعتمدةالرسم�ةاإلحصائ�ة

�
� اإلحصالنظام�

ا��
 �

اإلمارا��

العملومنهج�اتوقواعد نموذجمعيتما�� ❖
 بها المو�� المؤس�� 

�
دول�ا

� اإلحصاءشع�ةاعتمدته❖  المتحدةاألممف��
ُ
ع��� و�

المنظمةموقع



� لجودة الب�انات اإلحصائ�ة
�

)2(اإلطار اإلمارا�

� اإلطار أهداف
:للجودةالوط��

� إطار توف�� ❖
اتوعنا� أل�عاد ومعلنمحدد للجودةوط�� ب�اناتالجودةومؤ��

� المستوىع�اإلحصائ�ة
الوط��

� ثقةتع��ز ❖ � المتعامل�� ةالرسم�اإلحصائ�ة�الب�اناتالمستخدم��

� للب�اناتالمنتجةالجهاتجميعجهود تضافر ❖ حصائ�ةاإل المخرجاتلتحس��

تمدةالمعالجودةمعاي�� تحقيقخاللمناألمثلاإلدارةالب�اناتانتاجإدارة❖

اإلحصائ�ةالب�اناتجودة�معاي�� خاصةوثقافةتقال�د ترسيخ❖

والمعلوماتالب�اناتجودةبثقافةالو�� ��� ❖

� المستوىع�الجودةومفهومإطار توح�د ❖
.الوط��



� مدّونة الممارسات اإلحصائ�ة لدول جوار الجنوب األورو ��

 الع���ةالدول�عضمنت�نيها
الجنوبجوار لدولاإلحصائ�ةالممارساتمدّونةتقوم � 16ع�األورو��

 
�
 م�دأ

�
رجاتوالمخاإلنتاجوعمل�اتالمؤسس�ةالب�ئةتغ�� توجيه�ا

.اإلحصائ�ة
اتمنمجموعةم�دأ �لّ تحتتندرج لج�دةا�الممارساتالمتعلقةالمؤ��

 �
 �ش�لوال��

�
:المدّونةب�نف�ذ النظر إلعادةمرجعا

المهن�ةاالستقالل�ة:األولالم�دأ ❖
الب�اناتلجمعالقانون�ةالصالح�ة:2الم�دأ❖
المواردمالءمة:3الم�دأ❖
ام:4الم�دأ❖ � �الجودةاالل��
اإلحصائ�ةالّ��ة:5الم�دأ❖
والموضوع�ةالح�اد :6الم�دأ❖
السل�مةالمنهج�ة:7الم�دأ❖
المناس�ةاالحصائ�ةاالجراءات:8الم�دأ❖



� مدّونة الممارسات اإلحصائ�ة لدول جوار الجنوب األورو ��

� ع�العبءتخف�ف:9الم�دأ❖ المستج����

ال�لفةفعال�ة:10الم�دأ❖

الواقعمالءمة:11الم�دأ❖

والموثوق�ةالدقة:12الم�دأ❖

ة:13الم�دأ❖
ّ
امالدق � �المواع�دواإلل��

المقارنةوقا�ل�ةاال�ساق:14الم�دأ❖

االحصاءاتإ�الوصولإم�ان�ة:15الم�دأ❖
ووضوحها

والتعاونالت�سيق:16الم�دأ❖



� للعمل اإلحصالمأطرةاألطر القانون�ة الوطن�ة 
�

ا�
لدى ال�لدان الع���ة



�ةاألطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع��

� الرسم�ةلإلحصاءاتقوان�نها الع���ةالدولمعظمأصدرت❖
�

،نالقر � �
الما��

� منقل�لعدد تعد�لأو تحد�ثتّم ❖ العقدينخاللالع���ةال�لدانقوان��
 � المن�م��

� جلّ تتضمن❖ تالسمامنالعد�د الع���ةالرسم�ةاإلحصاءاتقوان��
كة، المش��

اتالسنو خاللملحوظةإحصائ�ةنهضةالع���ةال�لدان�عضشهدت❖
ة األخ��

�شملال ها أن�اعت�ار قد�مةالع���ةالوطن�ةاإلحصائ�ةالنظمجلّ ت��� ❖
� التطوراتأحدث

�
ةوالحو�ماإلدارةلحسنوتفتقر اإلحصاءاتمجال�

.اإلحصائ�ة



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� الدول الع���ة والتعد�الت الجار 

�
� اإلحصاء � �ة عليهاجدول قوان��

ت�
تي
ب

رق� وتار�خ ص�ورال�ولة
آخ� قان�ن 

رق� وتار�خ ص�وراس� القان�ن 
أول قان�ن 

�ان�� ال�ع�یالت ال�ار�ة على قهّ� أ
االح�اء

اس� ال�هاز أو ال�ائ�ة 
حال�اً 

جهة االرت�ا�
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األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� الدول الع���ة والتعد�الت الجار 

�
� اإلحصاء � �ة عليهاجدول قوان��

ت�
تي
ب

رق� وتار�خ ص�ورال�ولة
آخ� قان�ن 

رق� وتار�خ ص�وراس� القان�ن 
أول قان�ن 

�ان�� ال�ع�یالت ال�ار�ة على قهّ� أ
االح�اء

اس� ال�هاز أو ال�ائ�ة 
حال�اً 

جهة االرت�ا�
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�ةاألطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع��

� لإلحصاءالوطن�ةالمنظومات�شخ�صعمل�ات❖
�

الع���ةال�لدان�

:النتائج❖

� والصع��اتوالعراق�لالنقائصعد�د توجد •
 ال��

ّ
� اال�شاطفاعل�ةمنتحد

ع�إلحصا��
األ�ملالوجه

� القوةنقاط�عضهنالك•
�

�عاتالمنظومات� � اإلحصائ�ةوال���
�

�لدان،ال�عض�

� ومجاالت القوةنقاطتختلف• �لد�لظروفحسبالتحس��

كةالقصور أوجه• تها تختلفالمش��
ّ

.آخرإ��لد منكذلكحد



�ةاألطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع��
ل

ّ
� القصور أوجهوتتمث

�
� الرسم�ةلإلحصاءاتوالمؤسس�ةالقانون�ةاألطر �

�
ال�لدانمنال�عض�

� الع���ة
�

:��� �ما المتعلقةالعنا� �

� القانون�ةالضوا�طضعف❖
الرسم�ة،اإلحصاءاتاستقالل�ةتضمنال��

� الخاصةاللوائحوض�حعدم❖ اإلحصائ�ة،لألجهزةالعل�ا اإلدارةوعزلبتعي��

�عات❖ � ال ال��� � الرسم�ةاإلحصاءاتمعاي�� تب��
ال�لدان،منعدد ��

ة،المستجدالمصادر ذاتالب�اناتأو اإلدار�ةالب�اناتمصادر إ�الوصولعمل�ةتنظمال ❖

�عاتغ�اب❖ طورة،لمتوغ�� محدودةف�� تواجدتوانالوطن�ةاإلحصاءاتجودةإدارةتنظم���

�عاتغ�اب❖ � والتكنولوج�اتوالمهاراتالموارد استخداموجوبع��شّجع���
شأنها نمال��

،اإلحصاءاتجودةتع��ز 

اممعالفرد�ةللمعط�اتللنفاذ خاصةضوا�طع�التنص�صعدم❖ ،اإلحصال�ّ اح�� �
ا��

الخ...❖



� الع���ة المتوفرة للم�ادئ االساس � القوان�� �ة  مدى تضم��
لإلحصائ�ات الرسم�ة 

عاتضمنالرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئإدراج� ال���
� للعملالمنظمة

�
اإلحصا�

عليها التنص�ص �
�

جزئ�ة�صفةالدولمنكث�� �

ةغ�� �صفةاليها اإلشارة � م�ا��
�

� � �عاتقوان�� ال�لداننمال�عضو���
الع���ة

ةإليها اإلشارة � ولفظ�ا م�ا��
� اإلحصاءاتقانون��

ةمحدودحاالت ��



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
اهة، واالطالع الم�ساوي-1الم�دأ  � الصلة �الموض�ع، وال��

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

ات یقوم مدیر مكتب اإلحصاء بعقد اجتماع سنوي لمستخدمي اإلحصاء-الصومال
.الرسمیة لمراجعة احتیاجات المستخدمین لھذه اإلحصاءات

ر من أجل إثبات مصداقیة اإلحصاءات الحكومیة والحفاظ علیھا، یصد-
دد مجلس إدارة مكتب اإلحصاء لوائح تحدد التعاون، والتي یجب أن تح

.المعاییر المھنیة واألخالقیة التي یجب أن یمارسھا منتجو اإلحصاء

دمین عدم تظمین االستجابة الحتیاجات عموم المستخ.لطنةیكون المركز مسؤوال عن األنشطة اإلحصائیة، واإلحصاء الرسمي للسسلطنة عمان 
األنشطة ولكن تّم التركیز على تحدید أولویة وبرامج

اإلحصائیة طبقا الحتیاجات الجھات الحكومیة

اإلمارات العربیة
المتحدة

ات تتولى الھیئة في سبیل تحقیق أھدافھا، تصنیف وتحلیل المعلوم
لطات اإلحصائیة ومؤشرات التنافسیة بالتعاون مع الجھات الحكومیة والس

المختصة، والعمل على توفیرھا وإتاحتھا

دمین عدم تظمین االستجابة الحتیاجات عموم المستخ
األنشطة ولكن تّم التركیز على تحدید أولویة وبرامج

اإلحصائیة طبقا الحتیاجات الجھات الحكومیة
دائرة تشكل لجنة استشاریة لإلحصاءات تتولى مراجعة الخطط السنویة للاألردن

وتقدیم االقتراحات بشأن أولویات ومجاالت العمل اإلحصائي 
دمینعدم تظمین االستجابة الحتیاجات عموم المستخ

:ُت��أ �ال�زارة ل��ة إح�اء اس��ار�ة، ت��� ��ا یليق��

.إب�اء ال�أ� وتق��� ال���رة ��أن ج��ع الع�ل�ات اإلح�ائ�ة-1

.�ائ�ةاق��اح األول��ات ل�ل��ة اح��اجات ال�����م�� لل��انات اإلح-2

�م�� ع�م ت���� االس��ا�ة الح��اجات ع��م ال����
األن��ة ول�� تّ� ال����� على ت��ی� أول��ة و��امج

ل��ة إح�اء اس��ار�ةل�أ� اإلح�ائ�ة ��قا



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
، األسس العلم�ة، واألخالق�ات المهن�ة -2الم�دأ  المعاي��

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

وضع ���ز ل��ی� ال����، ���ج� إشعار في ال����ة ال�س��ة،الصومال
.ل���يمعای�� إح�ائ�ة ل��� ت���قها ع�� ال��ام اإلح�ائي ا

ال����، ی�صي وز�� ال����� ب�ع��� م�ی�
م رئ�� و��اًء على م�افقة م�ل� ال�زراء، �ق� 
�ش�ح وزراء ج�ه�ر�ة ال��مال الف��رال�ة ب�
�ئ��الل ال��ی� رس�ً�ا، و��قع ال�ع��� م� ق�

ل ون�� و�تاحة یل��م القائ��ن وال��لف�ن �األن��ة اإلح�ائ�ة ب��ل�سلطنة عمان 
��ا�� ال��انات وال�عل�مات اإلح�ائ�ة ال�اصة �ع�له�، وفقا لل

ء الالئ�ة ال��ف���ة لقان�ن اإلح�ا(ال�ي ت��دها الالئ�ة 
).وال�عل�مات

ر�� ت��� الل��ة ال�ائ�ة لإلح�اء ب��ح�� ال�فاه�� وال�عا
اإلح�ائيوال��ان�ف وال�قای�� وال��ه��ات ال�����مة في الع�ل

اء ع�م ت���� اس�قالل�ة جهاز اإلح�
�القان�ن 

 ك��� (تع��� ال��ی� ال��ف��� لل�هاز
���س�م سل�اني) اإلح�ائ���

وزارة، ���ن لله��ة م�ی� عام ب�رجة و��ل
�ص�ة �ع�� ���س�م ات�اد� ب�اًء على ت

ال�ئ��
اإلمارات 

دةالعربیة المتح
��فات وال��ه��ات ت��لى اله��ة في س��ل ت�ق�� أه�افها، ت�ح�� ال�ع

وال����فات ال�اردة ض�� ال�عای�� ال�����مة في الع�ل
�م�ة اإلح�ائي وال��اف�ي، وذل� �ال����� مع ال�هات ال��

وال��س�ات ال�ول�ة



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
، األسس العلم�ة، واألخالق�ات المهن�ة -2الم�دأ  المعاي��

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

�فات على ال�ح�ات اإلح�ائ�ة في ال�وائ� ال���م�ة ال�ق�� �ال�ع� األردن
����� معها وال����فات وال�عای�� الف��ة ال�ع���ة م� ال�ائ�ة وعل�ها ال

له�ه الغا�ة وذل� ل��ع ت�ارب األرقام اإلح�ائ�ة

 ع�م ت���� اس�قالل�ة جهاز اإلح�اء
�القان�ن 

تع��� ال��ی� م� ق�ل ال�ز��

اء أ� ال ���ز لل�هات ال���م�ة أو ال���آت ال�اصة أو األف�اد، إج� -ق��
�اد أو إح�اءات م��ان�ة ت�عل� �ال�ح�ات ال����ة أو األس� أو األف

.ال���آت، إال �ع� ال���ل على م�افقة ال�زارة
ل�زارة ��أن وعلى تل� ال�هات وال���آت واألف�اد، االل��ام ب��ص�ات ا

م�هج ال��� م� ح�� اإل�ار اإلح�ائي ال�����م، وأسل�ب 
.���مةالع��ات ومفاه�� م���� اس��ارات ال��ح وال����قات ال��

قان�ن (ة �ق�م جهاز اإلح�اء ب��ح�� ال�عای�� وال�فاه�� اإلح�ائ�-
)ان�اء ال�هاز

ل� ت��� اس�قالل�ة ال�هاز



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
المسؤول�ة والشفاف�ة-3الم�دأ 

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

�ها �� على م���ي اإلح�اءات ال�ی� ���ع�ن اإلح�اءات ���ج� ه�ا القان�ن إن�اجها ون��-الصومال
ل��ام و�تاح�ها وال�ص�ل إل�ها ل�����مي اإلح�اءات �اع��ارها م�فعة عامة وفًقا لغ�ض ا

اإلح�ائي ال���ي وم�اد� اإلح�اء 

:��� أن ت��ن اإلح�اءات ال�س��ة-

وث�قة ال�لة �ال��ض�ع ودق�قة وم�ث�قة وفي ال�ق� ال��اس�؛) أ

.م�ض�ع�ة وشاملة) ب

ت���عها و�ن�اجها وت�ل�لها ����قة شفافة وعل��ة؛) ج

أن ت��� وفقًا ألح�ام ه�ا القان�ن ) د

مف��حة و���� ال�ص�ل إل�ها؛) ه

وفقا لل�عای�� ال����ة وال�ول�ة ال��اس�ة، و) و
�ل�ل�ة ذات ح�اسة ل��ز�ع ال��� وال�عل�� وال�ه�ة واإلعاقة وال�غ�اف�ا وغ��ها م� ال��ات ال�) ز

ال�لة
�أك� م� ی�أك� م�ی� ال���� م� أن أ� ب�انات إح�ائ�ة ی�� ج�عها، �ع� ال�عال�ة ال��اس�ة وال-

إح�ائ�ة ج�دتها م� أجل ال�قة، وأ�ً�ا �ع� ض�ان ال���ة ف��ا ی�عل� �أ� ف�د ق�م أ� معل�مات
.ی�� اإلف�اح ع�ها ل���ها ���ل عام

�عل�مات �� على ج��ع م���ي اإلح�ائ�ات والقائ��� عل�ها ص�اغة س�اسة ال�ص�ل إلى ال�-
�عای��، ل���ن خالل الف��ة وفي ال��ل ال���دی� وت���� على ال���ل�ات ال����ص عل�ها في ال

:م�احة لل��ه�ر، وت��د

األسال�� واإلج�اءات ال�����مة ل����ع و�ن�اج اإلح�اءات؛) أ

ج�د لإلح�اءات ال�س��ة ال��احة وغ��ها؛) ب
ع�م ال�ق�� ب�ق��� معل�مات ع� م�ادر اإلح�اءات واألسال��.ة���ن ال���� م��وال ع� إتاحة ال��انات وال�عل�مات اإلح�ائ�ة، وذل� وف� خ�ة ع�ل س���سلطنة عمان 

واإلج�اءات ال�ي ت��� ��أنها



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
المسؤول�ة والشفاف�ة-3الم�دأ 

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

اإلمارات 
الع���ة 
ال����ة

�ف�� م���مة ت��لى اله��ة في س��ل ت�ق�� أه�افها، إع�اد وت
�ل�ة ت��از �ال��إح�ائ�ة م�ح�ة ض�� م��لف الق�اعات، 

.ال�ولةوال�قة واالت�اق واالس���ار�ة وال��اثة على م���� 

� ت��لى ال�ائ�ة ج�ع وت���ف وت���� وت�ل�ل ون�األردن
فات وف� ال�ع��فات وال����""....اإلح�اءات ال�س��ة 

ي ه�ا وال�عای�� واألسال�� وال�ق��ات ال��عارف عل�ها ف
.ال��ال

ت�ت�� ال�ائ�ة �ال�ز��-
ال ذ�� ل��اد الع�ل اإلح�ائي أو -

ا تق��� ال��انات واإلح�اءات وفق
لل�عای�� ال�ول�ة

��� ال ذ�� ل��اد الع�ل اإلح�ائي أو تقق��
� ال��انات واإلح�اءات وفقا لل�عای�

ال�ول�ة



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
تفادي سوء االستخدام-4الم�دأ 

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

:�ق�م م�ی� ال���� ��ا یليالصومال
عة ب�اًء على �ل� م�ه أو ب�اًء على �ل� م� م�ل� اإلدارة، م�اج) أ

�، وال�عل�� على ج�ع، و�ن�اج، وت�ل�ل، وت�ث��، وت����، ون�
وتف���، واس���ام إح�اءات أ� ح��مة ات�اد�ة ودول أع�اء 

ات�اد�ة؛
م� ه�ا �ع� ال��اور مع رئ�� اله��ة ال���م�ة، ن�� أ� إح�اءات) ب

.ً�االق��ل ومالح�اته عل�ها ح���ا ی�اه ال��ی� ض�ورً�ا أو م�اس
ة وغ�� ت�ع�ة األف�اد وال�هات ال���م�ته�ف األن��ة اإلح�ائ�ة إلىسلطنة عمان 

ال���م�ة �أه��ة اإلح�اء وال�عل�مات
ا��ة ل� ی�� ال���ق ل����ح ال�ف���ات ال�

لإلح�اءات

اإلمارات الع���ة
ال����ة

ا��ة ل� ی�� ال���ق ل����ح ال�ف���ات ال�
لإلح�اءات

ا��ة ل� ی�� ال���ق ل����ح ال�ف���ات ال�األردن
لإلح�اءات

ا��ة ل� ی�� ال���ق ل����ح ال�ف���ات ال�ق��
لإلح�اءات



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
مصادر اإلحصاءات الرسم�ة-5الم�دأ 

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

.��� �ال�فاءةت�� إدارة وت���� ن�ام اإلح�اء ال���ي ل��ان ت�ق�� أه�افه ����قة فعالة م� ح�� ال��لفة وت-الصومال

���ث أو ت�ق�� أه�اف ن�ام اإلح�اء ال���ي، ���ز ل��ی� ال����، ع� ���� إشعار، أن ���� م�اش�ة إلى ال�-
:م� �عّ��ه م� أجل

إك�ال م���� و�عادته وفًقا أل�ة تعل��ات مع�اة في اإلشعار أو ت� إرساله إلى أ� ش��؛) أ

.  ال�د على األس�لة ال�ي ���حها عل�ه ال���ف ال�ف�ض) ب

.تق��� أ� س�ل أو ن��ة م� أو م����ج م� أ� س�ل في وق� أو م�ان م��د) ج

:��� أن ���د اإلشعار ال��ار إل�ه أعاله على وجه ال���ص

ال���عة العامة لل��انات ال��ل��ة،) أ

ال��ات� وال�ق� ال�� ی�� تق���ه ف�ه،) ب

ن�ع األش�اص ال��ل�ب م�ه� ت�ف�� ال��انات،) ج

ب�� القان�ن ال�� ی�� ���ج�ه ال��ل�غ) د

:ت��ن أم�ال ال���� م�-

اع��ادات ال���ان�ة؛) أ

أو. اله�ات أو اله�ات أو ال���عات ال�ي ی�لقاها ال���� م� أ� م��ر ی�اف� عل�ه ال��ل�) ب

.أ� أم�ال ت��ح واج�ة ال��اد لل�ی�ان مقابل أغ�اضه وو�ائفه ���ج� ه�ا القان�ن ) ج

ا م� أجل ال�قة �أك� م�ی� ال���� م� أن أ� ب�انات إح�ائ�ة ی�� ج�عها، �ع� ال�عال�ة ال��اس�ة وال�أك� م� ج�دتهی-
.�ها ���ل عام، وأ�ً�ا �ع� ض�ان ال���ة ف��ا ی�عل� �أ� ف�د ق�م أ� معل�مات إح�ائ�ة ی�� اإلف�اج ع�ها ل��

س�الت لل���� في س��ل ت�ق�� أه�افه �ل� ما ی�اه الزما م� ب�انات ومعل�مات و -سلطنة عمان 
�اد إدار�ة م� األف�اد وال�هات ال���م�ة وغ�� ال���م�ة، و��ون رس�م، وعلى األف

ان�ن م� ، وذل� دون اإلخالل ��ا �ف�ضه القوال�هات ال��ار إل�ها م�افاة ال���� بها
.ق�اع� ت�فل س��ة وخ��ص�ة ب�انات األف�اد

.ال����ةت�ف�� ب�امج ل�ق��� ورص� اإلح�اءات ال�س��ة ال����ة ب�اس�ة ال�هات-

��ها ل�هاز ل� ی�� ال���ق لالس���ام األم�ل لل��ارد ول�وم ت�ف
اإلح�اء م� ��ف ال�ولة



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
مصادر اإلحصاءات الرسم�ة-5الم�دأ 

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

اإلمارات الع���ة
ال����ة

��� على �ل م� ال�هات ال���م�ة وم�ل ال��� ت�ف�� �افة ال��انات 
�ل مه�ة وال�عل�مات اإلح�ائ�ة ال�ي ت�ل�ها اله��ة ل��ق�� أه�افها، وت�ه

م�ادرات م��في اله��ة في ال��ق� م� ص�ة ال��انات وال�عل�مات اإلح�ائ�ة و 
ووسائل ، وت����ه� م� اال�الع على ال��الت واألوراق وال�����اتال��اف��ة

ا�ات حف� ال�عل�مات األخ��، وأ� معل�مات أو وثائ� أو ب�انات ��ل��نها لغ
.الق�ام �أع�اله�

:��ة �اآلتيل����� اله��ة م� الق�ام ��هامها واخ��اصاتها، تق�م ال�ل�ة ال��

اإلج�اءات الالزمة ال����� مع اله��ة ل�فع الق�رة ال��اف��ة لل�ولة، وات�اذ �افة-1
.ل��ف�� ال��انات وال�عل�مات ال�ي ت�ل�ها اله��ة

ل�ات ال����� مع اله��ة ع�� إج�اء أ� تع�یل على ن�اذج ال��الت أو اآل-2
واآلل�ات اإلح�ائ�ة ال�����مة ل�یها، ��ا ��ق� تل��ة ه�ه ال��الت وال��اذج

.ل���ل�ات الع�ل اإلح�ائي

ل� ی�� ال���ق لل�وم ت�ف�� ال��ارد وال لالس���ام األم�ل لها 

ع�ل م� تل�ـ�م ال�وائ� ال���م�ة ب��ه�ل مه�ة م��في ال�ائ�ة ال��لف�� �أ�األردن
أع�ال اإلح�اء أو ال�ع�اد وتأمـ�� سه�لة ات�اله� �ال�هات ذات العالقة

ذل� وت�ف�� ج��ع ال�عل�مات ال�ي ��ل��نها للغا�ات اإلح�ائ�ة ��ـا فـي
ك�ا. ال��اح له� �اال�الع على ال��الت ووسائل حف� ال�عل�مات األخ�� 

ت أو إضافات تل��م ال�وائ� ال���مـ�ة �ال��ـ��� مـع ال�ائ�ة ق�ل إج�اء أ� تع�یال
��ة ه�ه على ن�اذج ال��الت أو اآلل�ات اإلح�ائ�ة ال�����مة، وذل� ل��ان تل

��ها ل�ائ�ة ل� ی�� ال���ق لالس���ام األم�ل لل��ارد ول�وم ت�ف
اإلح�اء م� ��ف ال�ولة



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
ة–6الم�دأ 

ّ
ال��

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

ض�ان ال�فا� على س��ة ال�عل�مات ال�ق�مة م� ال��������الصومال

ال ���ز ن��ها تع� ج��ع ال��انات الف�د�ة وفقا ألح�ام ه�ا القان�ن، وال�ي ت�عل� �أ� إح�اء س��ة، و سلطنة عمان 
�ز و���� ا�الع أ� ف�د أو جهة ح��م�ة أو غ�� ح��م�ة عل�ها، ��ا ال ��إال ���رة ت���ع�ة، 

.اس���امها لغ�� األغ�اض اإلح�ائ�ة

ة اإلمارات الع���
ال����ة

ة أو أل� م� ، وال ���ز لله��ُتع� ج��ع ال��انات وال�عل�مات اإلح�ائ�ة ال�ي ُتق�م لله��ة س��ة
� العامل�� ف�ها، إ�الع أ� ش�� أو جهة عامة أو خاصة عل�ها أو اإلف�اح ع�ها أو اس���امها أل

����ة غ�ض ��الف الع�ل اإلح�ائي أو ال��اف�ي، ما ل� ��� ذل� ب�اًء على �ل� م� ال�هات ال
.وفقًا لل����عات ال�اف�ة

ل� ���ل ت�عتل��م اله��ة ع�� ن��ها لل�عل�مات اإلح�ائ�ة �ع�م إ�هار أ� ب�انات ش���ة -ب
.ال���، وذل� حفا�ًا على س��ة ه�ه ال��انات

على أن ،��� على اله��ة ات�اذ �افة اإلج�اءات الالزمة ل��ا�ة ال��انات وال�عل�مات اإلح�ائ�ة-ج
���ی�ه ق�ار م� ی�� ج�عها وحف�ها في أماك� ت��ف� ف�ها ش�و� األم� وال�المة، وذل� وفقًا ل�ا ���ر ب

.م�ل� اإلدارة ب�اًء على اق��اح ال��ی� العام



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
ة–6الم�دأ 

ّ
ال��

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

�اف�ة ل�یها ���ز لل�ائ�ة ت�و�� أ� جهة ��ا ت�ل�ه م� ب�انات أول�ة م�األردن
�ل العل�ي ومقابل ب�ل ���ده ال��ی� العام وذل� ل�قاص� ال�راسة وال��ل

ش���ة أن على أن تق�م تل� ال�هة تعه�ًا تل��م ف�ه به�ه ال�قاص�
فا�ًا على ت��� ال�ائ�ة ع�م ش��ل تل� ال��انات أل� ب�انات إف�اد�ة ح

.س���ها
ف�اد س��ة، ت��ن ج��ع ال��انات ال��علقة �أس�اء وه��ات ال���آت واألق��

قة ��اب�ة وال ���ز إف�اؤها لغ�� ال���ل�� �اال�الع عل�ها، إال ���اف
.ةم� صاح� ال�أن، و���� اس���امها لغ�� األغ�اض اإلح�ائ�

���ك في ومع م�اعاة س��ة ال��انات اإلح�ائ�ة، ���ز لل�هات ال�ي ت
.ج�ع ال��انات اإلح�ائ�ة، ت�ادلها ف��ا ب��ها



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
� -7الم�دأ  القوان��

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

كل الق�ان�� م�احة على م�قع ال�هاز: مالح�ةالصومال

سلطنة 
عمان 

�اء الالئ�ة ال��ف���ة لقان�ن اإلحكل الق�ان�� م�احة على م�قع ال�هاز: مالح�ة
وال�عل�مات غ�� م�احة على 

اإلن��ن�

اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

الق�ان�� ال�ار� بها الع�ل م�احة

الق�ان�� ال�ار� بها الع�ل م�احةاألردن
ع كل األدوات ال����ع�ة م�احة على م�ق: مالح�ةق��

ال�هاز



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
� -8الم�دأ 

الت�سيق الوط��
النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

�ة م��� اإلح�اء ال���ي ه� ال���ول ع� ال�ولة في ت���� اإلح�اءات ال�س�-الصومال
ا، وت��ل و�دارتها، ول��ه سل�ة ح�ا�ة اإلح�اءات وال�عل�مات ال�س��ة وال�صي عل�ه

.و�ائفه ت���� ال��ام اإلح�ائي ال���ي
ة ال����ة ال���� ال���ي لإلح�اء ب����� وت���� اإلح�اءات دون ال����ی��لى -

.م� ق�ل م�ات� ال���مة ال��ل�ة واله��ات األخ�� 

���اد ���قة ���ز لل���� ت�ق�ع م���ة تفاه� مع و�االت أخ��، ل�قاس� ال���ول�ات و -
� ال���� وال��االت أف�ل لل����� وال����� واالس���اف وت�ادل ال��انات واالت�ال ب�

.األخ�� 
:ی��لى ال���� دع� األن��ة اإلح�ائ�ة م� خالل اآلتيسلطنة عمان 

ه� وف� ب�اء ق�رات ال��ارد ال����ة العاملة في األن��ة اإلح�ائ�ة، وت���ة مهارات–أ 
.اإلم�ان�ات ال��احة

.ت���� اإلح�اء ال�س�ي–ب 

.ت���� وت��ی� ال�سائل ال�ق��ة ال�ي ت�ع� األن��ة اإلح�ائ�ة–ج 

.ةت�ح�� م�اد� ومفاه�� اإلح�اء ال�س�ي ل�� القائ��� �األن��ة اإلح�ائ�–د 

.ت���� ن�� ن�� و�تاحة ال��انات وال�عل�مات اإلح�ائ�ة–هـ 

�ة اإلسهام في ت�ع�ة األف�اد وال�هات ال���م�ة وغ�� ال���م�ة �أه��ة األن�–و 
.اإلح�ائ�ة

.اإلش�اف على القائ��� �األن��ة اإلح�ائ�ة–ز 



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
� -8الم�دأ 

الت�سيق الوط��

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

اإلمارات 
الع���ة 
ال����ة

ال��ارسات ت��لى اله��ة في س��ل ت�ق�� أه�افها، دراسة أف�ل
الع�ل ال�ول�ة في ج��ع م�االت الع�ل اإلح�ائي وال��اف�ي، و 

على ت���قها
ار�ة مع ت��لى ال�ائ�ة ت�ـ��� الع�ـل اإلحـ�ائي وت����ه �ال��األردن

اإلدار�ة ال�وائ� ال���م�ة ال���لفة ل����� ال��الت اإلح�ائ�ة
��� لها ���رة ت�ف� مع األسال�� وال�عای�� ال�ول�ة و��ا �
�فاعل�ة ال��ق�� ال��اس� وتل��ة اح��اجات م����مي ال��انات

.و�فاءة
�زارة وال�هات ���ن ت�ادل ال��انات اإلح�ائ�ة �ال����� ب�� ال-ق��

.األخ�� 
�ق�م جهاز اإلح�اء م�ا�عة ال���رات في ال��االت -

�ة اإلح�ائ�ة وت���� أح�ث ال��اهج واألسال�� اإلح�ائ
)قان�ن ان�اء ال�هاز(

ق�ت���� ت�ادل ال��انات اإلح�ائ�ة ف



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
استخدام المعاي�� الدول�ة-9الم�دأ 

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

ال��اس�ة��� أن ت��ن اإلح�اءات ال�س��ة وفقا لل�عای�� ال����ة وال�ول�ةالصومال

سلطنة 
عمان 

� وضع ال�عای�� ال����ة إلن�اج اإلح�اءات ال�س��ة في ال�ل��ة ح�
.ال��ص�ات ال�ول�ة وأف�ل ال��ارسات

اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

��ه��ات وال����فات ت��لى اله��ة في س��ل ت�ق�� أه�افها، ت�ح�� ال�ع��فات وال
ذل� ال�اردة ض�� ال�عای�� ال�����مة في الع�ل اإلح�ائي وال��اف�ي، و 

�ال����� مع ال�هات ال���م�ة وال��س�ات ال�ول�ة

�وائ� ت��لى ال�ائ�ة ت�ـ��� الع�ـل اإلحـ�ائي وت����ه �ال��ار�ة مع الاألردن
رة ت�ف� مع ال���م�ة ال���لفة ل����� ال��الت اإلح�ائ�ة اإلدار�ة لها ��� 

ة اح��اجات األسال�� وال�عای�� ال�ول�ة و��ا ���� ال��ق�� ال��اس� وتل��
.م����مي ال��انات �فاعل�ة و�فاءة

ی��لى ال�هاز ت�ح�� وال�عای�� وال�فاه�� اإلح�ائ�ةق��



األطر القانون�ة الوطن�ة الراهنة لدى ال�لدان الع���ة
� �ال�ل

�عات العمل اإلحصا�� ��� �
�

دان الع���ةجدول الممارسات الج�دة والنقائص �
التعاون الدو�� -10الم�دأ 

النقائصفقرات القوانین والتشریعات المتوافقة مع المبدأالّدولة

ل�ة ح�ا�ة ل���� ه� ال���ول ع� ال�ولة في ت���� اإلح�اءات ال�س��ة و�دارتها، ول��ه ساالصومال
��� مع اإلح�اءات وال�عل�مات ال�س��ة وال�صي عل�ها، وت��ل و�ائفه ت�ف�� جهة ت�

ال��االت ال�ول�ة ��أن ال��ائل اإلح�ائ�ة

سلطنة 
عمان 

�ول�ة ال��علقة م��� اإلح�اء ت���ل ال�ل��ة في ال��ت��ات واالج��اعات اإلقل���ة والی��لى 
���االت ع�ل ال����

اإلمارات 
العربیة 
المتحدة

�امج وال��افل ال�ول�ة ت��لى اله��ة في س��ل ت�ق�� أه�افها، ت���ل ال�ولة في االتفاق�ات وال�
.�ة في ال�ولةال��علقة ���ال الع�ل اإلح�ائي وال��اف�ي، وذل� �ال����� مع ال�هات ال�ع�

س�ات ال��ار�ة في ال�عاون ال�ولي في م�ال اإلح�اء وت�ادل ال���ات مع األجه�ة وال�� األردن
ل�ول�ةالعل��ة الع���ة وال�ول�ة العاملة في م�ال اإلح�اء وف� ال�عای�� وال���ل�ات ا

الج��اعات �ق�م جهاز اإلح�اء ب����ل ال�ولة في ج��ع اله��ات وال����ات وال��ت��ات واق��
)�اء ال�هازقان�ن ان(وال��وات ال��ل�ة واإلقل���ة وال�ول�ة ال��علقة �أه�افه واخ��اصه 



 إدارة وحو�مة النظم االحصائ�ة



)1( إدارة وحو�مة النظم االحصائ�ة 

النظاميتكّون �
� اإلحصا��

� ةاإلحصائ�والوحداتالمنظماتمنمجموعةمنالوط��
�

�
الرسم�ةاإلحصاءاتو��� ومعالجة�جمعتقومالدولة

 النظامحو�مةقواعد �
� اإلحصا��

� ر القرالصنعالعامةالقواعد عنتختلفالوط��
�

�
األخرىاإلدارات

النظامإدارةوطرقه��لةتختلف �
� اإلحصا��

� كب�� �ش�لالوط�� لدانال�ب��
 �

�
:ال�لدان�عض�
� النظامالمرك��ةالت�سيقهيئةاإلحصاءجهاز •

لإلحصاءالوط��
ا هو اإلحصاءجهاز •

�
عبوضم�لفةالنظام،مستوىع�الحو�مةهيئةأ�ض

اإلحصائ�ةوالمعاي�� الس�اسات
� يوجد •

�
� مجلسأخرى�لدان�

� إحصا��
ةخاصوحدةأو توجيه�ةلجنةأو وط��

� النظاممستوىع�حو�مةهيئةمهمةتتو�
لإلحصاءالوط��



)  2( إدارة وحو�مة النظم اإلحصائ�ة

والمستالمصلحةأصحابمختلفمنتتكوناس�شار�ةهيئة � خدم��
 

�
� المساعدةتتو�

�
 و اإلحصائ�ةالس�اسةصنع�

ُ
�شؤ

ُ
�عاتات ل���

 � الوطن�ةاإلحصائ�ةوالقوان��

� االس�شار�ة،الهيئةتتخذ •
�

؛مستخدلجنةش�لال�لدان،�عض� � م��

� لجنة• االس�شار�ةالهيئةعنمنفصلةمستخدم��

العملوت�سيقإجراءيتم �
�

اسطةبو محددةإحصائ�ةومهاممجاالت �
اءمنمكونةعملوفرقمجموعات النظامأعضاءمختلفمنخ��

 �
.لإلحصاءالوط��



)3( إدارة وحو�مة النظم اإلحصائ�ة
� المنظومة ا

�
إلحصائ�ة مخطط تنظ��� عام للهيئات اإلحصائ�ة الوطن�ة المتواجدة �

ه��ة ال����ة

��ةه��ة ال����� ال���

اله��ات الف�ع�ة 
واله��ات ال�اع�ة

/اله��ة االس��ار�ة 
ل��ة ال�����م��



)1( إدارة وحو�مة النظم اإلحصائ�ة الع���ة

جّل ال�لدان الع���ة جهاز اإلحص �
�

� �
� الوط��

� �شمل النظام اإلحصا�� اء والمنتج��
اآلخ��ن لإلحصائ�ات الرسم�ة

 ؛ �
� هذە الحالة مهّمة الت�سيق الف��

�
يتو� جهاز اإلحصاء �

 عات ب�ختالف�ختلف مدى الت�سيق من �لد إ� آخر� � وال��� القوان��
اإلحصائ�ة،

هيئة اس�شار�ة مستقلة ت �
� �لدان أخرى، �ظّم النظام اإلحصا��

تو� مهمة و��
اح التوجهات العامة لل�شاطات اإلحصائ�ة الوطن�ة واألول��ات وآل �ات ت�سيق اق��

�شاطات المنظومة الوطن�ة لإلحصاء



)2( إدارة وحو�مة النظم اإلحصائ�ة الع���ة

عنها �األن ّ
� ُ�ع��

ظمة نوع�ة أخرى من األنظمة اإلحصائ�ة، وال��
الالمرك��ة

عهد فيها مسؤول�ة األعمال اإلحصائ�ة إ� أجهزة و�دارات إحص
ُ
ائ�ة ت

محلّ�ة؛ 



� وال� � القوان��
�

� والتعاون الدو�� �
�عات  الت�سيق االحصا�� ��

اإلحصائ�ة الع���ة

الم�دأ الثامن من الم�ادئ األساس�ة لإلحصاءات الرسم�ة يهتّم �الت� � سيق ب��
� اإلحصاءات الرسم�ة داخل ال�لدان  األجهزة اإلحصائ�ة ومنت��

� ��� �
�

عاتها وقوان�نها اهتّمت ال�لدان الع���ة بتطب�قه والتنص�ص عل�ه �
اإلحصائ�ة

لد وآخر� � تختلف أوجه الت�سيق ب��
• � � لمنت��

� العمل اإلحصا��
�

الب�انات توح�د المصطلحات والتعار�ف والتص��فات �
اإلحصائ�ة 

اف جهاز اإلحصاء ع� ت�سيق �ّل أ�شطة المنظومة اإلحصائ�ة وتط��ر اإل • حصاءات ا��
.الرسم�ة و�دارتها



 �
�

الدول اله�ا�ل التنظ�م�ة لألجهزة اإلحصائ�ة �
الع���ة



� الدول 
�

اله�ا�ل التنظ�م�ة الحال�ة لألجهزة اإلحصائ�ة �
)1(الع���ة

� االحصائ�ةاله�ا�ل"دراسةب�نت
�

� الوطن� "العر��

ا ❖  تطور�
�
� ملحوظا

�
� منذ اإلحصائ�ةاألجهزةه��لة�

األساس�ة�ادئالمتب��
واإلقل��� الدو�� الصع�د ع�الرسم�ةلإلحصائ�ات

دولةمنع���ةاللل�لداناإلحصائ�ةلألجهزةالتنظ�م�ةاله�ا�لوتختلف❖
:أخرىإ�

�عاتنظرا • دولةل�لّ �النظر الراجعةلل���
ا •

�
امجوفق � العملل��

معي�سجما �مدور�ة�صورةاألجهزةتضعها ال��
اإلحصائ�ةالمعلوماتمن�لد �لمتطل�ات



� الدول 
�

اله�ا�ل التنظ�م�ة الحال�ة لألجهزة اإلحصائ�ة �
)2(الع���ة

:إدار�ةوحداتأو دوائر ❖

وأخرىةوالتخصص�الفن�ةالجهاز واختصاصاتمهامتنفذ منمنها •
المساندةمهامتنفذ 

� العملبتط��ر تختصدوائر •
القوىلتأه�ع�و�ساعد اإلحصا��

� التدر�بمرا�ز مثلاإلحصائ�ةالعاملة
اإلحصا��

سبحوشعبأقسامإ��دورها الدوائر أو اإلداراتهذەتتف�ع
� العملن�ع

تنف�ذەالمقرر اإلحصا��



� الدول الع��
�

�ةاله�ا�ل التنظ�م�ة الحال�ة لألجهزة اإلحصائ�ة �

� العمل�ختلف❖
�

� اإلحصا�
�

:إحصائ�ةلألجهزةالم�دا�

والمعلوماتالب�انات�جمعواحدةمرك��ةدائرةتتو�•
المطل��ةاإلحصائ�ة

كمتعددةمرك��ةدوائر أو • � �ش��
�

مالاألعتلكتنف�ذ �
عهد أو •

ُ
ب�اناتجميعتتتو�إقل�م�ةدوائر إ�المهّمةبهذەت

� المسوحات
�

� المجال�
�

�النظرلها الراجعالجغرا�



� اله�ا�ل التنظ�م�ة ل�عض األجه � تحي��
�

زة أفضل الممارسات �
� الدول الع���ة

�
اإلحصائ�ة �

ألجهزتها �ةالتنظ�ماله�ا�لبتحد�ثمؤخرا الع���ةالدول�عضقامت
� الدول�ةالتطوراتوآخر تمش�ا اإلحصائ�ة

�
ضمن��ما المجالهذا �

اإلحصائ�ةالمنظومةوت�سيقتنظ�موحسناستقالل�ة

ار�ا إدمستقلةلإلحصاءعامةهيئة:السعود�ةالع���ةالممل�ة•
ومال�ا

العامةاإلحصاءاتلدائرةالتنظ��� اله��لتحد�ث:األردن•







)العامة(االس�نتاجات

وع���ةعالم�ةصحوةهنالك �
�

� اإلحصاءاتمجال�
�

�ناألخالعقدين� ��
� معخاصة

الرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئتب��

 ّة�الم�ادئملمةال�لدان�ل حصائ�ةاإل األجهزةمستوىع�خاصةالع��

العمللتحد�ثعامتوجههناك �
�عاتاإلحصا�� هلالمنظمةوال���

عاتمنال�عضضعفمن�الرغم� ��اتترتإرساءتّم الحال�ة،ال���
� و�جراءات

�
ائ�ةاإلحصالمنظوماتداخلالت�سيقحسنأجلمنال�لدان�

 الدول�ةالمعاي�� اعتماد

 الحديثةالتكنولوج�اتاعتماد �
�

� العمل�
اإلحصا��

................



)ال�لدان الع���ة(االس�نتاجات 

أهم�ة � � الرسم�ةاإلحصاءاتقوان��
�

منرغم�الإذ الع���ة،ال�لدان�
 قدمها 

ّ
الوطن�ةئ�ةاإلحصاالنظمعل�هُب��تالذيالفقريالعمود تعد

 اتمدّونو�عتمدتطورتقد الع���ةال�لدانمن�ه�أسال عددا
توحاةمسالرسم�ةلإلحصاءاتالفض�للممارساتوطن�ةأو إقل�م�ة

للعامالمتحدةلألممالرسم�ةلإلحصاءاتاألساس�ةالم�ادئمن
2014

ناجحةوأخرىذات�ةتقي�مات
 والتأه�ل العل�� �

ع�� بتط��ر العمل اإلحصا��
ُ
� وجود دوائر ت  للموظف��

� ال�عض من األجهزة 
�

�



)ال�لدان الع���ة(االس�نتاجات 

التجاربحولعامة،�صفةالدراساتأو الم�شورةالمواد محدود�ة
� الناجحة

للمراحلارتها إدك�ف�ةأو الع��ّ�ةال�لدان�عضبها قامتال��
االنتقال�ة

ر عدم
ّ
� مقاالت أو دراساتتوف ّ

� المشا�لتب��
األجهزةلهاتتعّرضال��

� الع��ّ�ةاإلحصائّ�ة
� متاعبتولق�إحصاءقانونب��شاءقامتال��

�
�

� أو تطب�قه
�

� عملها �ةمردودمنتحّسنإحصائ�ةممارساتتطبيق�
�

�
المجال

 م�ةالتنظاله�ا�لبتحد�ثقامتالع���ةال�لدانمنمحدود عدد�
الدول�ةالتطوراتوآخر تمش�ا اإلحصائ�ةألجهزتها 



الخاتمة

� القرار متخذيلدىو�دراكو�� يوجد طالما 
�

�ة،الع��الدول�
� الحاصلة�التطورات

�
� العمل�

�
ببوجو و�درا�هماإلحصا�

نا عمل�اته،وكفاءة�مست��اتهاإلرتقاء
ّ
جهفإن

ّ
التفاؤلنحو نت

اإلحصائ�ةاألجهزةق�لمنإعتمادها الممكن�اإلصالحات
� العل�� التقدمموا��ةلضمانالع���ة

� والف��
�

االت المج�
.المختلفةاإلحصائ�ة
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