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توطئة 

ت�صّمنت هذه الدرا�صــة ت�صــخي�س دقيق للت�صــريعات واملبادئ واالأطر التي تعتمد عليها 
املنظومات االإح�صائية الوطنية الإدارة جميع اأن�صطتها االإح�صائية من م�صوح وتعدادات 
وبيانــات اإداريــة متاأتيــة مــن خمتلــف املتداخلــني يف العمليــة االإح�صائيــة. وقــد تعر�صــت 
الدرا�صــة بالتف�صيــل يف هــذا اخل�صو�ــس اإىل عر�ــس الت�صــريعات واملبــادئ االإح�صائيــة 
على ال�صعيد الدويل من خلل تقدمي و�صرح املبادئ اال�صا�صية للإح�صاءات الر�صمية 
واأدّلة واأطر اجلودة التي طّورتها منظمة االأمم املتحدة، باال�صافة اإىل بع�س املمار�صات 
اجليــدة واملدونــات االإح�صائيــة املُعتمدة يف بع�س االأقاليم على غرار االحتاد االأفريقي 
واالحتــاد االوروبــي وامريــكا اللتينيــة ومنطقــة بحــر الكاريبــي. كمــا مت تقــدمي القانون 
االأطــاري للإح�صــاءات الر�صــمية امل�صــادق عليــه مــن قبــل اللجنــة االإح�صائيــة لــلأمم 
املتحــدة و�صــرح خمتلــف بنــوده )الف�صــل الثــاين(. وقدمــت الدرا�صــة كذلــك ت�صــخي�صا 
م�صتفيظا لكيفية ادارة النظم االإح�صائية الوطنية باملنطقة العربية وحتليل حول مدى 
اإعتمــاد القوانــني االإح�صائيــة باملنطقــة للمبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية من 
حيــث اال�صــتقللية املهنيــة واالنتــاج االإح�صائــي واجلودة ون�صــر البيانــات...، باال�صافة 
اإىل طــرح ا�صــكالية التن�صــيق االإح�صائــي والتعــاون الدويل. كمــامت تخ�صي�س جزء هام 
من الدرا�صــة لت�صــخي�س واقع الهياكل التنظمية احلالية للإجهزة االإح�صائية العربية 

)الف�صل الثالث(.

وقــد افــرزت الدرا�صــة العديــد مــن املقرتحــات والتو�صيــات مــن خــلل اإعــداد منــوذج 
ــر  ــة، وعر�ــس العنا�ص ــدان العربي ــدة للبل ــة اجلي ــات االإح�صائي ــق باملمار�ص ــة تتعل ملدون
اال�صا�صية لقانون اإح�صائي منوذجي ميكن اال�صتئنا�س به لتحديث اأو مراجعة القانون 
االإح�صائــي الوطنــي، اإىل جانــب اقــرتاح دليــل عملــي لهيــكل تنظيمــي منوذجــي جلهــاز 

اإح�صــاء وطني.

نرجــو اأن يكــون املعهــد قــد وفــق يف هــذه املهمــة وان يتحقــق الهــدف الــذي مــن اجلــه مت 
اعداد هذه الدرا�صــة.

                                                                                                       املدير العام

                                                                                                       الهادي ال�سعيدي



7

مقــدمــة

ُتعتــر االإح�صــاءات اأحــد اأهــم دعائــم املجتمعــات الدميقراطيــة باعتبــار احلاجــة اإىل 
البيانــات واملوؤ�صــرات نظــرا لدورهــا االأ�صا�صــي يف عمليات التخطيط ور�صــم ال�صيا�صــات 
لتحقيــق التنميــة االقت�صاديــة واالجتماعيــة واتخــاذ القــرارات املنا�صــبة املبنيــة علــى 
االدلــة و�صمــان تقييمهــا ومتابعتها. ولكي تفي االإح�صاءات الر�صــمية بالر�صى املطلوب 
وتلعــب دورهــا املحــوري، يجــب ان تتوفر بها املو�صوعية واملوثوقية ب�صــكل دائم وم�صــتمر 
وت�صــتجيب للمعايــري الدوليــة. ويتجلــى ذلــك اأ�صا�صــا مــن خــلل القوانــني االإح�صائيــة 
والرتاتيــب ذات العلقــة املفعلــة واخلا�صعة للمعايري واملبادئ االأ�صا�صــية للإح�صائيات 

التــي تبّنتهــا االأمم املتحــدة واعتبارهــا حجــر االأ�صا�ــس لــكل انتــاج اح�صائي.

واعتبــارا للتطــور ال�صــريع يف املجــال االح�صائــي املتاأتــي ممــا ت�صــهده تكنولوجيــات 
املعلومــات واالت�صــال مــن تطــور وتاأثريهــا علــى و�صــائل وا�صــاليب ومناهــج العمــل، 
باالإ�صافة اىل احلاجيات الكبرية اىل االح�صائيات نتيجة اعتماد العديد من االجندات 
االقليمية والدولية وعلى راأ�صــها اهداف التنمية امل�صــتدامة، اجتهت العديد من النظم 
االح�صائيــة اىل ادخــال تغيــريات هامــة على تر�صــانتها الت�صــريعية وهياكلها التنظيمية 
وطرق ا�صتغالها لكي ت�صتجيب ملختلف التحديات املطروحة، وكم هي عديدة ومتعددة. 
كمــا اأن بــروز م�صــادر جديــدة للإح�صائيــات ومنتجــني غــري تقليديــن وحتديــات كبرية 
بخ�صو�ــس التن�صــيق واحلوكمــة دفعــت االنظمــة االح�صائيــة اىل اعــادة التفكــري بكيفية 

تنظيمهــا وا�صــتغالها وادارتها.

وُيعــد يف هــذا االإطــار حتديــث النظــم االإح�صائيــة الوطنيــة مــن اأولويــات جــّل الــدول ملــا 
لها من تاأثري يف دعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية والبيئية واال�صتجابة 
اىل متطلباتها من البيانات واملوؤ�صــرات ل�صمان ح�صــن ادارتها وحوكمتها. حيث ُيعتر 
تطويــر القطــاع االإح�صائــي مــن التوجهــات التــي تنتهجهــا البلــدان لتقــدمي خمرجــات 
ثــة ذات قيمــة م�صافة تتميز بالدقة وال�صــمولية وامل�صداقية،  وخدمــات اإح�صائيــة ُمدَّ
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وفًقــا الأف�صــل املعايــري واملمار�صــات الدوليــة وذلــك لدعــم اتخــاذ القــرار وت�صــجيع �صنــع 
ال�صيا�صــات القائمــة علــى االأدّلــة وتعزيز ال�صــفافية واملمار�صــات الدميقراطية.

ولتحقيــق هــذه املهمــة، تعتمــد االأجهــزة االإح�صائيــة علــى ت�صــريعات وقوانــني وطنيــة 
تكفل �صــلمة و�صحة املنهجيات واملمار�صــات امل�صــتخدمة يف عملية اإعداد االإح�صاءات 
الر�صــمية متا�صــيا مــع املمار�صــات االإح�صائيــة املعتمــدة عامليــا وا�صــتنادا اإىل املبــادئ 
االأ�صا�صية املوحدة للإح�صاءات الر�صمية، وذلك ل�صمان مطابقتها وموائمتها الأف�صل 

املعايــري الدوليــة املعتمــدة، علــى غــرار معايري اجلودة يف ممار�صــة العمــل االإح�صائي.
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الف�سل الأول

الطار املنهجي
اخللفية  .1

ت�صــري التو�صيــات الدوليــة واملمار�صــات الف�صلــى لبنــاء االأنظمــة االح�صائيــة الر�صــمية 
اإىل اأهميــة تطبيــق املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية وتركيــز اإطار عام جلودة 
البيانــات االإح�صائيــة لتحديــد معايري اجلودة الرئي�صــية وماورها واأهدافها. كما ُتعّد 
القوانــني والت�صــريعات التــي ترتكز عليها االأجهــزة االإح�صائية من املوؤثرات التي تدعم 
العمل االإح�صائي ل�صمان اإنتاج اإح�صاءات ر�صمية عالية اجلودة ومو�صوعية وم�صتقلة 

ال تتاأثــر باأي م�صلحة.
ولهــذه االأ�صــباب �صــعت الــدول املتقّدمــة وغريهــا اإىل تبنــي هــذه التوجهــات مــن خــلل 
حتديث ومراجعة م�صاريع القوانني والت�صريعات وحتديث الهياكل التنظيمية للأجهزة 
االإح�صائية، واعتماد املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات وار�صــاء ترتيبات موؤ�ص�صــية تكفل 

حت�صــني االإح�صاءات الر�صــمية ملواكبـــة التطور ال�صــريع الذي اأحرزته ثورة البيانات.
ــا  ــة ومــن خلله ــة العربي ــاعدة النظــم االح�صائي ــة يف اإطــار م�ص ــدرج هــذه الوثيق وتن
االأجهزة االإح�صائية العربية يف مراجعة الت�صــريعات الوطنية املختلفة وار�صــاء معايري 
وقواعــد تتما�صــى واآخــر التوجهــات العامليــة التــي تبّنتهــا االأمم املتحدة يف هــذا امل�صمار 

من خــلل اقرتاح:
• مدونة موحدة للممار�صات االإح�صائية للدول العربية،	
• قانون اإطاري ت�صريعي للعمل االإح�صائي،	
• دليل عملي لهيكل تنظيمي منوذجي جلهاز اإح�صاء.	

الأهداف من الدرا�سة  .2

تهدف هذه الدرا�صة لتحقيق جملة من االأهداف العامة، اأهمها:

عر�س م�صــتجدات العمل االإح�صائي خلل ال�صــنوات االأخرية على ال�صعيد العاملي  •	 •
علــى غــرار املبــادئ اال�صا�صــية للح�صائيــات الر�صــمية، اأطــر واأدّلــة �صمــان جــودة 
البيانــات االإح�صائيــة، القانــون االإطــاري لــلأمم املتحــدة، واملمار�صــات االإح�صائيــة 
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الف�صلــى لبلــدان جنــوب اوروبــا والبلــدان االأوروبيــة واالإفريقية،

تقييم االإح�صائيات الر�صــمية يف الدول العربية على م�صــتوى القوانني والت�صــريعات  •	 •
االإح�صائّيــة ال�صــارية املفعول واملمار�صــات االإح�صائّية والهيــاكل التنظيمية احلالية 

للأجهزة االإح�صائية العربية،

ومقارنتها )benchmarking( مع اأف�صل املمار�صات الدولية يف جمال االإح�صاء. •	 •

و�صــيتم اال�صتئنا�ــس باملعايــري االإح�صائيــة املعتمــدة مــن قبــل منظمــات دوليــة واإقليميــة 
واعتمــاد املواثيــق االإح�صائيــة والت�صــريعات املقــرة مــن قبــل جهــات وبلــدان متقّدمــة يف 
املجــال علــى غــرار دليــل قانــون االإح�صــاءات الر�صــمية الــذي مت تطويــره مــن طــرف 
ــلأمم املتحــدة  ــمية ل ــاءات الر�ص ــية للإح�ص ــادئ االأ�صا�ص ــام 2016 واملب ــتات لع يورو�ص
لعــام 2013، ودليــل املمار�صــات الف�صلــى للإح�صــاءات االأوروبيــة )يورو�صــتات 2017( 
وميثــاق العمــل االإح�صائــي لــدول جمل�ــس التعــاون لــدول اخلليــج العربــي لعــام 2020 
ومدّونــة املمار�صــات االح�صائيــة لــدول جــوار اجلنــوب اأوروبــي لعــام 2016 ومدونــة 

العمــل االح�صائــي باالحتــاد االفريقــي، وغريهــا...

املنهجية  .3

مّت االعتمــاد يف اإجنــاز هــذه الدرا�صــة علــى حتاليــل معمقــة ملختلــف االأنظمــة والقوانــني 
التي توؤطر العمل االإح�صائي بالوطن العربي من خلل ا�صــتغلل نتائج اجابات الدول 
العربية على طلب املعهد العربي للتدريب والبحوث االإح�صائية املتعلق باحل�صول على 
الوثائق وامل�صادر ذات العلقة باملو�صوع. كما قام املعهد بتوفري ن�صخ كاملة من قوانني 
االأجهــزة االإح�صائيــة لبع�ــس البلــدان التــي مل جتب على طلب املعهــد من خلل البحث 

يف املواقــع االلكرتونيــة للنظم االح�صائية العربية واملنظمات االقليمية والدولية. 

وحتــى يت�صــّنى اإجــراء الدرا�صــة علــى اأح�صــن وجــه وخا�صــة فيمــا يهــّم مقارنــة القوانــني 
والت�صــريعات االإح�صائّيــة، واملمار�صــات االإح�صائّيــة ال�صــارية املفعول بالبلــدان العربية 
مــع تلــك التــي تتواجــد لدى البلدان املتقّدمــة يف جمال االإح�صاء واملنظمــات االإقليمية، 
مّت اال�صتئنا�س بقاعدة بيانات الت�صريعات وقاعدة بيانات املمار�صات اجليدة)1) وكذلك 
مراجع اجلودة الوطنية والدولية)2) املتـوفرة علـى املوقـع االإلكرتوين لّلجنة االإح�صائية 

.)UNSD( التابعة لــلأمم املّتحدة
(1(  https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/searchgp.aspx
(2(  https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/quality-references/
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وتتمثل اأهم خطوات اإجناز هذه الدرا�صة فيما يلي:

ال�صعيــد  علــى  امل�صــتجّدة  االح�صائيــة  واملبــادئ  والقوانــني  الت�صــريعات  عر�ــس  •	 •
الــدويل ومنهــا املبــادئ اال�صا�صــية للإح�صائيــات الر�صــمية لــلأمم املتحــدة، دليــل 
االأمم املتحــدة ل�صمــان اجلــودة يف جمــال االإح�صــاءات الر�صــمية، املمار�صــات 
االح�صائيــة الف�صلــى لبلــدان االحتــاد االأوروبــي، اإطــار اجلــودة امل�صــرتك للنظــام 
االإح�صائــي االأوروبــي، مدّونــة املمار�صــات االإح�صائيــة للبلــدان االإفريقيــة، القانــون 

االإطــاري لــلأمم املتحــدة، وغريهــا، ...

ــة ومقارنتهــا مــع اأحــدث  ــة العربي ــة العمــل االإح�صائــي باالأجهــزة االإح�صائي درا�ص •	 •
امل�صتجّدات على م�صتوى الت�صريعات واملعايري الدولية والهيكلة التنظيمية والتدقيق 
يف مدى فاعلية االإ�صلحات التي مّتت خلل ال�صــنوات االأخرية ومواكبتها للأ�ص�ــس 

واملمار�صــات الف�صلى يف املجال،

العربيــة  االإح�صائيــة  االأجهــزة  جمــاراة  ومــدى  التدقيــق  هــذا  اأ�صا�ــس  وعلــى  •	 •
للم�صــتجّدات العامليــة، �صــيتم تقــدمي جملــة مــن االقرتاحــات تتما�صــى والواقــع العربــي.
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الف�سل الثاين

 الت�سريعات واملبادئ الح�سائية على ال�سعيد الدويل

لقد تطّور العمل االإح�صائي خلل الع�صــريتني االأخريتني ب�صــكل �صــريع وملفت للنتباه 
على جميع امل�صتويات، حيث اأُحدثت معايري ومبادئ وقوانني لتقنني العمل االإح�صائي 
الر�صمي. وا�صتغلت اللجنة االإح�صائية يف االأمم املتحدة مع البلدان واجلهات الدولية 

على و�صع مناذج ومعايري للدول االأقّل حًظا يف املجال االح�صائي.

عــام  قانــون  املتحــدة  االأمم  يف  االإح�صائيــة  اللجنــة  اإعتمــدت  املثــال  �صــبيل  فعلــى 
للإح�صــاءات الر�صــمية و�صعتــه اليورو�صــتات)Eurostat( حل�صــاب االأمم املتحدة ويف 
اإطار امل�صــروع االإمنائي لبلدان اأوروبا ال�صــرقية والقوقاز واآ�صــيا الو�صــطى �صــنة 2016. 
كمــا حّثــت علــى اإِعتمــاد املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية واأقرتها عام 1994، 
ــم االأجهــزة  ــل تنظي ــورات يف جمــاالت اأخــرى كدلي ــة ومن�ص ــدار اأدل باالإ�صافــة اىل اإ�ص

االإح�صائيــة ودليــل االأمم املتحــدة ل�صمــان جــودة االإح�صــاءات الر�صــمية وغريهــا...

)UNFPOS( 1. املبادئ الأ�سا�سية للإح�ساءات الر�سمية
اأ�صبحــت احلاجــة اإىل جمموعــة مــن املبــادئ التــي تخ�صــع لهــا االإح�صــاءات الر�صــمية 
وا�صحة يف نهاية الثمانينيات عندما بداأت بلدان اأوروبا الو�صطى واالإحتاد ال�صوفياتي 
ال�صــابق يف التحول من االقت�صادات املخططة مركزيا اإىل اقت�صاد ال�صــوق. حيث كان 
مــن ال�صــروري التاأكــد مــن اأن نظمهــا االإح�صائية الوطنية )SNS( �صــتنتج اإح�صاءات 
منا�صــبة وموثوقــة تلتــزم باملعايــري املهنيــة والعلميــة الرا�صــخة الإعــادة ثقــة م�صــتعملي 
االإح�صــاءات الر�صــمية يف نزاهــة النظــم االإح�صائيــة واالطمئنــان اإىل �صحتهــا. ولهــذه 
الغاية، و�صع موؤمتر االإح�صائيني االأوروبيني )CES( املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات 
اللجنــة  قبــل  مــن   1992 عــام  اعتمادهــا الحًقــا يف  1991، ومت  عــام  الر�صــمية يف 
ــامل اأن هــذه  ــون يف اأجــزاء اأخــرى مــن الع ــنّي الإح�صائي ــد تب ــا. وق ــة الأوروب االقت�صادي
ــة بــل ميكــن تكييفهــا مــع متطلبــات  ــة بحت ــرورة ظاهــرة اأوروبي ــادئ مل تكــن بال�ص املب
العمــل االإح�صائــي واإعتمادهــا علــى امل�صــتوى العاملــي. وقــد مّت بعــد عمليــة ت�صــاور دولية، 
امل�صادقــة علــى املبــادئ الع�صــرة للإح�صاءات الر�صــمية من طرف اللجنــة االإح�صائية 
لــلأمم املتحــدة يف دورتهــا اخلا�صــة عــام 1994، كمــا قامــت اللجنــة بت�صــجيع الــدول 
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ب�صــرورة االلتــزام بهــذه املبــادئ مــن اأجــل �صمــان اإعــداد اإح�صــاءات ذات م�صداقيــة 
وجــودة عالية.

كمــا اأن�صــاأت اللجنــة االإح�صائيــة يف دورتهــا الثانيــة واالأربعــني عــام 2011، فريــق عمــل 
من اأجل تنقيح وحتديث ديباجة املبادئ االأ�صا�صــية بحيث ُتاأخذ يف االعتبار التطورات 

التي ا�صتجدت منذ اإعتمادها للمرة االأوىل عام 1994. 

ويف هــذا ال�صــياق، قــام الفريــق بو�صــع دليل عملي ي�صــمل مبادئ توجيهيــة لتعزيز تنفيذ 
املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية)1)، َيعتمــد التطــورات اجلديــدة واملمار�صــات 
االإح�صــاءات  منتجــي  مــن  وغريهــا  الوطنيــة  االإح�صائيــة  املكاتــب  لــدى  اجليــدة 
وم�صتخدميها ويكُفل ا�صتقلل النظم االإح�صائية الوطنية ب�صكل كامل. وُتّوجت املهّمة 
بتنقيــح املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية التــي اأقرهــا املجل�ــس االقت�صــادي 
واعتمدتهــا   2013 جويلية/يوليــو   24 املــوؤرخ   2013/21 قــراره  يف  واالجتماعــي 

االآتــي:  النحــو  علــى   ،2014 جانفي/ينايــر   29 يف  املتحــدة  االأمم 

املب��داأ 1 - ال�سل��ة باملو�س��وع، والنزاه��ة، والط��لع املت�س��اوي: اإن االإح�صــاءات 
الر�صــمية عن�صــر ال غنــى عنه يف النظــام االإعلمي الأّي جمتمع دميقراطي، مبا 
تقدمــه للحكومــة واالقت�صــاد واجلمهــور مــن بيانــات عــن احلالــة االقت�صاديــة 
والدميغرافيــة واالجتماعيــة والبيئيــة. ولتحقيــق ذلــك، يتعــنّي اأن تقــوم الــوكاالت 
املعنيــة باالإح�صــاءات الر�صــمية بجمــع ما يثبت فائدته العمليــة من االإح�صاءات 
الر�صــمية وتوفــريه للمواطنــني بتجــرد وفــاء حلقهــم يف احل�صول علــى املعلومات.

حفاظــًا علــى  املهني��ة:  والأخلقي��ات  العلمي��ة،  الأ�س���س  املعاي��ر،   -  2 املب��داأ 
ــة، وفقــًا  ــوكاالت االإح�صائي ــزم اأن تقــوم ال ــمية، يل ــاءات الر�ص الثقــة يف االإح�ص
العتبــارات فنيــة دقيقــة ت�صــمل املبــادئ العلميــة واآداب ال�صــلوك املهنــي، بتحديــد 
اأ�صــاليب واإجــراءات جمــع البيانــات االإح�صائيــة وجتهيزهــا وتخزينهــا وعر�صهــا.

تي�صــريًا للتف�صــري ال�صــليم للبيانــات، تقــوم  وال�س��فافية:  امل�س��وؤولية   -  3 املب��داأ 
الــوكاالت االإح�صائيــة، وفقــًا للمعايــري العلميــة، بتقــدمي معلومــات عــن م�صــادر 

االإح�صــاءات واالأ�صــاليب واالإجــراءات التــي تطبــق ب�صــاأنها.

(1(  https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_with-
out_edit.pdf
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للــوكاالت االإح�صائيــة اأن تعّلــق علــى اأّي  ال�س��تخدام:  �س��وء  تف��ادي   -  4 املب��داأ 
تف�صــري خاطــئ اأو ا�صــتعمال غــري �صــليم للإح�صــاءات.

يجــوز احل�صــول علــى البيانــات،  الر�س��مية:  الإح�س��اءات  م�س��ادر   -  5 املب��داأ 
للأغرا�س االإح�صائية، من اأّي م�صدر كان، �صواء من الدرا�صات اال�صتق�صائية 
االإح�صائيــة اأو ال�صــجلت االإداريــة.   وينبغــي للــوكاالت االإح�صائيــة وهــي تختــار 
امل�صدر اأن ت�صع يف االعتبار عنا�صر النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي 

يقع علــى كاهل املجيبني.

املب��داأ 6 -  ال�س��رّية: يتعــنّي اإ�صفــاء ال�صــرية التامــة علــى البيانــات املتعلقــة باالأفــراد 
التــي جتمعهــا الــوكاالت االإح�صائيــة الأغرا�س اإعداد االإح�صاءات، �صــواء تعّلقت 
باأ�صــخا�س طبيعيــني اأو معنويــني، ويتعــني ا�صــتخدامها ق�صــرًا يف االأغرا�ــس 

االإح�صائيــة.

املب��داأ 7 -  القوان��ن: ُتتــاح للجمهــور القوانــني، واالأنظمــة، والتدابــري التــي تعمــل 
مبوجبهــا الُنظــم االإح�صائية.

املب��داأ 8 -  التن�س��يق الوطن��ي: التن�صــيق بــني الــوكاالت االإح�صائيــة داخــل البلــدان 
اأمر �صروري لكفالة ات�صاق النظام االإح�صائي وكفاءته.

املب��داأ 9 -  ا�س��تخدام املعاي��ر الدولي��ة: قيــام الــوكاالت االإح�صائيــة يف كل بلــد 
من البلدان با�صتخدام املفاهيم، والت�صنيفات، واالأ�صاليب الدولية يعزز ات�صاق 

الُنظم االإح�صائية وكفاءتها على جميع امل�صــتويات الر�صــمية.

املب��داأ 10 - التع��اون ال��دويل :ي�صــهم التعــاون الثنائــي واملتعــّدد االأطــراف يف جمــال 
االإح�صاءات يف حت�صني ُنظم االإح�صاءات الر�صمية يف جميع البلدان.

وقــد �صــجعت اللجنــة االإح�صائّيــة لــلأمم املتحــدة علــى تطبيــق املبــادئ االأ�صا�صــية 
وادراجهــا يف النظــم االإح�صائيــة الوطنيــة )SNS( وتعزيزهــا بتطويــر اأطــر ومبــادئ 
توجيهيــة وطنيــة، مــن اأجــل اإر�صــاء قواعــد متينــة ومتفــق عليهــا عاملًيــا يف جمــال اإعــداد 
االإح�صــاءات الر�صــمية. كمــا اأ�صــدرت يف دورتهــا ال�صاد�صــة واالأربعني يف مار�ــس 2015 
الوثيقــة التوجيهيــة)1) املنقحــة بهــدف تعزيز التنفيذ الفعال للمبادئ االأ�صا�صــية وتعزيز 
ا�صــتقللية النظــم االإح�صائيــة الوطنيــة. حيــث ُيقدم هذا الدليــل العديد من الن�صائح 
العملية واالإجراءات، التي يجب على ُمنتجي االإح�صاءات الر�صمية اأخذها يف االعتبار 
(1(  https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/impguide.aspx
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لتح�صني التنفيذ العملي والفعال للمبادئ االأ�صا�صية. كما يعطي اأمثلة ملمو�صة لتجارب 
بع�ــس االأجهــزة االإح�صائيــة وممار�صــاتها اجليــدة واملُثلــى يف املجال.

2. دليل الأمم املتحدة ل�سمان اجلودة يف جمال الإح�ساءات الر�سمية 
بنــاًء علــى اآخــر اإ�صــدار للمبــادئ االأ�صا�صــية الع�صــرة للإح�صــاءات الر�صــمية، قــّررت 
اللجنــة االإح�صائيــة عــام 2017، يف دورتهــا الثامنــة واالأربعــني، حتديــث االإطار الوطني 
ل�صمــان اجلــودة يف جمــال االإح�صــاءات الر�صــمية الــذي مّت اإجنــازه عــام  2012؛ 
وذلــك لغر�ــس مواجهــة التحديــات اجلديــدة يف و�صــع خطــة التنميــة امل�صــتدامة لعــام 
ــل  ــر دلي ــتجّدة. ومّت يف نف�ــس النطــاق تطوي ــادر امل�ص ــات ذات امل�ص 2030 وزخــم البيان
 2019 عــام  الر�صــمية)1)  االإح�صــاءات  جمــال  يف  اجلــودة  ل�صمــان  املتحــدة،  االأمم 
 ،)EG-NQAF(مــن قبــل فريــق اخلــراء املعنــي باالأطــر الوطنيــة ل�صمــان اجلــودة
ي�صــمل التوجيهــات اللزمــة للأجهــزة االإح�صائيــة لتمكينهــا مــن تطويــر وحت�صــني 
واإنتــاج خمرجــات اإح�صائيــة متكاملــة ومتنا�صـــقة وعاليــة اجلــودة بق�صــد ا�صــتخدامها 
اال�صــتخدام االأمثــل يف اتخــاذ القــرار و�صنــع ال�صيا�صــات وحتقيــق االأهــداف التنمويــة. 
كمــا يتنــاول الدليــل، �صمــان جودة البيانات االإح�صائية، مبــا يف ذلك م�صادر البيانات 
اجلديدة ومقدمي البيانات اجلدد والبيانات واالإح�صاءات املتعلقة مبوؤ�صرات اأهداف 
التنميــة امل�صــتدامة، ويت�صّمــن تو�صيــات ب�صــاأن �صمــان اجلــودة، ومنوذجــا الإطــار وطنــي 

عــام ل�صمــان اجلــودة، وتوجيهــات عمليــة لتنفيــذه. 

ي�صــمل االإطــار العــام ل�صمــان اجلــودة مبــادئ ومتطلبــات اجلــودة وهــي موؤ�صــرات 
اأ�صا�صــية، مــن �صــاأنها �صمــان اجلــودة عنــد تلبيتهــا، مّت جتميعهــا يف اأربعــة م�صــتويات اأو 

عنا�صــر، وهــي:

امل�صتوى اأ: اإدارة النظام االإح�صائي •	 •

امل�صتوى ب: اإدارة البيئة املوؤ�ص�صية الداعمة للجودة  •	 •

امل�صتوى ج: اإدارة العمليات االإح�صائية •	 •

امل�صتوى د: اإدارة املخرجات االإح�صائية •	 •

(1(  https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/references/1902216-UNNQAF 
Manual-WEB.pdf
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تو�سيات �سمان جودة الإح�ساءات الر�سمية اأ. 
لقــد مّت و�صــع تو�صيــات االأمم املتحــدة ل�صمــان اجلــودة االإح�صائيــة، وعددهــا اأربعــة 
ع�صــر تو�صيــة،  بنــاًء علــى املبــادئ االأ�صا�صــية الع�صــرة للإح�صــاءات الر�صــمية. وتهــدف 
تو�صيات اجلودة اإىل توجيه وم�صاعدة االأجهزة الوطنية للإح�صاء واالأع�صاء االآخرين 
يف النظم االإح�صائية يف توفري اإح�صاءات ر�صمية ذات جودة عالية. كما اقرتح فريق 
العمــل املعنــي باجلــودة، ا�صــتخدام التو�صيات من قبل منتجــي وموفري البيانات الذين 
ال يقدمــون اإح�صــاءات ر�صــمية وال ي�صــكلون جــزًءا مــن النظام االإح�صائــي الوطني على 
غــرار املوؤ�ص�صــات التــي تنتــج معلومــات جغرافيــة مكانيــة اأو منتجــي االإح�صــاءات مــن 

موؤ�ص�صــات القطــاع اخلا�س.

وتنق�صم تو�صيات �صمان جودة االإح�صاءات الر�صمية اىل ق�صمني:

تو�صيــات اأ�صا�صــية )التو�صيــات مــن 1 اإىل 5( والتــي ت�صــكل اأ�صا�ــس �صمــان   .1
ــمية،  ــاءات الر�ص جــودة االإح�ص

وتو�صيــات )مــن 6 اإىل 14( توّفــر االأ�صا�ــس املعيــاري للإح�صــاءات الر�صــمية   .2
وتقــّدم تف�صــريات للمبــادئ لت�صــهيل تنفيذهــا والتاأكيــد علــى اأهميتهــا يف �صــياق 

�صمــان اجلــودة االإح�صائيــة. 

كمــا ميكــن دمــج التو�صيــات يف القوانــني االإح�صائيــة للبلــد، ح�صــب االقت�صــاء، وذلــك 
�صمانــا لللتــزام بهــا.  وتتمّثــل التو�صيــات ال�صــادرة عــن االأمم املتحــدة يف االآتــي:

التو�سي��ة 1- مــن امل�صتح�صــن، �صمــان القيــم واملبــادئ االأ�صا�صــية التــي حتكــم تطويــر 
واإنتــاج ون�صــر االإح�صــاءات الر�صــمية من خلل االأطر القانونية واملوؤ�ص�صــية 
واحرتامها على جميع امل�صتويات ال�صيا�صية ومن قبل جميع اجلهات الفاعلة 

يف نظــام االإح�صاء الوطني.
ت�صــريعاتها  يف  اجلــودة  �صمــان  متطلبــات  بــاإدراج  البلــدان  - ُتن�صــح   2 التو�سي��ة 
االإح�صائية الوطنية ويف اأي ت�صريع اآخر يتطلب اإنتاج اإح�صاءات للأغرا�س 

الر�صمية.
ــاءات  ــا ل�صمــان جــودة االإح�ص ــدان اإطــاًرا وطنًي ــع البل ــاأن ت�ص ــى ب التو�سي��ة 3 - ُيو�ص
الر�صــمية واأن يلتــزم جميــع اأع�صــاء النظــام االإح�صائــي الوطنــي بالتقييــم 
امل�صتمر جلودة االإح�صاءات الر�صمية وحت�صينها واالإبلغ عنها، ف�صًل عن 
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جــودة البيانــات واالإح�صــاءات امل�صــتخدمة يف اإنتــاج االإح�صاءات الر�صــمية 
ح�صــب االقت�صاء.

ــمية  ــاءات الر�ص ــع االإطــار الوطنــي ل�صمــان جــودة االإح�ص ــى بو�ص التو�سي��ة 4 - ُيو�ص
وفًقــا الإطــار االأمم املتحــدة الوطنــي ل�صمــان اجلودة اأو اإطــار قائم مماثل.

التو�سي��ة 5 - ُيو�صــى بتنفيــذ االإطــار الوطنــي ل�صمــان اجلودة من قبــل اجلهاز الوطني 
للإح�صاء والنظام االإح�صائي الوطني باأكمله. باالإ�صافة اإىل ذلك، يو�صى 
بتطبيق االإطار الوطني ل�صمان جودة جميع البيانات واالإح�صاءات املنتجة 
خــارج النظــام االإح�صائــي الوطني والتي يتم ن�صــرها مب�صــاعدة ودعم اأحد 
اأع�صــاء النظــام االإح�صائــي الوطنــي اأو الذيــن يتــم ا�صــتخدامها يف �صنــع 

القرار احلكومي، ح�صــب االقت�صاء وال�صرورة.
ــا للمبدئــني 1 و 2 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية،  التو�سي��ة 6 - وفًق
ُيو�صــى بتخطيــط االإح�صــاءات على جميع امل�صــتويات، مبا يف ذلك امل�صــتوى 
املحلي، وت�صميمها وتطويرها واإنتاجها ون�صرها على اأ�صا�س مايد ووفًقا 

العتبارات مهنية بحتة.
التو�سي��ة 7 - وفًقــا للمبــداأ 3 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية، ُيو�صــى 
بتقــدمي االإح�صــاءات والبيانــات بطريقــة ت�صــّهل تف�صــريها ال�صحيــح؛ ممــا 
يعني �صمنيًا، اإتاحة البيانات الو�صفية املُوائمة، مثل تلك املتعلقة مب�صادر 

البيانات واالأ�صــاليب باالقرتان مع البيانات واالإح�صائيات املن�صــورة.
التو�سي��ة 8 - وفًقــا للمبــداأ 4 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية، ُيو�صــى 
بــاأن ُيعّقــب جميــع اأع�صــاء النظــام االإح�صائــي الوطني على �صــوء ا�صــتخدام 
االإح�صــاءات الر�صــمية وت�صويــب التفا�صــري اخلاطئــة لهــا، كلٌّ يف جمــاالت 

االإنتاج االإح�صائي والن�صــر الراجعة له بالنظر، ح�صــب االقت�صاء.
للإح�صــاءات  االأ�صا�صــية  املبــادئ  مــن   5 و   1 للمبــادئ  التو�سي��ة 9 - وفًقــا 
الر�صــمية، ُيو�صــى بــاأن تــدرج البلــدان يف قوانينهــا االإح�صائيــة مــا يلي: )اأ( 
تفوي�ــس منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية بتجميــع املعلومــات اللزمــة الإنتــاج 
االإح�صاءات مبا�صرة من امل�صتجيبني اإذا كانت غري متوفرة فعليا يف النظام 
االإح�صائــي الوطنــي وال ميكــن احل�صول عليه من البيانات املوجودة؛ )ب( 
احلــق يف اختيــار م�صــادر البيانــات علــى اأ�صا�ــس اعتبــارات مهنيــة، مبــا يف 

ذلــك امل�صــادر »احلديثــة« مثــل البيانــات ال�صخمــة.
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الر�صــمية،  للإح�صــاءات  االأ�صا�صــية  املبــادئ  مــن   6 للمبــداأ  التو�سي��ة 10 - وفًقــا 
ُيو�صــى باحلفــاظ علــى ال�صــرية التامــة للبيانــات الفردية التي يتــّم جتميعها 
من طرف االأجهزة االإح�صائية، �صــواء اأكانت ت�صــري اإىل اأ�صــخا�س طبيعيني 

اأو اعتباريــني، واأن ُت�صــتخدم ح�صرًيــا الأغرا�ــس اإح�صائيــة بحتــة.
الر�صــمية،  للإح�صــاءات  االأ�صا�صــية  املبــادئ  مــن   7 للمبــداأ  التو�سي��ة 11 - وفًقــا 
ُيو�صــى بن�صــر القوانني والت�صــريعات والتدابري التــي تعمل مبوجبها االأنظمة 

االإح�صائيــة الوطنيــة.
الر�صــمية،  للإح�صــاءات  االأ�صا�صــية  املبــادئ  مــن   8 للمبــداأ  التو�سي��ة 12 - وفًقــا 
ُيو�صــى بتن�صــيق اأ�صــغال النظــام االإح�صائــي الوطنــي ب�صــكل �صــليم لتحقيــق 
االت�صــاق والكفــاءة، وبالتــايل، فــاإن القانــون االإح�صائــي للبلــد: )اأ( يحــدد 
بو�صــوح اأدوار وم�صــوؤوليات االأع�صــاء داخــل النظــام االإح�صائــي الوطنــي؛ و 
)ب( ُيحــّدد دور الهيئــة امل�صــوؤولة عــن اإدارة وتن�صــيق االأن�صــطة االإح�صائيــة 
علــى م�صــتوى املنظومــة االإح�صائيــة، مبــا يف ذلــك تعزيــز االإطــار الوطنــي 

ل�صمــان اجلــودة.
الر�صــمية،  للإح�صــاءات  االأ�صا�صــية  املبــادئ  مــن   9 للمبــداأ  التو�سي��ة 13 - وفًقــا 
ُيو�صــى بــاأن ي�صــتخدم اجلهــاز االإح�صائي الوطني وجميــع االأع�صاء النظام 
االإح�صائــي الوطنــي االآخريــن، مبــا يف ذلك االأع�صاء على امل�صــتوى املحلي، 
املفاهيــم والت�صنيفــات واالأ�صــاليب االإح�صائيــة الدوليــة، وبالتــايل �صمــان 
ــع  ــى جمي ــي عل ــمية وجناعــة النظــام االإح�صائ ــاءات الر�ص ــاق االإح�ص ات�ص

امل�صــتويات.
10 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية،  التو�سي��ة 14 - وفًقــا للمبــداأ 
ُيو�صى باأن ت�صارك البلدان يف التعاون الثنائي واملتعدد االأطراف يف جمال 

االإح�صاء لتح�صــني االإح�صاءات الر�صــمية يف كّل البلدان.
اإط��ار الأمم املتح��دة الوطن��ي ل�سم��ان اجل��ودة واملب��ادئ العام��ة لإدارة  ب.  

ج��ودة البيان��ات الإح�سائي��ة
مــن املعلــوم اأّن املبــادئ العامــة الإدارة جــودة البيانــات االإح�صائيــة لــلأمم املتحــدة 
ومتطلباتهــا لي�صــت اإلزاميــة، وميكــن للبلــدان اختيــار واتبــاع اإطــار �صمــان جــودة وطنــي 
خا�ــس بهــا مماثــل الإطــار االأمم املتّحــدة، اإذا كانــت ترغــب يف اتبــاع املبــادئ االأ�صا�صــية 
للإح�صــاءات الر�صــمية والتو�صيــات املتعلقــة ب�صمــان اجلــودة املو�صحــة اأعــله، نظــرا 
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للرتباط الوثيق بني هذه االأخرية واإطار االأمم املتحدة الوطني ل�صمان جودة البيانات 
االإح�صائية.

وفيمــا يلــي �صــنتناول املعايــري واملبــادئ االأ�صا�صــية ملكونــات اإطــار االأمم املتحــدة ل�صمان 
جودة االإح�صاءات: 

الكيانــات  مــن  الوطنــي  االإح�صائــي  النظــام  يتاألــف  اإدارة النظ��ام الإح�سائ��ي:   .1
االإح�صائيــة للدولــة التــي تقــوم بتطويــر واإنتــاج ون�صــر االإح�صــاءات الر�صــمية ل�صالــح 
احلكومة الوطنية، وعادة ما يكون ذلك من طرف اجلهاز الوطني للإح�صاء باعتباره 
الوكالــة الرئي�صــية يف جمــال االإح�صــاء. اإن تن�صــيق هــذا النظــام واإدارة العلقــات مــع 
جميــع اأ�صحــاب امل�صلحــة �صــرط اأ�صا�صــي جلــودة وكفاءة اإنتــاج االإح�صاءات الر�صــمية. 
يعــد ا�صــتخدام املعايــري االإح�صائيــة امل�صــرتكة يف جميــع اأنحــاء النظــام جــزًءا مهًما من 

هــذه االإدارة، ول�صمــان ذلــك ينبغــي االأخــذ بعــني االعتبــار املبــادئ التاليــة:

املب��داأ 1 - تن�س��يق عم��ل النظ��ام الإح�سائ��ي: تن�صــيق عمــل اأع�صــاء النظــام االإح�صائــي 
اأمــر �صــروري للحفــاظ علــى جــودة االإح�صــاءات الر�صــمية ال�صــادرة عــن تلــك 
اجلهــات وتطويرهــا ول�صمــان فعاليــة النظــام. ويدعــم املبــداأ 8 مــن املبــادئ 

االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية هــذا املبــداأ.

يجــب  البيان��ات:  ومقدم��ي  البيان��ات  م�س��تعملي  م��ع  العلق��ات  اإدارة  املب��داأ 2 - 
علــى االأجهــزة االإح�صائيــة اإقامــة علقــة مميــزة وم�صــتدامة مــع كافــة ال�صــركاء 
اال�صــرتاتيجيني يف العمــل االإح�صائــي، مبــا يف ذلــك امل�صــتخدمني ومقدمــي 
ال�صلــة  ذات  املجتمعيــة  واملنظمــات  وامل�صــوؤولني  التمويــل  ووكاالت  البيانــات 
واالأو�صــاط االأكادمييــة وو�صــائل االإعــلم. يجــب اأن تتمتــع االأجهــزة باإمكانيــة 
ــة  ــة احتياجــات املعلومــات اخلا�ص ــة لتلبي ــات اللزم ــع البيان ــول اإىل جمي الو�ص
باملجتمــع بطريقــة فعالــة وكفــوؤة. املبــداأ 2 مدعوم ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبدئني 1 و 5  

الر�صــمية. للإح�صــاءات  االأ�صا�صــية  املبــادئ  مــن 
املبداأ 3 - اإدارة املعاير الإح�سائية: ت�صــهم عملية توحيد املعايري االإح�صائية للنظام 
ــا  ــاقها وفعاليتهــا وقابليته ــادة ات�ص ــاءات وزي ــز دور االإح�ص االإح�صائــي يف تعزي
للمقارنــة داخــل الدولــة وعامليــا، لــذا ينبغي ا�صــتخدام معايــري اإح�صائية موحدة 
بــني مكونــات النظــام االإح�صائــي. وت�صــمل هــذه املعايري املفاهيــم وامل�صطلحات 
والت�صانيف ومنهجيات العمل االأ�صا�صــية. املبداأ 3 مدعوم باملبداأ 9 من املبادئ 

االأ�صا�صــية للإح�صائيات الر�صــمية.
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2. اإدارة البيئة املوؤ�س�س��ية الداعمة للجودة: تعد جودة البيئة املوؤ�ص�صــية اأحد ال�صــروط 
امل�صــبقة ل�صمــان جــودة االإح�صائيــات. واملبــادئ التي يجب �صمانهــا يف هذا االإطار هي 
اال�صــتقللية املهنيــة، �صمــان احليــاد واملو�صوعيــة، �صمــان ال�صــفافية و�صمــان ال�صــرية 

االإح�صائيــة وااللتزام باجلــودة وكفاية املوارد.
املب��داأ 4 – �سم��ان ال�س��تقللية املهني��ة: ينبغــي علــى االأجهــزة االإح�صائيــة اإعــداد 
وتطويــر واإنتــاج ون�صــر االإح�صــاءات دون اأي تدخــل �صيا�صــي اأو غــريه اأو �صغــوط 
مــن طــرف اجلهــات احلكوميــة اأو ال�صيا�صــيني اأو االإدارات والهيئــات التنظيميــة 
اأو االإداريــة اأو القطــاع اخلا�ــس اأو اأي اأ�صــخا�س اأو كيانــات اأخــرى. وي�صمــن هــذا 
ــذا  ــق ه ــب اأن ينطب ــمية. يج ــاءات الر�ص ــة االإح�ص ــي م�صداقي ــتقلل املهن اال�ص
علــى اجلهــاز االإح�صائــي الوطنــي وكذلــك علــى منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية 
االآخريــن. املبــداأ 4 مدعــوم ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبــداأ 2 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية 

للإح�صــاءات الر�صــمية.
املب��داأ 5 – �سم��ان احلي��اد واملو�سوعي��ة: يجــب علــى االأجهــزة االإح�صائيــة اأن تطــور 
وتنتــج وتن�صــر اإح�صــاءات حتــرتم اال�صــتقلل العلمــي وبطريقــة مهنيــة ومايدة 
وغــري منحــازة، ويعامــل فيهــا جميــع امل�صــتخدمني باإن�صــاف. املبــداأ 5 مدعــوم 

ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبــداأ 1 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية.
املب��داأ 6 – �سم��ان ال�س��فافية: يتــم توثيــق واإتاحــة �صيا�صــات االأجهــزة االإح�صائيــة 
وممار�صاتها االإدارية، وال�صروط واالأحكام التي مبوجبها يتم تطوير اإح�صاءاتها 
واإنتاجهــا ون�صــرها، وعنــد االقت�صــاء مراجعتهــا )مبا يف ذلك االأ�صا�ــس القانوين 
واالأغرا�ــس التــي تتطلــب البيانــات مــن اأجلها( للم�صــتخدمني واملجيبــني ومالكي 
م�صادر البيانات والعموم. املبداأ 6 مدعوم ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبداأ 3 من املبادئ 

االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية.
املب��داأ 7 - �سم��ان �س��رية الإح�س��اءات واأمنه��ا: ينبغــي على االأجهزة االإح�صائية �صمان 
�صــرية البيانات التي يتم االإدالء بها من طرف املبحوثني )االأ�صــخا�س واالأ�صــر، 
املن�صــاآت، البيانات ال�صــجلية وغريها( وا�صــتخدامها الأغرا�س اإح�صائية فقط. 

املبداأ 7 مدعوم باملبداأ 6 من املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية.
املب��داأ 8 – �سم��ان اللت��زام باجل��ودة: ينبغــي علــى االأجهــزة االإح�صائيــة اأن تكّر�ــس 
جهودهــا ل�صمــان االلتــزام مبعايــري اجلــودة عنــد اإعــداد االإح�صــاءات ون�صــرها، 
وحتديــد نقــاط القــوة وفر�ــس التح�صــني ب�صــكل دوري ومنتظــم لتطويــر جــودة 
العمليــات واملخرجــات االإح�صائيــة. املبــداأ 8 مدعــوم باملبــداأ 2 مــن مبــادئ 

االح�صــاءات الر�صــمية.
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املب��داأ 9 - �سم��ان كفاي��ة امل��وارد: ينبغــي اأن تكون املوارد املالية والب�صــرية والتكنولوجية 
املتاحــة االأجهــزة االإح�صائيــة كافيــة مــن حيــث الكميــة والنوعيــة، وكذلــك كافية 

لتلبيــة احتياجاتهــا فيما يتعلق بتطوير االإح�صاءات واإنتاجها ون�صــرها. 

ــى االأجهــزة االإح�صائيــة اأن تطبــق املعايــري  3. اإدارة العملي��ات الإح�سائي��ة: يجــب عل
واملبادئ التوجيهية واملمار�صات الدولية اجليدة يف العمليات االإح�صائية التي تنتهجها 
لتطوير االإح�صاءات الر�صمية التي تنتجها وتن�صرها، مع ال�صعي با�صتمرار اإىل االبتكار. 
وينبغي اأن ُتوؤدى هذه العمليات بكفاءة بحيث تراعي جودة املخرجات وكلفتها ووقتّيتها 

والعبء الناجت عنها. ول�صمان ذلك ينبغي االأخذ بعني االعتبار املعايري التالية:

املب��داأ  10- �سم��ان ال�س��لمة املنهجي��ة: يجــب علــى االأجهــزة االإح�صائيــة، عنــد اإعــداد 
االإح�صــاءات واإنتاجهــا، اأن ت�صــتخدم منهجيــات اإح�صائيــة �صــليمة ت�صــتند اإىل 
معايــري ومبــادئ توجيهيــة اأو اأف�صــل املمار�صــات املتفــق عليهــا دولًيــا. املبــداأ 10 
مدعــوم ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبــداأ 2 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية.

املب��داأ 11 – �سم��ان فعالي��ة التكلف��ة: ينبغــي علــى االأجهــزة االإح�صائيــة اأن ت�صمــن 
ا�صــتخدام املــوارد بفعاليــة وكفــاءة. كمــا يجــب اأن تكــون قــادرة علــى �صــرح مــدى 
ــة  ــة معقول ــد حتققــت بتكلف ــج ق ــبقا، واأن النتائ ــق االأهــداف املحــددة م�ص حتقي
ومت�صــقة مع االأغرا�س الرئي�صــية للإح�صاءات. املبداأ 11 مدعوم ب�صــكل اأ�صا�صي 

باملبــداأ 5 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية.

املب��داأ 12 - �سم��ان �س��لمة التنفي��ذ: االإجــراءات االإح�صائيــة الفعالــة وال�صــليمة تدعم 
اجلــودة ويجــب تنفيذهــا يف جميــع مراحل �صل�صــلة االإنتاج االإح�صائــي. املبداأ 12 

مدعوم ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبداأ 2 من املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صمية.

املب��داأ 13 - اإدارة الع��بء الواق��ع عل��ى املجيب��ن: يعتــر االأفــراد اأو االأ�صــر اأو ال�صــركات 
التي توفر البيانات التي ت�صــتند اإليها املنتجات االإح�صائية م�صــاهمني اأ�صا�صيني 
يف جودة البيانات واملعلومات. لذلك ينبغي حتقيق التوازن بني تلبية احتياجات 
امل�صــتخدم مــن االإح�صــاءات مــن جهــة وم�صــتوى الكلفــة وعبــئ اال�صــتجابة الــذي 
يقــع علــى كاهــل املدلــني بالبيانــات مــن جهــة اأخرى. وتعتــر اآليــات احلفاظ على 
علقــات جيــدة مــع مقدمــي البيانــات وا�صــتباقية اإدارة العــبء الواقــع عليهــم، 
�صروريــة لتح�صــني اجلــودة. املبــداأ 13 مدعــوم باملبــداأ 5 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية 

للإح�صاءات الر�صــمية.
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4. اإدارة العملي��ات واملخرج��ات الإح�سائي��ة: ينبغــي اأن تلبــي املخرجــات االإح�صائيــة 
متطلبــات وحاجــات خمتلــف امل�صــتخدمني، مــن حكومــات وطنيــة وباحثــني و�صــركات 
وعامــة اجلمهــور واملجتمــع الــدويل. كمــا ينبغــي اأن ُتعــد هــذه املخرجــات وفــق املعايــري 
واملنهجيــات االإح�صائيــة املعتــرة واملعتمدة. ول�صمان ذلــك ينبغي االأخذ بعني االعتبار 

املعايــري التالية:
املب��داأ 14 – �سم��ان امللءم��ة: ينبغــي اإنتــاج اإح�صــاءات تلبــي احتياجــات امل�صــتخدمني 
احلاليــني واملحتملــني، واأن تفــي املفاهيــم والت�صانيــف باحتياجات امل�صــتخدمني 
ومتطلباتهــم. بــدون امللءمــة، ال توجــد جــودة. ويتمثــل التحــدي الــذي تواجهــه 
االأجهــزة االإح�صائيــة يف موازنــة االحتياجات املت�صاربة للم�صــتخدمني احلاليني 
واملحتملــني، يف اإنتــاج اإح�صــاءات تلبــي االحتياجــات ذات االأهمّيــة واالأولويــة 
الق�صــوى �صمــن قيــود املــوارد املحــددة. املبداأ 14 مدعوم ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبداأ 

1 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية.
املب��داأ 15 – �سم��ان الدق��ة واملوثوقي��ة: ينبغــي علــى االأجهــزة االإح�صائيــة اإعــداد ون�صــر 
ممــت  ــي �صُ ــى و�صــف الظواهــر الت ــاءات دقيقــة وموثوقــة تكــون قــادرة عل اإح�ص
لقيا�صــها ب�صــكل �صحيــح، بحيــث تكــون االإح�صــاءات املح�صــوبة قريبــة مــع القيمــة 
احلقيقيــة لهــذه الظاهــرة. املبداأ 15 مدعوم ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبداأ 1 من املبادئ 

الر�صــمية. للإح�صــاءات  االأ�صا�صــية 
املبداأ 16 – �سمان ح�سن التوقيت والتقيد باملواعيد: ينبغي على االأجهزة االإح�صائية 
اإتاحة االإح�صاءات بوقتية منا�صبة ودون تاأخري. ي�صري ح�صن التوقيت اإىل مدى 
ال�صــرعة - بعــد التاريــخ املرجعــي اأو نهايــة الفرتة املرجعيــة - يف اإتاحة البيانات 
واالإح�صــاءات للم�صــتخدمني. ي�صــري التقيــد باملواعيد اإىل مــا اإذا كانت البيانات 
واالإح�صــاءات يتــم اإتاحتهــا يف املواعيــد املتفــق عليهــا م�صــبقًا، اأو املعلــن عنهــا. 
املبداأ 16 مدعوم اأ�صا�ًصــا باملبداأ 1 من املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية.
�سم��ان الو�س��ول اىل الإح�س��اءات وو�سوحه��ا: ينبغــي علــى االأجهــزة  املب��داأ 17 - 
االإح�صائيــة �صمــان الو�صــول اىل االإح�صائيــات التي تطورها وتنتجها وتن�صــرها 
دون �صعوبــة، واأن يتــم تقدميهــا بو�صــوح وبطريقــة ميكــن فهمهــا مــن قبــل جميــع 
امل�صــتخدمني على اأ�صا�ــس مايد ومت�صــاوي يف اأ�صــكال ملئمة ومتنوعة تتما�صى 
مــع معايــري البيانــات املفتوحــة. كما ينبغي توفري ترتيبــات الو�صول اإىل البيانات 
اجلزئيــة الأغرا�ــس البحــث، وفًقــا ل�صيا�صــة را�صــخة ت�صمن ال�صــرية االإح�صائية. 
املبــداأ 17 مدعــوم ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبــداأ 1 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات 

الر�صمية.
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املب��داأ 18 - �سم��ان الت�س��اق والقابلي��ة للمقارن��ة: ينبغــي علــى االأجهــزة االإح�صائيــة 
تطويــر واإنتــاج ون�صــر اإح�صــاءات مت�صــقة، بحيــث تكــون قابلة للتجميــع وللمقارنة 
)مبــا يف ذلــك البيانــات ذات امل�صــادر املختلفــة( عــر الزمــن وبــني املناطــق. 
املبــداأ 18 مدعــوم ب�صــكل اأ�صا�صــي باملبــداأ 1 مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات 

الر�صمية.

املب��داأ 19 - اإدارة البيان��ات الفوقي��ة: ينبغــي علــى االأجهــزة االإح�صائية توفري معلومات 
تغطــي املفاهيــم والتعريفــات االأ�صا�صــية للبيانــات التــي مت جمعهــا واالإح�صــاءات 
البيانــات  جمــع  ومنهجيــة  املُ�صــتخدمة،  والت�صنيفــات  واملتغــريات  املُنتجــة، 
ومعاجلتهــا، وموؤ�صــرات جــودة املعلومــات االإح�صائية - ب�صــكل عــام، يجب توفري 
معلومات كافية متّكن امل�صتخدم من فهم جميع خ�صائ�س االإح�صائيات، مبا يف 
ذلك حدودها-. املبداأ 19 مدعوم ب�صكل اأ�صا�صي باملبداأ 3 من املبادئ االأ�صا�صية 

الر�صــمية. للإح�صــاءات 

3. العلق��ة ب��ن املب��ادئ العام��ة لإدارة ج��ودة البيان��ات الإح�سائي��ة واملب��ادئ 
الأ�سا�س��ية للإح�ساءات الر�س��مية للأمم املتحدة

باملبــادئ  وثيًقــا  ارتباًطــا  االإح�صائيــة  البيانــات  جــودة  ومتطلبــات  مبــادئ  ترتبــط 
االأ�صا�صية للإح�صاءات الر�صمية التي وافقت عليها الدول االأع�صاء يف االأمم املتحدة. 
ويو�صــح اجلــدول التــايل بالتدقيــق طريقــة ارتبــاط مبــادئ اجلــودة باملبــادئ االأ�صا�صــية 
للإح�صــاءات الر�صــمية، كمــا يبــنّي نوعيــة الدعــم الــذي توفــره املبــادئ االأ�صا�صــية 
للإح�صاءات الر�صمية ملبادئ اجلودة. هناك متييز بني مبداأ اأ�صا�صي يوفر دعًما قوًيا 

)عــادًة مبــداأ اأ�صا�صــي واحــد لــكل مبــداأ جــودة(، ومبــداأ اأ�صا�صــي يوفــر دعًمــا اإ�صافًيــا
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جــدول: مبــادئ اجلــودة يف اإطــار االأمم املتحــدة الوطني ل�صمان اجلــودة ودعم املبادئ 
االأ�صا�صية للإح�صاءات الر�صمية

املبادئ الأ�سا�سية للإح�ساءات الر�سمية املبادئ العامة لإدارة جودة البيانات الإح�سائية

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

اإدارة النظام االإح�صائي

* املبداأ 1 - تن�صيق عمل النظام االإح�صائي

o o * * املبداأ 2 - اإدارة العلقات مع م�صتعملي البيانات 
ومقدمي البيانات

* املبداأ 3 - اإدارة املعايري االإح�صائية

اإدارة البيئة املوؤ�ص�صية

o * o املبداأ 4 – �صمان اال�صتقللية املهنية

o o o o o o * املبداأ 5 – �صمان احلياد واملو�صوعية

o * املبداأ 6 – �صمان ال�صفافية

* املبداأ 7 - �صمان �صرية االإح�صاءات واأمنها

* املبداأ 8 – �صمان االلتزام باجلودة

o املبداأ 9 - �صمان كفاية املوارد

اإدارة العمليات االإح�صائية

o o o املبداأ 10 - �صمان ال�صلمة املنهجية 

o * املبداأ 11 – �صمان فعالية التكلفة

o املبداأ 12 - �صمان �صلمة التنفيذ 

* املبداأ 13 - اإدارة العبء الواقع على املجيبني

اإدارة العمليات واملخرجات االإح�صائية

o o * املبداأ 14 – �صمان امللءمة

o * املبداأ 15 – �صمان الدقة واملوثوقية

o * املبداأ 16 – �صمان ح�صن التوقيت والتقيد باملواعيد

o * املبداأ 17 - �صمان الو�صول اىل االإح�صاءات وو�صوحها

o o * املبداأ 18 - �صمان االت�صاق والقابلية للمقارنة

o * املبداأ 19 - اإدارة البيانات الفوقية

املفتاح: * دعم قوي من املبادئ االأ�صا�صية  o دعم اإ�صاقي من املبادئ االأ�صا�صية
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4. اإطار اجلودة امل�سرتك للنظام الإح�سائي الأوروبي
ُيعــّد النظــام االإح�صائــي االأوروبــي )ESS( ثمــرة �صــراكة بــني املكتــب االإح�صائــي 
للــدول االأوروبيــة )Eurostat( واالأجهــزة االإح�صائيــة الوطنيــة للــدول االأع�صــاء يف 
ــارة احلــرة )EFTA(. حيــث تتمثــل  ــة للتج ــة االأوروبي ــي ودول الرابط ــاد االأوروب االحت
مهمته يف تزويد كافة امل�صتعملني على ال�صعيد االأوروبي والوطني باإح�صائيات حيادية 
ــرار  ــاعدة يف اتخــاذ الق ــع للم�ص ــات للجمي ــة واإتاحــة هــذه االإح�صائي ذات جــودة عالي
وتزويــد البحــوث واإثــراء املناق�صــات. وقــد مّت ت�صميم املنتجات واخلدمــات االإح�صائية 
االأوروبيــة واإنتاجهــا ون�صــرها مــن منظــور قانــوين �صــارم يف نطــاق مــا ُي�صــّمى بـــ »اإطــار 
اجلــودة امل�صــرتك للنظــام االإح�صائــي االأوروبــي«؛ والــذي يتكــّون مــن مدونة املمار�صــات 
االح�صائيــة االأوروبيــة)1)، ومــن اإطــار �صمــان اجلــودة للنظــام االإح�صائــي االأوروبــي)2) 
واملبــادئ العامــة الإدارة اجلــودة )علــى غــرار التفاعل امل�صــتمر مع امل�صــتخدمني، التزام 

امل�صــريين، ال�صــراكة، ر�صــا املوظفــني والتح�صــني امل�صــتمر والتكامــل واملوائمــة(.

اأ. مدونة املمار�سات الح�سائية الأوروبية
ُتعــّد مدونــة املمار�صــات االإح�صائيــة االأوروبيــة حجــر الزاويــة الإطــار اجلــودة امل�صــرتك 
للنظام االإح�صائي االأوروبي؛ حيث تغطي، اإىل حد كبري، نف�ــس املبادئ الرئي�صــية التي 
تت�صمنهــا مبــادئ االأمم املتحــدة االأ�صا�صــية اإال اأّنهــا اأكــر تركيــزا علــى امل�صــائل املتعّلقــة 
ــة  ــتند مدون ــرها. وت�ص ــة ن�ص ــة وكيفي ــة املعلومــة االإح�صائي ــة ونوعي ــتقللية املهني باال�ص
املمار�صــات االإح�صائيــة االأوروبيــة اإىل 15 مبدئــا تغطــي البيئــة املوؤ�ص�صــية وعمليــات 
االإنتاج واملخرجات االإح�صائية. وتندرج حتت كل مبداأ جمموعة من املوؤ�صرات املتعّلقة 

باأف�صــل املمار�صــات واملعايــري. وفيمــا يلــي املبــادئ االإح�صائيــة االأوروبيــة:

اأ. البيئة املوؤ�س�سية

	•اال�صتقللية املهنية/التن�صيق والتعاون؛

	•�صلحية جمع البيانات؛

	•ملئمة املوارد؛

(1(  https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-catalogues/-/KS-02-18-142
(2(  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/64157/4392716/ESS-QAF-V1-2final.pdf/

bbf5970c-1adf-46c8-afc3-58ce177a0646
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االلتزام باجلودة؛ •	

ال�صرية االإح�صائية؛ •	

احلياد واملو�صوعية. •	

ب. العمليات الإح�سائية

املنهجية ال�صليمة؛ •	

االإجراءات االإح�صائية املنا�صبة؛ •	

تخفيف العبء على امل�صتجوبني؛ •	

فعالية التكلفة. •	

ج. املخرجات الإح�سائية

االأهمية؛ •	

الدقة واملوثوقية؛ •	

ح�صن التوقيت وااللتزام باملواعيد؛ •	

االت�صاق وقابلية املقارنة؛ •	

�صهولة الو�صول اىل االإح�صائيات وو�صوحها. •	

ب. اإطار �سمان اجلودة للنظام الإح�سائي الأوروبي
يتوافق اإطار �صمان اجلودة للنظام االإح�صائي االأوروبي مع مدونة املمار�صة االأوروبية 
ــاء ويدعمهــا. حيــث يهــدف اىل توفــري اآليــة لتحديــد م�صــاكل اجلــودة وحّلهــا  للإح�ص
باالإ�صافــة اإىل امل�صــاعدة علــى تنفيذ مدونة املمار�صــات االإح�صائيــة االأوروبية. وينطبق 
اإطــار �صمــان اجلــودة االأوروبــي علــى النظــام االإح�صائــي االأوروبــي بجميــع مكوناتــه، 
كهيئة االإح�صاء التابعة للحتاد االأوروبي)Eurostat( واالأجهزة االإح�صائية الوطنية 
واجلهات االإح�صائّية الوطنية االأخرى امل�صــوؤولة عن تطوير واإنتاج ون�صــر االإح�صاءات 

االأوروبية.
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يتوافــق اإطــار �صمــان جــودة البيانــات االإح�صائيــة للــدول االأوروبيــة مــع منــوذج االإطــار 
الوطنــي العــام ل�صمــان اجلودة لــلأمم املتحدة. 

 )OECD( 5. “تو�سية” منظمة التعاون القت�سادي والتنمية
 ،2015 نوفمــر   23 يف  والتنميــة،  االقت�صــادي  التعــاون  منظمــة  جمل�ــس  اعتمــد 
جمموعــة مــن املبــادئ واملعايــري ب�صــاأن املمار�صــات االإح�صائيــة اجليــدة ُيطلــق عليهــا 
اإ�صــم »التو�صيــة«)1). ومّت تطويرهــا بنــاًء علــى اقــرتاح مــن جلنــة االإح�صــاء وال�صيا�صــة 
االإح�صائية )CSSP( التابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي. كما مّت 
تعديلهــا يف 13 مار�ــس 2019 وفــق اقــرتاح جلنــة االإح�صــاء وال�صيا�صــة االإح�صائيــة؛ 
حيــث مّت تعزيزهــا باإجــراء مراجعــة النظــم االإح�صائّيــة لفائــدة البلــدان غــري االأع�صاء 
والذيــن اأعربــوا عــن رغبتهــم يف االن�صمــام اإىل منظمــة التعــاون االقت�صــادي والتنميــة.

املتحــدة،  لــلأمم  االأ�صا�صــية  باملبــادئ  املدرجــة  النقــاط  معظــم  »التو�صيــة«  تغطــي 
باالإ�صافــة لعنا�صــر اأخــرى علــى غــرار املــوارد الب�صــرية واملــوارد املاليــة، والطــرق 
االإ�صــتق�صائية املبتكرة وم�صادر البيانات البديلة، اىل جانب حتديد جودة املخرجات 
والعمليــات االإح�صائيــة. كمــا ت�صــمل »التو�صيــة« اثنــي ع�صــرة هدفا تكفــُل تكامل النظام 

االإح�صائــي الوطنــي و�صــمولّيته؛ وهــي:

اإطار قانوين وموؤ�ص�صي وا�صح  .1

اال�صتقللية املهنية  .2

ملئمة املوارد   .3

حماية اخل�صو�صية  .4

احلق يف الو�صول اإىل البيانات االإدارية  .5

احلياد واملو�صوعية وال�صفافية  .6

منهجية قوية حترتم املعايري املهنية  .7

(1(  https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/Brochure_Recommendation%20
of%20the%20OECD%20Council%20on%20Good%20Statistical%20Practice%20
March2019.pdf
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جودة العمليات واملخرجات االإح�صائية  .8

�صــهولة الن�صــر والولــوج اإىل البيانــات والبيانــات الو�صفيــة، وااللتــزام بالــرّد   .9
علــى التحاليــل االإح�صائّيــة املغلوطــة التــي يرتكبهــا امل�صــتعملون

10. تن�صيق االأن�صطة االإح�صائية

11. التعاون الدويل

12. البحــث عــن طــرق مبتكــرة وم�صــادر بيانــات حديثــة وبديلــة لل�صــتفادة منها 
يف تعزيز امل�صادر االإح�صائية الر�صــمية.

وترافــق كل تو�صيــة جمموعــة مــن املمار�صــات االإر�صــادية اجليــدة التــي ت�صــكل اإطــاًرا 
لتقييــم تنفيــذ »التو�صيــة« ومرجعــا رئي�صــيا لتقييم النظــم االإح�صائية الوطنيــة للبلدان 
 (1()Toolkit( االأع�صــاء وغــري االأع�صــاء. ولهــذا الغر�ــس، مّت تطويــر جمموعــة اأدوات
علــى موقــع اإنرتنــت منظمــة التعاون االقت�صادي والتنمية لتي�صــري عملية تقييم االأنظمة 

االإح�صائيــة ولدعــم االعــلم حــول “التو�صيــة”. وهــي تتاألــف من:

يف  وقائمــة  ع�صــر  االثنــي  التو�صيــات  اإىل  ي�صــتند  الذاتــي  للتقييــم  ا�صــتبيان  •	
اجليــدة؛ املمار�صــات 

التقييمات الوطنية واملن�صورات الوطنية والدولية ذات ال�صلة؛  •	

وقائمــة  اجليــدة  االإح�صائيــة  باملمار�صــة  املتعلقــة  »التو�صيــة«  يعر�ــس  ُكتيــب  •	
املثلــى. املمار�صــات 

مدون��ة املمار�س��ات اجلي��دة يف الإح�س��اءات لأمري��كا اللتيني��ة ومنطق��ة   .6
البح��ر الكاريبي

اأقــرّ املوؤمتــر االإح�صائــي للأمريكتــني خــلل اإجتمــاع اللجنــة االقت�صاديــة الأمريــكا 
اللتينيــة عــام 2011 مدونــة املمار�صــات اجليــدة للإح�صائيــات اخلا�صــة ببلــدان 
اأمريــكا اللتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبي)2) واخلّطة التنفيذية لذلك. وت�صــكل مدونة 
(1(  https://www.oecd.org/statistics/good-practice-toolkit/
(2(  https://repositorio.cepal.org/bitstream/handle/11362/16423/FILE_148024_en.pdf?se 

quence=1&isAllowed=y
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املمار�صــات اجليــدة يف االإح�صــاء يف اأمريــكا اللتينيــة ومنطقــة البحــر الكاريبــي، 
اأداة تقنيــة وتنظيميــة تهــدف اإىل امل�صــاهمة يف حت�صــني الن�صــاط االإح�صائــي الوطنــي 
وا�صــتقللية املكاتــب االإح�صائيــة الوطنيــة وتعزيــز الطابــع املوؤ�ص�صــي لهــا والنظــام 

االإح�صائــي الوطنــي ككل. وتظــّم املدّونــة، 17 مبــداأ وهــي: 
واالأع�صــاء  الوطنــي  االإح�صائــي  املعهــد  يكــون  اأن  يجــب  املهن��ي:  ال�س��تقلل   .1
االآخــرون يف النظــام االإح�صائــي الوطنــي م�صــتقلني مــن الناحيــة املهنيــة عــن 
الــوكاالت ال�صيا�صــية واالإداريــة وغريهــا مــن م�صــادر التدخــل اخلارجيــة مــن اأجــل 

�صمــان م�صداقيــة االإح�صــاءات الر�صــمية.
تن�س��يق النظ��ام الإح�سائ��ي الوطن��ي: حتــى يتمكــن منتجــي االإح�صــاءات مــن   .2
تخطيــط وتنفيــذ الن�صــاط االإح�صائــي الوطنــي ب�صفة ت�صــاركية، واالت�صال الوثيق 
والعمــل امل�صــرتك لتح�صــني جــودة االإح�صــاءات الر�صــمية وقابليتهــا للمقارنــة 

وات�صــاقها.
التفوي���س الإح�سائ��ي جلم��ع البيان��ات: يجــب اأن تكــون عمليــة جمــع املعلومــات   .3
الإعــداد االإح�صــاءات الر�صــمية مدعومــة بتفوي�ــس قانــوين وا�صــح. بنــاًء على طلب 
اأجهــزة االإح�صــاء الوطنيــة واأع�صــاء النظــم االإح�صائيــة الوطنيــة. ويف االإمــكان، 
اإجبــار االإدارات وال�صــركات واالأ�صــر والعمــوم، مبوجــب القانــون، توفــري البيانــات 
الإعــداد االإح�صــاءات الر�صــمية علــى اأن يتلتــزم منتجــي االإح�صــاءات باملحافظــة 

على �صــريتها.
�س��رية الإح�سائي��ة: يجــب على جهاز االإح�صــاء وكافة اأع�صاء النظام االإح�صائي   .4
الوطني �صمان حماية و�صــرية املعلومات امل�صــتخدمة الإنتاج االإح�صاءات الر�صــمية 

واالمتنــاع عن حتديد م�صادرها.
كفاي��ة امل��وارد: يجــب اأن تكــون املــوارد املتاحــة للن�صــاط االإح�صائــي الوطنــي كافيــة   .5

ومنا�صــبة الإنتــاج االإح�صــاءات الر�صــمية.
اللت��زام باجل��ودة: يجــب علــى اجلهــات التــي تنتــج االإح�صــاءات �صمــن النظــام   .6

االإح�صائــي الوطنــي العمــل والتعــاون وفــق القواعــد واملبــادئ واملعايــري.
احلي��اد واملو�سوعي��ة: يجــب علــى جهــاز االإح�صــاء الوطنــي وكافــة اأع�صــاء النظام   .7
االإح�صائــي الوطنــي اإنتــاج ون�صــر اإح�صــاءات ر�صــمية تلتــزم باال�صــتقللية العلميــة 
ومبو�صوعية ومهنية و�صفافية، بحيث يتم التعامل مع جميع امل�صتخدمني على قدم 

امل�صاواة.
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التع��اون وامل�س��اركة الدولي��ة: يجــب اأن يتعــاون كافــة اأع�صــاء النظــام االإح�صائــي   .8
الوطني على تبادل اخلرات واملعلومات واالإ�صــرتاك يف اإعداد املعايري واالأن�صــطة 

االإح�صائيــة الدولية.

املنهجي��ة ال�س��ليمة: يجــب اأن يتــّم اإنتــاج االإح�صــاءات الر�صــمية مــن قبــل جهــاز   .9
االإح�صاء الوطني وكافة اأع�صاء النظام االإح�صائي الوطني على اأ�ص�س واإجراءات 

وخرات �صــليمة.

الإج��راءات الإح�سائي��ة املنا�س��بة: يجــب اأن تكــون جــودة االإح�صــاءات الر�صــمية   .10
ــاء االآخريــن يف النظــام  ــاء الوطنــي واالأع�ص ــتخدمة مــن قبــل جهــاز االإح�ص امل�ص
االإح�صائــي الوطنــي مدعومــة باالإجــراءات والو�صــائل املنا�صــبة يف كل مراحــل 

ــة. ــة االإح�صائي العملي

الع��بء غ��ر املف��رط عل��ى امل�س��تجيبن: يجــب علــى جهــاز االإح�صــاء الوطنــي   .11
واالأع�صاء االآخرين يف النظام االإح�صائي الوطني حتديد اأهدافهم من اأجل تقليل 
العــبء تدريجيــًا علــى امل�صــتجوبني. كمــا يجب اأن يكون طلــب املعلومات متوافًقا مع 

احتياجــات امل�صــتخدمني واأال يكــون مفرًطا بالن�صــبة للم�صــتجيبني.

ــاء  ــي واالأع�ص ــاء الوطن ــاز االإح�ص ــى جه ــب عل الفعالي��ة م��ن حي��ث التكلف��ة: يج  .12
االآخريــن يف النظــام االإح�صائــي الوطنــي ا�صــتخدام املــوارد بكفــاءة وفعاليــة.

امللءم��ة: يجــب علــى جهــاز االإح�صــاء الوطنــي واالأع�صــاء االآخريــن يف النظــام   .13
ــى اأ�صا�ــس  االإح�صائــي الوطنــي تلبيــة احتياجــات امل�صــتخدمني مــن املعلومــات عل

طلباتهــم.

الدق��ة واملوثوقي��ة: يجــب اأن تعك�ــس االإح�صــاءات الر�صــمية التــي ينتجهــا جهــاز   .14
االإح�صــاء الوطنــي واالأع�صــاء االآخــرون يف نظــام االإح�صاء الوطني تعك�ــس الو�صع 

الفعلــي والراهــن بدقــة وموثوقية.

الوطنــي  االإح�صــاء  جهــاز  علــى  يجــب  باملواعي��د:  واللت��زام  التوقي��ت  ح�س��ن   .15
ــاءات  ــر االإح�ص ــاج ون�ص ــي اإنت ــي الوطن ــن يف النظــام االإح�صائ ــاء االآخري واالأع�ص

الر�صــمية يف الوقــت املنا�صــب وبطريقــة دقيقــة و�صــفافة.
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الت�س��اق وقابلي��ة املقارن��ة: يجــب اأن تكــون االإح�صــاءات الر�صــمية التــي ينتجهــا   .16
جهــاز االإح�صــاء الوطنــي واالأع�صــاء االآخــرون يف النظــام االإح�صائــي الوطنــي 
مت�صــقة فيمــا بينهــا ومت�صــقة عــر الزمــن. كمــا يجــب اأن تكــون قابلــة للمقارنة عر 

املناطــق والبلــدان.

�س��هولة الو�س��ول والو�س��وح: يجــب تقــدمي االإح�صــاءات الر�صــمية ال�صــادرة عــن   .17
جهاز االإح�صاء الوطني واالأع�صاء االآخرين يف النظام االإح�صائي الوطني ب�صكل 
وا�صح و�صــامل ون�صــرها ب�صــكل منا�صــب، مما يتيح واتاحة البيانات للجميع بنف�ــس 

الدرجة وباأ�صــلوب ي�صــهل الو�صول اليها من طرف جميع امل�صــتخدمني.

امليثاق الإفريقي للإح�ساء  .7
مّت اعتمــاد امليثــاق االإفريقــي للإح�صــاء)1) مــن قبــل مفو�صيــة االحتــاد االأفريقــي يف عام 
2009؛ وي�صــتند اإىل املبــادئ االأ�صا�صــية لــلأمم املتحــدة ويتاألف من العنا�صر الرئي�صــية 

التالية:

املبداأ 1: ال�ستقللية املهنية:

ال�س��تقللية العلمي��ة: يجــب ان تكــون ال�صــلطات االإح�صائيــة قــادرة علــى القيــام  •	 •
باأن�صــطتها طبقــا ملبــداأ اال�صــتقللية العلميــة، وعلى وجــه اخل�صو�س ازاء ال�صــلطات 
ال�صيا�صــية او اأ�صحــاب امل�صالــح االخريــن. وهــذا يعنــي انــه يتعــني اختيــار الطــرق 
واملفاهيــم وامل�صطلحــات امل�صــتخدمة يف العمليــة االإح�صائيــة مــن قبــل ال�صــلطات 
االإح�صائيــة فقــط مــن دون اأي تدخــل مهمــا كان نوعــه طبــق مدونــة ال�صــلوك املهنــي 

واأف�صــل املمار�صــات.

النزاهة: ينبغي اأن تقوم ال�صــلطات االإح�صائية باإنتاج وحتليل ون�صــر االإح�صائيات  •	 •
االأفريقيــة والتعقيــب عليهــا طبقــا ملبــداأ اال�صــتقللية العلميــة وعلــى نحــو مو�صوعــي 

ومهني و�صــفاف.

امل�س��وؤولية: يجــب اأن ت�صــتخدم ال�صــلطات االإح�صائيــة واخلــراء االإح�صائيــون  •	 •
االأفريقيــون البيانــات االإح�صائيــة. كمــا يجــب اأن تتمتــع ال�صــلطات االإح�صائية بحق 
ــب  ــتخدام غــري املنا�ص ــري اخلاطــئ واال�ص ــاأن التف�ص ــداء امللحظــات ب�ص وواجــب اب

للمعلومــات الإح�صائيــة التــي تن�صــرها.

(1(  https://au.int/sites/default/files/documents/32838-doc-charter_arabic.pdf
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ال�س��فافية: لت�صــهيل التف�صــري ال�صحيــح للبيانــات، يتعني على ال�صــلطات الإح�صائية  •	 •
توفري معلومات حول امل�صادر والطرق واالإجراءات التي ت�صتخدمها طبقا للمعايري 
العلمية. يجب اأن يكون القانون الداخلي الذي يحكم عملية االأنظمة االإح�صائية يف 

متناول اجلماهري. 

املبداأ 2: اجلودة: 

الأهمية: يجب اأن ت�صتجيب االإح�صائيات االأفريقية الحتياجات امل�صتخدمني. •	 •

تفا�صيلهــا  بــكل  االأفريقيــة،  االإح�صائيــات  كافــة  حُتفــظ  اأن  يجــب  ال�س��تدامة:  •	 •
املمكنــة، يف �صــكل ي�صمــن ا�صــتخدامها مــن قبــل االأجيــال القادمــة مــع احلفــاظ على 

مبــداأي ال�صــرية وحمايــة مقدمــي املعلومــات.

م�س��ادر البيان��ات: يجــب اأن يتــم جمــع البيانــات امل�صــتخدمة الأغرا�ــس اإح�صائيــة  •	 •
ــة و/اأو  ــتق�صائية االإح�صائي ــات اال�ص ــل التعــداد والدرا�ص ــادر خمتلفــة مث مــن م�ص
ال�صــجلت االإداريــة. وينبغــي اأن تختــار املنظمــات االإح�صائية م�صادرهــا مع االأخذ 
يف االعتبــار جــودة البيانــات التــي تقدمهــا مثــل هذه امل�صــادر وم�صــايرتها للأحداث 
وعلــى وجــه اخل�صو�ــس التكاليــف الناجمــة عــن مقدمــي املعلومــات. ينبغــي اأن يكون 
ا�صــتخدام ال�صــلطات االإح�صائيــة لل�صــجلت االإداريــة الأغرا�س اح�صائيــة م�صمونا 

بالقانــون الداخلــي �صــريطة اأن يتــم احلفــاظ علــى ال�صــرية.

الدقة واملوثوقية: يجب ان تعك�س االإح�صائيات االأفريقية الواقع بدقة وموثوقية. •	 •

ــات  ــتمرارية املعلوم ــان ا�ص ــة �صم ــلطات االإح�صائي ــى ال�ص ــنّي عل الإ�س��تمرارية: يتع •	 •
االإح�صائيــة وقابليــة مقارنتهــا عــر الزمــن.

ــجمة  ــة من�ص ــات االأفريقي ــي ان تكــون االإح�صائي الن�س��جام وقابلي��ة املقارن��ة: ينبغ •	 •
داخليــا عــر االأزمنــة وان ت�صــمح باملقارنــة بــني االأقاليــم والبلــدان. ولهــذا الغر�ــس، 
يجب اأن جتمع هذه االإح�صائيات من خمتلف امل�صادر وت�صمن ا�صتخدامها املتعدد. 
كمــا ينبغــي اأن ت�صــتخدم املفاهيم والت�صنيفــات وامل�صطلحات والطرق املعرتف بها 

واملقبولــة دوليا.

ــب ويف  ــت املنا�ص ــة يف الوق ــات االأفريقي ــر االإح�صائي ــني ن�ص التوقي��ت املنا�س��ب: يتع •	 •
اأ�صــرع وقــت ممكــن ح�صــب اجلــدول الزمنــي املحــدد م�صــبقا.
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م�س��ايرة الأح��داث: يجــب ان تعك�ــس االإح�صائيــات االأفريقيــة االأحــداث والتوجهات  •	 •
الراهنة.

اخل�سو�سي��ات: ينبغــي اأن ياأخــذ انتــاج البيانــات االإح�صائيــة وطــرق حتليلهــا يف  •	 •
االعتبــار اخل�صائ�ــس املميــزة الأفريقيــا.

بن��اء النوعي��ة: يتعــني علــى الــدول االأع�صــاء القيــام بتوعيــة اجلماهــري وعلــى وجــه  •	 •
اخل�صو�ــس مــزودي البيانــات االإح�صائيــة ب�صــاأن اأهميــة االإح�صائيــات.

املبداأ 3: �سلحيات جمع البيانات وح�سد املوارد:•

ال�صلحيــات  الوطنيــة  االإح�صائيــة  ال�صــلطات  متتلــك  اأن  يجــب  ال�صلحيــات:   	
القانونيــة الوا�صحــة التــي متكنها من جمع البيانات الإنتاج االإح�صائيات االأفريقية. 
بطلــب مــن ال�صــلطات االإح�صائيــة، يتــم اإلــزام االإدارات العامة وموؤ�ص�صــات االأعمال 
التجارية واالأ�صر املعي�صية وعامة النا�س مبوجب القانون الداخلي بال�صماح بو�صول 
البيانــات التــي تكــون بحوزتهــم او بتوفريهــا بغر�ــس جتميعهــا لفائــدة االإح�صائيــات 

االأفريقية. 

امل��وارد الكافي��ة: يجــب اأن تكــون املــوارد املتاحــة لل�صــلطات االإح�صائيــة متوفــرة  •	 •
وم�صتقّرة مبا فيه الكفاية باأكر قدر ممكن حتى تتمّكن من اال�صتجابة للحتياجات 
االإح�صائيــة علــى االأ�صعــدة الوطنيــة واالإقليميــة والقاريــة. وتتحّمــل حكومــات الدول 

االأطــراف امل�صــوؤولة االأوليــة عــن توفري مثل هــذه املوارد.

فعالي��ة الكلف��ة: يتعــني علــى ال�صــلطات االإح�صائيــة ا�صــتخدام املــوارد املتوفــرة  •	 •
بفعالية وكفاءة. وي�صــتلزم ذلك على وجه اخل�صو�س اأن تتم برجمة العمليات، اإذا 
اأمكــن، علــى نحــو اأمثــل. فيجب بذل كل اجلهود لتحقيق االإنتاج واال�صــتخدام اجليد 
للإح�صائيــات امل�صــتمدة مــن ال�صــجلت االإداريــة بغيــة تخفي�ــس التكاليــف الناجمة 
ــرة  ــة املبا�ص ــتق�صائية االإح�صائي ــات اال�ص عــن مقدمــي املعلومــات وتفــادي الدرا�ص

الباهظــة الكلفــة بقــدر االإمــكان.

املب��داأ 4: الن�س��ر•الو�س��ول: ال يجــب احتبا�ــس االإح�صائيــات االأفريقيــة بــاأي �صــكل مــن 
االأ�صــكال. فينبغــي �صمــان هــذا احلــق يف و�صــول كافــة امل�صــتخدمني اليهــا دون 
ا�صــتثناء مبوجب القانون العريف. وميكن توفري البيانات اجلزئية للم�صــتخدمني 

�صــريطة احــرتام القوانــني واالجــراءات ذات ال�صلــة واحلفــاظ على ال�صــرية.
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ــتخدمي  ــة م�ص ــاورات مــع كاف ــات للم�ص ــع اآلي احل��وار م��ع امل�س��تخدمن: يجــب و�ص •	 •
ــة  ــق املعلومــات االإح�صائي ــان تطاب ــة �صم ــز بغي ــة دون متيي ــات االأفريقي االإح�صائي

املمنوحــة مــع احتياجاتهــم.

الو�س��وح والفه��م: ينبغــي تقــدمي االإح�صائيــات يف �صــكل وا�صــح وقابــل للفهــم. كمــا  •	 •
يجــب اأن ُتن�صــر علــى نحــو عملــي ومنا�صــب على ان يكــون يف متنــاول اجلميع ومرفقة 

بالبيانــات الفوقيــة والتعقيبــات التحليليــة املطلوبة.

ــة  ــكل ي�صمــن قــدرة كاف ــة يف �ص ــات االأفريقي ــر االإح�صائي التزام��ن: يجــب اأن ُتن�ص •	 •
امل�صــتخدمني علــى ا�صــتخدامها يف نف�ــس الوقــت. وعندمــا ُتقــدم معلومــات م�صــبقة 
متفــظ بهــا لبع�ــس ال�صــلطات مــن اجــل منحهــا الوقــت كــي جتيــب علــى االأ�صــئلة 
املحتملــة، يجــب االإعــلن عــن ذلــك مــع االإ�صــارة اىل طبيعــة مثــل هــذه املعلومــات 

وحتديــد هويــة املتلقــي وو�صــع جــدول زمنــي قبــل ن�صــرها. 

اأن تقــوم ال�صــلطات االإح�صائيــة بت�صحيــح املن�صــورات التــي  الت�سحي��ح: يجــب  •	 •
تت�صمــن اأخطــاء فادحــة عــن طريــق ا�صــتخدام املمار�صــات االإح�صائيــة املوحــدة اأو 

تعليــق ن�صــر مثــل هــذه االإح�صائيــات يف احلــاالت اخلطــرية.

ال�صــلطات  علــى  يتعــني  ال�س��رية:  واملعلوم��ات  البيان��ات  م�س��ادر  حماي��ة   :5 املب��داأ 
االإح�صائيــة الوطنيــة وخــراء االإح�صــاء االأفريقيــني وجميــع العاملــني يف جمــال 
االإح�صائيــات يف اأفريقيــا �صمــان حمايــة احلياة ال�صــخ�صية واالأ�صــرار التجارية 
ملقدمــي البيانــات )االأ�صــر، ال�صــركات، املوؤ�ص�صــات العامــة ومقدمــي املعلومــات 
االآخريــن( اىل جانــب �صــرية مثــل هذه املعلومات وا�صــتخدامها املطلــق الأغرا�س 

ــة بحتة. اإح�صائي

تق��دمي ال�سمان��ات مل�س��ادر البيان��ات: يجــب اإعــلم االأ�صــخا�س او الكيانــات التــي  •	 •
يتم ا�صتجوابها يف اإطار الدرا�صات اال�صتق�صائية االإح�صائية بالهدف من مثل هذا 

اال�صــتجواب وباالإجــراءات التــي يتــم اتخاذها حلمايــة البيانات املقدمة.

اله��دف: ال ينبغــي ا�صــتخدام البيانــات املتعلقــة باالأفــراد اأو الكيانــات التــي يتــم  •	 •
جمعهــا الأغرا�ــس اح�صائيــة يف املتابعــات الق�صائيــة اأو يف التدابــري التاأديبيــة اأو 

لغر�ــس اتخــاد قــرارات اداريــة �صــد هــوؤالء االأفــراد اأو الكيانــات.
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الأ�سا���س املنطق��ي: ينبغــي اأال تقــوم ال�صــلطات االإح�صائيــة بدرا�صــات ا�صــتق�صائية  •	 •
اح�صائيــة اال يف حالــة عــدم توفــري املعلومــات ذات ال�صلــة يف ال�صــجلت االإدارية اأو 
عــدم كفايــة مثــل هــذه املعلومات من حيث متطلبات اجلودة التي يجب اأن ت�صــتجيب 

لها املعلومــات االإح�صائية.
التن�س��يق: يعتــر التن�صــيق والتعــاون بــني ال�صــلطات  6: التن�س��يق والتع��اون• املب��داأ 
االإح�صائيــة يف بلــد مــا �صروريــا ل�صمــان جــودة ومواءمة املعلومــات االإح�صائية. 
كمــا يعتــر التن�صــيق واحلــوار بني اع�صــاء النظام االإح�صائــي االأفريقي �صروريا 

ملواءمــة وانتــاج وا�صــتخدام االإح�صائيــات االأفريقيــة.
التع��اون: يجــب ت�صــجيع التعــاون الثنائــي واملتعــدد االأطراف بغية رفع م�صــتوى انتاج  •	 •

االأنظمــة االإح�صائية االأفريقية.

 Generic Law on Official( القان��ون الإط��اري للإح�س��اءات الر�س��مّية  .8
)Statistics

حتــى يت�صــّنى �صمــان تنفيــذ املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية املو�صحــة اآنفــا، 
مــن ال�صــروري وجــود ت�صــريع وطنــي جيــد ينظم اإنتــاج وتطويــر االإح�صاءات الر�صــمية. 
وعلــى هــذا االأ�صا�ــس قامت اللجنة االقت�صادية للبلــدان االأوروبية بتطوير قانون اإطاري 
للإح�صــاءات الر�صــمّية)1) علــى هام�ــس م�صــروع التنميــة التابــع لــلأمم املتحــدة لبلــدان 
اأوروبــا ال�صــرقية والقوقــاز واآ�صــيا الو�صــطى. وقــد مّت تبّنيــه خلل االجتمــاع العام ملوؤمتر 
االإح�صائيــني االأوروبيــني يف 29 اأبريــل 2016. ُترجــم اإىل اللغتــني االإ�صــبانية والعربيــة، 
وقــد قامــت ُكلًّ مــن جلنــة االأمم املتحدة االقت�صادية الأمريكا اللتينية ومنطقة البحر 
الكاريبي واالإ�صــكوا على التوايل، بتكييفه ح�صــب ال�صــياقات االإقليمية الأمريكا اللتينية 
واملنطقــة العربيــة. كمــا يتوافــق القانــون مــع املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية 

وُمدّونــة املُمار�صــات اجليدة للإح�صــاءات االأوروبية.

وُيوفــر القانــون االإطــاري للإح�صــاءات الر�صــمية منوذًجــا لقانــون مُيكــن ُموائمتــه مــع 
الو�صــع وال�صــياق الوطنــي. اإذ مّت ت�صميمــه كاأ�صا�ــس لقانــون اإح�صائــي وطني ال ي�صــتلزم 
املراجعة املتكّررة؛ َبْيد اأّنه يتطّلب تعزيزه بت�صريعات ثانوية اأو مبادئ وقواعد توجيهية 

وتطبيقيــة نظــًرا الختلف الهيــاكل والتقاليد القانونيــة بني البلدان.

(1(  https://unece.org/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20163_E.pdf
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النظــام  منهــا  يتاألــف  التــي  الهيئــات  والتزامــات  حقــوق  االإطــاري  القانــون  يحــدد 
االإح�صائــي الوطنــي وكذلــك املبــادئ واالإجــراءات التــي يجــب تطبيقهــا لتطويــر واإنتــاج 
ون�صــر االإح�صــاءات الر�صــمية، كمــا يعتــر اجلهــاز االإح�صائــي الوطنــي العمــود الفقري 
للنظــام االإح�صائــي ُيح�صــى باالإ�صــتقللية املهنيــة ويرتبــط اإداريــا برئي�ــس الــوزراء اأو 
ــتقلة لهــا جمل�ــس  ــدان، هيئــة حكوميــة م�ص ــة، اأو كمــا يف البع�ــس مــن البل رئي�ــس الدول
ا�صت�صــاري موؤلَّــف مــن ممثلــني عن املنتجني للإح�صاءات الر�صــمية. كما ين�س القانون 
ــا علــى اإلتزامــات املُ�صــَتجوبني الذيــن يقدمــون البيانــات للأغرا�ــس االإح�صائيــة  اأي�صً
وي�صمــن حقوقهــم و�صــرية البيانــات الراجعــة لهــم بالنظــر. كمــا ُينّظــم القانــون كذلــك 
�صلحية ولوج االأجهزة االإح�صائية الوطنية اإىل بيانات امل�صادر االإدارية ال�صتخدامها 

الأغرا�ــس اإح�صائيــة. وياأخــذ القانــون يف االعتبــار العنا�صــر الرئي�صــية التاليــة:
تعريف االإح�صائيات الر�صمية ومتييزها عن املعلومات االإدارية؛ •	 •

تعريف وو�صف منتجي االإح�صاءات الر�صمية؛ •	 •
مبداأ اال�صتقلل املهني للمنظمات والهيئات التي تنتج االإح�صاءات الر�صمية؛ •	 •

دور اجلهــاز الوطنــي للإح�صــاء باعتبــاره املنتــج الرئي�صــي للإح�صــاءات الر�صــمية  •	 •
ومن�صــق نظــام االإح�صــاء الر�صــمي يف الدولــة؛

الرجمــة الت�صــغيلية واال�صــرتاتيجية التــي تركــز علــى احتياجات امل�صــتخدم احلالية  •	 •
وامل�صتقبلية؛

اخت�صا�صــات جمــع البيانــات والو�صــول اإىل البيانــات االإداريــة وم�صــادر البيانــات  •	 •
االأخرى؛

مبادئ واإجراءات معاجلة البيانات االإح�صائية ال�صرية؛ •	 •
اإدارة اجلودة مع مراعاة وجهة نظر امل�صتخدمني؛ •	 •

مبادئ ن�صر االإح�صاءات الر�صمية لدى جميع امل�صتخدمني. •	 •
كمــا يجــب اأن يت�صــم النظــام االإح�صائي الوطني الناجح باملرونة واال�صــتجابة للظروف 
املتغــرية دون احلاجــة اإىل حتيــني ت�صــريعاته االأ�صا�صــية ب�صــكل متكــرر؛ مّمــا يحــّد مــن 

خماطــر التعر�ــس للتدخل ال�صيا�صــي.
ويف �صــياق القانــون االإطــاري للإح�صــاءات الر�صــمّية، قامــت اللجنــة االقت�صاديــة 
  Guidance( واإر�صــادية  مرجعيــة  وثيقــة  2018 بتطويــر  عــام  االأوروبيــة  للبلــدان 
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الت�صــريعات  حتديــث  )on Modernizing Statistical Legislation(1(حــول 

االإح�صائيــة. تعر�ــس هــذه الوثيقــة ب�صفــة تف�صيليــة طــرق تنفيــذ الت�صــريعات يف جمال 
االإح�صــاء؛ كمــا توفــر بع�ــس املراجعــات والتعديــلت علــى القانــون االإطــاري.

ــا امل�صــائل امل�صــتجّدة والتــي تنبثــق منهــا الت�صــريعات االإح�صائيــة  وتتنــاول الوثيقــة اأي�صً
علــى غــرار البيانــات املفتوحــة، وتبــادل البيانــات الوطنيــة والدوليــة، والطــرق احلديثــة 
الإجراء التعدادات، والتعاون مع البنوك املركزية ووكاالت البيانات اجلغرافية املكانية، 

واإدارة البيانــات ذات امل�صــادر االإدارية.
)SDGs( املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�ساءات الر�س��مية واأهداف التنمية امل�س��تدامة  .9
يف عــام 2015، اعتمــدت جميــع الــدول االأع�صــاء يف االأمم املتحــدة خطــة التنميــة 
امل�صــتدامة لعــام 2030. وتتاألــف هــذه اخلطــة مــن 17 هدفــا، مق�صــمة اإىل 169 
2017، اعتمــدت اجلمعيــة العامــة  230 موؤ�صــرا. ويف عــام  غايــة، واأكــر مــن 
للأمم املتحدة اإطار موؤ�صــرات عاملي، مّت تطويره من قبل فريق اخلراء امل�صــرتك 
 ،)IAEG-SDGs( بــني الــوكاالت املعنــي مبوؤ�صــرات اأهــداف التنميــة امل�صــتدامة
لر�صــد التقــدم املحــرز يف تنفيــذ االأهــداف، واإبــلغ ال�صيا�صــات. ولتي�صــري تنفيــذ 
هذا االإطار العاملي، �صنف فريق اخلراء امل�صــرتك بني الوكاالت االأممية واملعني 
ــى اأ�صا�ــس تطورهــا املنهجــي  ــة، عل ــرات التنمي ــتدامة موؤ�ص ــة امل�ص باأهــداف التنمي
وتوافــر البيانــات اللزمــة لقيا�صــها علــى ال�صعيــد العاملــي، اإىل ثــلث فئــات علــى 

النحــو التايل:
ــة  ــري دولي ــة ومعاي ــد منهجي ــوم، ويعتم ــث املفه ــح مــن حي ــر وا�ص ــتوى 1: املوؤ�ص امل�ص •	 •
وا�صحــة، وتنتــج البيانــات بانتظــام ملــا ال يقــل عن 50 يف املائة من البلدان وال�صــكان 
يف كل منطقــة ميكــن فيهــا قيا�ــس املوؤ�صــر. يف منت�صــف عــام 2020، مت ت�صنيــف 

123 موؤ�صــًرا )53 ٪ مــن العــدد االإجمــايل( يف امل�صــتوى 1.

امل�صــتوى 2: املوؤ�صــر وا�صــح مــن حيــث املفهــوم، ويعتمــد منهجيــة ومعايــري دوليــة  •	 •
وا�صحة، ولكن البلدان املعنية ال توفر البيانات اللزمة ب�صكل منتظم. يف منت�صف 
ــتوى 2. ــًرا )46 % مــن العــدد االإجمــايل( يف امل�ص عــام 2020، مت ت�صنيــف 106 موؤ�ص
امل�صــتوى 3: ال تتوفــر حتــى االآن منهجيــة ومعايــري متفق عليها دوليا لقيا�ــس املوؤ�صــر،  •	 •
ولكن يجري العمل )اأو �صيتم العمل( على و�صع املنهجية/املعايري اأو اختبارها. يف 

منت�صف عام 2020، مت ت�صنيف موؤ�صــرين يف امل�صــتوى 3.

(1(  https://unece.org/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20183.pdf
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وقــد اأدى اعتمــاد موؤ�صــرات اأهــداف التنميــة امل�صــتدامة يف العمــل االإح�صائــي خــلل 
ــة  ــة الوطني ــى االأجهــزة االإح�صائي ــادة العــبء وال�صغــط عل ــنوات االأخــرية اإىل زي ال�ص
وغريهــا مــن منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية يف كامــل العــامل، مّمــا اأدى بالبع�ــس اإىل 
اإن�صــاء وحــدات اإح�صائيــة الأهــداف التنميــة امل�صــتدامة يف جميــع مكونــات النظــام 
االإح�صائي الوطني بهدف اإدخال اأهداف التنمية امل�صتدامة يف اإنتاج و / اأو ا�صتخدام 

ــاءات. االإح�ص
وقــد مت ت�صميــم ثــلث موؤ�صــرات علــى م�صــتوى الهـــدف 17 » تعزيــز و�صــائل التنفيــذ 
وتن�صــيط ال�صــراكة العامليــة مــن اأجــل التنميــة امل�صــتدامة«، لر�صــد التقــدم الــذي حتــرزه 
الدول ب�صــكل �صحيح يف �صــياق تنفيذ اأهداف التنمية امل�صــتدامة ذات ال�صلة بالقدرات 
االإح�صائيــة للبلــدان، ومتويــل االأنظمــة االإح�صائيــة الوطنية واملــوارد املالية املوظفة يف 

تعزيــز القــدرات االإح�صائية.
وتتمثل املوؤ�سرات الثلثة يف:

ــة تتوافــق مــع  ــة وطني ــريعات اإح�صائي ــي لديهــا ت�ص ــدان الت املوؤ�س��ر 2.18.17: عــدد البل
املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية. وهو موؤ�صــر من امل�صــتوى االأول وجزء 
مــن املق�صــد 18.17 الــذي يهــدف اإىل تعزيــز دعــم بنــاء القــدرات للبلــدان 
الناميــة لتحقيــق زيــادة كبــرية يف توافــر بيانات عالية اجلودة ومنا�صــبة التوقيت 
وموثوقــة ومف�صلــة. ويقي�ــس املوؤ�صــر 2.18.17 مــا اإذا كان يوجــد لــدى دولــة مــا 

ت�صــريع اإح�صائــي وطنــي يتوافــق مــع املبادئ االأ�صا�صــية الوطنيــة للإح�صاء. 
املوؤ�س��ر 3.18.17: عــدد البلــدان التــي لديهــا خطــة اإح�صائيــة وطنيــة ممولــة بالكامــل 

وقيــد التنفيذ، بح�صــب م�صــدر التمويل.
املوؤ�س��ر 1.19.17: القيمــة الدوالريــة جلميــع املــوارد املتاحــة لتعزيــز القــدرة االإح�صائيــة 

يف البلدان النامية.
وقــد مّت تعيــني منظمــة »ال�صــراكة يف االإح�صــاء مــن اأجــل التنميــة يف القــرن احلــادي 
والع�صرين«)Paris21( التي ت�صارك يف ر�صد خطة عام 2030 على امل�صتويات العاملية 

واالإقليميــة والوطنيــة واملحليــة كوكالة راعية لهذه املوؤ�صــرات. 
متــت ترقيــة املوؤ�صــرات الثلثــة اإىل امل�صــتوى 1 يف �صــهر اأكتوبــر )1)2019 . وقــد قامــت 
منظمــة Paris21 بجمــع وتقــدمي البيانــات اخلا�صــة بجولــة عــام 2020؛ واأبلغــت 63 % 
مــن الــدول )156 مــن 247 دولــة ومنطقة( عن معلوماتها اخلا�صة باملوؤ�صــر 2.18.17، 
توافــر  حت�صــن  كمــا   .2019 جولــة  يف   )247 اأ�صــل  مــن   136(  %  55 بـــ  مقارنــة 
البيانــات عــن حالــة تنفيــذ اخلطــط االإح�صائيــة الوطنيــة مــن 72 % )178 مــن 247( 
(1(  https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier-Classification-of-SDG-Indicators-11-De-

cember-2019-web.pdf
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اإىل 75 % )185 مــن اأ�صــل 247( دولــة واإقليــم. كمــا ارتفــع معــدل اجابــة الــدول حــول 
متويــل اخلطــط االإح�صائيــة الوطنيــة مــن 51 % )129 مــن 247( يف عــام 2019 اإىل 
ــا. ويظــل توافــر بيانــات املوؤ�صــر  60 % )148 مــن اأ�صــل 247( يف عــام 2020 اأي�صً

1.19.17 علــى م�صــتوى مرتفــع، اإذ يبلــغ 71 % )129 مــن اأ�صــل  دولــة 181(. 
كمــا اأفــادت 111 دولــة يف عــام 2019، اأن لديهــا ت�صــريعات اإح�صائيــة وطنيــة متوافقــة 

مع مبادئ االأمم املتحدة االأ�صا�صية للإح�صاءات الر�صمية مثلما يرزها ال�صكل 1.
ومنــذ انطــلق تقــدمي التقاريــر عــن املوؤ�صــرين 3.18.17 و1.19.17 عــام 2016، 
تبّنــت 31 دولــة ت�صــريعا اإح�صائيــا يتوافــق مــع مبــادئ االأمم املتحــدة االأ�صا�صــية، كمــا 
يبينهــا ال�صــكل 2. حيــث تت�صــدر اأمريــكا ال�صــمالية واأوروبــا البلــدان واملناطــق االأخــرى 

يف هــذا امل�صمــار بن�صــبة 32 %، تليهــا �صــرق اآ�صــيا وجنــوب �صــرق اآ�صــيا. 
ال�صــكل 1: عــدد البلــدان التــي لديهــا ت�صــريعات اإح�صائيــة وطنيــة متوافقــة مــع مبــادئ 

Paris21 2020 االأمم املتحدة االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية، تقرير

ال�صــكل 2: عــدد الــدول التــي مل تكــن لديهــا ت�صــريعات اإح�صائيــة قبــل 2016 وقامــت 
 Paris21 2020 بتبني ت�صريع اإح�صائي يتوافق مع مبادئ االأمم املتحدة االأ�صا�صية، تقرير
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الف�سل الثالث

 الإح�سائيات الر�سمية يف الدول العربية

يحتــوي هــذا الف�صــل علــى حتليــل للت�صــريعات واالأطــر املنظمــة للعمــل االإح�صائــي يف 
خمتلــف البلــدان العربيــة يف الوقــت الراهــن، وذلــك للوقــوف علــى مــدى ا�صــتجابة هــذه 

االإطــر للمبــادئ واملعايــري الدوليــة املتعــارف عليهــا علــى ال�صعيــد الــدويل.

املبادئ الأ�سا�سية للإح�ساءات الر�سمية املعتمدة يف البلدان العربية  .1

قامــت العديــد مــن الــدول العربيــة باالإ�صــارة املبا�صــرة اأو غــري املبا�صــرة للمبــادئ 
االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية التي اأقّرتها اللجنة االإح�صائية يف االأمم املتحدة يف 
جل�صــتها اخلا�صــة عــام 1994 ومّت اإعتمادهــا بقــرار مــن اجلمعيــة العامــة عــام 2014، 
�صمــن الت�صــريع االأ�صا�صــي املنظــم للعمــل االإح�صائي اأو من خلل اإ�صــدار اأدلة ومواثيق 
تهدف اإىل تعزيز التزام خمتلف النظم االإح�صائية الوطنية بقواعد متفق عليها دوليا 

يف جمــال اإعــداد االإح�صاءات الر�صــمية.

ــب والبحــوث  ــي للتدري ــي اأجراهــا كّل مــن املعهــد العرب ــات الت ــنّي مــن الدرا�ص ــد َتب وق
االإح�صائيــة، واللجنــة االقت�صاديــة واالجتماعيــة لغربــي اآ�صــيا )االإ�صــكوا(، خــلل 
ال�صــنوات االأخــرية، اأن معظــم االأجهــزة االإح�صائيــة يف الــدول العربيــة تعمــل علــى 
تطبيــق املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية املعتمدة دوليــًا، خا�صة منها املبادئ 
املتعلقة باحليادية وال�صــرية وعدم التحيز وااللتزام باملعايري املهنية واإتباع املنهجيات 
واالأ�صــاليب االإح�صائيــة العلميــة مــع التاأكيــد على نوعية االأعمال االإح�صائية وتن�صــيقها 

علــى امل�صــتوى الوطنــي. 

كما بّينت الدرا�صــة اال�صــتق�صائية العاملية الذي اأعّدتها �صــعبة االإح�صاء للأمم املتحدة 
لعام 2018)1) ب�صــاأن التقييم الذاتي الذي اأجرته البلدان ال�صــتعرا�س التقدم املحرز يف 
تنفيذ املبادئ االأ�صا�صية اأّن االأجهزة االإح�صائية الوطنية اأظهرت م�صتوى عاٍل من الوعي 
فيما يتعلق باملبادئ االأ�صا�صية، لكن ال تزال هناك حاجة لتح�صني فهم وتطبيق املبادئ 
من طرف االأع�صاء االآخرين يف النظم االإح�صائية الوطنية، �صيما الوزارات اأو الهيئات 
ا  احلكومية التي ترجع لها االأجهزة االإح�صائّية بالنظر. كما �صددت بع�س البلدان اأي�صً
(1(  https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3b-FPOS-survey-re-

sults-E.pdf
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على نق�س املعرفة باملبداأ 2 ب�صاأن املعايري املهنية واملبادئ العلمية واالأخلقيات املهنية 
لدى العاملني يف اإنتاج االإح�صاءات بالوزارات، واأ�صارت اإىل احلاجة اإىل تعزيز تكامل 
املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاء يف اإطــار القانــون االإح�صائــي الوطنــي. هــذا وقــد ثبــت اأن 
املبادئ االأ�صا�صية للإح�صاءات الر�صمية مدجمة كليا يف القانون االإح�صائي اأو االإطار 
القانــوين الأكــر مــن 60 % مــن البلــدان املجيبــة عــن االإ�صــتبيان، يف حــني اأفــاد حــوايل 
27 % مــن امل�صــتجوبني عــن اإدمــاج جزئــي، و6 % منهــم عــن عــدم اإدمــاج املبــادئ 

االأ�صا�صية للإح�صاءات الر�صمية يف القانون االإح�صائي لديهم. 

وتعتــر البلــدان العربيــة مــن �صمن ال�صــريحتني االأخريتني، حيث �صــبقت معظم قوانني 
ــمية لعــام  ــاءات الر�ص ــة مبــادئ االأمم املتحــدة للإح�ص ــمية العربي ــاءات الر�ص االإح�ص
2004. ولكــن وبالرغــم مــن تقادم االأطر الت�صــريعية االإح�صائية العربيــة، باعتبار اأنها 
ال ت�صــمل اأحــدث التطــورات يف جمــال االإح�صــاءات فيمــا يخ�ــس اإدارة وحوكمــة النظــم 
االإح�صائية، اإاّل اأّن جّل البلدان تبّنت املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية للأمم 
املتحــدة اأو اأقــّرت مواثيــق اأو مدونــات اإقليميــة للممار�صــات االإح�صائيــة الف�صلــى. فعلى 
�صــبيل املثــال، �صــادق جمل�ــس الــوزراء الفل�صــطيني يف قــراره املــوؤرخ  12اأكتوبــر 2005 
ــادر عــن االأمم املتحــدة.  ــمية ال�ص ــاءات الر�ص ــية للإح�ص ــادئ االأ�صا�ص ــى تبنــي املب عل
كمــا اعتمــدت دول جمل�ــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة ميثاقــا للعمــل االإح�صائــي 
يف 27 دي�صــمر 2020 خــلل اجتمــاع املجل�ــس الــوزاري ملجل�ــس التعــاون لــدول اخلليــج 
العربيــة يف دورتــه 146. واأقــّرت البلــدان االإفريقيــة ميثاقــا للإح�صــاء يف 04 فيفــري 
2009، ودخــل حيــز التنفيــذ يف 08 فيفــري 2015 واإعتمدتــه تون�ــس ر�صــميا منــذ 02 
دي�صــمر 2014. كمــا وافــق املنتــدى االأوروبــي املتو�صــطي للإح�صائيــني علــى »مدونــة 
املمار�صــات االإح�صائيــة لــدول جــوار اجلنوب االأوروبي«)1) يف اأفريل 2016 بعد الت�صــاور 
مــع بع�ــس البلــدان العربيــة التــي ترجع بالنظر ملنطقــة جنوب البحر االأبي�س املتو�صــط. 
ويقــدم اجلــدول عــدد 1 مقارنــة بني املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صائيات الر�صــمية ومدونة 
املمار�صــات االإح�صائيــة لــدول جوار اجلنوب االأوروبــي وكذلك ميثاق العمل االإح�صائي 
ــات  ــذان يعتــران مــن �صمــن مدون ــة، الل ــج العربي ــدول اخللي ــدول جمل�ــس التعــاون ل ل

املمار�صــات االإح�صائيــة االإقليميــة اجلــاري بهــا العمــل يف بع�س البلــدان العربية.

كمــا اأجنــزت بع�ــس االأجهزة االإح�صائية العربية خلل الع�صــرية االأخرية، تقييما مل�صــتوى 
العمــل باملبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية لديهــا. وا�صــتفادت مــن خــلل التعــاون 
الدويل يف ا�صتخدام ترتيبات »التواأمة« اأو »مراجعات النظراء« )Peer Review( بخرة 
(1)  https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/7946023/KS-32-11-955-A8-N.pdf
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البلــدان وال�صــركاء الدوليــني واجلهــات االإقليميــة املتقّدمــة يف املجــال. فعلــى �صــبيل املثال، 
قــام كّل مــن املعهــد الوطنــي للإح�صــاء التون�صــي عــام 2014 ودائــرة االإح�صــاء العاّمــة 
بــاالأردن عــام 2017 مبراجعــة النظــراء لتطبيق ميثاق املمار�صــات االأوروبي للإح�صاءات 

مب�صــاعدة املكتب االإح�صائي للحتاد االأوروبي يورو�صــتات. 

كمــا داأبــت البع�ــس مــن االأجهــزة االإح�صائيــة العربيــة علــى اإجــراء تقييم دوري مل�صــتوى 
العمــل باملبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية لديهــا، وذلــك با�صــتعمال ا�صــتبيان 
تقييــم ذاتــي تعتمــده املنظمــات االإقليميــة اأو الدوليــة علــى غــرار اليورو�صــتات ومنظمــة 
 .)Paris21( »ال�صــراكة يف االإح�صــاء مــن اأجــل التنميــة يف القرن احلادي والع�صــرين«

اجلدول عدد 1

مقارنــة املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية ومدونــات املمار�صــات االإح�صائيــة 
االإقليمية

املبادئ االأ�صا�صية 
للإح�صاءات الر�صمية

امليثاق االإفريقي 
للإح�صاء

مدونة املمار�صات 
االإح�صائية لدول 

جوار اجلنوب 
االأوروبي

ميثاق العمل 
االإح�صائي لدول 

جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية

املبداأ 1: اإن االإح�صاءات 
الر�صمية عن�صر ال غنى 
عنه يف النظام االإعلمي 

الأّي جمتمع دميقراطي، مبا 
تقدمه للحكومة واالقت�صاد 

واجلمهور من بيانات 
عن احلالة االقت�صادية 

والدميغرافية واالجتماعية 
والبيئية.

ولتحقيق ذلك، يتعنّي اأن 
تقوم الوكاالت املعنية 

باالإح�صاءات الر�صمية 
بجمع ما يثبت فائدته 

العملية من االإح�صاءات 
الر�صمية وتوفريه للمواطنني 

بتجرد وفاء بحقهم يف 
التما�س املعلومات. 

املبداأ 2: اجلودة: 
االأهمية

املبداأ 11: ملءمة 
الواقع

املبداأ 13: امللءمة 
واال�صتجابة 
الحتياجات 
امل�صتخدمني

املبداأ 2: اجلودة: 
م�صايرة االأحداث

املبداأ 2: اجلودة: 
اخل�صو�صيات

املبداأ 4: الن�صر: 
احلوار مع 
امل�صتخدمني
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املبادئ االأ�صا�صية 
للإح�صاءات الر�صمية

امليثاق االإفريقي 
للإح�صاء

مدونة املمار�صات 
االإح�صائية لدول 

جوار اجلنوب 
االأوروبي

ميثاق العمل 
االإح�صائي لدول 

جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية

املبداأ 2: حفاظًا على الثقة 
يف االإح�صاءات الر�صمية، 

يلزم اأن تقوم الوكاالت 
االإح�صائية، وفقًا العتبارات 

فنية دقيقة ت�صمل املبادئ 
العلمية واآداب ال�صلوك 

املهني، بتحديد اأ�صاليب 
واإجراءات جمع البيانات 
االإح�صائية وجتهيزها 

وتخزينها وعر�صها

املبداأ 1: 
االإ�صتقللية 

املهنية: 
االإ�صتقللية العلمية

املبداأ 1: االإ�صتقللية 
املهنية

املبداأ 1: اال�صتقللية 
املهنية

املبداأ 7: املنهجية 
ال�صليمة

املبداأ 9: منهجيات 
واإجراءات متينة

املبداأ 8: االجراءات 
االح�صائية املنا�صبة 

املبداأ 10: االإجراءات 
االإح�صائية املنا�صبة

املبداأ 3: تي�صريًا للتف�صري 
ال�صليم للبيانات، تقوم 
الوكاالت االإح�صائية، 
وفقًا للمعايري العلمية، 
بتقدمي معلومات عن 
م�صادر االإح�صاءات 

واالأ�صاليب واالإجراءات 
التي تطبق ب�صاأنها. 

املبداأ 1: االإ�صتقللية 
املهنية: النزاهة

املبداأ 6: احلياد 
واملو�صوعية

املبداأ 6: احلياد 
واملو�صوعية

املبداأ 4: الن�صر: 
التزامن

املبداأ 4: الت�صحيح

املبداأ 1: االإ�صتقللية 
املهنية: ال�صفافية

املبداأ 15: اإمكانية 
الو�صول اإىل 

االح�صاءات وو�صوحها
املبداأ 17: النفاذ اإىل 

املعرفة والو�صوح

املبداأ 4: الن�صر: 
الو�صوح والفهم

املبداأ 4: الن�صر: 
الو�صول

املبداأ 2: اجلودة: 
الدّقة واملوثوقية

املبداأ 12: الدقة 
واملوثوقية

املبداأ 14: الدقة 
واملوثوقية

املبداأ 2: اجلودة: 
االإ�صتمرارية
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املبادئ االأ�صا�صية 
للإح�صاءات الر�صمية

امليثاق االإفريقي 
للإح�صاء

مدونة املمار�صات 
االإح�صائية لدول 

جوار اجلنوب 
االأوروبي

ميثاق العمل 
االإح�صائي لدول 

جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية

املبداأ 4: للوكاالت 
االإح�صائية اأن تعّلق 

على اأّي تف�صري خاطئ 
اأو ا�صتعمال غري �صليم 

للإح�صاءات

املبداأ 1: االإ�صتقللية 
املهنية: امل�صوؤولية

املبداأ 1: االإ�صتقللية 
املهنية

املبداأ 1: االإ�صتقللية 
املهنية

املبداأ 5: يجوز احل�صول 
على البيانات، للأغرا�س 

االإح�صائية، من اأّي 
م�صدر كان، �صواء من 

الدرا�صات اال�صتق�صائية 
االإح�صائية اأو ال�صجلت 

االإدارية. وينبغي للوكاالت 
االإح�صائية وهي تختار 

امل�صدر اأن ت�صع يف 
االعتبار عنا�صر النوعية 

والتوقيت والتكاليف 
والعبء الذي يقع على 

كاهل املجيبني.

املبداأ 3: �صلحيات 
جمع البيانات وح�صد 
املوارد: ال�صلحيات

املبداأ 2: �صلحية جمع 
البيانات

املبداأ 2: ال�صلحية 
القانونية جلمع البيانات

املبداأ 3: �صلحيات 
جمع البيانات وح�صد 

املوارد: املوارد 
الكافية

املبداأ 4: الدعم املايل املبداأ 3: ملءمة املوارد
وتعزيز القدرات

املبداأ 3: �صلحيات 
جمع البيانات وح�صد 
املوارد: فعالية الكلفة

املبداأ 12: التحكم يف املبداأ 10: فعالية الكلفة
التكلفة

املبداأ 2: اجلودة: 
م�صادر البيانات

املبداأ 4: االلتزام 
املبداأ 5: حت�صني اجلودةباجلودة

املبداأ 5: حماية 
م�صادر البيانات 

واملعلومات: االأ�صا�س 
املنطقي

املبداأ 9: تخفيف العبء 
على امل�صتجوبني

املبداأ 11: العبء غري 
املفرط جتاه املبحوثني

املبداأ 2: اجلودة: 
التوقيت املنا�صب

املبداأ 13: الدّقة 
واالإلتزام باملواعيد

املبداأ 15: ال�صرعة 
ودقة مواعيد ن�صر 

االإح�صاءات
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املبادئ االأ�صا�صية 
للإح�صاءات الر�صمية

امليثاق االإفريقي 
للإح�صاء

مدونة املمار�صات 
االإح�صائية لدول 

جوار اجلنوب 
االأوروبي

ميثاق العمل 
االإح�صائي لدول 

جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية

املبداأ 6: يتعنّي اإ�صفاء 
ال�صرية التامة على 

البيانات املتعلقة باالأفراد 
التي جتمعها الوكاالت 
االإح�صائية الأغرا�س 

اإعداد االإح�صاءات، �صواء 
تعّلقت باأ�صخا�س طبيعيني 

اأو معنويني، ويتعني 
ا�صتخدامها ق�صرًا يف 
االأغرا�س االإح�صائية.

املبداأ 5: حماية 
م�صادر البيانات 
واملعلومات: ال�صرية

املبداأ 5: ال�صّرية 
االإح�صائية

املبداأ 3: �صرية البيانات 
الفردية

املبداأ 5: حماية 
م�صادر البيانات 
واملعلومات: الهدف

املبداأ 7: ُتتاح للجمهور 
القوانني، واالأنظمة، 
والتدابري التي تعمل 

مبوجبها الُنظم 
االإح�صائية.

املبداأ 1: االإ�صتقللية 
املهنية: ال�صفافية

املبداأ 2: ال�صلحية 
القانونية جلمع البيانات

املبداأ 5: حماية 
م�صادر البيانات 

واملعلومات: تقدمي 
ال�صمانات مل�صادر 

البيانات

املبداأ 8: التن�صيق بني 
الوكاالت االإح�صائية 

داخل البلدان اأمر 
�صروري لكفالة ات�صاق 

النظام االإح�صائي 
وكفاءته.

املبداأ 6: التن�صيق 
والتعاون: التن�صيق

املبداأ 16: التن�صيق 
والتعاون

املبداأ 7: التن�صيق 
والت�صاور على 

ال�صعيدين الوطني 
واالإقليمي



47

املبادئ االأ�صا�صية 
للإح�صاءات الر�صمية

امليثاق االإفريقي 
للإح�صاء

مدونة املمار�صات 
االإح�صائية لدول 

جوار اجلنوب 
االأوروبي

ميثاق العمل 
االإح�صائي لدول 

جمل�س التعاون لدول 
اخلليج العربية

املبداأ 9: قيام الوكاالت 
االإح�صائية يف كل بلد 
با�صتخدام املفاهيم، 

والت�صنيفات، واالأ�صاليب 
الدولية يعزز ات�صاق 
الُنظم االإح�صائية 

وكفاءتها على جميع 
امل�صتويات الر�صمية.

املبداأ 2: اجلودة: 
االإن�صجام وقابلية 

املقارنة
املبداأ 14: االت�صاق 

وقابلية املقارنة
املبداأ 16: االت�صاق 

واملقارنة

املبداأ 2: اجلودة: 
االإ�صتمرارية

املبداأ 10: التعاون الثنائي 
واملتعّدد االأطراف يف 
جمال االإح�صاءات 

ي�صهم يف حت�صني ُنظم 
االإح�صاءات الر�صمية يف 

جميع البلدان.

املبداأ 6: التن�صيق 
والتعاون: التعاون

املبداأ 16: التن�صيق 
املبداأ 8: التعاون الدويلوالتعاون
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القوانن الإح�سائية الراهنة يف البلدان العربية   .2
اأ�صــدرت معظــم الــدول العربيــة قوانينهــا للإح�صاءات الر�صــمية يف القرن املا�صي، وال 
يختلــف االأمــر كثــريا عــن باقــي الدول يف العامل، اإذ بنّي م�صــًحا حديًثــا حول تنفيذ خطة 
عمــل كيــب تــاون العامليــة لبيانــات التنميــة امل�صــتدامة اأّن ن�صــف البلــدان املجيبــة لديهــا 

قوانــني اإح�صائيــة مل تتــم مراجعتها خــلل عقد من الزمان.

وتت�صمــن جــّل قوانــني االإح�صــاءات الر�صــمية العربيــة العديــد مــن ال�صــمات امل�صــرتكة، 
كتحديد املهام وامل�صــوؤوليات الرئي�صــية للأجهزة واالإدارات االإح�صائية وكذلك حتديد 
اأهــداف العمليــات االإح�صائيــة وم�صــوؤوليات املنتجــني واملبحوثني وم�صــتخدمي البيانات 
ــا يف العديد من النقاط نظرا  االإح�صائيــة و�صــروط ا�صــتخداماتها. ولكنهــا تختلف اأي�صً

العتمادهــا علــى االأنظمــة االإدارية والت�صــريعات اخلا�صة بكل دولة. 

ومنــذ تطويــر واعتمــاد مبــادئ االأمم املتحــدة االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية، اأوائل 
الت�صــعينيات، اأ�صبح الت�صــريع االإح�صائي يف عدد كبري من البلدان العربية قائًما على 
هذه املبادئ. ويت�صح خلل ال�صنوات الع�صر االأخرية، وجود اجتاه نحو اعتماد املبادئ 
االأ�صا�صية للإح�صاءات الر�صمية على م�صتوى كّل البلدان العربية. فالبع�س منها ت�صهد 
نه�صة اإح�صائية ملحوظة، نتيجة و�صوح الروؤية لديها ب�صاأن دور االإح�صاءات الر�صمية 
باعتبارهــا اأحــد اأهــم مدخــلت التخطيــط يف مراقبــة اخلطــط وتقييــم اأثر ال�صيا�صــات 
العامة يف القطاعات املختلفة. وقد �صاهم التطور امللحوظ يف القطاع االح�صائي على 
امل�صــتويات الوطنية واالقليمية والدولية من اأجل التاأ�صي�ــس ملنهج اإح�صائي جديد يقوم 

على اأ�صا�س مزيد من ال�صفافية يف العمل االإح�صائي وامل�صاركة يف املعلومات.

ولكــن تبقــى جــّل النظــم االإح�صائيــة الوطنيــة العربيــة قدميــة باعتبــار اأنهــا ال ت�صــمل 
اأحدث التطورات يف جمال االإح�صاءات وتفتقر حل�صن االإدارة واحلوكمة االإح�صائية؛ 
حيث �صــبق معظمها مبادئ االأمم املتحدة للإح�صاءات الر�صــمية لعام 2004 وامليثاق 
االإفريقــي للإح�صــاء لعــام 2009، باالإ�صافــة اىل عــدم توفريهــا للآليــات ال�صروريــة 
للتفاعــل امل�صــتمر بــني امل�صــتخدم واملنتــج وهو اأمر �صــروري لتعزيز اأهميــة االإح�صاءات 
وا�صتخدامها. وح�صب وثيقة اأعّدتها االإ�صكوا عام 2021 حول واقع القوانني االإح�صائية 
الر�صــمية يف املنطقــة العربيــة)1)، فقــد اأجنــزت ثلــث دول املنطقــة العربيــة ت�صــريعاتها 
االإح�صائيــة، خــلل الفــرتة املمتــّدة بــني 1950 و1969، ومّت حتديــث اأو تعديــل عــدد 

(1(  https://archive.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/files/events/files/guide_for_a_
generic_law_on_official_statistics.pdf
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قليل من قوانني البلدان العربية خلل العقدين املن�صرمني، على غرار دولة فل�صــطني 
يف عــام 2000، واجلمهوريــة االإ�صــلمية املوريتانيــة عــام 2005، واململكة االأردنية عام 
ــلطنة عمــان وال�صومــال  ــت �ص ــة املتحــدة عــام 2015. وكان 2012، واالإمــارات العربي
اآخر دولتني قامتا على تعديل القانون االح�صائي على التوايل عامي 2019    و 2020. 
ــة  ــريعاتها االإح�صائي ــا وت�ص ــث قوانينه ــا بتحدي ــة حالي ــدول العربي ــا تقــوم بع�ــس ال كم
و�صــرعت يف اإجنــاز م�صــودات مل�صــاريع قوانــني اإح�صــاء مراعــاة للتوجهــات احلديثــة يف 
العمل االإح�صائي وطبقا للمعايري واملبادئ الدولية واآخر التحديثات، كتون�س والعربية 
ال�صــعودية واملغــرب وليبيــا. وتبــنّي اآخــر االإح�صــاءات اأّنــه منــذ عــام 2000 مّت اإ�صــدار 
وحتديث قوانني للإح�صاء الوطني يف حوايل �صبع دول فقط من اأ�صل 22 دولة عربية، 

اأي مــا يعــادل 32 يف املائة. 

ويعر�ــس اجلــدول عــدد 2 قوانــني االإح�صــاء اجلــاري بهــا العمــل يف الــدول العربيــة مــن 
اأحدثهــا اىل اأقدمهــا، وكذلــك التغيريات التي طراأت عليها ووجهة االرتباط يف الدولة. 
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اجلدول عدد 2

قوانني االإح�صاء يف الدول العربية والتعديلت اجلارية عليها

يب
الدولةترت

رقم وتاريخ 
�صدور اآخر 

قانون
رقم وتاريخ �صدور ا�صم القانون

اأول قانون 
اأهّم التعديلت اجلارية 

على قوانني االح�صاء
ا�صم اجلهاز اأو 
جهة االرتباطالدائرة حاليًا

رقم 24 ل�صنة ال�صومال1
2020

رقم 35 ل�صنة قانون االإح�صاء
1970

وزارة 
التخطيط، 

2
�صلطنة 
عمان 

رقم 55 ل�صنة 
2019

قانون االإح�صاء 
واملعلومات

رقم 29 ل�صنة 
2001

املركز الوطني 
للإح�صاء 
واملعلومات

وزارة 
االإقت�صاد 

الوطني

3
االإمارات 
العربية 
املتحدة

مر�صوم بقانون 
احتادي رقم 6 
ل�صنة 2015 

قانون اإن�صاء 
الهيئة االحتادية 

للتناف�صية 
واالإح�صاء

القانون االحتادي 
رقم 9 ل�صنة 

2009، يف �صاأن 
اإن�صاء املركز 

الوطني للإح�صاء

اإحلاق الهيئة االحتادية 
للتناف�صية واالإح�صاء 
بوزارة �صوؤون جمل�س 
الوزراء مبوجب قرار 

من جمل�س الوزراء يف 2 
نوفمر 2020

الهيئة االحتادية 
للتناف�صية 
واالإح�صاء

وزارة �صوؤون 
جمل�س 
الوزراء

رقم 12 ل�صنة االأردن4
2012

قانون 
االح�صاءات 

العامة

رقم 24 ل�صنة 
1950

دائرة 
االح�صاءات 

العامة

وزارة 
التخطيط 
والتعاون 

الدويل

القانون رقم 2 قطر5
ل�صنة 2011 

قانون 
االإح�صاءات 

الر�صمية

قانون رقم 12 
ل�صنة 1980

1 - القرار االأمريي 
رقم 70 ل�صنة 2018 

باإن�صاء جهاز التخطيط 
واالإح�صاء 

2 - قرار جمل�س الوزراء 
رقم 2 ل�صنة 2018 

بت�صكيل جلنة االإح�صاء 
االإ�صت�صارية وتنظيم 

اأعمالها
3 - قانون رقم 4 ل�صنة 

2015 بتعديل بع�س 
اأحكام القانون رقم 

2 ل�صنة 2011 ب�صاأن 
االإح�صاءات الر�صمية

جهاز التخطيط 
واالإح�صاء

جمل�س 
الوزراء

رقم 17 ل�صنة موريتانيا6
2005

قانون االإح�صاء 
العمومي

املكتب الوطني 
للإح�صاء

وزارة 
ال�صوؤون 

االإقت�صادية 
والتنمية

ال�صودان7
قانون 

االإح�صاء ل�صنة  
2004

1970قانون االإح�صاء 
اجلهاز املركزي 

للإح�صاء

وزارة 
التخطيط
املجل�س 
القومي 

للإح�صاء
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يب
الدولةترت

رقم وتاريخ 
�صدور اآخر 

قانون
رقم وتاريخ �صدور ا�صم القانون

اأول قانون 
اأهّم التعديلت اجلارية 

على قوانني االح�صاء
ا�صم اجلهاز اأو 
جهة االرتباطالدائرة حاليًا

رقم 212 ال�صعودية8
ل�صنة 2001

نظام 
االإح�صاءات 

العامة

قانون رقم 212 
الهيئة العامة -ل�صنة 1960

للإح�صاء

وزارة 
االإقت�صاد 
والتخطيط

رقم 04 ل�صنة فل�صطني9
2000

قانون 
االح�صاءات 

العامة

• رقم 31 ل�صنة 
1947)غزة(

• رقم 24 ل�صنة 
1950)ال�صفة(

• قرار 995 ل�صنة 
1994 اإن�صاء مركز 

االإح�صاء الفل�صطيني يف 
القد�س

اجلهاز املركزي 
للإح�صاء 
الفل�صطيني

جمل�س 
الوزراء

قانون رقم 32 تون�س10
ل�صنة 1999

قانون املنظومة 
الوطنية 

للإح�صاء 

قانون رقم 32 
ل�صنة 1999   

املعهد الوطني 
للإح�صاء

وزارة 
التخطيط 
واالإقت�صاد

رقم 28 ل�صنة اليمن11
1995

اجلهاز املركزي قانون االإح�صاء
للإح�صاء

وزارة 
التخطيط 
والتعاون 

الدويل

اجلزائر12
فانون رقم 

01-94 ل�صنة 
1994

قانون االإح�صاء

• املر�صوم التنفيذي رقم 
160-95 ل�صنة 1995 
لتنظيم املجل�س الوطني 

للإح�صاء وعمله 
واملر�صوم التنفيذي رقم 

246-21 لتعديله

الديوان الوطني 
للإح�صائيات

وزارة 
الرقمنة 
واالإح�صاء

لبنان13
قانون رقم 

2728 ل�صنة 
1980

اإدارة االإح�صاء 
املركزي

قانون اإدارة 
االإح�صاء املركزي 
رقم 1793 ل�صنة 

1979

1- مر�صوم رقم 2728 
ل�صنة 1980

2- قرار وزاري رقم 49 
ل�صنة 1992

اإدارة االإح�صاء 
املركزي

رئا�صة 
جمل�س 
الوزراء

قانون رقم 7 البحرين14
ل�صنة 1977

قانون االإح�صاء 
والتعداد

• مر�صوم رقم 69 ل�صنة 
2015 الإن�صاء هيئة 
املعلومات واحلكومة 

االإلكرتونية
• مر�صوم رقم 57 ل�صنة 

2016 ب�صاأن تبعية 
وتنظيم هيئة املعلومات 

واحلكومة االإلكرتونية

هيئة املعلومات 
واحلكومة 
االإلكرتونية

وزارة 
الداخلية

رقم 21 ل�صنة العراق15
1972

رقم 40 ل�صنة قانون االإح�صاء
1939

قانون رقم 97 ل�صنة 
1983

اجلهاز املركزي 
للإح�صاء

وزارة 
التخطيط

املغرب16
رقم -370
67 ل�صنة 
1968

رقم 1539 ل�صنة قانون االإح�صاء
1942

مديرية االإح�صاء
املندوبية 
ال�صامية 
للتخطيط
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يب
الدولةترت

رقم وتاريخ 
�صدور اآخر 

قانون
رقم وتاريخ �صدور ا�صم القانون

اأول قانون 
اأهّم التعديلت اجلارية 

على قوانني االح�صاء
ا�صم اجلهاز اأو 
جهة االرتباطالدائرة حاليًا

الكويت17

قانون رقم 
27 ل�صنة 

1963 ب�صاأن 
االإح�صاء 
والتعداد

1-  قانون رقم 63 
ل�صنة 1976

2- قرار جمل�س اخلدمة 
املدنية رقم 1299 ل�صنة 
1995 وموافقة جمل�س 

الوزراء ل�صنة1959 

االإدارة املركزية 
للإح�صاء

جمل�س 
التخطيط

رقم 16 ل�صنة ليبيا18
1963

قانون 
للإح�صاءات 

والتعدادات

رقم 12 لعام 
1953

قرار جمل�س الوزراء 
رقم 138 لعام 2012 

باإن�صاء م�صلحة 
االإح�صاء والتعداد

م�صلحة 
االإح�صاء 
والتعداد 

وزارة 
التخطيط

قانون رقم 35 �صوريا19
مر�صوم ت�صريعي 87 قانون االإح�صاءل�صنة 1960

ل�صنة 1968
املكتب املركزي 

للإح�صاء

رئا�صة 
جمل�س 
الوزراء

رقم 35 ل�صنة م�صر20
1960

قانون االإح�صاء 
والتعداد

اجلهاز املركزي 
للتعبئة العامة 

واالإح�صاء

وزارة 
التنمية 

االإقت�صادية

وقــد اأفــرزت عمليــات الت�صــخي�س للو�صــع االإح�صائــي واملنظومــات الوطنيــة للإح�صــاء 
يف البلدان العربية وغريها من البلدان يف جميع اأ�صقاع العامل، �صواء منها التي اأُجريت 
على النطاق الوطني اأو التي متت يف اإطار التعاون الدويل )نتائج مراجعات االأقران(، 
اأن هنالك العديد من النقائ�س والعراقيل وال�صعوبات التي حتّد من فاعلية الن�صــاط 
االإح�صائــي علــى الوجــه االأكمل. ولكن اأظهر الت�صــخي�س كذلك اأنه هنالك بع�س نقاط 
القــوة يف املنظومــات والت�صــريعات االإح�صائيــة يف بع�ــس البلــدان، ولكــن تختلــف نقــاط 
القــوة وجمــاالت التح�صــني ح�صــب ظــروف كل بلــد. كمــا اأن اأوجــه الق�صــور امل�صــرتكة 

تختلــف حّدتهــا كذلــك من بلد اإىل اآخر.
وتتمّثــل اأوجــه اخللــل يف االأطــر القانونيــة واملوؤ�ص�صــية للإح�صاءات الر�صــمية يف البع�س 

من البلدان العربية يف العنا�صر املتعلقة مبا يلي:
�صعف ال�صوابط القانونية التي ت�صمن ا�صتقللية ونزاهة االإح�صاءات الر�صمية،  •	 •

عدم وجود معايري وا�صحة للإح�صاءات الر�صمية يف الت�صريعات الراهنة،  •	 •
عــدم و�صــوح اللوائــح اخلا�صــة بتعيني وعــزل االإدارة العليا للأجهــزة االإح�صائية يف  •	 •

عدد من البلدان،
امل�صــادر  ذات  والبيانــات  االإداريــة  البيانــات  م�صــادر  اإىل  الو�صــول  مدوديــة  •	 •

امل�صــتجدة، 
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غيــاب ت�صــريعات تنظــم اإدارة جــودة االإح�صــاءات الوطنيــة وان تواجــدت فهــي  •	 •
مــدودة وغــري ملتطــورة،

واملهــارات  املــوارد  ا�صــتخدام  وجــوب  علــى  ت�صــّجع  لوائــح  اأو  ت�صــريعات  غيــاب  •	 •
االإح�صــاءات، جــودة  تعزيــز  �صــاأنها  مــن  التــي  والتكنولوجيــات 

�صعف ات�صاق ممار�صات الن�صر واالت�صال، •	 •
عــدم التن�صي�ــس علــى �صوابــط خا�صــة بالنفــاذ للمعطيــات الفرديــة مــع احــرتام  •	 •

ال�صــّر االإح�صائــي،
... وغريها. •	 •

وفيمــا يلــي املمار�صــات اجليــدة والنقائ�ــس التي مّتت معاينتها فيمــا يخ�ّس مدى اإدراج 
املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية �صمن ت�صــريعات العمــل االإح�صائي اجلاري 
بهــا العمــل لــدى بع�ــس البلــدان العربيــة التــي مّت اإ�صدارهــا انطلقــا مــن �صــنة 2005 

:)3 عــدد  )اجلــدول 
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اجلدول عدد 3:

املمار�صات اجليدة والنقائ�س يف ت�صريعات العمل االإح�صائي بالبلدان العربية
النقائ�سفقرات القوانني والت�صريعات املتوافقة مع املبداأالّدولةاملبادئ االأ�صا�صية للإح�صاءات الر�صمية

املبــداأ 1 - ال�صلــة باملو�صــوع، والنزاهــة، 
واالطلع املت�صاوي اإن االإح�صاءات الر�صمية 
ــه يف النظــام االإعلمــي  ــى عن ــر ال غن عن�ص
تقدمــه  مبــا  دميقراطــي،  جمتمــع  الأّي 
للحكومــة واالقت�صــاد واجلمهــور مــن بيانــات 
والدميغرافيــة  االقت�صاديــة  احلالــة  عــن 
واالجتماعية والبيئية. ولتحقيق ذلك، يتعنّي 
باالإح�صــاءات  املعنيــة  الــوكاالت  تقــوم  اأن 
الر�صــمية بجمــع ما يثبت فائدتــه العملية من 
االإح�صــاءات الر�صــمية وتوفــريه للمواطنــني 
ــس املعلومــات. ــاء بحقهــم يف التما� بتجــرد وف

ال�صومال

�صــنوي  اجتمــاع  بعقــد  االإح�صــاء  مكتــب  مديــر  يقــوم   -
مل�صــتخدمي االإح�صــاءات الر�صــمية ملراجعــة احتياجــات 

امل�صــتخدمني لهــذه االإح�صــاءات.
االإح�صــاءات احلكوميــة  اإثبــات م�صداقيــة  اأجــل  مــن   -
واحلفــاظ عليهــا، ي�صدر جمل�ــس اإدارة مكتــب االإح�صاء 
ــري  ــدد املعاي ــب اأن حت ــي يج ــاون، والت ــدد التع ــح حت لوائ
اأن ميار�صــها منتجــو  يجــب  التــي  واالأخلقيــة  املهنيــة 

االإح�صــاء.
�صلطنة 
عمان 

االإح�صائيــة،  االأن�صــطة  عــن  م�صــوؤوال  املركــز  يكــون 
لل�صــلطنة. الر�صــمي  واالإح�صــاء 

عدم تظمني اال�صــتجابة الحتياجات عموم امل�صــتخدمني ولكن 
مّت الرتكيــز علــى حتديــد اأولويــة وبرامــج االأن�صــطة االإح�صائية 

طبقــا الحتياجات اجلهات احلكومية
االإمارات 
العربية 
املتحدة

تتــوىل الهيئــة يف �صــبيل حتقيق اأهدافهــا، ت�صنيف وحتليل 
املعلومــات االإح�صائيــة وموؤ�صــرات التناف�صــية بالتعاون مع 
اجلهــات احلكوميــة وال�صــلطات املخت�صــة، والعمــل علــى 

توفريهــا واإتاحتها

عدم تظمني اال�صــتجابة الحتياجات عموم امل�صــتخدمني ولكن 
مّت الرتكيــز علــى حتديــد اأولويــة وبرامــج االأن�صــطة االإح�صائية 

طبقــا الحتياجات اجلهات احلكومية

االأردن
ت�صــكل جلنــة ا�صت�صــارية للإح�صــاءات تتــوىل مراجعــة 
اخلطــط ال�صــنوية للدائــرة وتقــدمي االقرتاحــات ب�صــاأن 

ــي  ــل االإح�صائ ــاالت العم ــات وجم اأولوي
عدم تظمني اال�صتجابة الحتياجات عموم امل�صتخدمني

قطر

ــارية، تخت�ــس مبــا  ــاء ا�صت�ص ــة اإح�ص ــوزارة جلن ــاأ بال ُتن�ص
يلي:

1 - اإبــداء الــراأي وتقــدمي امل�صــورة ب�صــاأن جميــع العمليــات 
االإح�صائية.

امل�صــتخدمني  احتياجــات  لتلبيــة  االأولويــات  اقــرتاح   -2
للبيانــات االإح�صائيــة.

عدم تظمني اال�صــتجابة الحتياجات عموم امل�صــتخدمني ولكن 
مّت الرتكيــز علــى حتديــد اأولويــة وبرامــج االأن�صــطة االإح�صائية 

طبقا لراأي جلنة اإح�صاء ا�صت�صــارية

العلميــة،  االأ�ص�ــس  املعايــري،   -  2 املبــداأ 
املهنيــة  واالأخلقيــات 

االإح�صــاءات  يف  الثقــة  علــى  حفاظــًا 
الــوكاالت  تقــوم  اأن  يلــزم  الر�صــمية، 
ــة  ــة دقيق ــارات فني ــًا العتب ــة، وفق االإح�صائي
ال�صــلوك  واآداب  العلميــة  املبــادئ  ت�صــمل 
ــاليب واإجــراءات جمــع  ــد اأ�ص ــي، بتحدي املهن
البيانــات االإح�صائيــة وجتهيزهــا وتخزينهــا 

وعر�صهــا

ال�صومال
اجلريــدة  يف  اإ�صــعار  مبوجــب  املكتــب،  ملديــر  يجــوز 
الر�صــمية، و�صــع معايــري اإح�صائيــة ليتــم تطبيقهــا عــر 

الوطنــي. االإح�صائــي  النظــام 

يو�صــي وزيــر التخطيــط بتعيــني مديــر املكتــب، وبنــاًء علــى 
جمهوريــة  وزراء  رئي�ــس  يقــوم  الــوزراء،  جمل�ــس  موافقــة 
ال�صومــال الفيدراليــة برت�صــيح املديــر ر�صــمًيا، ويوقــع التعيــني 

مــن قبــل الرئي�ــس

�صلطنة 
عمان 

يلتــزم القائمــون واملكلفــون باالأن�صــطة االإح�صائيــة بتحليل 
ون�صــر واإتاحــة البيانــات واملعلومــات االإح�صائيــة اخلا�صــة 
بعملهم، وفقا لل�صوابط التي حتددها اللئحة )اللئحة 

التنفيذيــة لقانون االإح�صاء واملعلومات(.
تخت�ــس اللجنــة الدائمــة للإح�صــاء بتوحيــد املفاهيــم 
والتعاريف والت�صانيف واملقايي�س واملنهجيات امل�صتخدمة 

يف العمــل االإح�صائي

	•عدم ت�صمني ا�صتقللية جهاز االإح�صاء بالقانون
االإح�صائيــني(  )كبــري  للجهــاز  التنفيــذي  املديــر  تعيــني  •	

مبر�صــوم �صــلطاين 
	•يكــون للهيئــة مديــر عــام بدرجــة وكيــل وزارة، يعني مبر�صــوم 

احتادي بناًء على تو�صية الرئي�س

االإمارات 
العربية 
املتحدة

توحيــد  اأهدافهــا،  حتقيــق  �صــبيل  يف  الهيئــة  تتــوىل 
�صمــن  الــواردة  والت�صنيفــات  واملنهجيــات  التعريفــات 
املعايــري امل�صــتخدمة يف العمــل االإح�صائــي والتناف�صــي، 
واملوؤ�ص�صــات  مــع اجلهــات احلكوميــة  بالتن�صــيق  وذلــك 

الدوليــة

االأردن
علــى الوحــدات االإح�صائيــة يف الدوائــر احلكوميــة التقيــد 
بالتعريفــات والت�صنيفــات واملعايــري الفنيــة املعتمــدة مــن 
الدائــرة وعليهــا التن�صــيق معهــا لهــذه الغايــة وذلــك ملنــع 

ت�صــارب االأرقــام االإح�صائيــة

	•عدم ت�صمني ا�صتقللية جهاز االإح�صاء بالقانون
	•تعيني املدير من قبل الوزير

قطر

اخلا�صــة  املن�صــاآت  اأو  احلكوميــة  للجهــات  يجــوز  ال   -
تتعلــق  ميدانيــة  اإح�صــاءات  اأي  اإجــراء  االأفــراد،  اأو 
اأو  االأفــراد  اأو  االأ�صــر  اأو  ال�صــكنية  بالوحــدات 
الــوزارة. موافقــة  علــى  احل�صــول  بعــد  اإال   املن�صــاآت، 
االلتــزام  واالأفــراد،  واملن�صــاآت  اجلهــات  تلــك  وعلــى 
بتو�صيــات الــوزارة ب�صــاأن منهــج البحــث مــن حيــث االإطــار 
االإح�صائي امل�صتخدم، واأ�صلوب العينات ومفاهيم متوى 

امل�صــتخدمة. والتطبيقــات  امل�صــح  ا�صــتمارات 
واملفاهيــم  املعايــري  بتوحيــد  االإح�صــاء  جهــاز  يقــوم   -

اجلهــاز( ان�صــاء  )قانــون  االإح�صائيــة 

مل تذكر ا�صتقللية اجلهاز
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املبداأ 3 - امل�صوؤولية وال�صفافية
تي�صــريًا للتف�صــري ال�صــليم للبيانــات، تقــوم 
الــوكاالت االإح�صائيــة، وفقــًا للمعايــري 
بتقــدمي معلومــات عــن م�صــادر  العلميــة، 
االإح�صــاءات واالأ�صــاليب واالإجــراءات التــي 

تطبــق ب�صــاأنها

ال�صومال

يجمعــون  الذيــن  االإح�صــاءات  منتجــي  علــى  يجــب   -
اإنتاجهــا ون�صــرها  القانــون  االإح�صــاءات مبوجــب هــذا 
االإح�صــاءات  مل�صــتخدمي  اإليهــا  والو�صــول  واإتاحتهــا 
باعتبارهــا منفعــة عامــة وفًقــا لغر�ــس النظــام االإح�صائي 

االإح�صــاء  ومبــادئ  الوطنــي 
- يجب اأن تكون االإح�صاءات الر�صمية:

اأ( وثيقــة ال�صلــة باملو�صــوع ودقيقــة وموثوقــة ويف الوقــت 
املنا�صــب؛

ب( مو�صوعية و�صاملة.
ج( جتميعها واإنتاجها وحتليلها بطريقة �صفافة وعلمية؛

د( اأن تن�صر وفقًا الأحكام هذا القانون
ه( مفتوحة وميكن الو�صول اإليها؛

و( وفقا للمعايري الوطنية والدولية املنا�صبة، و
ز( ح�صا�صــة لتوزيــع اجلن�ــس والتعليــم واملهنــة واالإعاقــة 
واجلغرافيــا وغريهــا مــن ال�صــمات التحليليــة ذات ال�صلــة
ــم  ــة يت ــات اإح�صائي ــر املكتــب مــن اأن اأي بيان - يتاأكــد مدي
جمعهــا، بعــد املعاجلــة املنا�صــبة والتاأكــد مــن جودتهــا مــن 
ــا بعــد �صمــان ال�صــرية فيمــا يتعلــق بــاأي  اأجــل الدقــة، واأي�صً
ــا  ــاح عنه ــم االإف�ص ــة يت فــرد قــدم اأي معلومــات اإح�صائي

لن�صــرها ب�صــكل عــام.
- يجــب علــى جميــع منتجــي االإح�صائيــات والقائمني عليها 
�صياغــة �صيا�صــة الو�صــول اإىل املعلومات خلل الفرتة ويف 
ال�صــكل املحدديــن وحتتــوي علــى املتطلبــات املن�صو�ــس 

عليهــا يف املعايــري، لتكــون متاحــة للجمهــور، وحتدد:
واإنتــاج  لتجميــع  امل�صــتخدمة  واالإجــراءات  االأ�صــاليب  اأ( 

االإح�صــاءات؛
ب( جرد للإح�صاءات الر�صمية املتاحة وغريها؛

يكــون املركــز م�صــوؤوال عــن اإتاحــة البيانــات واملعلومــات �صلطنة عمان 
االإح�صائيــة، وذلــك وفــق خطــة عمــل �صــنوية.

االإح�صــاءات  م�صــادر  عــن  معلومــات  بتقــدمي  التقيــد  عــدم 
ب�صــاأنها التــي تطبــق  واالإجــراءات  واالأ�صــاليب 

االإمارات 
العربية 
املتحدة

تتــوىل الهيئــة يف �صــبيل حتقيــق اأهدافهــا، اإعــداد وتنفيــذ 
منظومــة اإح�صائيــة موحــدة �صمــن خمتلــف القطاعــات، 
متتاز بال�صمولية والدقة واالت�صاق واال�صتمرارية واحلداثة 

على م�صــتوى الدولة.

االأردن
وحتليــل  وتخزيــن  وت�صنيــف  جمــع  الدائــرة  تتــوىل 
التعريفــات  “....”وفــق  الر�صــمية  االإح�صــاءات  ون�صــر 
ــاليب والتقنيــات املتعــارف  والت�صنيفــات واملعايــري واالأ�ص

ــا يف هــذا املجــال. عليه

- ترتبط الدائرة بالوزير
البيانــات  تقييــم  اأو  االإح�صائــي  العمــل  حليــاد  ذكــر  ال   -

الدوليــة للمعايــري  وفقــا  واالإح�صــاءات 

ال ذكر حلياد العمل االإح�صائي اأو تقييم البيانات واالإح�صاءات قطر
وفقا للمعايري الدولية

املبداأ 4 - تفادي �صوء اال�صتخدام
اأّي  علــى  تعّلــق  اأن  االإح�صائيــة  للــوكاالت 
�صــليم  غــري  ا�صــتعمال  اأو  خاطــئ  تف�صــري 

ح�صــاءات. للإ

ال�صومال

يقوم مدير املكتب مبا يلي:
اأ( بنــاًء علــى طلــب منــه اأو بنــاًء علــى طلــب مــن جمل�ــس 
االإدارة، مراجعــة والتعليــق علــى جمــع، واإنتــاج، وحتليــل، 
وتوثيق، وتخزين، ون�صر، وتف�صري، وا�صتخدام اإح�صاءات 

اأع�صــاء احتاديــة؛ اأي حكومــة احتاديــة ودول 
ــر اأي  ــة، ن�ص ــة احلكومي ــس الهيئ ــاور مــع رئي� ــد الت�ص ب( بع
اإح�صــاءات مــن هــذا القبيــل وملحظاتــه عليهــا ح�صــبما 

يــراه املديــر �صرورًيــا اأو منا�صــًبا.

�صلطنة عمان 
االأفــراد  توعيــة  اإىل  االإح�صائيــة  االأن�صــطة  تهــدف 
واجلهــات احلكوميــة وغــري احلكوميــة باأهميــة االإح�صــاء 

واملعلومــات
مل يتم التطرق لت�صحيح التف�صريات اخلاطئة للإح�صاءات

االإمارات 
العربية 
املتحدة

مل يتم التطرق لت�صحيح التف�صريات اخلاطئة للإح�صاءات

مل يتم التطرق لت�صحيح التف�صريات اخلاطئة للإح�صاءاتاالأردن

مل يتم التطرق لت�صحيح التف�صريات اخلاطئة للإح�صاءاتقطر
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املبداأ  5 -  م�صادر االإح�صاءات الر�صمية
يجــوز احل�صــول علــى البيانــات، للأغرا�ــس 
االإح�صائيــة، مــن اأّي م�صــدر كان، �صــواء 
مــن الدرا�صــات اال�صــتق�صائية االإح�صائيــة 
اأو ال�صــجلت االإداريــة.   وينبغــي للــوكاالت 
ــع  ــدر اأن ت�ص ــار امل�ص ــي تخت ــة وه االإح�صائي
يف االعتبــار عنا�صــر النوعيــة والتوقيــت 
والتكاليــف والعــبء الــذي يقــع علــى كاهــل 

املجيبــني.

ال�صومال

ــاء الوطنــي ل�صمــان  ــيق نظــام االإح�ص ــم اإدارة وتن�ص - تت
حتقيــق اأهدافــه بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة وتت�صــم 

بالكفاءة.
- حتقيــق اأهــداف نظــام االإح�صــاء الوطنــي، يجــوز ملديــر 
املكتب، عن طريق اإ�صعار، اأن يكتب مبا�صرة اإىل املبحوث 

اأو من يعّينه من اأجل:
اأ( اإكمــال م�صــتند واإعادتــه وفًقــا الأيــة تعليمــات معطــاة يف 

االإ�صــعار اأو مت اإر�صــاله اإىل اأي �صخ�س؛
التــي يطرحهــا عليــه املوظــف  الــرد علــى االأ�صــئلة  ب( 

املفو�ــس. 
ــتخرج مــن اأي  ج( تقــدمي اأي �صــجل اأو ن�صــخة مــن اأو م�ص

�صــجل يف وقــت اأو مــكان مدد.
يجــب اأن يحــدد االإ�صــعار امل�صــار اإليــه اأعــله علــى وجــه 

اخل�صو�ــس:
اأ( الطبيعة العامة للبيانات املطلوبة،

ب( التواتر والوقت الذي يتم تقدميه فيه،
ج( نوع االأ�صخا�س املطلوب منهم توفري البيانات،

د( بند القانون الذي يتم مبوجبه التبليغ
- تكون اأموال املكتب من:

اأ( اعتمادات امليزانية؛
ب( الهبــات اأو الهبــات اأو الترعــات التــي يتلقاهــا املكتــب 

من اأي م�صدر يوافق عليه املجل�س. اأو
للديــوان مقابــل  ال�صــداد  اأمــوال ت�صبــح واجبــة  اأي  ج( 

ــون. ــه ووظائفــه مبوجــب هــذا القان اأغرا�ص
اإح�صائيــة  بيانــات  اأي  اأن  مــن  املكتــب  مديــر  يتاأكــد   -
يتــم جمعهــا، بعــد املعاجلــة املنا�صــبة والتاأكــد مــن جودتهــا 
ــا بعــد �صمــان ال�صــرية فيمــا يتعلــق  مــن اأجــل الدقــة ، واأي�صً
بــاأي فــرد قــدم اأي معلومــات اإح�صائيــة يتــم االإفــراج عنها 

لن�صــرها ب�صــكل عــام.

�صلطنة عمان 

- للمركــز يف �صــبيل حتقيــق اأهدافــه طلــب مــا يــراه الزمــا 
مــن بيانــات ومعلومــات و�صــجلت اإداريــة مــن االأفــراد 
واجلهات احلكومية وغري احلكومية، وبدون ر�صوم، وعلى 
االأفــراد واجلهــات امل�صــار اإليهــا موافــاة املركــز بها، وذلك 
دون االإخلل مبا يفر�صه القانون من قواعد تكفل �صــرية 

وخ�صو�صيــة بيانــات االأفراد.
- تنفيــذ برامــج لتقييــم ور�صــد االإح�صــاءات الر�صــمية 

املنتجــة بوا�صــطة اجلهــات املخت�صــة.

مل يتــم التطــرق لل�صــتخدام االأمثــل للمــوارد ولــزوم توفريهــا 
جلهــاز االإح�صــاء مــن طــرف الدولــة

االإمارات 
العربية 
املتحدة

يجــب علــى كل مــن اجلهــات احلكوميــة ومــل البحــث 
توفــري كافــة البيانات واملعلومــات االإح�صائية التي تطلبها 
الهيئــة لتحقيــق اأهدافهــا، وت�صــهيل مهمــة موظفــي الهيئــة 
يف التحقــق مــن �صحــة البيانــات واملعلومــات االإح�صائيــة 
علــى  االطــلع  مــن  ومتكينهــم  التناف�صــية،  ومبــادرات 
ال�صــجلت واالأوراق وامل�صــتندات وو�صائل حفظ املعلومات 
اأو بيانــات يطلبونهــا  اأو وثائــق  االأخــرى، واأي معلومــات 

لغايــات القيــام باأعمالهــم.
واخت�صا�صاتهــا،  القيــام مبهامهــا  مــن  الهيئــة  لتمكــني 

تقــوم ال�صــلطة املخت�صــة باالآتــي:
التناف�صــية  القــدرة  لرفــع  الهيئــة  مــع  التن�صــيق   -  1
للدولة، واتخاذ كافة االإجراءات اللزمة لتوفري البيانات 

واملعلومــات التــي تطلبهــا الهيئــة.
2- التن�صــيق مــع الهيئــة عنــد اإجــراء اأي تعديــل علــى 
اأو االآليــات االإح�صائيــة امل�صــتخدمة  منــاذج ال�صــجلت 
لديها، مبا يحقق تلبية هذه ال�صجلت والنماذج واالآليات 

ملتطلبــات العمــل االإح�صائــي.

مل يتم التطرق للزوم توفري املوارد وال لل�صتخدام االأمثل لها 

االأردن

موظفــي  مهمــة  بت�صــهيل  احلكوميــة  الدوائــر  تلتـــزم 
الدائرة املكلفني باأي عمل من اأعمال االإح�صاء اأو التعداد 
وتاأمـــني �صــهولة ات�صالهــم باجلهــات ذات العلقــة وتوفري 
جميــع املعلومــات التــي يطلبونهــا للغايات االإح�صائية مبـــا 
فـــي ذلك ال�صــماح لهم باالطلع على ال�صــجلت وو�صــائل 
حفــظ املعلومــات االأخــرى. كمــا تلتــزم الدوائر احلكومـــية 
بالتنـ�صيق مـع الدائرة قبل اإجراء اأي تعديلت اأو اإ�صافات 
على مناذج ال�صجلت اأو االآليات االإح�صائية امل�صتخدمة، 
وذلــك ل�صمــان تلبيــة هــذه ال�صــجلت والنمــاذج واالآليــات 

الأغرا�ــس العمــل االإح�صائي.

مل يتــم التطــرق لل�صــتخدام االأمثــل للمــوارد ولــزوم توفريهــا 
لدائــرة االإح�صــاء مــن طــرف الدولــة

قطر

الــوزارة،  مــع  التعــاون  يجــب علــى اجلهــات احلكوميــة 
وتزويده بجميع البيانات االإح�صائية التي يطلبها، واتباع 
التعليمات الفنية عند اإعداد االإح�صائيات املختلفة، وفقًا 
ملعايري اجلودة واملتطلبات الفنية واملواعيد التي يحددها 

الوزارة.
كمــا يجــب علــى املن�صــاآت اخلا�صــة واالأ�صــر واالأفــراد، اأن 
يقدمــوا اإىل املكلفــني مــن قبل الــوزارة باإجــراء التعدادات 
وامل�صــوح، جميــع البيانات االإح�صائيــة املطلوبة مبا يطابق 
الواقــع، با�صــتثناء البيانــات اخلا�صــة باملوؤ�ص�صــات االأمنيــة 

والع�صكرية

- ال يجــوز للــوزارة ن�صــر اأي بيانــات عــن م�صــدر املعلومــات، 
وعليه اتخاذ االإجراءات والتدابري اللزمة ملنع التعريف املبا�صر 

اأو غــري املبا�صــر مب�صــدر املعلومــات.
- مل يتــم حتديــد لــزوم توفــري املــوارد جلهــاز االإح�صــاء مــن 

طــرف الدولــة
- مل يتم التطرق لل�صتخدام االأمثل للموارد
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املبداأ  6 – ال�صرّية
يتعــنّي اإ�صفــاء ال�صــرية التامــة علــى البيانــات 
املتعلقــة باالأفــراد التــي جتمعهــا الــوكاالت 
االإح�صائيــة الأغرا�ــس اإعــداد االإح�صــاءات، 
�صــواء تعّلقــت باأ�صــخا�س طبيعيــني اأو 
ويتعــني ا�صــتخدامها ق�صــرًا يف  معنويــني، 

االأغرا�ــس االإح�صائيــة.

مــن ال�صومال املقدمــة  املعلومــات  �صــرية  علــى  احلفــاظ  �صمــان 
مل�صــتجيبني ا

�صلطنة عمان 

تعــد جميــع البيانــات الفرديــة وفقــا الأحــكام هــذا القانون، 
ــرها اإال  ــرية، وال يجــوز ن�ص ــاء �ص ــاأي اإح�ص ــق ب ــي تتعل والت
ب�صورة جتميعية، ويحظر اطلع اأي فرد اأو جهة حكومية 
اأو غــري حكوميــة عليهــا، كمــا ال يجــوز ا�صــتخدامها لغــري 

االأغرا�ــس االإح�صائيــة.

االإمارات 
العربية 
املتحدة

التــي  االإح�صائيــة  واملعلومــات  البيانــات  جميــع  ُتعــد 
ُتقــدم للهيئــة �صــرية، وال يجــوز للهيئــة اأو الأي مــن العاملني 
فيهــا، اإطــلع اأي �صــخ�س اأو جهــة عامــة اأو خا�صــة عليهــا 
اأو االإف�صــاح عنهــا اأو ا�صــتخدامها الأي غر�ــس بخــلف 
العمل االإح�صائي اأو التناف�صي، ما مل يكن ذلك بناًء على 
طلــب مــن اجلهــات املخت�صــة وفقــًا للت�صــريعات النافــذة.

ــة  ــرها للمعلومــات االإح�صائي ــد ن�ص ــة عن ــزم الهيئ ب- تلت
بعــدم اإظهــار اأي بيانــات �صــخ�صية تتعلــق مبحــل البحــث، 

وذلــك حفاظــًا علــى �صــرية هــذه البيانــات.
ج- يجــب علــى الهيئــة اتخــاذ كافــة االإجــراءات اللزمــة 
حلمايــة البيانــات واملعلومــات االإح�صائيــة، علــى اأن يتــم 
جمعهــا وحفظهــا يف اأماكــن تتوفــر فيهــا �صــروط االأمــن 
ــده قــرار مــن  ــدر بتحدي ــا ي�ص ــًا مل ــك وفق ــلمة، وذل وال�ص

جمل�ــس االإدارة بنــاًء علــى اقــرتاح املديــر العــام.

االأردن

يجــوز للدائــرة تزويــد اأي جهــة مبــا تطلبــه مــن بيانــات 
اأوليــة متوافــرة لديهــا ومقابــل بــدل يحــدده املديــر العــام 
وذلــك ملقا�صــد الدرا�صــة والتحليــل العلمــي علــى اأن تقــدم 
تلــك اجلهــة تعهــدًا تلتــزم فيــه بهــذه املقا�صــد �صــريطة اأن 
ت�صمــن الدائــرة عــدم �صــمول تلــك البيانــات الأي بيانــات 

اإفراديــة حفاظــًا علــى �صــريتها.

قطر

تكــون جميــع البيانــات املتعلقــة باأ�صــماء وهويــات املن�صــاآت 
املخولــني  لغــري  اإف�صــاوؤها  يجــوز  وال  �صــرية،  واالأفــراد 
باالطــلع عليهــا، اإال مبوافقــة كتابيــة مــن �صاحب ال�صــاأن، 

ــة. ــتخدامها لغــري االأغرا�ــس االإح�صائي ويحظــر ا�ص
ومــع مراعــاة �صــرية البيانــات االإح�صائيــة، يجــوز للجهات 
التي ت�صــرتك يف جمع البيانات االإح�صائية، تبادلها فيما 

بينها.

املبداأ 7 - القوانني
ُتتــاح للجمهــور القوانــني، واالأنظمــة، 
والتدابــري التــي تعمــل مبوجبهــا الُنظــم 

. ئيــة ح�صا الإ ا

ملحظة: كل القوانني متاحة على موقع اجلهازال�صومال
ــاء واملعلومــات غــري متاحــة ملحظة: كل القوانني متاحة على موقع اجلهاز�صلطنة عمان  ــون االإح�ص ــة لقان اللئحــة التنفيذي

علــى االإنرتنت
االإمارات 
العربية 
املتحدة

القوانني ال�صاري بها العمل متاحة

القوانني ال�صاري بها العمل متاحةاالأردن
موقــع قطر علــى  متاحــة  الت�صــريعية  االأدوات  كل  ملحظــة: 

اجلهــاز
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املبداأ 8 - التن�صيق الوطني
التن�صــيق بــني الــوكاالت االإح�صائيــة داخــل 
البلــدان اأمــر �صــروري لكفالة ات�صــاق النظام 

االإح�صائــي وكفاءته.

ال�صومال

- مكتــب االإح�صــاء الوطنــي هــو امل�صــوؤول عــن الدولــة 
يف تطويــر االإح�صــاءات الر�صــمية واإدارتهــا، ولديه �صــلطة 
حماية االإح�صاءات واملعلومات الر�صــمية والو�صي عليها، 

وت�صــمل وظائفــه تن�صــيق النظــام االإح�صائــي الوطنــي.
يتــوىل املكتــب الوطنــي للإح�صــاء بتطويــر وتن�صــيق   -
مكاتــب  قبــل  مــن  املنتجــة  الوطنيــة  دون  االإح�صــاءات 

االأخــرى. والهيئــات  احلكومــة املحليــة 
-  يجــوز للمكتــب توقيــع مذكرة تفاهــم مع وكاالت اأخرى، 
للتن�صــيق  اأف�صــل  واإيجــاد طريقــة  امل�صــوؤوليات  لتقا�صــم 
والتطويــر واال�صتك�صــاف وتبــادل البيانــات واالت�صــال بــني 

املكتــب والــوكاالت االأخــرى.

�صلطنة عمان 

االأن�صــطة االإح�صائيــة مــن خــلل  يتــوىل املركــز دعــم 
االآتــي:

العاملــة يف االأن�صــطة  الب�صــرية  املــوارد  بنــاء قــدرات   – اأ 
االإمكانيــات  وفــق  مهاراتهــم  وتنميــة  االإح�صائيــة، 

املتاحــة.
ب – تطوير االإح�صاء الر�صمي.

ج – تطويــر وحتديــث الو�صــائل التقنية التي تدعم االأن�صــطة 
االإح�صائية.

لــدى  الر�صــمي  االإح�صــاء  مبــادئ ومفاهيــم  توحيــد   – د 
القائمــني باالأن�صــطة االإح�صائيــة.

واملعلومــات  البيانــات  واإتاحــة  ن�صــر  نظــم  تطويــر   – هـــ 
االإح�صائيــة.

و – االإ�صــهام يف توعيــة االأفــراد واجلهــات احلكوميــة وغــري 
احلكومية باأهمية االأن�صــطة االإح�صائية.

ز – االإ�صراف على القائمني باالأن�صطة االإح�صائية.
االإمارات 
العربية 
املتحدة

تتــوىل الهيئــة يف �صــبيل حتقيــق اأهدافهــا، درا�صــة اأف�صــل 
املمار�صــات الدوليــة يف جميــع جمــاالت العمــل االإح�صائــي 

والتناف�صــي، والعمــل علــى تطبيقها

االأردن

وتنظيمــه  االإحـــ�صائي  العمـــل  تنـــ�صيق  الدائــرة  تتــوىل 
لتطويــر  املختلفــة  احلكوميــة  الدوائــر  مــع  بامل�صــاركة 
ال�صــجلت االإح�صائيــة االإداريــة لهــا ب�صــورة تتفــق مــع 
االأ�صاليب واملعايري الدولية ومبا ي�صمن التوقيت املنا�صب 
وتلبيــة احتياجــات م�صــتخدمي البيانــات بفاعليــة وكفــاءة.

قطر

- يكــون تبــادل البيانــات االإح�صائيــة بالتن�صــيق بــني الوزارة 

واجلهات االأخرى.
- يقــوم جهــاز االإح�صــاء متابعــة التطــورات يف املجــاالت 

واالأ�صــاليب  املناهــج  اأحــدث  وتطبيــق  االإح�صائيــة 
االإح�صائيــة )قانــون ان�صــاء اجلهــاز(

تن�صيق تبادل البيانات االإح�صائية فقط

املبداأ 9 - ا�صتخدام املعايري الدولية
ــد مــن  ــة يف كل بل ــوكاالت االإح�صائي ــام ال قي
البلدان با�صــتخدام املفاهيم، والت�صنيفات، 
واالأ�صــاليب الدوليــة يعــزز ات�صــاق الُنظــم 
االإح�صائيــة وكفاءتهــا على جميع امل�صــتويات 

الر�صــمية.

يجــب اأن تكــون االإح�صــاءات الر�صــمية وفقــا للمعايــري ال�صومال
الوطنيــة والدوليــة املنا�صــبة

و�صــع املعايــري الوطنيــة الإنتــاج االإح�صــاءات الر�صــمية يف �صلطنة عمان 
ال�صــلطنة ح�صــب التو�صيات الدولية واأف�صل املمار�صات.

االإمارات 
العربية 
املتحدة

توحيــد  اأهدافهــا،  حتقيــق  �صــبيل  يف  الهيئــة  تتــوىل 
�صمــن  الــواردة  والت�صنيفــات  واملنهجيــات  التعريفــات 
املعايــري امل�صــتخدمة يف العمــل االإح�صائــي والتناف�صــي، 
واملوؤ�ص�صــات  مــع اجلهــات احلكوميــة  بالتن�صــيق  وذلــك 

الدوليــة

االأردن

وتنظيمــه  االإحـــ�صائي  العمـــل  تنـــ�صيق  الدائــرة  تتــوىل 
لتطويــر  املختلفــة  احلكوميــة  الدوائــر  مــع  بامل�صــاركة 
ال�صــجلت االإح�صائيــة االإداريــة لهــا ب�صــورة تتفــق مــع 
االأ�صاليب واملعايري الدولية ومبا ي�صمن التوقيت املنا�صب 
وتلبيــة احتياجــات م�صــتخدمي البيانــات بفاعليــة وكفــاءة.

يتوىل اجلهاز توحيد واملعايري واملفاهيم االإح�صائيةقطر

املبداأ 10 - التعاون الدويل
التعــاون الثنائــي واملتعــّدد االأطــراف يف 
جمــال االإح�صــاءات ي�صــهم يف حت�صــني ُنظــم 
االإح�صــاءات الر�صــمية يف جميــع البلــدان.

ال�صومال

املكتــب هــو امل�صــوؤول عــن الدولــة يف تطويــر االإح�صــاءات 
الر�صــمية واإدارتهــا، ولديــه �صــلطة حمايــة االإح�صــاءات 
واملعلومــات الر�صــمية والو�صــي عليهــا، وت�صــمل وظائفــه 
توفــري جهــة تن�صــيق مــع الــوكاالت الدوليــة ب�صــاأن امل�صــائل 

االإح�صائيــة

�صلطنة عمان 
يتــوىل مركــز االإح�صــاء متثيــل ال�صــلطنة يف املوؤمتــرات 
واالجتماعــات االإقليميــة والدوليــة املتعلقــة مبجــاالت عمل 

املركز
االإمارات 
العربية 
املتحدة

تتــوىل الهيئــة يف �صــبيل حتقيــق اأهدافهــا، متثيــل الدولــة 
يف االتفاقيــات والرامج واملحافل الدولية املتعلقة مبجال 
مــع  بالتن�صــيق  وذلــك  والتناف�صــي،  االإح�صائــي  العمــل 

اجلهــات املعنيــة يف الدولــة.

االأردن
امل�صــاركة يف التعــاون الــدويل يف جمــال االإح�صــاء وتبــادل 
العربيــة  العلميــة  واملوؤ�ص�صــات  االأجهــزة  مــع  اخلــرات 
املعايــري  وفــق  االإح�صــاء  جمــال  يف  العاملــة  والدوليــة 

الدوليــة واملتطلبــات 

قطر
يقــوم جهــاز االإح�صــاء بتمثيــل الدولــة يف جميــع الهيئــات 
واملنظمــات واملوؤمتــرات واالجتماعــات والنــدوات املحليــة 
واالإقليمية والدولية املتعلقة باأهدافه واخت�صا�صه )قانون 

ان�صــاء اجلهاز(
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اأ. مدى ت�سمن القوانن العربية املتوفرة للمبادئ ال�سا�سية للإح�سائيات الر�سمية 
لقد قامت العديد من الدول العربية باإدراج املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية 
�صمن الت�صــريعات املنظمة للعمل االإح�صائي لديها ب�صفة جزئية؛ حيث تختلف ن�صــبة 
املبادئ املدرجة من بلد اإىل اآخر. كما مّت االإ�صارة اليها ب�صفة غري مبا�صرة يف قوانني 
وت�صــريعات البع�ــس مــن البلــدان العربيــة علــى غــرار تون�ــس. ولكــن مّتــت االإ�صــارة اإليهــا 
مبا�صرة ولفظيا يف قانون االإح�صاءات العامة لدى ال�صومال التي تبقى رائدة يف هذا 
املجــال، حيــث مّت التطــّرق اإىل املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية مــن خــلل 
ــاء ال�صومــايل يف املــاّدة 5: “ ت�صــمل اأهــداف واإدارة  الن�ــس القانــوين لقانــون االإح�ص
نظام االإح�صاء الوطني، تن�صــيق واإن�صــاء قدرة م�صــتدامة جلمع االإح�صاءات واإنتاجها 
وحتليلها ون�صرها وفًقا ملبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية للإح�ساءات الر�سمية وامليثاق 
الأفريق��ي للإح�س��اء” و املــاّدة 7: “ يتــوىل املكتــب الوطنــي للإح�صاء �صياغة ال�صيا�صــة 
االإح�صائيــة الوطنيــة لل�صومــال وفق��اً ملب��ادئ الأمم املتح��دة الأ�سا�س��ية للإح�س��اءات 
وتقييمهــا  ومراقبتهــا  تنفيذهــا  وي�صمــن  للإح�س��اء،  الأفريق��ي  وامليث��اق  الر�س��مية 

الدوري”. 

ونبــنّي فيمــا يلــي املمار�صــات اجليــدة املدرجــة بالت�صــريعات االإح�صائيــة العربيــة والتــي 
تتوافــق مــع املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية واحــدا تلــو االآخــر؛ كمــا نعر�ــس 

كذلــك النقائ�ــس التــي مّت التغافــل عنهــا يف هــذا امل�صمــار. 

ــى  ــول عل ــئول يف احل�ص ــا يخ�ــس املب��داأ الأول وهــو اإعطــاء احلــق للمواطــن وامل�ص فيم
املعلومة يف اآن واحد بتجرد، فاإن جّل الدول مل تورد ذلك بت�صريعاتها، حيث مل ُت�صّمن 
“اال�صــتجابة الحتياجــات عمــوم امل�صــتخدمني” بقوانينهــا ولكــن مّت الرتكيــز يف العديــد 
مــن القوانــني العربيــة علــى حتديــد اأولويــة وبرامــج االأن�صــطة االإح�صائيــة طبقــا لــراأي 
جلنة اإح�صاء ا�صت�صــارية يقع اأن�صــاوؤها �صمن املنظومة االإح�صائية اأو بالرجوع ل�صــلطة 
اأّنــه  االإ�صــراف. اإاّل اأّن فل�صــطني اأوردت بقانونهــا بالرغــم مــن اإن�صــاءه عــام 2000 
“يحــق جلميــع اأفــراد املجتمــع احل�صــول علــى االإح�صاءات الر�صــمية التي يقــوم اجلهاز 
بجمعهــا واإعدادهــا ون�صــرها ح�صــب االأنظمــة والتعليمــات املعمــول بهــا �صــرط مراعــاة 
�صــرية البيانــات وخ�صو�صيــة االأفــراد”. وكذلــك القانــون التون�صــي الــذي ن�ــسّ يف ف�صله 
التا�صــع اأنــه “يتعــني علــى هياكل املنظومة الوطنية للإح�صــاء و�صع املعلومة االإح�صائية 
اجلاهــزة علــى ذمــة كل امل�صــتعملني ح�صــب معايــري عمليــة خدمــة حلاجياتهــم و�صمانــا 
حلق كل املواطنني يف االطلع على املعلومة االإح�صائية. ويتم ن�صر وتوزيع هذه املعلومة 

بال�صــرعة والدوريــة والدقــة املطلوبة«.
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وتبقــى ال�صومــال وتون�ــس الدولتــني الوحيدتــني اللتــني اأقّرتــا بقانونيهمــا االإح�صائيــني 
تنظيــم م�صــاورات مــع امل�صــتعملني للمعلومــة االإح�صائية حل�صــر احتياجاتهم لها.

ــليمة  ــات ال�ص ــد باملنهجي ــة والتقّي ــتقللية املهني ــق باال�ص ــبة للمب��داأ الث��اين املتعّل بالن�ص
يف العمــل االإح�صائــي بهــدف �صمــان جــودة النتائــج االإح�صائيــة. ويتطلــب اال�صــتقلل 
املهنــي اأن كّل مــا يتعلــق بالتعريفــات والت�صنيفــات واملنهجيــات، وكذلــك قــرارات جمــع 
البيانــات ومعاجلتهــا وحتليلهــا ون�صــرها مــن حيــث التوقيــت واملحتــوى يجــب اأن ُيّتخــذ 
داخــل النظــام االإح�صائــي، دون تدخــل مــن اأي اأ�صحــاب قــرار اأو منظمــات اأو م�صالــح 
حكوميــة. ويجــب اأن ت�صــتند هــذه القــرارات اإىل م�صــاورات مــع امل�صــتخدمني واأن تتبــع 

املعايــري الدوليــة للإح�صــاءات الر�صــمية.

لقــد اأوردت جــّل البلــدان العربيــة بت�صــريعاتها مــواّد وبنــود تتعّلــق بجمــع وحتليــل واإنتــاج 
اإح�صــاءات تتوافــق واملنهجيــات واملعايــري واالأ�صــاليب الدولية. ولكن تبقى اال�صــتقللية 
املهنيــة، والتــي مــن اأبــرز مزاياهــا احلفاظ على ثقة االأفــراد واملوؤ�ص�صــات باالإح�صاءات 
الر�صــمية، النقطــة االأ�صعــف يف ت�صــريعات البلــدان العربية اإذ مل توردهــا اإاّل القليل من 
البلــدان العربيــة يف قوانينهــا علــى غرار تون�ــس وال�صومال، فقد ن�ّس القانون التون�صــي 
ــة  ــتقللية العلمي ــع باال�ص ــاء متت ــة للإح�ص ــاكل املنظومــة الوطني ــل 3 اّن »هي يف الف�ص
وتقــوم مبهامهــا وفــق امل�صطلحــات وال�صوابــط املنهجيــة والتقنيــات املتعــارف عليهــا يف 
هــذا امليــدان. وتقــوم هيــاكل املنظومــة الوطنيــة للإح�صــاء مبهامهــا وفــق امل�صطلحــات 

وال�صوابــط املنهجيــة والتقنيــات املتعــارف عليهــا يف هــذا امليدان«.

وكذلــك االأمــر بالن�صــبة الإجــراءات تعيــني وعــزل االإدارة العليــا للأجهــزة االإح�صائيــة 
)كبري االإح�صائيني(، التي يجب اأن تكون �صفافة وت�صتند ح�صرا اإىل املعايري املهنية، 
ــى  ــه عل ــد يف قانون ــث اأّك ــال، حي ــة اإال ال�صوم ل ــة مف�صّ ــا ب�صف ــرق اليه ــّم التط اإذ مل يت
ا�صــتقللية مديــر مكتــب االإح�صــاء مــن خــلل ن�ــسّ املــاّدة 21: »يجــب اأن يكــون مديــر 
مكتــب االإح�صــاء حا�صــل علــى درجــة املاج�صــتري وذو خرة ال تقل عن ع�صــر �صــنوات يف 
االإح�صــاء واالقت�صــاد واأنظمــة اإدارة املعلومات؛ �صــخ�س لديــه معرفة اإ�صافية يف اإدارة 
االإح�صــاء لي�صبــح موؤهــًل ليكــون مديــر مكتــب املكتــب ولي�ــس ع�صــوا يف الرملــان اأو يف 
�صــلطة مليــة اأو يف جمل�ــس«؛ كمــا حــّدد اأ�صــباب اإقالــة املدير قبل انتهــاء مدته يف ثلث 
حــاالت فقــط؛ اأوال اإذا اإقــرتح جمل�ــس االإدارة اإقالتــه والوزيــر را�ٍس عن االقرتاح ب�صــبب 
�صــوء ال�صــلوك اأو ثانيــا اإذا تبــنّي اأنــه لي�ــس لديــه القــدرة علــى اأداء مهــام من�صبــه ب�صــكل 

فعــال، اأويف احلالــة الثالثــة اإذا قــدم ا�صــتقالته اإىل املجل�ــس.
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وفيمــا يخ�ــسّ املب��داأ الثالث واملتعّلق بالو�صول للإح�صاءات بدقة وموثوقية ومو�صوعية 
وحياديــة مــع تقــدمي معلومــات عــن م�صــادر االإح�صــاءات واالأ�صــاليب واالإجــراءات التي 
تطبــق ب�صــاأنها، فجــّل البلــدان مل تــورد ذلك خا�صة فيما يخ�ّس انتاج ون�صــر اإح�صاءات 
يف اإطــار اال�صــتقلل العلمــي، وبطريقــة مو�صوعيــة و�صــفافة. ولكــن تون�ــس وبالرغــم من 
ــل  ــفافية »تتمث ــل 8 اأّن ال�ص ــسّ يف الف�ص ــام 1999، ن� ــه ع ــذي اأ�صدرت ــا ال ــدم قانونه ق
ــتعمال  ــهيل ا�ص ــادر االإح�صائيــات وطــرق اإعدادهــا وتهــدف اإىل ت�ص يف التعريــف مب�ص
املعطيات التي يتم ن�صرها وكذلك تف�صريها، كما تتمثل يف اإعلم امل�صتجوبني والعموم 
باالإطــار القانــوين واملوؤ�ص�صــاتي للن�صــاط االإح�صائــي والغايــات التــي تطلــب مــن اأجلهــا 
املعطيــات«. كمــا اأرد يف الف�صــل الثالــث اأّن »هيــاكل املنظومة الوطنيــة للإح�صاء تتوىل 
جمــع املعلومــات ومعاجلتهــا وخزنهــا ون�صــرها وفــق املعايــري واملتطلبــات التــي يقت�صيهــا 

اإنتــاج املعلومــة االإح�صائيــة اجلّيــــدة يف نطــاق احليــاد واملو�صوعية«.

كمــا مل تن�ــسّ جــّل القوانــني الراهنــة على اإلزامية تقييم البيانــات والنتائج االإح�صائية 
ومقارنتهــا للتحّقــق مــن �صّحتهــا. غــري اأّن قانــون ال�صومــال ن�ــسّ يف املــاّدة عــدد 5 اأّنــه 

»يجــب جتميــع االإح�صــاءات الر�صــمية واإنتاجهــا وحتليلها بطريقة �صــفافة وعلمية«. 

بالن�صبة للمبداأ الرابع املتعّلق باتخاذ اإجراءات للحّد من �صوء ا�صتخدام االإح�صاءات 
اأو ن�صــر تف�صــريات اأو حتاليــل خاطئــة حيــث ت�صــمل م�صــوؤولية كبــري االإح�صائيــني يف هذا 
االإطــار توفــري التف�صــريات ال�صحيحــة للإح�صــاءات وممار�صــة �صلحياتــه يف التعليــق 
على ا�صــتخدام االإح�صاءات وكذلك حول اإ�صــاءة ا�صــتخدامها. ومل يرز ذلك البتة يف 
اأي مــن الت�صــريعات العربيــة اإال لــدى ال�صومــال ويف املــاّدة رقــم 48 مــن القانــون: 
» يقــوم مديــر املكتــب بنــاًء علــى طلبــه اأو بنــاًء علــى طلــب مــن جمل�ــس االإدارة، مراجعــة 
والتعليق على جمع واإنتاج وحتليل وتوثيق وتخزين ون�صر وتف�صري وا�صتخدام اإح�صاءات 

اأي حكومــة احتاديــة ودول اأع�صــاء احتادية«.

ــبة للمب��داأ اخلام���س والنقطــة املتعّلقــة بال�صلحيــة القانونيــة جلمــع البيانــات  بالن�ص
فقد ورد ذلك يف كّل الت�صريعات بدون ا�صتثناء خا�صة فيما يخ�ّس البيانات املتاأتية من 
امل�صوح والتعدادات وامل�صادر االإدارية؛ وانفردت ال�صومال فيما يخ�ّس البيانات ذات 
امل�صــادر امل�صــتجّدة كالبيانــات ال�صخمــة. واإعترت �صــلطنة عمان البيانــات اجلغرافية 
كم�صــادر للبيانــات االإح�صائيــة يف املـــادة رقــم 3 مــن قانون ان�صــاء املركــز: »للمركز يف 
�صــبيل حتقيــق اأهدافــه كافــة ال�صلحيــات اللزمــة ملمار�صــة اخت�صا�صاتــه، ولــه ب�صفة 
خا�صــة اإن�صــاء الِبَنــى الوطنيــة للمعلومــات اجلغرافيــة التــي تت�سم��ن نظام��ا متكام��ل 
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للمعلوم��ات اجلغرافي��ة ي�صــمل قواعــد للبيانــات واخلرائــط وبرامــج التدريــب اللزمــة 
لتاأهيــل الكــوادر الوطنيــة العاملــة يف هذا املجال«. 

ــلطنة عمــان واالإمــارات  ــة ك�ص ــز القــدرات االإح�صائي ــدان بتعزي ــت جــّل البل كمــا اإهتّم
واالردن وغريهــم. حيــث �صــّرعت االأردن وفل�صــطني يف قانونيهمــا االإح�صائيــني ان�صــاء 
مراكــز تدريــب تتــوىل تكويــن وتاأهيل القــوى العاملة يف االأجهــزة واالإدارات االإح�صائية 

واالأجهــزة االأخــرى يف الدولــة. 

وفيمــا يخ�ــس التحّكــم يف التكلفــة والعــبء الغــري مفــرط جتــاه املبحوثــني، فقــد اأ�صــارت 
اإليه جل البلدان وخا�صة فل�صطني وال�صومال. وتبقى النقاط االأخرى املتعّلقة بالّدعم 
املــايل وال�صــرعة يف ن�صــر النتائــج االإح�صائيــة مــن النقــاط التــي مّت اإغفالهــا ومل تتطرق 

اإليهــا البلــدان العربيــة يف ت�صــريعاتها ما عدى ال�صومال وفل�صــطني كذلك.

بالن�صــبة لل�صــرية االإح�صائيــة التــي مّت اإفرادهــا باملب��داأ ال�ساد���س مــن املبادئ االأ�صا�صــية 
للإح�صاءات الر�صمية، فقد �صمت جميع الت�صريعات العربية هذا املبداأ نظرا الأهميته 
يف توطيــد علقــة ال�صــراكة بــني االأجهــزة االإح�صائيــة والعمــوم والــذي مــن �صــاأنه حّثهم 

على اال�صــرتاك يف امل�صــوح امليدانية والتعدادات وجتاوبهم لها.

بالن�صــبة الإتاحــة القوانــني واالأنظمــة ال�صــارية املفعــول والتــي تعمــل مبوجبهــا االأنظمــة 
االإح�صائية لدى العموم والتي اأقّرها املبداأ ال�سابع من املبادئ االأ�صا�صية للإح�صاءات 
الر�صمية، فقد قامت كّل البلدان بو�صع قوانينها االإح�صائية و ت�صريعاتها على مواقعها 
اإاللكرتونيــة، غــري اأّن بع�ــس الــدول التــي اأدرجــت بنــد بقانونهــا االإح�صائــي يق�صــي 
باإ�صدار لوائح وقرارات تكميلية )ت�صدر عن كبري االإح�صائيني اأو اللجنة االإ�صت�صارية 
االإح�صائيــة( لتنفيــذ اأحــكام النظــام علــى غــرار اللئحــة التنفيذيــة لقانــون االإح�صــاء 
واملعلومــات للمركــز الوطنــي للإح�صــاء واملعلومــات ب�صــلطنة عمــان، غــري متاحــة علــى 

االإنرتنت.

ويوؤكــد كّل مــن املب��داأ الثام��ن والتا�س��ع مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية 
علــى وجــوب التن�صــيق بــني املوؤ�ص�صــات احلكوميــة واجلهاز املركزي للإح�صــاء مبا يكفل 
ا�صــتخدام مفاهيــم الت�صنيفــات واالأ�صــاليب الدوليــة يف جمــال جمــع ومعاجلــة ون�صــر 
البيانــات االإح�صائيــة. وجنــد اأنــه ب�صــكل عــام مّت اإعطــاء اأهميــة ملو�صــوع التن�صــيق بــني 
املوؤ�ص�صــات احلكوميــة داخــل البلــدان العربية كّلها �صمن ت�صــريعات العمــل االإح�صائي. 
ــيق  ــاء يف التن�ص ــاز االإح�ص ــول دور جه ــة ح ــدول العربي ــني ال ــلف ب ــى االخت ــن يبق ولك
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االإح�صائي وتفا�صيل جماالت التن�صيق هذه. حيث مّت حتديد نوعية التن�صيق االإح�صائي 
بالنظــر لــدور جهــاز االإح�صــاء، �صــواء كان دور تن�صــيقي اأو دور اإ�صــرايف.

وتعتــر ت�صــريعات �صــلطنة عّمــان متميــزة يف هــذا املجــال، اإذ حــدد القانــون جهــاز 
االإح�صــاء م�صــرفا فنيــا علــى اإدارة وتنظيــم العمــل االإح�صائــي بال�صــلطنة. كما جند اأن 
ت�صريعات قطر واالإمارات واالأردن جيدة كذلك، حيث مت التاأكيد على املرجعية الفنية 
وا�صــتخدام االأ�صــاليب واملعايري الدولية التي يتكّفل اجلهاز بتطويرها وتاأطريها. واأّكد 
القانــون ال�صومــايل علــى ا�صــراف مكتــب االإح�صــاء علــى تن�صــيق املنظومــة االإح�صائية 
ككّل �صواء على امل�صتوى اجلهوي اأو الوطني وهو امل�صوؤول كذلك على تطوير االإح�صاءات 
الر�صــمية واإدارتها، ولديه �صــرعية حماية االإح�صاءات واملعلومات الر�صــمية. وبالن�صبة 
لوجوب متا�صك وان�صجام االإح�صاءات الر�صمية داخليا وقابليتها للمقارنة بني البلدان 
واجلهــات االإقليميــة، فلــكّل البلــدان العربيــة مل حتــّدد ذلــك يف قوانينهــا االإح�صائيــة 

ب�صفة مبا�صــرة.

بالن�صــبة للمب��داأ العا�س��ر والــذي يهتــّم بالتعــاون الــدويل وتبــادل اخلــرات مــع االأجهــزة 
واملوؤ�ص�صــات واملنظمــات الدوليــة العاملــة يف جمــال االإح�صــاء فقــد اأدرجت جــّل البلدان 
ــات واملنظمــات  ــع الهيئ ــة يف جمي ــل الدول ــاء متثي هــذا املبــداأ، وفو�صــت جهــاز االإح�ص
واملوؤمتــرات واالجتماعــات والنــدوات املحليــة واالإقليميــة والدوليــة واملتعلقــة باأهدافــه 

واخت�صا�صــه.

الإح�سائي��ة  والت�س��ريعات  القوان��ن  يف  ال��دويل  والتع��اون  الح�سائ��ي  التن�س��يق  ت. 
العربي��ة

ــق بالتن�صــيق  ُيعــّد املبــداأ الثامــن مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية املتعّل
بــني االأجهــزة االإح�صائيــة ومنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية داخــل البلــدان مــن املبــادئ 
التــي اهتّمــت البلــدان العربيــة بتطبيقهــا والتن�صي�ــس عليهــا يف ت�صــريعاتها وقوانينهــا 
االإح�صائية. ويكاد ال يخلو اأي قانون اإح�صائي لبلد عربي مّت اإحداثه خلل الع�صرينية 
االأخــرية مــن بنــود تتعّلــق بهــذه اخلا�صيــة، نظــرا ملــا يّت�صــم بــه التن�صــيق االإح�صائــي مــن 
اأهميــة لتحقيــق االت�صــاق والفعاليــة يف النظــم االإح�صائية. ولكن تختلف اأوجه التن�صــيق 
بــني بلــد واآخــر، اإذ تتنــّوع بــني توحيــد امل�صطلحــات والتعاريــف والت�صنيفــات يف العمــل 
االإح�صائــي ملنتجــي البيانــات االإح�صائيــة اإىل ا�صــراف جهاز االإح�صاء على تن�صــيق كّل 
اأن�صــطة املنظومــة االإح�صائيــة وتطويــر االإح�صــاءات الر�صــمية واإدارتهــا وان�صــاء قاعدة 

بيانــات مركزيــة وتوفريهــا لعامــة امل�صــتخدمني والولــوج اإليهــا عــر االإنرتنت.



64

فعلــى �صــبيل املثــال اأدرجــت �صــلطنة عمــان بت�صــريعاتها االإح�صائيــة )قانــون النظــام 
االإح�صائــي وقانــون ان�صــاء املركــز( مــا يفيــد اأن جلهــاز االإح�صــاء احلــق يف االإ�صــراف 
الفنــي علــى اإدارة وتنظيــم العمــل االإح�صائــي واملعلوماتــي بال�صــلطنة، وتنفيــذ برامــج 
لتقييــم ور�صــد االإح�صــاءات الر�صــمية املنتجــة بوا�صــطة اجلهــات املخت�صــة واأن يكــون 
املركــز م�صــوؤوال عــن االأن�صــطة االإح�صائيــة، واالإح�صــاء الر�صــمي لل�صــلطنة. كمــا يتــوىل 
املركــز دعــم االأن�صــطة االإح�صائيــة مــن خــلل االإ�صــراف علــى القائمــني باالأن�صــطة 
االإح�صائيــة. كمــا اأورد قانــون ال�صــلطنة اأحــدث الت�صــريعات التــي اأو�صــت بهــا اللجــان 
االإقليميــة والعامليــة الداعمــة لتطبيــق املبــادئ االأ�صا�صــية؛ اإذ ن�ــسّ القانــون على ت�صــكيل 
جلنــة فنيــة تتاألــف مــن ممثلــني عــن جميــع منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية تعمــل حتــت 
رئا�صة اجلهاز االإح�صائي الوطني وُتعنى بتن�صيق اأعمال وبرامج االأن�صطة االإح�صائية 
وتوحيــد املفاهيــم والتعاريــف والت�صانيف واملقايي�ــس واملنهجيات امل�صــتخدمة يف العمل 

االإح�صائــي )املــاّدة 13 و14 مــن قانــون االإح�صــاء(. 

وتعتــر هــذه ال�صلحيــات التــي اأ�صــندت جلهاز االإح�صاء العماين من اأبرز املمار�صــات 
اجليــدة يف التن�صــيق االإح�صائــي علــى امل�صــتوى العاملــي. خا�صــة فيمــا يخ�ــسّ اإ�صــراف 
اجلهــاز االإح�صائــي علــى كافــة منتجــي االإح�صــاءات ومعا�صدتــه بلجنــة فنيــة، االأمــر 
الــذي يعــّزز مكانــة اجلهــاز وي�صمــن تطويــر العمــل االإح�صائــي ككّل مــن خــلل توحيــد 
امل�صطلحات والتعاريف والت�صنيفات املعتمدة يف املنظومة االإح�صائية، ويدعم جودة 

البيانــات املنتجــة وقابليتهــا للمقارنة.

كمــا دّعمــت القوانــني الليبيــة دور م�صلحــة االإح�صــاء والتعــداد )املاّدة رقــم 4 من قرار 
جمل�ــس الــوزراء رقــم 138 لعــام 2012 باإن�صــاء م�صلحــة االإح�صاء والتعــداد( وفّو�صت 
لهــا االإ�صــراف علــى اأعمال االإح�صــاءات التي تقوم بها املكاتــب املخت�صة باالإح�صاءات 

يف كافة الوزارات واملوؤ�ص�صــات وال�صــركات احلكومية والتن�صــيق بينها ومعها. 

ــال  ــى اأعم ــرايف عل ــاء االإ�ص ــة للإح�ص ــي دور االإدارة املركزي ــون الكويت ــرز القان ــا اأب كم
االإح�صــاءات ال�صــادرة عــن املوؤ�ص�صــات احلكوميــة االأخــرى واأكــد علــى التن�صــيق بــني 

اأعمالهــا االإح�صائيــة، بالرغــم مــن قــدم القانــون الــذي �صــدر منــذ عــام 1963.

واهتّمــت كذلــك الت�صــريعات االإح�صائيــة االإماراتيــة بالتن�صــيق االإح�صائــي وعــّززت 
دور الهيئــة االحتاديــة للتناف�صــية واالإح�صــاء يف هــذا امل�صمــار ولكن اقت�صــر دور الهيئة 
على توحيد التعريفات واملنهجيات والت�صنيفات الواردة �صمن املعايري امل�صتخدمة يف 
العمل االإح�صائي بالتن�صيق مع اجلهات احلكومية واملوؤ�ص�صات الدولية ومتابعة تن�صيق 
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العمــل االإح�صائــي على م�صــتوى الدولة. وكذا االأمر بالن�صــبة لــلأردن التي ن�ّس قانونها 
االإح�صائي اأن تتوىل الدائرة تنـ�صيق العمـل االإحـ�صائي وتنظيمه بامل�صاركة مع الدوائر 
احلكوميــة املختلفــة لتطويــر ال�صــجلت االإح�صائيــة االإداريــة لديهــا، ب�صــورة تتفــق مــع 
االأ�صاليب واملعايري الدولية ومبا ي�صمن التوقيت املنا�صب وتلبية احتياجات م�صتخدمي 

البيانــات بفاعلية وكفاءة.

وفيمــا يخ�ــسّ التعــاون التقني الــدويل، فجّل الدول العربية اأدجمت هذا اجلانب �صمن 
ت�صــريعاتها االإح�صائيــة باعتبــار اإ�صــهام التعــاون الثنائــي واملتعــدد االأطــراف يف جمــال 
االإح�صــاءات يف حت�صــني نظــم االإح�صــاءات الر�صــمية وتعزيــز القــدرات االإح�صائية يف 
البلــدان العربيــة ورفــع اأداءهــا وتبــادل اخلــرات واال�صــتفادة مــن التجــارب الناجحــة، 
وامل�صــاهمة يف تطويــر املعايــري االإح�صائيــة. وجنــد ت�صــابها كبــريا بخ�صو�ــس اإدراج 
التعــاون التقنــي يف الت�صــريعات العربيــة. فقــد اأودت قطــر يف قانــون ان�صــاء اجلهــاز اأّن 
هذا االأخري يقوم بتمثيل الدولة يف جميع الهيئات واملنظمات واملوؤمترات واالجتماعات 
والنــدوات املحليــة واالإقليميــة والدوليــة املتعلقــة باأهدافه واخت�صا�صاتــه. وكذلك االأمر 
بالن�صــبة لــلأردن التــي تتــوىل دائــرة االإح�صــاء، مبوجــب القانــون، امل�صــاركة يف التعــاون 
الــدويل يف جمــال االإح�صــاء وتبــادل اخلرات مع االأجهزة واملوؤ�ص�صــات العلمية العربية 

والدوليــة وفــق املعايــري واملتطلبــات الدولية.

ج. ال�سيا�سات املتعلقة بجمع البيانات ون�سرها
الر�صــمية  االإح�صــاءات  ون�صــر  �صيا�صــات جمــع  حــول  العربيــة  الت�صــريعات  تختلــف 
باإختــلف �صيا�صــيات التن�صــيق والرقابــة علــى تنفيــذ الرامــج االح�صائيــة بــني دولــة 
ت البع�س من الت�صــريعات  واأخــرى وح�صــب التنظيــم االإداري يف تلــك الــدول. حيــث ن�صّ
العربية للإح�صاء على تكليف مـ�صوؤولية جمع واإ�صدار االإح�صاءات الر�صمية للأجهزة 
االإح�صائيــة، وحــّددت اجلهــاز االإح�صائي اجلهة الر�صــمية التي ت�صطلع بجمع وجتهيز 
ون�صــر البيانــات االإح�صائيــة الر�صــمية واالأ�صــراف علــى دوريــة جمــع البيانــات و�صمــان 
عدم االزدواجية يف االأرقام االإح�صائية الر�صمية، وكذلك التخطيط والتن�صيق جلميع 
االإعمال االإح�صائية وحتديد �صيا�صات واأولويات االأعمال االإح�صائية. كما خولت هذه 
القوانني االأجهزة االإح�صائية االأ�صراف الفني على الوحدات االإح�صائية يف الوزارات 
واملوؤ�ص�صات، ف�صًل عن مهمة اإقرار االإح�صاءات الر�صمية ال�صادرة عن تلك الوزارات 

واملوؤ�ص�صات. 
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ولعــل خــري مثــال علــى ذلــك هــو ت�صــريعات قطــر والكويــت واململكــة العربيــة ال�صــعودية 
و�صــلطنة عمــان. فعلــى �صــبيل املثــال حــّددت القوانــني القطريــة وب�صــكل قاطــع م�صــوؤولية 
جهاز االإح�صاء كجهة وحيدة خمولة بجمع البيانات االإح�صائية واأن اجلهاز هو امل�صدر 
الر�صمي جلميع البيانات واملعلومات االإح�صائية الر�صمية يف الدولة، حيث عهدت اإليه 
الدولة م�صوؤولية القيام بالعمليات االإح�صائية ون�صر نتائجها انطلقا من جمع وتبويب 
وتخزيــن وحفــظ املعلومــات االإح�صائيــة اإىل ن�صــر نتائــج العمليــات االإح�صائيــة. ون�ــسّ 
كذلك القانون الكويتي على حتديد اإدارة االإح�صاء املرجع االإح�صائي الوحيد بالدولة 
ة  وعهدت اإليه مهّمة االإ�صراف على االأعمال االإح�صائية التي تقوم بها االأق�صام املخت�صّ

بالوزارات واملوؤ�ص�صــات العمومية.

وبالن�صــبة للمملكــة العربيــة ال�صــعودية، ُتعتــر الهيئــة العامــة للإح�صــاء اجلهــة املعنيــة 
باالإح�صــاء وهــي املرجــع الر�صــمي الوحيــد لتنفيــذ العمــل االإح�صائــي وامل�صــرف الفنــي 
واملنظــم لــه وتتــوىل م�صــوؤولية تن�صــيق جميــع اأن�صــطة اإعــداد االإح�صــاءات الر�صــمية 
واإ�صدارها ون�صــرها داخل اململكة. وين�ّس قانونها على تخ�صي�س ق�صــم للإح�صاء يف 
كل وزارة اأو دائــرة مــن الــوزارات والدوائــر احلكوميــة، تكــون مهمته جمــع االإح�صاءات 
املتعلقــة باأعمــال تلــك الــوزارة اأو الدوائــر، ويقــوم بو�صــع مناهجــه العمليــة باالتفــاق مــع 

الهيئــة العامــة للإح�صــاء وحتت اإ�صــرافها. 

وذهبــت �صــلطنة عمــان الأبعــد مــن ذلــك حيــث اأعطــى القانــون االإح�صائــي ال�صــادر يف 
2019 ملركــز االإح�صــاء، �صلحيــات جمــع وتخزيــن االإح�صــاءات الر�صــمية املنتجة من 
قبــل املركــز واجلهــات احلكومية االأخــرى، اإ�صافة اإىل املعلومات املعدة من قبل القطاع 
اخلا�ــس بهــدف حتليلهــا ون�صــرها. وفر�ــس يف املــادة 10 مــن القانــون علــى اأن »تلتــزم 
اجلهــات احلكوميــة عنــد جمــع البيانــات واملعلومــات بــاإدراج الرقــم املــدين للأفــراد اأو 
رقم ال�صــجل التجاري للموؤ�ص�صــات وال�صــركات التجارية وغريها يف �صــجلتها االإدارية، 
وا�صــتخدامهما يف عمليــات التوا�صــل بــني اجلهــات احلكوميــة. وكذلــك اإدراج العنــوان 
والرمز االإحداثي اخلا�س مبوقع اإقامة اأو عمل الفرد اأو املن�صاأة، يف �صجلتها االإدارية«. 
والغر�س من وراء ذلك متكني منتجي االإح�صاءات الر�صمية من الو�صول اإىل البيانات 
وجمعها من كل م�صادر البيانات املتوفرة يف القطاعات العامة واخلا�صة على م�صتوى 
التفا�صيــل اللزمــة للأغرا�ــس االإح�صائيــة للحــّد مــن عبء اال�صــتجابة وت�صــهيل عملية 
ا�صتغلل ال�صجلت االإدارية امل�صتغلة من قبل اجلهات احلكومية االأخرى يف االأغرا�س 

االإح�صائيــة واملعلوماتية.
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ــت القوانــني علــى اإجــازة قيــام اجلهــات احلكوميــة  وبالن�صــبة لبلــدان االأخــرى فقــد ن�صّ
واإدارات االإح�صاء �صلب الوزارات واملوؤ�ص�صات العمومية على جمع البيانات االإح�صائية 
من امليدان على اأن تكون هذه البيانات مّددة وذات علقة مبا�صرة بنطاق عمل هذه 
الوزارات اأو املوؤ�ص�صــات وغري متوفرة باجلهاز، كما اأ�صــارت اإىل وجوب تن�صــيق عمليات 

جمع ون�صر هذه االإح�صاءات مع االأجهزة االإح�صائية.

واختلفــت م�صــتويات عمليــات تن�صــيق جمــع ون�صــر هــذه البيانات َبــْداأً من اإلــزام اجلهات 
احلكوميــة واأجهــزة الدولــة املختلفة باإيــداع ما جتمعه من معلومات اإح�صائية وت�صدره 
ــام باإجــراء م�صــوحات  ــاء، اإىل جــواز القي ــة لــدى جهــاز االإح�ص مــن ن�صــرات اإح�صائي
اإح�صائية متخ�ص�صة يف جمال عملها، واإلزامها فقط بالتقّيد باملعايري التي يعتمدها 

اجلهاز.

فعلى �صــبيل املثال األزم قانون دولة ال�صــودان اأجهزة الدولة املختلفة باإيداع ما ت�صدره 
من ن�صرات اإح�صائية وما جتمعه من معلومات اإح�صائية لدى اجلهاز. 

واأجــاز قانــون االإح�صــاء االأردين للدوائــر احلكوميــة اإجــراء م�صــوحات، بالتن�صــيق مــع 
ــاء، جلمــع بيانــات اإح�صائيــة مــّددة اإذا كانــت ذات علقــة مبا�صــرة  دائــرة االإح�ص
مبجــال عملهــا وغــري متوافــرة لــدى الدائــرة؛ كمــا اأجــاز للجهــات غــري الر�صــمية اجــراء 
م�صوحات اح�صائية تتعلق بت�صويق منتجاتها وخدماتها اأو لتجميع معلومات اح�صائية 
حل�صــاب جهــات اأخــرى ون�صــرها �صــريطة احل�صــول علــى اإذن خطــي م�صــبق مــن املديــر 

العــام لدائــرة االإح�صاء.

وبالن�صــبة لتون�ــس وفل�صــطني، اقت�صر التن�صــيق على املفهوم الفني فقط واألزم القانون 
الهيــاكل االإح�صائيــة العموميــة املخت�صــة االأخــرى التابعــة واملوؤ�ص�صــات العموميــة جمــع 
املعلومة االإح�صائية ذات العلقة مبجاالت ن�صاطها، والتي ال ينتجها جهاز االإح�صاء، 

ومعاجلتها وحتليلها ون�صــرها.

ــى كل بحــث  ــات عل ــة للإح�صائي ــون املغربــي تاأ�صــري امل�صلحــة املركزي ــت القان كمــا ثّب
اإح�صائــي للم�صالــح العموميــة، واقت�صــر دورهــا التن�صــيقي علــى توجيــه تو�صيــات اإىل 
منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية االآخريــن فيمــا يخ�ــسّ حت�صــني البيانــات االإح�صائيــة 

وتغيــري االإجــراءات اخلا�صــة بجمــع املعطيــات االأ�صا�صــية اأو تقــدمي النتائــج.

ومل يجــر القانــون االإماراتــي اجلهــات احلكوميــة التن�صــيق مــع الهيئــة التناف�صــية 
للإح�صاء عند القيام باإجراء م�صح اإح�صائي متخ�ص�س يف جمال عملها بغر�س جمع 
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بيانــات ومعلومــات اإح�صائيــة مــددة، ولكــن ن�ــسّ على التقّيــد باملعايري التــي تعتمدها 
الهيئــة لهــذه الغايــة. واأجــاز للجهــات غــري احلكوميــة القيــام بامل�صــح االإح�صائــي وفقــًا 
للأنــواع وال�صــروط وال�صوابــط التــي ي�صــدر بتحديدهــا قــرار مــن جمل�ــس الــوزراء بنــاًء 

علــى اقــرتاح جمل�ــس اإدارة الهيئــة.

د. اإدارة وحوكمة النظم الح�سائية العربية
يتكــّون النظــام االإح�صائــي الوطنــي من جمموعة من املنظمــات والوحدات االإح�صائية 
يف الدولة تقوم بجمع ومعاجلة ون�صر االإح�صاءات الر�صمية ب�صكل م�صرتك على جميع 
امل�صــتويات. يتطلــب النظــام االإح�صائــي الوطنــي قواعــد حوكمــة تختلــف عــن القواعــد 
العامــة ل�صنــع القــرار املتبعــة يف االإدارات االأخــرى. كمــا تختلــف هيكلــة وطــرق اإدارة 

النظــام االإح�صائــي الوطنــي ب�صــكل كبــري بــني بلــد واآخــر.

يف بع�ــس البلــدان، ال يعتــر جهــاز االإح�صــاء هيئــة التن�صــيق املركزيــة للنظــام الوطنــي 
للإح�صــاء فح�صــب، بــل هــو اأي�صـًـا هيئــة احلوكمــة علــى م�صــتوى النظــام، مكلفــة بو�صــع 
ال�صيا�صــات واملعايــري االإح�صائيــة. يوجــد يف بلــدان اأخــرى جمل�ــس اإح�صائــي وطنــي اأو 
جلنــة توجيهيــة اأو وحــدة خا�صــة يف الفرع التنفيذي للحكومــة تتوىل مهمة هيئة حوكمة 
ــة.  ــري االإح�صائي ــات واملعاي ــع ال�صيا�ص ــاء وت�ص ــي للإح�ص ــتوى النظــام الوطن ــى م�ص عل
ويف كثــري مــن االأحيــان، ُتن�صــوؤُ هيئــة ا�صت�صــارية، تتكــون مــن خمتلــف اأ�صحــاب امل�صلحة 
وامل�صــتخدمني، الت�صــريعات والقوانــني االإح�صائيــة الوطنيــة وتتــوىّل كذلــك امل�صــاعدة 
يف �صنــع ال�صيا�صــات االإح�صائيــة. وقــد تتخــذ الهيئــة اال�صت�صــارية، يف بع�ــس االأحيــان، 
�صكل جلنة م�صتخدمني ويف اأحيان اأخرى تكون جلنة امل�صتخدمني منف�صلة عن الهيئة 
اال�صت�صــارية. عــلوة علــى ذلــك، غالًبــا مــا يتــم تن�صــيق العمــل االإح�صائــي يف جمــاالت 
ومهــام اإح�صائيــة مــددة بوا�صــطة فــرق عمــل مكونــة مــن خــراء ينتمــون ملختلــف 

مكونــات النظــام الوطنــي للإح�صــاء.



69

�صــكل عــدد 1: خمطــط تنظيمــي عــام للهيئــات االإح�صائيــة الوطنيــة املتواجــدة يف 
املنظومــة االإح�صائيــة)1)

68 
 

ختلف كما ت   .ات األخرى اإلدار   في المتبعة  ختلف عن القواعد العامة لصنع القرار  تالوطني قواعد حوكمة  
 . بلد وآخربشكل كبير بين  ق إدارة النظام اإلحصائي الوطني وطر  ةهيكل

فحسب، بل    لنظام الوطني لإلحصاءل  هيئة التنسيق المركزية  جهاز اإلحصاء ال يعتبر    البلدان،في بعض  
السياسا لنظام اهو أيًضا هيئة الحوكمة على مستوى   ت والمعايير اإلحصائية. يوجد في ، مكلفة بوضع 

بلدان أخرى مجلس إحصائي وطني أو لجنة توجيهية أو وحدة خاصة في الفرع التنفيذي للحكومة تتولى  
في  و ير اإلحصائية.  وتضع السياسات والمعاي  النظام الوطني لإلحصاءمهمة هيئة حوكمة على مستوى  

  لتشريعات ا  ،تتكون من مختلف أصحاب المصلحة والمستخدمين  ، هيئة استشارية  ُتنشؤُ   األحيان،كثير من  
الوطنية  والقوانين   السياسا  كذلك   تتوّلىو اإلحصائية  الهيئة و اإلحصائية.    اتلمساعدة في صنع  تتخذ  قد 

األحيانفي    ،االستشارية مستخدمين   ،بعض  لجنة  أحيا   شكل  تكون  وفي  أخرى   ينمستخدماللجنة  ن 
الهيئة  منفصلة   العمل    ذلك،االستشارية. عالوة على  عن  تنسيق  يتم  ما  في مجاالت اإلحصائي  غالًبا 
بواسطةإحصائية  ومهام   خبراء    محددة  من  مكونة  عمل  ل فرق  الوطني    مكونات   ختلفم ينتمون  النظام 

 . لإلحصاء
 1اإلحصائية  المنظومة المتواجدة فيالوطنية للهيئات اإلحصائية  عاممخطط تنظيمي :  1شكل عدد 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
اإلحصائية و  األنظمة  حوكمة  كذلك  العربية  تختلف  للبلدان  للقوانين    بالنسبة  لقطاع   المشّرعةبالنظر 

جهاز اإلحصاء والمنتجين اآلخرين ويشمل النظام اإلحصائي الوطني في جّل البلدان العربية  اإلحصاء.  
ويتولى جهاز اإلحصاء في هذه الحالة  .  وغيرهم  سلطنة عمانى غرار األردن و عل   لإلحصائيات الرسمية
التنسيق االحصائي والتعاون نظر فقرة "أ)  التنسيق من بلد إلى آخر  مدى ختلف  يو   ؛مهّمة التنسيق الفني

  .بإختالف القوانين والتشريعات اإلحصائية ("الدولي في القوانين والتشريعات اإلحصائية العربية

 
النظام الوظائف المهمة على مستوى  وكذلك  وضح الشكل مجموعة من الهيئات التي قد توجد بأشكال وتكوينات مختلفة في البلدان ي 1

 ظيمية منفصلة.والتي قد تنعكس أو ال تنعكس في وحدات تن الوطني لإلحصاء
 

  هيئة الحوكمة 

  هيئة التنسيق المركزية

الهيئات الفرعية والهيئات  
  الداعمة 

الهيئة االستشارية / لجنة  
  المستخدمين

بالنظــر  العربيــة  للبلــدان  بالن�صــبة  االإح�صائيــة  االأنظمــة  كذلــك حوكمــة  وتختلــف 
للقوانني امل�صّرعة لقطاع االإح�صاء. وي�صمل النظام االإح�صائي الوطني يف جّل البلدان 
العربية جهاز االإح�صاء واملنتجني االآخرين للإح�صائيات الر�صــمية على غرار االأردن 
و�صلطنة عمان وغريهم. ويتوىل جهاز االإح�صاء يف هذه احلالة مهّمة التن�صيق الفني؛ 
ويختلــف مــدى التن�صــيق مــن بلــد اإىل اآخــر )اأنظــر فقرة “التن�صــيق االح�صائــي والتعاون 
الدويل يف القوانني والت�صريعات االإح�صائية العربية”) باإختلف القوانني والت�صريعات 

االإح�صائية. 

ويف بلــدان عربيــة اأخــرى، يظــّم النظــام االإح�صائــي هيئــة ا�صت�صــارية م�صــتقلة تتــوىل 
مهمــة اقــرتاح التوجهــات العامــة للن�صــاطات االإح�صائيــة الوطنيــة واالأولويــات واآليــات 
تن�صيق ن�صاطات املنظومة الوطنية للإح�صاء مثل املجل�س الوطني للإح�صاء التون�صي 

واملجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صــاءات الفل�صــطيني. 

باالأنظمــة  عنهــا  ُيعــّر  والتــي  االإح�صائيــة،  االأنظمــة  مــن  اأخــرى  نوعيــة  وهنالــك 
ــة اإىل اأجهــزة واإدارات  ــوؤولية االأعمــال االإح�صائي ــي ُتعهــد فيهــا م�ص ــة. والت اللمركزي

)1)  يو�صح ال�صكل جمموعة من الهيئات التي قد توجد باأ�صكال وتكوينات خمتلفة يف البلدان وكذلك الوظائف املهمة على م�صتوى النظام الوطني للإح�صاء والتي قد 

تنعك�س اأو ال تنعك�س يف وحدات تنظيمية منف�صلة.
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اإح�صائيــة ملّيــة؛ علــى غــرار النظــام االإح�صائــي االإماراتي وال�صومايل. فعلى �صــبيل 
املثــال، ي�صــمل النظــام االإح�صائــي االإماراتــي الهيئــة االحتاديــة للتناف�صــية واالإح�صــاء، 
وهي مور النظام االإح�صائي الوطني يف الدولة، اىل جانب مراكز االإح�صاء املحلية. 
وتقــوم هــذه االأخــرية باإعــداد االإح�صــاءات الر�صــمية الراجعــة بالنظر لكل اإمــارة، وفقًا 
للمعايــري االإح�صائيــة املتفــق عليهــا والقوانــني والت�صــريعات املحليــة. كمــا تعمــل علــى 
تطويــر انظمــة اإح�صائيــة مليــة مت�صــقة مــع النظــام االإح�صائــي الوطنــي واجلهــات 
دة بالبيانات االأولية على غرار املوؤ�ص�صــات والهيئات  احلكومية االحتادية واملحلية املُزوِّ

وم�صــتخدمي االإح�صــاءات الر�صــمية. 

3. الهياكل التنظيمية احلالية للأجهزة الإح�سائية يف الدول العربية
ــة مــن  ــة تطــوًرا ملحوظــًا بداي ــدول العربي ــة يف معظــم ال ــهدت االأجهــزة االإح�صائي �ص
ــورة  ــة مــع الث ــي خا�ص ــم الهيكل ــرينية االأخــرية للقــرن احلــايل مــن حيــث التنظي الع�ص
االإح�صائيــة التــي �صــهدتها البع�ــس مــن الــدول العربيــة منــذ تبنــي املبــادئ االأ�صا�صــية 
ــاكل  ــد الهي ــدويل واالإقليمــي. وقــد مت حتدي ــد ال ــى ال�صعي ــمية عل ــات الر�ص للإح�صائي
التنظيمية للأجهزة االإح�صائية يف الدول العربية ومهام و�صلحيات خمتلف الدوائر 
التي ت�صكلها، مبوجب القوانني واملرا�صيم والقرارات اخلا�صة بنظام االإح�صاء الوطني 

االإح�صــاء. جهــاز  باإن�صــاء  اأو 

وتختلــف الهيــاكل التنظيميــة للأجهــزة االإح�صائيــة للبلــدان العربيــة مــن دولــة اإىل 
اأخــرى بالنظــر لت�صــريعات كّل دولــة ووفًقــا لرامــج العمل التي ت�صعهــا االأجهزة ب�صورة 
دوريــة مبــا ين�صــجم مــع متطلبــات كل بلــد من املعلومــات االإح�صائيــة. وبالرغم من هذه 
االختلفات اإاّل اأّن الغالبية العظمى منها تتكون من دوائر اأو وحدات اإدارية، منها من 
تنفــذ مهــام واخت�صا�صــات اجلهــاز الفنيــة والتخ�ص�صية واأخرى تنفذ مهام امل�صــاندة؛ 
علــى غــرار املهــام االإداريــة واملاليــة والعلقــات العامــة ودوائــر تكنولوجيــا املعلومــات، 
ف�صًل عن دوائر تخت�س بتطوير العمل االإح�صائي وت�صاعد على تاأهيل القوى العاملة 
االإح�صائية مثل مراكز التدريب االإح�صائي. وتتفرع هذه االإدارات اأو الدوائر بدورها 
اإىل اأق�صام و�صعب ح�صب نوع العمل االإح�صائي املقرر تنفيذه مبوجب اللوائح والقوانني 
املنظمة لعمل االأجهزة االإح�صائية. حيث تتوىل هذه الدوائر واالأق�صام القيام باالأعمال 
االإح�صائيــة كل ح�صــب اخت�صا�صــه وم�صــوؤولياته؛ وعادة ما تلتــزم هذه االأخرية برامج 
عمــل �صــنوية تت�صمــن تنفيــذ االأعمــال وامل�صــوحات االإح�صائية الدوريــة اأو اأعمال اأخرى 
م�صــتحدثة؛ اىل جانــب اإعداد البحوث والدرا�صــات والتحاليــل االإح�صائية والتطبيقات 
املتعلقة باأنظمة املعلومات التي تقوم بها دوائر تكنولوجيا املعلومات واالأ�صــغال املتعلقة 
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بالبيانات املعلومات اجلغرافية التي تتوىل اإجنازها وحدة املعلومات املكانية. وبالن�صبة 
للعمــل االإح�صائــي امليــداين، ففــي بع�ــس البلــدان تتــوىل دائــرة مركزيــة واحــدة بجمــع 
البيانــات واملعلومــات االإح�صائيــة املطلوبــة اأو دوائــر مركزية متعددة ت�صــرتك يف تنفيذ 
تلــك االأعمــال. كمــا جنــد اأجهــزة اإح�صائية اأخــرى َتعهد بهذه املهّمــة اإىل دوائر اإقليمية 

تتــوىل جتميــع بيانــات امل�صــوحات يف املجال اجلغــرايف الراجع لها بالنظر.

وقــد بينــت درا�صــة الهيــاكل االح�صائيــة يف الوطــن العربــي اأن البع�ــس منهــا ي�صــتوعب 
جميع االأعمال االإح�صائية الر�صمية باالإ�صافة اإىل امل�صوؤوليات املتعلقة بالتعبئة العامة 
مثــل اجلهــاز املركــزي للتعبئــة العامــة واالإح�صــاء يف م�صــر الــذي تتــوزع ن�صــاطاته علــى 
عــدد مــن القطاعــات واالإدارات املركزيــة والفــروع االإقليميــة واللجــان اال�صت�صــارية 
واإدارات اجلــودة والتخطيــط والتن�صــيق واحلوكمــة والتعــاون الــدويل والعلقــات العامة 
وخدمــة املواطنــني ف�صــًل عــن االإدارات امل�صــوؤولة عــن ال�صــوؤون املاليــة واالإدارية...اإلــخ. 
وقــد ت�صمنــت هيــاكل اأجهــزة االإح�صــاء يف كل مــن قطر و�صــلطنة عمــان والكويت دوائر 
ــة  ــوح االإح�صائي ــة وامل�ص ــاءات القطاعي ــك االإح�ص ــة مبــا يف ذل ــوؤون الفني ــام لل�ص واأق�ص
ودوائــر تكنولوجيــا املعلومــات باالإ�صافــة اإىل دوائر ال�صــوؤون االإدارية واملاليــة والقانونية 
واخلدمات االأخرى. وباالإ�صافة اىل ذلك �صّم كّل من الهيكل التنظيمي ملعهد االإح�صاء 
بتون�س وجهازي االإح�صاء العراقي والفل�صطيني اأقاليم ومكاتب فرعية يف املحافظات 
املعنيــة بجمــع البيانــات. واقت�صــر الهيــكل التنظيمــي الإدارة االإح�صــاء املغربيــة علــى 

االأعمــال االإح�صائيــة املركزيــة فقط. 

وقــد قامــت بع�ــس الــدول العربيــة موؤخــرا بتحديــث الهيــاكل التنظيميــة الأجهزتهــا 
االإح�صائيــة مت�صــيا واآخــر التطــورات الدوليــة يف هــذا املجــال مبــا ي�صمــن ح�صــن تنظيم 
العمــل االإح�صائــي وا�صــتقللية اجلهــاز، ولتطويــر منظومة اإح�صائية �صــاملة وموحدة، 

تلبيــة للحتياجــات االإح�صائيــة احلديثــة.

وعلــى �صــبيل املثــال، قامــت اململكــة العربيــة ال�صــعودية بتحويــل م�صلحــة االإح�صــاءات 
العامــة واملعلومــات اإىل هيئــة عامــة للإح�صــاء م�صــتقلة اإداريــا وماليــا، وقامت بتحديث 
تنظيــم الهيئــة العامــة للإح�صــاء اعتمادا على قرار جمل�ــس الوزراء رقــم )11( بتاريخ 
13/1/1437 ال�صــادر يف العــام 2015. وقــد ت�صمــن الهيــكل التنظيمــي للهيئــة وعلــى 
اأعلى م�صتوى من الت�صل�صل الهرمي، جمل�س اإدارة برئا�صة وزير االقت�صاد والتخطيط، 
وع�صوية خم�صة ع�صر )15( جهة حكومية وخوا�س مِمن يعترون من ال�صركاء الفاعلني 
يف جمال االإح�صاءات. عهدت للمجل�س م�صوؤولية اإدارة �صوؤون الهيئة وت�صريف اأمورها. 
كما يتوىل رئي�ــس الهيئة )امل�صــتوى الثاين من الت�صل�صــل الهرمي( االإ�صراف على اأعمال 
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الهيئة الفنية واالإدارية واملالية وُيلحق به نائبني ي�صــرفان بدورهما، على التوايل، على 
الدوائر االإح�صائية التخ�ص�صية )اإح�صاءات االجتماعية، االإح�صاءات االقت�صادية، 
اجلــودة، جمــع البيانــات، ...الــخ( ودوائــر امل�صــاندة )ال�صــوؤون املاليــة، املــوارد الب�صــرية 
وتكنولوجيــات املعلومــات(. كمــا ُي�صــرف رئي�ــس الهيئــة مبا�صــرة علــى ال�صــعب املعنيــة 
ــال  ــب واالت�ص ــي والتدري ــر االإح�صائ ــة والتطوي ــوؤون القانوني ــة وال�ص ــات الدولي بالعلق

والن�صــر واالأمن ال�صــيبريياين وحوكمة البيانات.

كمــا قامــت االأردن كذلــك عــام 2018 بتحديــث الهيــكل التنظيمــي لدائــرة االإح�صاءات 
العامــة بالرغــم مــن االإبقــاء علــى جهــة االرتبــاط )وزارة التخطيــط(؛ واأ�صبــح املديــر 
العــام للإح�صــاءات ي�صــرف علــى الدائرة مبعية ثلث مديرين م�صــاعدين ُيعنون، على 
التوايل، بالعمليات االإح�صائية )مديرية املنهجيات واالأبحاث، مديرية اإدارة البيانات 
واملكاتب الفرعية( وال�صوؤون الفنية )مديرية احل�صابات القومية، مديرية االإح�صاءات 
ــة  ــاءات الزراعي ــة االإح�ص ــرية ومديري ــكانية واالأ�ص ــوح ال�ص ــة امل�ص ــة، مديري االقت�صادي
والبيئيــة( وال�صــوؤون املاليــة واالإداريــة )اىل جانب العلقات الدوليــة والتعاون(. واأُحلق 

كّل مــن مركــز التدريــب ووحدة التخطيط اال�صــرتاتيجي باملدير العام مبا�صــرة.
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الف�سل الرابع

 املقرتحات 

�صــيتم الرتكيــز يف هــذا الف�صــل علــى تقــدمي مقرتحــات عمليــة ميكــن اال�صتئنا�ــس بهــا 
مــن قبــل الــدول العربيــة عند حتديث تر�صــانتها القانونيــة املتعلقة بالقطــاع االح�صائي 
بهــدف حت�صــني كيفيــة ا�صــتغالها متا�صــيًا مــع املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية 
واملمار�صات الف�صلى امل�صجلة على ال�صعيد االقليمي والدويل. و�صرتتكز هذه املقرتحات 
على عر�س مناذج ملدونة للممار�صات االإح�صائية املثلى وقانون اإح�صاء وكذلك هيكل 
تنظيمــي اإطــاري للأجهــزة االإح�صائيــة العربيــة الراغبــة يف حتديــث اأ�ص�صــها وهياكلهــا 
ــة  ــة الوطني ــى اأ�صا�ــس تقييمــات البع�ــس مــن النظــم االإح�صائي والتــي مّت تطويرهــا عل

العربيــة وغريهــا على امل�صــتوى العاملــي اأو االقليمي.

1. منوذج ملدونة للممار�سات الإح�سائية اجليدة للبلدان العربية

يعر�ــس هــذا اجلــزء مــن الدرا�صــة مقــرتح مدّونــة للممار�صــات الف�صلــى للإح�صائيــات 
باملنطقــة العربيــة ميكــن اال�صتئنا�ــس بهــا اأو تبنيهــا يف اإطار م�صــروع عربــي، وهي عبارة 
عــن جمموعــة مــن املبــادئ م�صــتوحاة مــن املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية 
لــلأمم املتحــدة للعــام 2014 تهــدف اىل تطويــر نظم اإح�صائية متكاملة ومتنا�صــقة مع 

املعايــري الدوليــة ومواكبــة للتطــورات وامل�صــتجدات يف املجــال االإح�صائــي.

وقــد مّت اإعــداد هــذا امل�صــروع باالعتمــاد علــى املواثيــق واملدونــات االإح�صائيــة املقرة من 
قبــل جهــات اإقليميــة كدليــل املمار�صــات الف�صلــى للإح�صــاءات االأوروبية )يورو�صــتات( 
لعــام 2017، ومدونــة املمار�صــات االح�صائيــة لــدول جــوار اجلنــوب اأوروبــي لعــام 
2016، وميثــاق العمــل االإح�صائــي لــدول جمل�ــس التعــاون لــدول اخلليــج العربيــة لعــام 

2020 وامليثــاق االإفريقــي للإح�صــاء لعــام 2009.

وقد مت على هذا االأ�صا�س اإدراج املبادئ التي ت�صرتك فيها هذه املدونات والتي تتما�صى 
واأف�صــل املمار�صــات الدوليــة املتبعــة دوليــًا يف جمــال االإح�صــاء. تت�صمــن املدونــة �صــبعة 
ع�صــر مبــدًا تغطــي البيئة املوؤ�ص�صــية وعمليــات االإنتاج واملخرجــات االإح�صائية؛ ويندرج 
حتــت كّل مبــداأ جمموعــة مــن املوؤ�صــرات التــي ت�صبــط املمار�صــات اجليــدة يف العمــل 
االإخ�صائــي الر�صــمي علــى م�صــتوى كّل مراحــل العمــل االإح�صائــي، من جتميــع للبيانات 
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االإح�صائيــة ومعاجلتهــا وحتليلهــا ون�صــرها. كمــا متثــل هــذه املبــادئ قواعــد اأ�صا�صــية 
ل�صمــان اجلــودة ال�صــاملة لــكّل مراحــل العمــل االإح�صائــي و�صمــان جــودة االإح�صــاءات 

الناجتــة عن هــذا العمل.

مدونة املمار�سات الإح�سائية للدول العربية

املبداأ 1: االإ�صتقللية املهنية
تنجز االأجهزة االإح�صائية كافة اأعمالها من جتميع للبيانات ومعاجلتها وحتليلها ون�صرها 

با�صتقللية مهنية ل�صمان م�صداقية هذه االإح�صاءات.
املوؤ�صرات:

1.1 تنجز االأجهزة االإح�صائية اأن�صطتها االإح�صائية بكّل ا�صتقللية مهنية. 
2.1 تقوم االأجهزة االإح�صائية بتحديد اال�صاليب واملعاير واالجراءات االإح�صائية، اإ�صافة 

اإىل متوى وتوقيت الن�صرات االإح�صائية من دون اأي تدّخل اأي كان نوعه
3.1 تقوم االجهزة االإح�صائية عند ال�صرورة باإبداء امللحظات ب�صاأن التف�صري اخلاطئ و�صوء 

االإ�صتخدام للإح�صاءات التي تن�صرها 
املبداأ 2: �صلحية جمع البيانات

تتمتع االأجهزة االإح�صائية الوطنية بال�صلحية القانونية لتجميع البيانات واملعلومات 
ال�صرورية لعملية اإنتاج االإح�صاءات، وذلك من خلل توفري اأنظمة وقوانني تعزز دورها، 

وتلزم تزويدها بالبيانات املتاأتية من امل�صوح والتعدادات االإح�صائية اأو بيانات امل�صادر 
االإدارية اأو اأية م�صادر م�صتجدة ال�صتخدامها للأغرا�س االإح�صائية الر�صمية.

املوؤ�صرات:

1.1 يجب على املبحوثني باختلف اأ�صنافهم االإجابة على امل�صوح والتعدادات، كما ميكن 
للأجهزة االإح�صائية الوطنية فر�س االجابة على اال�صتبيانات االح�صائية ا�صتنادا اىل االأ�ص�س 

القانونية املتوفرة

2.1 االأجهزة االإح�صائية الوطنية خمولة مبوجب القانون للولوج اإىل البيانات االإدارية اأو اأية 
م�صادر م�صتجدة ب�صكل �صريع وجماين ال�صتخدامها الأغرا�س اإح�صائية بحتة.
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مدونة املمار�سات الإح�سائية للدول العربية

3.1 تعمل االأجهزة االإح�صائية الوطنية على توعية املبحوثني باأهمية التعدادات وامل�صوح 
االإح�صائية واإعلمهم بالغايات املن�صودة منها واأطرها القانونية وخا�صة اإلزامية االإجابة على 

اال�صتبيانات والتعهد ب�صمان �صرية البيانات واملعلومات املجّمعة

املبداأ 3: ملءمة املوارد

تتكّفل الدولة بتوفري املوارد املالية والب�صرية اللزمة لت�صيري االأجهزة االإح�صائية ومتكينها من 
اال�صتجابة ملتطلبات العمل االإح�صائي.

املوؤ�صرات:

1.3 توفري املوارد الب�صرية واملالية والتقنية املنا�صبة، من حيث الكمية والنوعية، لتلبية 
االحتياجات االإح�صائية

2.3 ميكن للأجهزة االإح�صائية اإيجاد بدائل متويل غري التي توفرها ال�صلطات الوطنية حرت 
يت�صّنى لها اال�صطلع مبهّمتها على اأح�صن وجه

3.3 �صرورة مواءمة االحتياجات والفوائد املرجوة من الن�صاط االح�صائي مع التكلفة عند 
تخطيط االأن�صطة االإح�صائية

4.3 اإعتماد اإجراءات للنظر يف ا�صتبعاد اأو اإدراج اأو ا�صتمرار اأي اإح�صاء ر�صمي وذلك من 
اأجل اال�صتخدام االأمثل للموارد.

5.3 يجوز للأجهزة االإح�صائية تقا�صي عوائد مادية من اخلدمات التي ت�صديها مبا ال 
يتعار�س وم�صوؤولياتها االأ�صا�صية

املبداأ 4: االلتزام باجلودة

تقوم االأجهزة االإح�صائية بتقييم نقاط قوة و�صعف االأعمال االإح�صائية من اأجل التح�صني 
امل�صتمر جلودة العمليات والنتائج االإح�صائية باإعتماد اآليات اإدارة اجلودة، ومتابعة وتقييم 

عنا�صر اجلودة ب�صفة دورية ومنتظمة.

املوؤ�صرات:
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1.4 حتديد �صيا�صة اجلودة واآلياتها وتطوير اإطار وطني واأدوات تنظيمية ل�صمان اإدارة 

اجلودة

2.4 و�صع اإجراءات تخطيط ومراقبة جودة العمليات االإح�صائية يف خمتلف مراحها

3.4 املتابعة امل�صتمرة جلودة املنتجات االإح�صائية وتقييمها ب�صفة دورية، وفقا للمعايري 
الدولية جلودة االإح�صاءات الر�صمية

4.4 التوثيق املف�صل للمنهجيات واآليات العمل امل�صتخدمة يف العمل االإح�صائي الر�صمي 
بهدف التح�صني امل�صتمر جلودة العمل االإح�صائي ونقل املعرفة

املبداأ 5: ال�صّرية االإح�صائية

�صمان خ�صو�صية مزودو البيانات و�صرية املعلومات التي توفرها امل�صوح والتعدادات 
االإح�صائية وال�صجلت االإدارية وامل�صادر امل�صتجدة وا�صتغللها الأغرا�س اإح�صائية بحتة.

املوؤ�صرات:

1.5 ت�صع االأجهزة االإح�صائية الوطنية التدابري االإدارية والفنية والتنظيمية اللزمة ل�صمان 
اأمن و�صلمة البيانات االإح�صائية ونقلها، وفًقا للممار�صات اجليدة، واملعايري الدولية، وكذلك 

الت�صريعات الوطنية

2.5 ُيعطى العاملون التوجيهات والتعليمات والتدريب اللزم فيما يتعّلق بحماية �صرية 
البيانات واملعلومات خلل عملهم 

3.5 يتم فر�س عقوبات على اأي انتهاك متعمد لل�صرية االإح�صائية

املبداأ 6: احلياد واملو�صوعية

تتوىل االأجهزة االإح�صائية اإنتاج ون�صر االإح�صاءات الر�صمية مع مراعاة اال�صتقلل العلمي 
وبطريقة مو�صوعية ومهنية و�صفافة، مع �صمان امل�صاواة جلميع امل�صتخدمني. .

املوؤ�صرات:
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1.6 اختيار م�صادر املعلومات واالأ�صاليب والعمليات واملفاهيم وكذلك القرارات املتعلقة بن�صر 

االإح�صائيات بناًء على اعتبارات اإح�صائية وبنزاهة و�صفافية وا�صتنادًا اإىل املبادئ الدولية 
واأف�صل املمار�صات الوطنية واالإقليمية والدولية.

2.6 اإعداد االإح�صاءات على اأ�صا�س مو�صوعي حتدده االعتبارات االإح�صائية

3.6 �صمان و�صول امل�صتخدمني للمعلومات االإح�صائية بحيادية وو�صوح

4.6 توفري املعلومات حول املعايري والت�صانيف وم�صادر البيانات ومنهجيات احت�صاب واإنتاج 
االإح�صاءات والعمليات امل�صتخدمة للعموم

5.6 اإعداد رزنامة للن�صر االإح�صائي تت�صمن االإعلن امل�صبق عن توقيت ن�صر االإح�صاءات 
الر�صمية

املبداأ 7: منهجيات متينة

�صمان اإنتاج اإح�صاءات ذات جودة عالية ت�صتند اإىل منهجيات واإجراءات واأدوات علمية متينة 
ومهارات �صليمة.

املوؤ�صرات:

1.7 اعتماد منهجيات ومفاهيم وت�صانيف اإح�صائية متطابقة مع املعايري املماثلة واملعتمدة 
اإقليميًا ودوليًا 

2.7 و�صع اإجراءات ت�صمن التطبيق املت�صق للمفاهيم والتعاريف والت�صنيفات واملعايري من 
قبل جميع مكونات املنظومة االإح�صائية.

3.7 تقييم �صجلت املوؤ�ص�صات واأطر املعاينة امل�صتخدمة يف �صحب عينات امل�صوح بانتظام 
وتعديلها اإذا لزم االأمر ل�صمان جودة العمل االإح�صائي.

4.7 حت�صني منهجيات امل�صوح واالأ�صاليب امل�صتخدمة يف العمل االإح�صائي عند ال�صرورة، 
ل�صمان جودة املنتجات االإح�صائية

5.7 و�صع �صيا�صة للتدريب امل�صتمر للعاملني يف املجال االإح�صائي

املبداأ 8: االجراءات االح�صائية املنا�صبة
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تنفيذ اإجراءات اإح�صائية منا�صبة يف كّل مرحلة من مراحل العمل االإح�صائي ل�صمان جودة 

االإح�صاءات املُنتجة.

املوؤ�صرات:

1.8 التحقق من �صّحة و�صلمة املنهجيات واال�صتبيانات والتطبيقات املعلوماتية وغريها من 
االأدوات قبل البدء يف عملية جمع البيانات 

2.8 مراقبة العمليات االإح�صائية ومراجعتها بانتظام وحتديثها اإذا لزم االأمر

3.8 يتم اإجراء املراجعات وفًقا الإجراءات وا�صحة و�صفافة

4.8 اإبرام اتفاقات تبادل البيانات مع املم�صكني بالبيانات االإدارية اأو غريها وااللتزام 
امل�صرتك با�صتخدام هذه البيانات الأغرا�س اإح�صائية بحتة

5.8 تتعاون االأجهزة االإح�صائية الوطنية مع الهيئات احلكومية االأخرى امل�صوؤولة عن البيانات 
االإدارية ل�صمان جودة البيانات.

املبداأ 9: تخفيف العبء على امل�صتجوبني

�صمان تخفيف العبء عن امل�صتجوبني تدريجيا واأن تكون طلبات املعلومات تتما�صى مع 
احتياجات امل�صتخدمني وغري مبالٍغ فيها.

املوؤ�صرات:

1.9 تقت�صر طلبات احل�صول على البيانات فيما يخ�س تغطيتها وتفا�صيلها على معلومات 
معينة و�صرورية

2.9 تطوير تقنيات متقّدمة يف العمل االإح�صائي من اأجل تخفيف العبء على امل�صتجوبني 

3.9 تبادل البيانات بني اأع�صاء املنظومة االإح�صائية الوطنية

4.9 ربط البيانات ذات امل�صادر املختلفة وا�صتغللها الأغرا�س اإح�صائية بدون االإخلل 
بال�صرية االإح�صائية اأو اأية حتفظات قانونية موجودة

املبداأ 10: فعالية الكلفة
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اال�صتخدام االأمثل والفعال للموارد املتوفرة 

املوؤ�صرات:

1.10 اعتماد اإجراءات �صفافة ت�صمن اال�صتغلل الفعال للموارد املتاحة من خلل جتنب 
ازدواجية االأعمال االإح�صائية واملراقبة املتوا�صلة ملدى مطابقتها مع احتياجات امل�صتخدمني 

واال�صتخدام االأمثل لهذه املوارد

2.10 ال�صعي اإىل ا�صتعمال البيانات االإدارية وامل�صادر امل�صتجدة يف العمل االح�صائي وتفادي 
امل�صوح الباهظة الكلفة قدر االإمكان

3.10 ا�صتخدام االإمكانيات التي توفرها تقنيات املعلومات واالت�صاالت بطريقة فعالة يف 
جميع مراحل العمل االإح�صائي

4.10 تعمل كافة مكونات املنظومة االإح�صائية الوطنية على تعزيز وتبادل وتنفيذ احللول 
املوحدة التي تزيد من فعالية وكفاءة العمل االإح�صائي

املبداأ 11: امللءمة واال�صتجابة الحتياجات امل�صتخدمني

يجب اأن ت�صتجيب االإح�صاءات املتوفرة الحتياجات امل�صتخدمني واأن تكون هناك فائدة من 
ا�صتخدامها. وميثل الت�صاور مع امل�صتخدمني �صبيًل كفيًل لتحديد احتياجاتهم احلقيقية وذات 

االأولوية ومعاينة ر�صاهم عن االإح�صائيات املتوفرة

املوؤ�صرات:

1.11 اإعتماد اإجراءات للت�صاور مع امل�صتخدمني، والتحقق من ملءمة وفائدة االإح�صاءات 
املنتجة ومدى تلبيتها الحتياجاتهم، والتعرف على احتياجاتهم واأولوياتهم

2.11 توؤخذ االحتياجات ذات االأولوية يف االعتبار واإدراجها يف برنامج عمل االأجهزة 
االإح�صائية

3.11 التحقق الدوري من مدى ر�صا امل�صتخدمني

4.11 البحث عن جماالت التطوير واالبتكار من اأجل التح�صني امل�صتمر للمنتجات االإح�صائية

املبداأ 12: الدقة واملوثوقية
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�صمان اأن تعك�س االإح�صاءات املتوفرة الواقع ب�صورة �صحيحة وموثوق بها، وتقوم االأجهزة 
االإح�صائية الوطنية بالتقييم املنتظم للإجراءات واملنهجيات واملنتجات االإح�صائية يف 

خمتلف مراحل العمل االإح�صائي

املوؤ�صرات:

1.12 تقييم البيانات املجمعة والبيانات املتكاملة والنتائج الو�صيطة واملخرجات االإح�صائية 
بانتظام والتحقق من �صحتها

2.12 احت�صاب اأخطاء املعاينة وغري املعاينة وتوثيقها

3.12 حتليل مراجعات ب�صكل منتظم بغية حت�صني العمل االح�صائي

املبداأ 13: دقة مواعيد الن�صر وااللتزام بها
ُتن�صر االإح�صاءات الر�صمية يف الوقت املنا�صب، واملوعد املحّدد وبطريقة �صفافة

املوؤ�صرات:
1.13 ن�صر االإح�صاءات يف الوقت املنا�صب وح�صب رزنامة ن�صر معلن عنها م�صبقًا

2.13 حتديد دورية ن�صر االإح�صاءات ح�صب متطلبات ا�صتخدامها ووفقًا للمعايري الدولية 

3.13 االإعلن امل�صبق عن اأي تغيري يف اجلدول الزمني للن�صر واالإعلم م�صبقًا على موعد 
اآخر للن�صر وتقدمي التف�صري لعدم االلتزام باملوعد ال�صابق

املبداأ 14: االت�صاق وقابلية املقارنة

�صمان ات�صاق االإح�صاءات الر�صمية املنتجة فيما بينها داخل نف�س امل�صدر واأن تكون قابلة 
للمقارنة عر الزمن وبني اجلهات والدول والتاأكد من تقاربها مع بيانات من م�صادر 

اإح�صائية اأخرى

املوؤ�صرات:

1.14 متا�صك وان�صجام االإح�صاءات الر�صمية داخليا

2.14 قابلية االإح�صاءات الر�صمية للمقارنة ملدة زمنية معينة
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3.14 ا�صتخدام االأطر االإح�صائية والت�صانيف واالإجراءات واملوؤ�صرات واملفاهيم واملمار�صات 

اجليدة الإنتاج االإح�صاءات الر�صمية لتعزيز قابليتها للمقارنة 

4.14 تعزيز مقارنة االإح�صاءات املنتجة مع دول اأخرى عربية اأو غريها

املبداأ 15: النفاذ اإىل االح�صاءات وو�صوحها

عر�س االإح�صاءات يف �صكل وا�صح ومفهوم، ويتم ن�صرها بطريقة عملية ومنا�صبة، ومتاحة 
وميكن الو�صول اإليها للجميع، ومرفقة بالبيانات الو�صفية املتعلقة بها

املوؤ�صرات:

1.15 تقدمي البيانات والبيانات الو�صفية يف �صيغ وا�صحة مبا يي�صر تف�صريها ال�صليم 
ومقارنتها

2.15 ت�صع االأجهزة االإح�صائية للم�صتخدمني االإح�صاءات املنتجة يف نف�س الوقت ودون 
متييز

3.15 توفري البيانات الو�صفية املتعلقة بخ�صائ�س االإح�صاءات املن�صورة واأطر ومنهجيات 
اإعدادها مبا يي�صر ا�صتخدامها وحتليلها 

4.15 ال�صماح للم�صتخدمني من خارج االأجهزة االإح�صائية الوطنية ا�صتخدام البيانات 
الفردية الأغرا�س البحث وفقا للإجراءات املعتمدة لدى االأجهزة االإح�صائية الوطنية يف هذا 

اخل�صو�س خا�صة �صرية البيانات

5.15 توثيق املنهجيات امل�صتخدمة يف االإنتاج االإح�صائي واإتاحتها للم�صتخدمني

6.15 اإعداد تقارير تقييم اجلودة للمخرجات االإح�صائية واتاحتها للم�صتخدمني

املبداأ 16: التن�صيق والتعاون
دعم التن�صيق والتعاون نظرا مل�صاهمتهما يف حت�صني جودة االإح�صاءات الر�صمية يف االأنظمة 

االإح�صائية الوطنية
املوؤ�صرات:
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1.16 توفري اآليات وطنية لتن�صيق اإنتاج االإح�صاءات الر�صمية وتطويرها ون�صرها و�صمان 

جودتها

2.16 تعمل االأجهزة االإح�صائية الوطنية بالتن�صيق مع خمتلف مكونات املنظومة االإح�صائية 
الوطنية على و�صع برامج تعاون ثنائية ومتعددة االأطراف مع املنظمات االإقليمية والدولية 

املعنية باملجاالت االإح�صائية بهدف تطوير منظومتها االإح�صائية، وتبادل اخلرات 
واال�صتفادة من التجارب الناجحة.

2.  العنا�سر الأ�سا�سية لقانون اإح�ساء منوذجي
تلعــب االإح�صــاءات الر�صــمية دوًرا مركزًيــا يف اأي جمتمــع دميقراطــي ملــا تقّدمــه مــن 
دعم لر�صم ال�صيا�صات العامة واعداد املخططات والرامج واتخاذ القرارات القائمة 
علــى االأدلــة والكفيلــة ب�صمان حتقيق التنمية امل�صــتدامة. ولتكون قادرة على تنفيذ هذه 
املهمة، حتتاج االأنظمة االإح�صائية اإىل اأطر قانونية وموؤ�ص�صية قوية ت�صمن ا�صتقلليتها 

ونزاهتها وم�صــاءلتها، باالإ�صافة اإىل �صمان جودة املنتجات االإح�صائية واأمنها.

يحــدد قانــون االإح�صــاء القواعــد واللوائــح والتدابــري املتعلقــة بتنظيــم واإدارة ومراقبــة 
وفح�س االأن�صطة االإح�صائية بطريقة منهجية وفعالة من اأجل �صمان الدقة واالت�صاق 

لدعم اجتاه �صيا�صــة الدولة والتخطيط االجتماعي واالقت�صادي ب�صــكل فعال.

الآخــر  ي�صــتجيب  اإح�صــاء  لقانــون  االأ�صا�صــية  العنا�صــر  الف�صــل  هــذا  و�صــيقرتح 
التحديثــات والتطــورات يف املجــال مت�صــيا واملبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية 
بهدف اال�صتئنا�س به من قبل البلدان العربية عند حتديث اأطرها القانونية واملوؤ�ص�صية 

ــة. االإح�صائي

وقــد مّت اقــرتاح هــذه العنا�صــر بالرجــوع اإىل القانــون االإطــاري الــذي اإعتمدتــه اللجنــة 
االقت�صادية للبلدان االأوروبية عام 2016؛ كما مّت االإ�صتئنا�ــس باالإر�صــادات التي وردت 
بن�صــرية اللجنــة االقت�صاديــة الأوروبــا “اإر�صــادات حــول حتديــث الت�صــريع االإح�صائــي 

ــنة 2018” ومواءمتهــا مــع الواقــع العربــي. ل�ص

ومّت الرتكيــز يف حتديــد العنا�صــر االأ�صا�صــية لقانــون االح�صــاء علــى دعــم نقــاط القــوة 
الكامنــة يف االأنظمــة االإح�صائيــة احلاليــة واالأخــذ يف االعتبــار جمــاالت التح�صــني التــي 
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يجــب مراعاتهــا عنــد مراجعــة الت�صــريعات االإح�صائيــة وكذلك معاجلة اأوجــه الق�صور 
احلاليــة والتــي مّتــت بلورتهــا نتيجــة التحاليــل والتقييمــات التــي اأُجريــت علــى القوانــني 

االإح�صائيــة يف البلــدان العربيــة وغريهــا. 

الت�صــريعات والقوانــني  اأن تت�صمنهــا  التــي يجــب  اأهــم العنا�صــر امل�صــرتكة  وتتمثــل 
االإح�صائيــة احلديثــة يف ثلثــة ع�صــر عن�صــرا:

1. هدف القانون ونطاقه

2. املبادئ والتعاريف الرئي�صية للإح�صاءات الر�صمية

3. تنظيم نظام االإح�صاء الوطني

4. املجل�س اال�صت�صاري االإح�صائي والهيئات اال�صت�صارية االأخرى

5. تن�صيق النظام االإح�صاء الوطني والرامج االإح�صائية

6. جمع البيانات

7. ال�صرية االإح�صائية

8. جودة االإح�صاءات الر�صمية

9. ن�صر املخرجات االإح�صائية والتوا�صل

10. اخلدمات االإح�صائية

11. التعاون الدويل

12. اخلروقات

13. العلقة بالت�صريعات االأخرى

ويو�صــح اجلــدول التــايل متــوى كّل عن�صــر مــن العنا�صــر امل�صــرتكة يف الت�صــريعات 
االإح�صائيــة:
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الف�سل الأول: هدف القانون ونطاقه

1.1
هدف القانون 

وتعريفه
ــرها  ــا ون�ص ــمية واإنتاجه ــاءات الر�ص ــوين الإعــداد االإح�ص ــون االإطــار القان يحــدد هــذا القان

وتطويرهــا

2.1
تعريف 

االح�صائيات 
الر�صمية

تعرف االإح�صاءات الر�صمية يف �صياق هذا القانون كما يلي: 
اأ. اإح�صــاءات ت�صــف الظواهــر االقت�صاديــة والدميغرافيــة واالجتماعيــة والبيئيــة 
ــة للمجتمــع املدرو�ــس  وغريهــا مــن املجــاالت االأخــرى لـ”البلــد” بطريقــة ممثل

وم�صــتندة علــى اأ�ص�ــس علميــة ومنهجيــات اإح�صائيــة معيارية؛ 
ب. يجــب تطويرهــا واإنتاجهــا واإعدادهــا ون�صــرها وفقــا الأحــكام هــذا القانون، ومبا 
يتفــق مــع املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية املنبثقة عــن االأمم املتحدة 
واملمار�صــات االإح�صائيــة الوطنيــة املتبعــة يف جمــال االإح�صــاء وكذلــك املعايــري 

والتو�صيــات االإح�صائيــة املتفــق عليهــا دوليا واملتعــارف عليها عامليا؛ 
ت. يجــب اأن ي�صــار اإليهــا بو�صــوح كاإح�صاءات ر�صــمية يف برامــج العمل االإح�صائية 

ملنتجي االإح�صاءات الر�صمية.

نطاق القانون3.1

ــا  ــول عليه ــا اأو احل�ص ــم جمعه ــي يت ــات الت ــى البيان ــي عل ــون االإح�صائ ــري اأحــكام القان ت�ص
الأغرا�ــس اإح�صائيــة مــن قبــل منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية.

وتنطبــق اأحــكام هــذا القانــون علــى الهياكل املّكونــة للمنظومــة االإح�صائية الوطنية 
وعلــى املجيبــني ومــّزودي املعطيــات العموميــة وم�صــتخدمي االإح�صــاءات الر�صــمّية 

وامل�صــتفيدين من اخلدمــات االإح�صائية.

4.1
تعريف النظام 

االإح�صائي 
الوطني

يعــرف النظــام االإح�صائــي الوطنــي اخلا�ــس بـــ “ا�صــم البلــد” واملوؤلــف مــن جهــاز 
االإح�صــاء الوطنــي ومنتجــي االإح�صاءات الر�صــمية كما يلي:

اأ. جهاز االإح�صاء الوطني “ي�صتعا�س عنه باال�صم الر�صمي يف كل جزء من اأجزاء 
القانون”، وهو ال�صلطة املرجعية الرئي�صية يف النظام االإح�صائي الوطني؛ 

ب. املنتجــون االآخــرون للإح�صــاءات الر�صــمّية: يتاألفــون مــن كيانــات تنظيميــة 
لل�صــلطات الوطنية للقانون االإح�صائي والتي تتوىل ب�صفة ح�صرية اأو اأ�صا�صــية 
تطويــر علــى النحــو املحــدد وفقا للقانون واإنتاج االإح�صاءات الر�صــمية ون�صــرها 

واالإبــلغ عنهــا وفقا للقانــون االإح�صائي.
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5.1
ال�صركاء يف 

القانون

ال�صركاء يف القانون هم:
اأ. جهــاز االإح�صــاء الوطنــي )ي�صــتبدل با�صــمه الر�صــمي يف كل مــكان يف القانــون(، 

وهو ال�صــلطة الرائدة يف نظام االإح�صاء الوطني؛
ب. املبحوثــون: يتاألفــون مــن اأ�صــخا�س اأو اأ�صــر، وموؤ�ص�صــات خا�صــة اأو هيئــات عامة 
يطلــب منهــم منتجــو االإح�صــاءات الر�صــمية توفــري املعلومــات اخلا�صــة بهــم اأو 

باأن�صــطتهم مــن خــلل عملّيــات تعداد وم�صــوح جلمع هــذه البيانات؛
ت. منتجون اآخرون للإح�صاءات الر�صمية

ث. مقدمــو البيانــات االإداريــة: ويتكــون مــن ال�صــلطات الوطنيــة واملحليــة والهيئــات 
االأخــرى التــي تــزود منتجي االإح�صاءات الر�صــمية بالبيانــات التي مت جمعها يف 

املقــام االأول للأغرا�س االإدارية 
ج. مــزودو اأو منتجــو البيانــات االإداريــة: يتاألفــون مــن ال�صــلطات الوطنّيــة واملحلّيــة 
باالإ�صافــة اىل البنــوك املركزيــة وموؤ�ص�صــات التدريب االأ�صا�صــي واملتوا�صل التي 
تــزود منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية بالبيانــات التــي مت جمعهــا يف املقــام االأول 

للأغرا�ــس االإدارية؛
ح. م�صــتخدمو االإح�صاءات الر�صــمية: يتاألفون من عامة النا�ــس وو�صــائط االإعلم 
والباحثني والطالب واأ�صحاب ال�صركات واالأعمال التجارية وال�صلطات الوطنية 
واملحليــة احلكوميــة واملنظمــات غــري احلكوميــة واملنظمــات االإقليميــة والدوليــة 

وغريها التي تتلقى االإح�صاءات الر�صــمية اأو ت�صل اإليها؛
خ.  املجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صــاء: ميثــل علــى نطــاق وا�صــع فئــات خمتلفــة مــن 

ــتخدمني. امل�ص
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الف�صل الثاين: املبادئ االأ�صا�صية وتعريفات االإح�صاءات الر�صمية

1.2

املبادئ 
االأ�صا�صية 

للإح�صاءات 
الر�صمّية

عــن  واالإبــلغ  ون�صــر  واإنتــاج  بتطويــر  الر�صــمية  االإح�صــاءات  منتجــو  يلتــزم 
االإح�صــاءات الر�صــمية لـــ “ا�صــم الدولــة” وفقــا للمبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات 

الر�صــمية وغريهــا مــن املبــادئ االإح�صائيــة التاليــة املتفــق عليهــا:
ــمية اأن يقــرروا،  ــاءات الر�ص ــى منتجــي االإح�ص ــة: ينبغــي عل ــتقللية املهني اأ. اال�ص
ب�صــكل م�صــتقل وخال من اأي �صغوط اأو تدخل من م�صادر �صيا�صــية اأو خارجية 
اأخرى، ب�صاأن تطوير االإح�صاءات واإنتاجها ون�صرها ونقلها، مبا يف ذلك اختيار 
م�صادر البيانات واملفاهيم والتعاريف، واالأ�صاليب والتف�صيلت والت�صنيفات 
الن�صــر  اأ�صــكال  وجميــع  ومتواهــا  الن�صــر  روزنامــة  وتوقيــت  امل�صــتخدمة، 
واالت�صــال. ويجــوز ملنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية، كل يف جمــال اخت�صا�صــه، 
التوا�صــل مــع العمــوم علــى امل�صــائل االإح�صائيــة والتعليــق علنــا علــى اأي تف�صــري 
خاطئ اأو ا�صتعمال غري �صليم وكذلك على اأي اإ�صاءة يف ا�صتخدام االإح�صاءات 

الر�صمية؛ 
ب. احليــاد واملو�صوعيــة: ينبغــي تطويــر االإح�صــاءات الر�صــمية واإنتاجهــا ون�صــرها 
ونقلهــا بطريقــة مايــدة وموثوقــة وغري منحازة وفق معايــري مهنية وخالية من 
اأي ت�صريحــات اأو اعتبــارات �صيا�صــية. ويجــب اأن تتــاح جلميــع امل�صــتخدمني مــع 
�صمــان حــق امل�صــتخدمني يف الو�صــول العــادل واملتزامن للإح�صاءات الر�صــمية؛ 
ــاءات الر�صــمية اأن تعك�ــس الواقــع باأمانــة  ت. الدقــة وامل�صداقيــة: ينبغــي للإح�ص
ودقــة وات�صــاق قــدر االإمــكان واأن ت�صــتند اإىل معايــري علميــة م�صــتخدمة االختيار 

امل�صــادر واالأ�صــاليب واالإجــراءات؛ 
ث. االت�صــاق والقابليــة للمقارنــة: ينبغــي اأن تكــون االإح�صاءات مت�صــقة دوليا وقابلة 

للمقارنة مبرور الوقت وعر املناطق والبلدان؛ 
ــمية بطريقــة وا�صحــة  ــاءات الر�ص ــفافية: ينبغــي تقــدمي االإح�ص ــوح وال�ص ج. الو�ص
ومفهومــة، ويجــب اإبــلغ امل�صــتخدمني بالطــرق واالإجــراءات املطبقــة ب�صــفافية 

لت�صــهيل التف�صــري املنا�صــب؛ 
ح. ال�صــرية االإح�صائيــة واال�صــتخدام احل�صــري للأغرا�ــس االإح�صائيــة: ينبغي اأن 
تكون البيانات الفردية التي ت�صري اإىل االأ�صخا�س الطبيعيني اأو املعنويني والتي 
يتــم جمعهــا اأو احل�صــول عليهــا مــن قبــل منتجي االإح�صاءات الر�صــمية، �صــرية 
ب�صــكل تــام وت�صــتخدم ح�صريــا للأغرا�ــس االإح�صائيــة وال ميكن الو�صــول اإليها 

اإاّل مــن قبــل االأ�صــخا�س امل�صّرح لهــم بذلك مبوجب القانون؛ 
خ. ذات �صلــة: ينبغــي اأن تلبــي االإح�صــاءات الر�صــمية احتياجــات امل�صــتخدمني 
احلاليــة والنا�صــئة وحتــرتم حــق املواطنــني يف احل�صــول علــى املعلومــات العامــة؛ 
د. فعاليــة التكلفــة، يجــب اال�صــتخدام االأف�صــل جلميــع املــوارد املتاحــة لتحقيــق 
النتائــج. كمــا يجــب تخطيــط نتائــج العمــل االإح�صائــي مــن قبــل جميــع مكونــات 
النظــام االإح�صائــي الوطنــي وتلــك التــي تّقــدم مدخــلت للعمــل االإح�صائــي مــع 
اال�صــتفادة الكاملــة مــن التقــدم التكنولوجــي وموازنــة النتائــج مقابــل اجلهــود 

ال�صروريــة.
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2.2
تعريفات 
القانون

الأغرا�س هذا القانون، تطَبّق التعريفات التالية:
اأ. اال�صــتخدام للأغرا�ــس االإح�صائيــة: يعنــي اال�صــتخدام احل�صــري للبيانــات 
لتطويــر االإح�صــاءات الر�صــمية واإنتاجهــا ون�صــرها واإي�صالها، وحت�صــني اجلودة 
والتحليــلت االإح�صائيــة واخلدمــات االإح�صائيــة، مبــا يف ذلــك جميع االأن�صــطة 

التــي ينظمهــا القانــون االإح�صائي؛ 
ب. امل�صــح االإح�صائــي: يعنــي اجلمــع االأويل للبيانــات الفرديــة مــن امل�صــتجيبني 
مــن جمموعــة �صــكانية معينــة اأو جمموعــة من املن�صــاآت االقت�صادية وفق عينات 
متثيليــة، ينفــذه منتجــو االإح�صــاءات الر�صــمية الأغرا�ــس اإح�صائيــة ح�صرا من 

خــلل ا�صــتخدام منهجيــات اإح�صائيــة معيارية؛  
ــة التــي جتمــع  ــات ال�صــجلت االإداري ــة اأو ال�صــجلية: هــي بيان ــات االإداري ت. البيان
وتنتــج مــن قبــل ال�صــلطات والهيئــات الوطنية واملحليــة اأو نيابة عنهــا )الوزارات 
الر�صــمية،  االإح�صــاءات  قبــل منتجــي  مــن  ولي�ــس  الهيئــات احلكوميــة(،  اأو 
وذلــك الأغرا�ــس اإداريــة مبــا يتوافــق مــع اأ�ص�ــس قانونيــة اأخــرى غــري الت�صــريعات 

ــة؛  االإح�صائي
ث. الوحــدة االإح�صائيــة: تعنــي امل�صــاهدة االأ�صا�صــية، اأي ال�صــخ�س املبحــوث اأو 

االأ�صــرة اأو املن�صــاأة االقت�صاديــة والتــي حتمــل اخل�صائ�ــس االإح�صائيــة؛ 
ج. البيانــات الفرديــة هــي البيانــات االأكــر تف�صيــل للوحــدات االإح�صائيــة والتــي 
ت�صــمح بالتعــرف عليهــا وحتديــد هويــة الوحــدة االإح�صائيــة املبحوثــة بطريقــة 

مبا�صــرة اأو غــري مبا�صــرة؛
ح. املّعــرف: الرمــز التعريفــي املخ�ص�ــس ح�صريــا للوحــدة االإح�صائيــة ويتيــح 
التّعرف اإىل اخل�صائ�س الفردية للوحدة من خلل ا�صمها اأو موقعها اجلغرايف 
الدقيــق اأو مــن رقــم هويتهــا. وقــد ي�صــمح املّعــرف بالتحديد املبا�صــر، اأي حتديد 
وحدة اإح�صائية فردية من مّعٍرف واحد اأو من جمموعة من املّعرفات. وي�صــار 

اإىل التعريــف بوا�صــطة اأي و�صــيلة اأخــرى باأنــه تعريــف غــري مبا�صــر؛ 
خ. الن�صــر: اإتاحــة االإح�صــاءات الر�صــمية والتحليــلت االإح�صائيــة واخلدمــات 

االإح�صائيــة والبيانــات الو�صفيــة لكافــة امل�صــتخدمني؛
د. اال�صــدار: هــي عمليــة الن�صــر التــي ت�صبــح مــن خللهــا االإح�صــاءات الر�صــمية، 

مبــا يف ذلــك االإح�صــاءات املنقحــة، متاحــة لعموم النا�ــس الأول مرة؛ 
ذ. االإنتــاج: هــي جممــوع االأن�صــطة املتعلقــة بجمــع البيانــات ومعاجلتهــا وحتليلهــا 

وتخزينهــا لتجميــع االإح�صــاءات الر�صــمية اللزمــة؛ 
االأ�صــاليب  وحت�صــني  وتعزيــز  اإن�صــاء  اإىل  الراميــة  االأن�صــطة  هــي  التطويــر:  ر. 
واملفاهيــم واملعايــري واالإجــراءات االإح�صائية امل�صــتخدمة يف اإنتاج االإح�صاءات 

الر�صــمية ون�صــرها والتوا�صــل مــن خللهــا؛
ــة  ــات االإح�صائي ــات ووثائــق اأخــرى ت�صــف البيان ــة: هــي بيان ــات الو�صفي ز. البيان
وت�صرح العمليات االإح�صائية بطريقة موحدة طبقا للموا�صفات املتعارف عليها 
وذلــك بتوفــري معلومــات عن م�صادر البيانات واملناهــج والتعاريف والت�صانيف 

وطــرق اإحت�صــابها وجودة بياناتها؛
االأ�صــاليب  وتكامــل  تزامــن  هــو  الوطنيــة:  االإح�صائيــة  االأن�صــطة  تن�صــيق  �ــس. 
والتف�صيلت والت�صنيفات والتعاريف واملفاهيم املتفق عليها دوليا بني منتجي 

االإح�صــاءات الر�صــمية ل�صمــان التنفيــذ الناجــح للرامــج االإح�صائيــة.
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الف�صل الثالث- تنظيم النظام االإح�صائي الوطني

1.3

و�صعية اجلهاز 
االإح�صائي 
الوطني يف 

احلكومة

“وزيــر  �صــلطة  تتبــع  مهنيــا  م�صــتقلة  هيئة/منظمــة  هــو  الوطنــي  االإح�صائــي  اجلهــاز 
الدولــة”. رئي�ــس  الــوزراء/  التخطيط/رئي�ــس 

2.3

مهام اجلهاز 
االإح�صائي 
وم�صوؤولياته

ــم  ــمية يف “ا�ص ــاءات الر�ص ــي للإح�ص ــج الرئي�ص ــاء الوطنــي هــو املنت جهــاز االإح�ص
الدولــة” وامل�صــوؤول عــن تن�صــيق جميــع االأن�صــطة لتطويــر واإنتــاج ون�صــر واإي�صــال 
االإح�صــاءات الر�صــمية داخــل النظــام االإح�صائــي الوطنــي بالت�صــاور مــع خمتلــف 

ــركاء. ال�ص
يجــب علــى جهــاز االإح�صــاء الوطنــي �صمــان اإنتــاج االإح�صــاءات الر�صــمية ب�صــكل 
موحد ويف الوقت املنا�صب، وتوجيه ومراجعة تطبيق املنهجية واملعايري االإح�صائية، 
واإجراء البحوث واتخاذ االإجراءات اللزمة لتح�صني جودة االإح�صاءات الر�صمية 

با�صــتمرار بالتعاون مع منتجي االإح�صاءات الر�صــمية االآخرين. 
يقــدم جهــاز االإح�صــاء الوطنــي امل�صــورة للحكومــة والعموم ب�صــاأن الق�صايــا املتعلقة 
بجمع البيانات، واملنهجية االإح�صائية، والن�صر، والتوا�صل من خللها، وا�صتخدام 
االإح�صــاءات.  ال ميكــن تكليــف جهــاز االإح�صــاء الوطنــي مب�صــوؤوليات تتعار�ــس مــع 

ددة يف قانون االإح�صاء. املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية املَحّ
يقــوم اجلهــاز االح�صائــي الوطنــي بجمــع البيانــات واملعلومــات التــي تغطــي جميــع 
جوانــب احليــاة مــن م�صادرهــا املختلفــة وتدوينهــا وتبويبهــا وحتليلهــا وا�صــتخراج 
اح�صاءاتهــا وموؤ�صــراتها، مبــا يف ذلــك البيانــات املتاأتية من ال�صــجلت االدارية يف 

اجلهــات العامــة واملن�صــاآت اخلا�صة.

3.3

جلنة تن�صيق 
االإح�صاءات 

الر�صمية

تتاألــف هــذه اللجنــة الفنيــة مــن ممثلــني عــن جميــع منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية 
يف الدولــة، وتعمــل علــى تن�صــيق كل االأن�صــطة االإح�صائيــة لنظــام االإح�صــاء الوطني 
وذلــك حتــت اإ�صــراف اجلهــاز االإح�صائــي الوطنــي. وت�صــمل اأن�صــطة جلنــة تن�صــيق 

االإح�صــاءات الر�صــمية مناق�صــة ومراجعــة مــا يلي:
برامج العمل االإح�صائي؛  اأ. 

�صيا�صة الن�صر والتوا�صل امل�صرتكة؛ ب. 
االإطار امل�صرتك ل�صمان اجلودة وعلمة اجلودة املوحدة؛  ت. 

قواعد ال�صرية امل�صرتكة؛  ث. 
املنهجية واملعايري االإح�صائية املوحدة الواجب تطبيقها. ج. 
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4.3
تعيني كبري 
االإح�صائيني

يراأ�ــس اجلهــاز االإح�صائــي الوطنــي “كبــري االإح�صائيــني” )املعــنَيّ - دون تاأخــري- 
مــن قبــل رئي�ــس الوزراء/رئي�ــس الدولــة بنــاء علــى اقــرتاح احلكومــة لفــرتة مــددة 
مدتها “X”�صنوات، على اأ�صا�س وظيفة �صاغرة جديدة معلن عنها للعامة وم�صابقة 
مفتوحــة. وينبغــي اأن تخ�صــع اإجــراءات تعيــني رئي�ــس اجلهــاز االإح�صائــي الوطنــي، 
وعند االقت�صاء، تعيني روؤ�صاء منتجني اآخرين للإح�صاءات الر�صمية، اإىل معايري 

مهنيــة �صــفافة وذات �صلة ومناف�صــة مفتوحة. 

5.3

اإنهاء فرتة 
والية كبري 
االإح�صائيني

ال ميكــن اإنهــاء فــرتة واليــة كبــري االإح�صائيــني قبــل انق�صــاء اأجلهــا الأي �صــبب مــن 
االأ�صــباب املتعلقــة باملبــادئ االإح�صائيــة اإال للدوافــع التاليــة:

ا�صتقالة كبري االإح�صائيني؛  اأ. 
ب. �صحب اجلن�صية؛ 

قــرار مكمــة يعلــن فيــه اأن كبــري االإح�صائيــني غــري قــادر علــى العمــل، اأو اأن  ت. 
قدرتــه علــى العمل مدودة؛

ث. حكــم قانــوين �صــادر عــن مكمة ب�صــاأن جرمية متعمدة اأو �صــجن وفقا حلكم 
املحكمة القانوين؛ 

وفاة كبري االإح�صائيني، ويف هذه احلالة تعتر الواجبات منتهية. ج. 
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6.3

م�صوؤوليات 
كبري 

االإح�صائيني

املهــام املن�صو�ــس عليهــا يف هــذا القانــون تكفــل اال�صــتقلل املهنــي للموظفــني امل�صــوؤولني. 
يتــوىل كبــري االإح�صائيــني تعزيــز اال�صــتقللية املهنيــة للنظــام االإح�صائــي الوطنــي وقيــادة 
التطويــر اال�صــرتاتيجي للإح�صــاءات الر�صــمية وال�صــراكات وعلقــات اأ�صحــاب امل�صلحــة 
مــن اأجــل تعزيــز قيمــة االإح�صــاءات الر�صــمية. ميثــل كبــري االإح�صائيــني النظــام االإح�صائي 
الوطنــي علــى امل�صــتويني الوطنــي والدويل ويتوىل تن�صــيق التعاون الــدويل للنظام االإح�صائي 

الوطني.
يجــب اأن يكــون كبــري االإح�صائيــني م�صــوؤوال عــن االإدارة التنفيذيــة العامــة جلهــاز االإح�صــاء 
الوطنــي وموظفيــه، مبــا يف ذلــك مكاتبــه املركزيــة واملحليــة )اإن اأمكــن(، وفــق الت�صــريعات 
االإح�صائيــة الوطنيــة واال�صــتقلل املهنــي. كمــا يتعــني عليــه اتخــاذ قــرارات م�صــتقلة ب�صــاأن 
الهيكل التنظيمي للجهاز، ومهام وتعيينات املوظفني وكذلك ب�صاأن ا�صتخدام املوارد املتاحة 

لــدى اجلهاز.
ــنوية مبــا  ــنوات وال�ص ــة املتعــددة ال�ص يقــرر كبــري االإح�صائيــني متــوى الرامــج االإح�صائي
يف ذلــك املخرجــات االإح�صائيــة وتقاريــر التنفيــذ بالت�صــاور مــع م�صــتخدمي االإح�صــاءات 

وغريهــم مــن منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية.
يجــوز لكبــري االإح�صائيــني اإ�صــدار معايري ومبــادئ توجيهية، -مثل و�صــع اللوائح القانونية- 
علــى م�صــتوى النظــام االإح�صائــي ل�صمــان التــزام جميــع منتجــي البيانــات واالإح�صــاءات 

الر�صــمية بتطويــر وانتــاج ون�صــر اإح�صــاءات ر�صــمية مت�صــقة وعاليــة اجلــودة.
ميكــن لكبــري االإح�صائيــني اأن يــّروج ا�صــتخدام واعتمــاد املعايري والتف�صيــلت والت�صنيفات 
وامل�صطلحــات املطبقــة يف االإح�صــاءات الر�صــمية واملطبقــة اأي�صــا مــن قبــل امل�صــتجيبني يف 

جميــع امل�صــوح ومقدمــي البيانات وال�صــجلت االإداريــة والعموم.
كذلــك يجــب علــى كبــري االإح�صائيــني ت�صــهيل التف�صــري ال�صحيــح للإح�صــاءات ويحــق لــه 

التعليــق علــى كيفيــة ا�صــتخدام االإح�صــاءات وحــول اإ�صــاءة ا�صــتخدامها.

7.3

تفوي�س 
املنتجني 
االآخرين 

للإح�صاءات 
الر�صمية

يجــب اأن يكــون منتجــو االإح�صــاءات الر�صــمية االآخــرون كيانــات م�صــتقلة مهنيــًا لهــا اأن�صــطة 
ح�صريــة اأو اأ�صا�صــية تتعلــق بتطويــر االإح�صــاءات الر�صــمية واإنتاجها ون�صــرها واإي�صالها.

يكــون روؤ�صــاء الكيانــات االأخــرى املنتجــة للإح�صــاءات الر�صــمية م�صــوؤولني عــن تطويــر 
االإح�صــاءات الر�صــمية واإنتاجهــا ون�صــرها واإبلغهــا، علــى النحــو املحــدد يف الرنامــج 

االإح�صائــي ال�صــنوي.
يتم تعيني روؤ�صــاء منتجي االإح�صاءات الر�صــمية االآخرين على اأ�صا�ــس وظيفة �صــاغرة معلن 

عنها ويف اإطار مناف�صة مفتوحة ت�صتند على اأ�صا�س الكفاءة املهنية ذات ال�صلة.
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الف�صل الرابع: املجل�س اال�صت�صاري االإح�صائي والهيئات اال�صت�صارية االأخرى

1.4

تعريف املجل�س 
اال�صت�صاري 
للإح�صاء

ينبغــي علــى املجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صــاء اإ�صــداء امل�صــورة للحكومــة وكبــري االإح�صائيــني 
ب�صاأن الق�صايا ذات االأهمية اال�صرتاتيجية للإح�صاءات الر�صمية لـ “ا�صم الدولة” يجب اأن 

تكون والية املجل�ــس اال�صت�صــاري االإح�صائي وتكوينه، وكذلك اأعماله، علنية.

2.4

تكوين املجل�س 
اال�صت�صاري 
االإح�صائي

يتكــون املجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صــاء علــى االأقل مــن “ الرقم” اأع�صاء يتــّم تعيينهم لتمثيل 
اأو�صــع نطــاق ممكــن مــن خمتلــف فئــات امل�صــتخدمني. ويجــب اأال ي�صــكل ممثلي القطــاع العام 
االأغلبية يف املجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صاء. كذلك يجب اأن يكون كبري االإح�صائيني ع�صوا 
ود  يف املجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صــاء، ويتــوىل جهــاز االإح�صــاء مهــام االأمانــة العامــة. ويــَزّ
ــاء باملــوارد الكافيــة وال�صروريــة  ــاري للإح�ص ــاء الوطنــي املجل�ــس اال�صت�ص جهــاز االإح�ص

لتغطيــة تكاليــف اأداءه.

3.4

تعيني اأع�صاء 
املجل�س 

اال�صت�صاري 
للإح�صاء

يتــم تعيــني اأع�صــاء املجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صــاء مــن قبــل “احلكومة/رئي�ــس الدولة” بناء 
على اقرتاح الهيئات اأو املجموعات التي �صيتم متثيلها. وتقت�صر فرتة توليهم املن�صب على 
“الرقــم” �صــنوات. ينتخــب املجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صــاء مــن بــني اأع�صائــه رئي�صــا، ويتوىل 

كبــري االإح�صائيــني توفري االأمانة العامة للمجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صاء.
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4.4

مهام املجل�س 
اال�صت�صاري 
للإح�صاء

يتوىل املجل�س االإح�صائي اال�صت�صاري املهام التالية:
تقــدمي مقرتحــات مــن اأجــل التطويــر اال�صــرتاتيجي للإح�صــاءات الر�صــمية و�صمــان اأن  اأ. 

تعك�ــس الرامــج االإح�صائيــة احتياجــات املجتمــع واأولوياته مــن املعلومات؛
الرامــج  تنفيــذ  وتقييــم  الوطنــي  االإح�صــاء  وامل�صــاءلة يف نظــام  ال�صــفافية  تعزيــز  ب. 

االإح�صائيــة ومتابعــة عمليــة تنفيــذ اأن�صــطة التطويــر اال�صــرتاتيجي؛
العمــل علــى �صمــان احــرتام املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية وتقييــم مــدى  ت. 

االمتثــال لهــا؛ وتقــدمي امل�صــورة ب�صــاأن ق�صايــا االمتثــال لها؛
الت�صــجيع علــى ا�صــتخدام االإح�صــاءات الر�صــمية كاأ�صا�ــس اأدلــة لل�صيا�صــات العامــة  ث. 

والتقييــم واتخــاذ القــرار؛
اإبــداء الــراأي يف الرامــج االإح�صائيــة متعــددة ال�صــنوات وال�صــنوية وعمليــات تنفيذهــا  ج. 

والنظــر يف انعكا�صــات تخ�صي�ــس امليزانيــة علــى تنفيــذ الرامــج االإح�صائيــة؛
اعتمــاد النظــام الداخلــي للمجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صــاء لتنظيــم اأعمالــه ومهامــه،  ح. 

وكيفيــة �صنــع القــرار فيه
يجــوز للمجل�ــس اال�صت�صــاري االإح�صائــي اإجــراء تقييمــات خارجيــة م�صــتقلة ملجــاالت اأو  خ. 

اأن�صــطة اأو كيانــات تنظيميــة مــددة �صمــن النظام االإح�صائــي الوطني.

5.4

تعريف 
الهيئات 

اال�صت�صارية 
االأخرى

يجــوز لكبــري االإح�صائيــني اإن�صــاء هيئــات ا�صت�صــارية اأخــرى ت�صــم اأع�صــاء مــن داخــل 
النظــام االإح�صائــي الوطنــي وخارجــه، دعما للأن�صــطة اال�صــرتاتيجية واملنهجية يف 
االإح�صــاءات الر�صــمية. وتكــون واليــات هــذه الهيئــات وتكوينهــا، ف�صل عــن عملها، 

علنية.

الف�صل اخلام�س: تن�صيق النظام االإح�صائي الوطني والرامج االإح�صائية

1.5

تن�صيق 
االأن�صطة 

االإح�صائية 
الوطنية

يتوجــب علــى جهــاز االإح�صــاء الوطني اإ�صــدار معايري ومبادئ توجيهيــة تطَبّق على 
جممــل النظــام االإح�صائــي الوطنــي. ويجــب على منتجي االإح�صاءات الر�صــمّية يف 
النظام االإح�صائي ا�صتخدام هذه املفاهيم والتعريفات والتف�صيلت والت�صنيفات 
واالأ�صــاليب املوحــدة واملتفــق عليهــا دوليــا ووفــق مــا يقــرره جهــاز االإح�صــاء الوطنــي 
اأينمــا اأمكــن ذلــك. ويعــزز جهــاز االإح�صــاء الوطني املمار�صــات املوحــدة يف النظام 

االإح�صائي الوطني باأ�صــره.
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2.5

برجمة 
االأن�صطة 

االإح�صائية 
الوطنية

يتــوىل جهــاز االإح�صــاء الوطنــي مهمــة و�صــع اخلطــط والرامــج االإح�صائيــة، مبــا 
يف ذلك الرنامج االإح�صائي متعدد ال�صنوات والرنامج االإح�صائي �صنوي، وذلك 
بالت�صاور الوثيق مع منتجي البيانات االإدارية وم�صتخدمي االإح�صاءات واملجيبني.
ويجــب اأن تكــون هــذه الرامــج االإح�صائيــة، ركيــزة رئي�صــية للإدارة اال�صــرتاتيجية 

والت�صــغيلية الفعالة ولتن�صــيق االأن�صطة يف النظام االإح�صاء الوطني.
كمــا ي�صــارك منتجــو االإح�صــاءات الر�صــمية االآخــرون يف العمليــة ويقدمــون اإىل 

جهــاز االإح�صــاء الوطنــي املعطيــات اللزمــة لتنفيــذ هــذه املهمــة.

3.5

معايري 
االعتماد 
ملنتجي 

االإح�صاءات 
الر�صمية

يقــرر كبــري االإح�صائيــني اإدراج املنتجــني يف النظــام االإح�صائــي الوطنــي كمنتجني 
للإح�صــاءات الر�صــمية، واإدراج خمرجاتهــم واالأن�صــطة ذات ال�صلــة يف م�صــاريع 
الرامــج االإح�صائيــة بنــاًء علــى عملية �صــفافة وموثقة با�صــتخدام املعايــري التالية: 

اأن يثبــت املنتــج قدرتــه وا�صــتعداده للمتثــال الأحــكام قانون االإح�صــاء ومبادئ  اأ. 
االإح�صــاءات الر�صــمية،

يجــب اأال تكــون املخرجــات واالأن�صــطة االإح�صائيــة مماثلــة لتلــك التــي يقوم بها  ب. 
منتجــون اآخــرون ويجــب اأال تــوؤدي اإىل عٍبء اإ�صــايف على املجيبني

4.5

االإبلغ عن 
الرامج 

االإح�صائية

الوثيــق مــع منتجــي االإح�صــاءات  بالتن�صــيق  الوطنــي،  يتــوىل جهــاز االإح�صــاء 
الر�صــمية االآخريــن، م�صــوؤولية االإبــلغ عــن تنفيــذ الرامــج االإح�صائيــة، واالإفــادة 
ب�صــاأن اأدائهــا والتدابــري املتخــذة لتح�صــني الرامــج واالأن�صــطة امل�صــتقبلي اإذا لــزم 
االأمر. وحتال التقارير اإىل املجل�س اال�صت�صاري االإح�صائي اأو اأي هيئة اأخرى متثل 

م�صــتخدمي االإح�صــاء الإبــداء الــراأي.
وُيعلن عن تقارير التنفيذ وراأي املجل�س اال�صت�صاري االإح�صائي.

5.5

هدف ونطاق 
الرنامج 

االإح�صائي 
متعّدد 
ال�صنوات

يتــم و�صــع برنامــج اإح�صائــي متعدد ال�صــنوات للنظــام االإح�صائــي الوطني لتحديد 
ــة  ــة”، بهــدف تلبي ــم الدول ــمية لـــ “ا�ص ــاءات الر�ص ــرتاتيجي للإح�ص ــر اال�ص التطوي

احتياجــات امل�صــتخدمني احلاليــة واجلديدة.
كمــا يجــب اأن يوفــر الرنامــج االإح�صائــي متعــدد ال�صــنوات روؤيــة واأولويــات لتطويــر 
ــة، واإجنــاز  ــة اأو عــدد اآخــر” التالي ــنوات “ خم�ص ــي لل�ص ــي الوطن النظــام االإح�صائ
عمليات الت�صليم املطلوبة واإجراءات التطوير، مع مواءمة ذلك مع املوارد اللزمة.
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6.5

هدف ونطاق 
الرنامج 

االإح�صائي 
ال�صنوي

يتــم و�صــع برنامــج اإح�صائــي �صــنوي للنظــام االإح�صائــي الوطنــي كل عــام الإعطــاء 
الطابــع الت�صــغيلي للرنامــج االإح�صائــي متعــدد ال�صــنوات ولتحديــث قائمــة منتجــي 

االإح�صــاءات الر�صــمية مبــا يف ذلــك:
االإح�صاءات الر�صمية التي �صيتم اإ�صدارها؛ اأ. 

امل�صــوحات االإح�صائيــة التــي �صــيتم اإجراءهــا مــن قبــل منتجــي االإح�صــاءات  ب. 
الر�صــمية وتقديــر عــبء اال�صــتجابة؛ 

جميــع عمليــات نقــل البيانــات االإداريــة اأو بيانــات مــن م�صــادر اأخــرى اإىل  ت. 
منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية؛ 

اأن�صــطة التطويــر الرئي�صــية اخلا�صــة باالإح�صــاءات الر�صــمية التــي تعتــر  ث. 
ذات اأولويــة، مبــا يف ذلــك برامــج التدريــب الرئي�صــية، التــي يتعــني على منتجي 

االإح�صــاءات الر�صــمية تنفيذهــا؛ 
ال�صجلت االإح�صائية التي يجب حفظها وتطويرها. ج. 

6.5

اعتماد 
الرامج 

االإح�صائية 

ال�صــنوات  متعــددة  االإح�صائيــة  الرامــج  الوطنــي  االإح�صائــي  اجلهــاز  يقــدم 
وال�صــنوية اإىل املجل�ــس اال�صت�صــاري للإح�صاء اأو اإىل هيئة اأخرى متثل م�صــتخدمي 
االإح�صــاءات الإبــداء الــراأي ومــن َثــمَّ اعتمادها الحًقا من طرف الهيئة املنا�صــبة يف 

موعــد ال يتجــاوز “2-3” اأ�صــهر قبــل بــدء الفــرتة املرجعيــة للرنامــج.
ال يجــوز للهيئــة التــي توافــق علــى الرامــج االإح�صائيــة اأن تتدخــل يف الق�صايــا التــي 
يغطيها اال�صتقلل املهني، اأو يف االأن�صطة االإح�صائية لل�صلطات الوطنية امل�صتقلة.

6.5
موارد للإنتاج 

االإح�صائي
توفــري املــوارد الب�صــرية واملاليــة والتقنية الكافية ملنتجي االإح�صاءات الر�صــمية من 

اأجل تنفيذ الرامج االإح�صائية.

الف�صل ال�صاد�س: جمع البيانات

1.6
التفوي�س 

جلمع البيانات 

كان  اأيــا  البيانــات  جميــع  اىل  الو�صــول  الر�صــمية  االإح�صــاءات  ملنتجــي  يحــق 
ــتوى  ــى امل�ص ــواء منهــا البيانــات العامــة اأو اخلا�صــة( وجتميعهــا عل م�صدرهــا )�ص
التف�صيلــي املطلــوب، مبــا يف ذلــك املعرفــات، جماًنــا وللأغرا�ــس االإح�صائيــة. 
واإعــادة  اال�صــتجابة  عــبء  مــن  باحلــد  الر�صــمية  االإح�صــاءات  منتجــو  يلتــزم 
ا�صــتخدام البيانــات املتوفــرة مــع مراعاة م�صادرها. اإذا مل تكــن امل�صادر متوفرة، 

يجــوز احل�صــول علــى البيانــات مــن خــلل امل�صــوحات االإح�صائيــة.
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2.6

مهمة جمع 
البيانات بطرق 

م�صوؤولة

ــّم فيهــا مراعــاة جــودة  ــات بطريقــة يت ــة جمــع البيان ــم عملي يجــب اأن يقــع ت�صمي
ــتجابة. االإح�صائيــات وتكاليــف توفــري البيانــات وعــبء اال�ص

3.6

تفوي�س 
مبعاجلة 
البيانات 

داخل النظام 
االإح�صائي 

الوطني

ب�صــرف النظــر عــن اأ�صــاليب جمــع البيانــات وم�صادرهــا، فــاإن البيانــات التــي 
يح�صل عليها منتجو االإح�صاءات الر�صمية الأغرا�س اإح�صائية تقع �صمن واليتهم 
ويتوجــب عليهــم معاجلتهــا وتخزينهــا ون�صــرها واالت�صــال مــن خللهــا مبــا يتوافــق 

متامــا مــع اأحــكام هــذا القانــون االإح�صائي. 
يحــق ملنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية حتريــر البيانات والتحقق مــن �صحتها، ودمج 
البيانــات مــن م�صــادر خمتلفة وتنفيذ تكامل البيانات الفردية ح�صرًيا للأغرا�س 

االإح�صائية وا�صتخدام املنهجيات والتقنيات االإح�صائية ح�صب االقت�صاء.

4.6

تبادل البيانات 
داخل النظام 
االإح�صائي 

الوطني

منتجــي  علــى  يجــب  االإح�صائيــة،  بال�صــرّية  املتعلقــة  االأحــكام  حــدود  �صمــن 
النظــام  �صمــن  الو�صفيــة  والبيانــات  البيانــات  تبــادل  الر�صــمية  االإح�صــاءات 
ــات وحت�صــني جودتهــا. ــة يف جمــع البيان ــي لتجنــب اأي ازدواجي ــي الوطن االإح�صائ

5.6

اإعلم 
املبحوثني يف 
الدرا�صات 

اال�صتق�صائية

يحــق للمبحوثــني االإطــلع علــى اأغرا�س امل�صــوحات االإح�صائية ونطاقها واأ�صا�صــها 
القانوين، وكذلك ب�صاأن ا�صتخدامات البيانات، والتدابري اللزمة ل�صمان �صريتها 

6.6
امل�صاركة يف 

االإ�صتق�صاءات

تكــون امل�صــاركة يف امل�صــوحات االإح�صائيــة اإلزاميــة )للكيانــات اخلا�صــة والعامــة(. 
وميكــن اعتبــار م�صــاركة االأ�صــخا�س واالأ�صــر املعي�صــية وجميــع املجيبــني االآخرين يف 
درا�صــة ا�صــتق�صائية اإح�صائيــة معينــة اإلزاميــة يف الرنامــج االإح�صائــي ال�صــنوي 

جلميــع املجيبــني اأو بع�ــس منهــم وللإجابــة عــن جميع االأ�صــئلة اأو عــن بع�صها.

7.6
م�صوؤوليات 
امل�صتجيبني

يجــب اأن تكــون املعلومــات املقدمة يف امل�صــح االإح�صائي �صحيحــة وتقدم يف غ�صون 
االإطــار الزمنــي املطلــوب، بال�صــكل املطلــوب ودون مقابــل. )يف حــاالت ا�صــتثنائية، 
يجــوز ملنتــج االإح�صــاءات الر�صــمية اأن يقــرر مكافــاأة املجيبــني مــن االأ�صــر املعي�صــية 

علــى درا�صــة ا�صــتق�صائية تفر�ــس عبئا كبريا(.

8.6
املتابعة مع 
امل�صتجيبني

يجــب تزويــد منتجــي االإح�صاءات الر�صــمية باملعلومــات ال�صرورية التــي تخّول لهم 
الو�صول اإىل امل�صتجيبني.

يحــق ملنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية اإعــادة االت�صــال باملجيبــني يف حــال عدم تلّقي 
رد منهــم بحلــول املوعــد النهائــي للإ�صــتق�صاء، اأو اإذا مت الك�صــف عــن تناق�صــات اأو 

ثغــرات يف البيانــات املجمعــة.



96

9.6

تفوي�س 
للو�صول اإىل 

البيانات 
االإدارية

يلتــزم مقدمــو البيانــات االإداريــة بتزويــد منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية، جماًنــا، بالبيانات 
التــي بحوزتهــم، مبــا يف ذلك املعرفات، على م�صــتوى التفا�صيل اللزمــة الإنتاج االإح�صاءات 
الر�صــمية. كمــا يلتزمــون بتزويدهم بالبيانات الو�صفيــة، حيثما اأمكن، من اأجل تقييم جودة 

البيانات.
يجــب علــى مقدمــي البيانــات االإدارية احلفاظ على ا�صــتمرارية توفــري البيانات االإدارية اإىل 

اأق�صى حد ممكن..

10.6

التزام مزودي 
البيانات 
االإدارية 
بالت�صاور

يتعــني علــى مــزودي البيانــات االإداريــة، قبــل اتخــاذ القــرار، ا�صت�صــارة جهــاز االإح�صــاء 
الوطني، وعند االقت�صاء، املنتجني االآخرين للإح�صاءات الر�صمية، حني يخططون لتطوير 
جمموعــة جديــدة مــن اآليــات جمــع البيانــات اأو تنفيــذ مراجعــة رئي�صــية فيمــا يتعلــق بجمــع 

البيانــات اأو معاجلتهــا بطريقــة قــد توؤثــر علــى البيانــات املقدمــة للإح�صــاءات الر�صــمية.

11.6
ال�صجلت 
االإح�صائية

يجــوز جلهــاز االإح�صــاء الوطنــي اإن�صــاء �صــجلت اإح�صائيــة واالحتفــاظ بهــا، 
ال�صــتخدامها ح�صــرا الأغرا�ــس اإح�صائيــة. وت�صــري ال�صــجلت االإح�صائيــة اإىل 
قوائــم الوحــدات االإح�صائيــة وخ�صائ�صها، مبا يف ذلــك املّعرفات ال�صرورية الإنتاج 

االإح�صــاءات.

الف�صل ال�صابع: ال�صرّية االإح�صائية

1.7

تعريف 
البيانات 
اخلا�صعة 
لل�صرية 

االإح�صائية

البيانــات الفرديــة اخلا�صعــة لل�صــرية االإح�صائيــة هــي البيانــات التــي ت�صــمح بتحديــد هويــة 
االأ�صــخا�س الطبيعيني اأو املعنويني، اإما ب�صورة مبا�صــرة اأو غري مبا�صــرة، وبالتايل الك�صــف 
عــن املعلومــات الفرديــة. تخ�صــع املعلومــات التي ي�صرح باأنها من اأ�صــرار الدولة على اأ�صا�ــس 

)ا�صــم القانون( ال�صــرية االإح�صائية.

2.7
اال�صتثناء من 

ال�صرية

ال يجــوز ن�صــر االإح�صــاءات، التــي قــد جتعــل مــن املمكــن التعــرف علــى �صــخ�س طبيعــي اأو 
اعتباري، واالإبلغ عنها اإال اإذا اأعطى ال�صخ�س موافقته على الك�صف عن البيانات ب�صكل ال 
لب�ــس فيه. االإح�صاءات التي ت�صــري اإىل ال�صــلطات الوطنية اأو املحلية لي�صــت ممية بال�صرية 
االإح�صائيــة، مــا مل ُيعلــن اأنهــا مــن اأ�صــرار الدولــة. ميكــن لرئي�ــس االإح�صائيــني التنــازل عــن 
حمايــة ال�صــرية االإح�صائيــة للأ�صــخا�س االعتباريــني االآخريــن يف القطــاع العــام. قد يتنازل 
كبــري االإح�صائيــني عــن حمايــة ال�صــرية االإح�صائيــة للبيانــات املتاحــة للجمهــور، وفقــا 

للت�صــريعات االأخــرى، مــع مراعــاة ق�صايــا اجلــودة واملوثوقيــة ذات ال�صلــة.
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3.7

اال�صتخدام 
احل�صري 
للأغرا�س 
االإح�صائية

يجــب علــى منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية ا�صــتخدام البيانــات الفرديــة ح�صريــا للأغرا�س 
االإح�صائيــة. ال يجــوز ا�صــتخدام البيانــات الفرديــة التــي مت احل�صــول عليهــا الأغرا�ــس 
اإح�صائيــة ح�صريــا يف اأي حتقيــق اأو مراقبــة اأو اإجــراءات قانونيــة اأو اتخــاذ قــرار اإداري اأو 
اإجــراءات اأخــرى مماثلــة واملتعلقــة ب�صــخ�س طبيعــي اأو اعتبــاري مــن قبــل اأي �صــلطة مليــة 
اأو منظمة دولية. ولكن يجوز ا�صتخدام البيانات الفردية كبّينة �صد من قدم معلومات غري 
�صحيحــة.  يجــب علــى كل منتــج للإح�صــاءات الر�صــمية حمايــة البيانــات ال�صــرية بطريقة ال 
ميكــن مــن خللهــا حتديــد هويــة ال�صــخ�س الطبيعــي اأو االعتبــاري، �صــواء ب�صــكل مبا�صــر اأو 
غري مبا�صــر؛ وكذلك، التي قد ي�صــتخدمها طرف ثالث عندما يتم اأخذ جميع الو�صــائل ذات 

ال�صلــة يف االعتبــار.

4.7

معاجلة 
البيانات 

بطريقة اآمنة

واملجاميــع  الفرديــة  البيانــات  حمايــة  الر�صــمية  للإح�صــاءات  منتــج  كل  علــى  يجــب 
واالإح�صــاءات ال�صــرية قبــل اإ�صدارهــا؛ واتخــاذ جميع التدابــري التنظيميــة واالإدارية والفنية 

اللزمــة ملنــع و�صــول االأ�صــخا�س غــري امل�صــرح لهــم.

5.7

تخزين 
البيانات 

بطريقة اآمنة

ميكــن ملنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية معاجلــة وتخزيــن البيانــات الفرديــة با�صــتخدام 
ــة معرفــات طــوال الفــرتة اللزمــة للأغرا�ــس االإح�صائي

6.7

اال�صتخدام 
العام والو�صول 
اإىل البيانات 

الفردية

ــتخدم،  ــة الأي م�ص ــات الفردي ــاح عــن البيان ــمية االإف�ص ــاءات الر�ص ال يجــوز ملنتجــي االإح�ص
اإال يف ظــل تنظيــم �صــارم مللفــات اال�صــتخدام العــام والبيانــات الفرديــة الأغرا�ــس البحث مبا 

يتما�صــى مــع لوائــح قانــون االإح�صاء.
ال يجــوز ملنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية اإنتــاج واإ�صــدار ملفــات اال�صــتخدام العــام مــن 
البيانــات الفرديــة اإال اإذا متــت معاجلــة البيانــات بحيــث تتــم اإزالــة املعرفــات وبطريقــة ال 
متكن من التعرف على االأ�صــخا�س الطبيعيني اأو االعتباريني باأي �صــكل من االأ�صــكال، �صــواء 
ب�صــكل مبا�صــر اأو غــري مبا�صــر. ولتحديــد مــا اإذا كان ميكــن التعرف على ال�صــخ�س الطبيعي 
اأو االعتبــاري ب�صــكل غــري مبا�صــر، يجــب االأخــذ يف االعتبــار جميع الو�صــائل ذات ال�صلة التي 

ميكــن ا�صــتخدامها ب�صــكل معقــول مبــا يف ذلــك اأي معلومــات من�صــورة اأخــرى.

7.7

الو�صول اإىل 
البيانات 
الفردية 
اخلا�صة 
بالنظام 

االإح�صائي 
الوطني

يحــق جلهــاز االإح�صــاء الوطنــي واملنتجــني االآخريــن للإح�صاءات الر�صــمية تبــادل البيانات 
الفردية، مبا يف ذلك املعرفات والبيانات ال�صــرية االأخرى، ح�صرًيا للأغرا�س االإح�صائية 

ويف جمال اخت�صا�س كل منهم يف االإح�صاءات الر�صــمية.
يجــب اأن يفو�ــس كبــري االإح�صائيــني كل عمليــة نقــل مــن هذا القبيــل واأن يتم توثيق ال�صــروط 
يف اتفاقيــة موقعــة. كمــا يجــب و�صــع قائمــة بجميــع عمليات االإر�صــال واتاحتهــا للجمهور عند 

الطلب.
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8.7

الو�صول اإىل 
البيانات 
ال�صرية 

الأغرا�س 
البحث

يجــوز ملنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية، عند الطلــب، منح حق الو�صــول اإىل بياناتهم الفردية 
مل�صــاريع البحث العلمي مبا يتما�صــى مع ال�صــروط واالأحكام التي يحددها كبري االإح�صائيني 

ح�صب املبادئ التالية:
اأ( مُينــح الو�صــول للأغرا�ــس االإح�صائيــة والبحثيــة فقــط، ولي�ــس الأي ا�صــتخدام اإداري اأو 

ق�صائــي اأو اأي ا�صــتخدام برجمــي اآخــر، وال لتبــادل البيانــات فيمــا بعد؛
ب( يجــب اأن ي�صــتند قــرار منــح حــق الو�صــول اأو عــدم منحــه اإىل و�صــف تف�صيلــي للغر�ــس 

واالأهــداف واملنهجيــات؛
ج( يقت�صــر الو�صــول اىل البيانــات ذات ال�صلــة املبا�صــرة وال�صروريــة لتحقيــق غر�ــس 

واأهــداف م�صــروع البحــث ح�صريــا؛
د( مُينــح الو�صــول جماًنــا اأو ب�صــعر يغطــي تكاليــف املعاجلــة واخلدمــات املبا�صــرة للبيانــات 

فقط؛
ه( ال ت�صمل البيانات املقدمة الأغرا�س البحث املعرفات؛

و( يجــب اأن يقــدم منتــج االإح�صــاءات الر�صــمية �صمانــات اأمنيــة كافيــة ومــددة لتقليــل 
خماطــر اخل�صــارة اأو الو�صــول غــري امل�صــرح بــه اأو االإتــلف اأو التعديــل اأو الك�صــف غــري 
املق�صــود اأو غــري املنا�صــب عــن البيانــات الفرديــة التــي يتــم منــح الو�صــول اإليهــا الأغرا�س 

البحث؛
ز( يجــب اإتاحــة قائمــة بجميــع ت�صاريــح الو�صــول اإىل البيانــات الأغرا�ــس البحــث عنــد 

ــاءلة؛ امل�ص
ح( يجــب اإتاحــة تقاريــر البحــث والتحليــلت القائمــة علــى نتائــج الو�صــول اإىل البيانــات 

االإح�صائيــة للجمهــور.
قبــل اأن يــاأذن منتــج االإح�صــاءات الر�صــمية ويف جمــال م�صــوؤوليته، بالو�صــول اإىل البيانــات 
الفرديــة اخلا�صعــة لل�صــرية االإح�صائيــة للبحــث العلمــي، يجــب التاأكــد مــن اأن الطــرف 
امل�صــتفيد لديه البنية التحتية التقنية واإطار احلماية الكاملة للبيانات ال�صــرية وفًقا للقانون 

االإح�صائــي.
ميكــن ملنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية حتديــد �صــعر كتعوي�ــس عــن التكاليــف االإ�صافيــة التــي 

يتكبدهــا اإعــداد البيانــات، علــى النحــو املنظــم يف ]ا�صــم القانــون القانــوين[.
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التزام ال�صرية9.7

ي�صري االلتزام بال�صرية عند تويل مهام يف االإح�صاءات الر�صمية لـــ:
اأ( جميــع املوظفــني الدائمــني واملوؤقتــني يف جهــاز االإح�صــاء الوطنــي وغريهــم مــن منتجــي 

االإح�صــاءات الر�صــمية؛
ب( اأي اأ�صخا�س اآخرين خمول لهم الو�صول اإىل البيانات اخلا�صعة لل�صرية االإح�صائية.

يظــل االلتــزام ملزًمــا حتــى بعــد توقــف ال�صــخ�س عــن وظائفــه الــواردة يف النقطتــني )اأ( و 
)ب( اأعــله.

10.7
التعاقد مع 
طرف ثالث

ــى اأجــزاء مــن املهــام  ــمية التعاقــد مــع طــرف ثالــث، عل ــاءات الر�ص ميكــن ملنتجــي االإح�ص
املتعلقة باالإنتاج االإح�صائي اأو اأن�صــطة الدعم عندما ميكن �صمان احلماية الكاملة لل�صــرية 

االإح�صائيــة واال�صــتقلل املهنــي. 
كمــا يتوجــب علــى مــن يجــري التعاقــد معهــم احلفــاظ علــى �صــرية البيانــات 
وا�صــتخدامها ح�صــرا الأداء مهامهــم املتعاقــد عليهــا و�صمــن املــدة املحــددة يف 

اتفاقيــات العقــد.

الف�صل الثامن: جودة االإح�صاءات الر�صمية

1.8
االلتزام 
باجلودة

يلتــزم منتجــو االإح�صــاءات الر�صــمية بتقييــم وحت�صــني جــودة االإح�صــاءات الر�صــمية ب�صفــة 
م�صتمّرة فيما يتعلق مبلءمتها ودقتها وموثوقيتها وح�صن توقيت اإتاحتها وااللتزام مبواعيد 

ن�صرها، وكذلك �صفافيتها وو�صوحها وات�صاقها وقابليتها للمقارنة.
واإنتاجهــا ون�صــرها ملعايــري  ل�صمــان اجلــودة االإح�صــاءات الر�صــمية، يخ�صــع تطويرهــا 
مددة واأ�صاليب من�صقة فيما يخ�ّس نطاقها ومفاهيمها وتعاريفها ووحداتها وت�صنيفاتها. 
ويتــم ذلــك وفًقــا ملبــادئ االإح�صــاءات الر�صــمية علــى النحــو املحــدد يف القانــون االإح�صائــي 

واملعايــري والتو�صيــات االإح�صائيــة املتفــق عليهــا دولًيــا.
حتريــر  الر�صــمية  االإح�صــاءات  ملنتجــي  يحــق  الر�صــمية،  االإح�صــاءات  جــودة  لتح�صــني 
البيانات والتحقق من �صحتها، ودمج البيانات من م�صادر خمتلفة، والربط بني ال�صجلت 
ومطابقــة البيانــات الفرديــة ح�صرًيــا للأغرا�ــس االإح�صائيــة وا�صــتخدام تقنيــات واأ�صــاليب 

التقديــر االإح�صائــي ل�صــد الفجــوات.
ينبغــي علــى منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية وبطريقــة موحــدة، توثيــق امل�صــادر واالأ�صــاليب 
امل�صــتخدمة يف عمليــة االإنتــاج، ف�صــل عــن جمموعات البيانات الناجتــة عنها. ويجب اإبقاء 
امل�صتخدمني على عٍلم مب�صادر وطرق االإنتاج االإح�صائي وجودة املخرجات االإح�صائية 

من خــلل البيانات الو�صفية
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تقييم اجلودة2.8

يتم ا�صت�صارة امل�صتخدمني بانتظام فيما يتعلق بجودة االإح�صاءات الر�صمية.
ي�صــعى منتجــو االإح�صــاءات الر�صــمية للح�صــول علــى اال�صــتجابة من امل�صــتجيبني لتح�صــني 

جودة جمع البيانات واخلدمات امل�صــداة من طرفهم.
يجــوز ملنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية التعــاون مــع االأو�صــاط العلميــة لتقييــم وحت�صــني 

ــمية. ــاءات الر�ص ــتخدام االإح�ص ــي با�ص ــجيع العمــل التحليل ــة وت�ص ــة االإح�صائي املنهجي
ميكــن خلــراء داخليــني وخارجيــني اإجــراء تقييمــات للبيئــة املوؤ�ص�صــية للنظــام االإح�صائــي 

وكذلــك االأن�صــطة االإح�صائيــة واملخرجــات التابعــة له.

الف�صل التا�صع: ن�صر املخرجات االإح�صائية والتوا�صل بها

1.9

ن�صر 
االإح�صاءات 
والتوا�صل بها

ــة ودقيقــة  ــب وبطريقــة اآني ــالها يف الوقــت املنا�ص ــمية واإر�ص ــاءات الر�ص ــر االإح�ص يجــب ن�ص
وبطريقة فعالة مع االمتثال الكامل للقانون االإح�صائي، ال �صيما فيما يتعلق بحماية ال�صرية 
االإح�صائية و�صمان الو�صول املتكافئ واملتزامن على النحو املطلوب مبوجب مبداأ احلياد.

2.9

الروزنامة 
املبدئية لن�صر 
االإح�صاءات

يقــوم ّكل منتــج للإح�صــاءات الر�صــمية بتحديــد الروزنامــة االإح�صائيــة املبدئيــة 
لن�صــر االإح�صــاءات وذلــك بو�صــع جــدول زمنــي م�صــبق قبــل ]2 - 3[ اأ�صــهر علــى االأقــل 
مــع االإ�صــارة اإىل تواريــخ واأوقــات الن�صــر املخطــط لهــا. كمــا يجــب اإبــلغ العمــوم بــاأي تغيــري 
يطراأ على تاريخ الن�صــر املحدد م�صــبقا وحتديد تاريخ جديد للن�صــر واإعلنه للعموم يف 

غ�صــون فــرتة زمنيــة معقولــة.

3.9

الن�صرات 
االإح�صائيات 

الر�صمية

ــة وتعليقــات  ــات و�صفي ــة ببيان ــمية م�صحوب ــات الر�ص ــرات االإح�صائي ــي اأن تكــون الن�ص ينبغ
تو�صيحيــة، واإتاحــة جميــع امل�صــتخدمني الو�صــول اإليهــا جماًنــا. ويجــوز ملنتجــي االإح�صاءات 
الر�صــمية حتديــد �صــعر املطبوعــات وغريهــا مــن املــواد، علــى النحــو املن�صو�ــس عليــه يف 
]ا�صــم القانــون[. يجــب متييــز االإح�صائيــات الر�صــمية بو�صــوح عــن اأي اإح�صائيــات اأخــرى 
عند ن�صــرها. يتّم ت�صحيح االأخطاء املكت�صــفة يف االإح�صائيات الر�صــمية املن�صــورة، ون�صــر 

الت�صحيحــات واإبــلغ امل�صــتخدمني يف اأقــرب وقــت ممكــن.
يحــق للم�صــتخدمني ا�صــتخدام االإح�صــاءات الر�صــمية والبيانــات الو�صفيــة ذات ال�صلــة يف 

منتجاتهــم اخلا�صــة مع االإ�صــارة اإىل م�صــدر البيانات

4.9

�صيا�صة ن�صر 
االإح�صاءات 

الر�صمية

ي�صع جهاز االإح�صاء الوطني:
اأ( �صيا�صــة ن�صــر وات�صــال من�صــقة ومقرونــة باإجــراءات �صــفافة يتــم تطبيقهــا عــر نظــام 

االإح�صــاء الوطنــي؛
ب( م�صطلحات موحدة لن�صر جميع االإح�صاءات الر�صمية والتوا�صل بها.

5.9
التنقيحات 

الرئي�صية
يجــب االإعــلن م�صــبًقا عــن التنقيحــات الرئي�صــية الناجتــة عــن التغيــريات التــي تطــراأ علــى 

املنهجيات.
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الف�صل العا�صر: اخلدمات االإح�صائية

1.10
توفري 

اخلدمات 
االإح�صائية

بنــاًء علــى طلــب العمــلء، ميكــن اأن يقدم منتجو االإح�صاءات الر�صــمية خدمــات اإح�صائية 
با�صــتخدام البيانــات املتوافــرة لديهــم والتــي مت جمعهــا اأو احل�صــول عليهــا الأغرا�ــس 
اإح�صائيــة اأو تلــك التــي وّفرهــا العميــل. يجب اأال تنال خدمــات املعاجلة االإح�صائية هذه من 

اإنتــاج وجــودة االإح�صــاءات الر�صــمية اأو م�صداقيــة النظــام االإح�صائــي الوطنــي.
ت�صــري اأحــكام ال�صــرية واأحــكام اجلــودة املن�صو�ــس عليهــا يف هــذا القانــون علــى خدمــات 

املعاجلــة االإح�صائيــة وب�صــكل كامــل.

2.10
تقدمي خدمات 

اأخرى

ميكــن ملنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية تقــدمي البنيــة التحتيــة لتكنولوجيــا املعلومــات اأو 
ــة  ــة واحلماي ــرية االإح�صائي ــان ال�ص ــريطة �صم ــة �ص غريهــا مــن اخلدمــات غــري االإح�صائي
املاديــة واملنطقيــة للبيانــات التي يتم جمعهــا اأو احل�صول عليها الأغرا�س اإح�صائية. بالنظر 
للت�صريعات الد�صتورية الوطنية، قد يكون من ال�صروري الف�صل ال�صارم للبيانات من حيث 

التنظيــم واملوظفــني والنطــاق.

3.10

متويل 
اخلدمات 
االإح�صائية

يتحمــل العمــلء التكاليــف االإ�صافيــة املرتتبــة عــن خدمــات املعاجلــة االإح�صائيــة وفقــا 
لل�صــعر الذي يحدده منتج االإح�صاءات الر�صــمية، كما هو من�صو�س عليه يف ]ا�صــم 
القانون[. يتم االحتفاظ بالدخل املتاأتي من خدمات املعاجلة االإح�صائية من قبل منتج 
االإح�صــاءات الر�صــمية، بحيــث يغطــي فقــط التكاليــف االإ�صافيــة لتنفيــذ الن�صــاط اخلدمــي 

وتطوير اخلدمــات االإح�صائية اللزمة.

4.10
�صفافية 

اخلدمات 
االإح�صائية

يجــب اإبــلغ العمــوم باخلدمــات االإح�صائيــة التــي يتــم اإجراوؤهــا بانتظــام. كمــا يجــب اإتاحــة 
خمرجــات اخلدمــات االإح�صائيــة، التــي يتــم تقدميها جمانــا، اىل جانب بياناتهــا الو�صفية، 

للعموم.

5.10

تقدمي خدمات 
جمع البيانات 

الأغرا�س 
اإح�صائية

يقــوم منتجــو االإح�صــاءات الر�صــمية بجمــع بيانــات مــددة بنــاًء علــى طلــب �صــلطة دوليــة اأو 
وطنيــة اأو ملية.

ال تعتــر اال�صــتجابة للم�صــوحات التــي يتــم اإجراوؤهــا بغر�ــس تقــدمي خدمــات اإح�صائيــة 
تت�صمــن جمــع البيانــات )بناًء على طلب �صــلطة اأخرى( اإلزامًيا للمبحوثني. ت�صــري االأحكام 
املتعلقة بامل�صــوحات االإح�صائية واأحكام ال�صــرية واأحكام اجلودة املن�صو�س عليها يف قانون 

االإح�صــاء ب�صــكل كامــل علــى اخلدمــات االإح�صائيــة التــي تت�صمن جمــع البيانات.
الف�صل احلادي ع�صر: التعاون الدويل

1.11
امل�صاركة يف 

اأن�صطة التعاون 
الدويل

يجــوز جلهــاز االإح�صــاء الوطنــي، ومنتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية االآخريــن، كل يف 
جمــال اخت�صا�صــه، امل�صــاركة بن�صــاط وب�صــكل فعــال يف العمــل الــدويل لتطويــر املعايــري 

والتو�صيــات االإح�صائيــة وتنفيذهــا.
يكــون جهــاز االإح�صــاء الوطنــي مركــز التن�صــيق جلميــع اأن�صــطة التعــاون التقنــي يف 
جمــال االإح�صــاءات الر�صــمية، وكذلــك جلميع التقييمات التــي تبادر بها املنظمات 
الدولية والتي تتعلق باالإح�صاءات الر�صمية ب�صرف النظر عن املجال االإح�صائي 

واملنتج.
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2.11
التبادل الدويل 

للإح�صاءات
يتــوىل جهــاز االإح�صــاء الوطني تن�صــيق تبادل االإح�صاءات الر�صــمية بني املنظمات 

وال�صلطات الدولية يف الدول االأجنبية مع مراعاة املتطلبات الت�صريعية.

3.11

التبادل الدويل 
للبيانات 
الفردية 
الأغرا�س 
اإح�صائية

ــد  ــمية االآخريــن، عن ــاءات الر�ص ــاء الوطنــي ومنتجــي االإح�ص ــح جهــاز االإح�ص يتي
االقت�صاء التبادل الطوعي للبيانات الفردية وغريها من البيانات ال�صرية الأغرا�س 
اإح�صائيــة ح�صــرا يف جمــال اخت�صا�ــس منتــج االإح�صاءات الر�صــمية لبلد اأجنبي. 
يجــب علــى جهــاز االإح�صــاء الوطنــي التاأكــد مــن اأن املتلقــي لديــه االإطــار القانــوين 

الــلزم لتوفــري احلمايــة الكاملة للبيانات ال�صــرية.
يجــب اأن تتــّم كل عمليــات اإر�صــال البيانــات واالإح�صــاءات بعــد ت�صريــح كبــار االإح�صائيني 
يف االأنظمة االإح�صائية الوطنية املعنية، ويجب توثيق ال�صروط يف اتفاقية تبادل موقعة. وال 
تعفــي هــذه االتفاقيــات منتجــي االإح�صــاءات الر�صــمية مــن م�صــوؤولية �صمــان �صــرية البيانات 

املتبادلــة. كمــا يجــب اإتاحــة قائمة بجميع عمليات االإر�صــال للعموم عند الطلب.
الف�صل الثاين ع�صر: االنتهاكات

1.12
انتهاك ال�صرية 

االإح�صائية

للأحــكام  االإح�صــاء  قانــون  يف  عليهــا  املن�صو�ــس  ال�صــرية  انتهــاكات  تخ�صــع 
املن�صو�ــس عليهــا يف ]ا�صــم الفعــل القانــوين، مثــل القانــون اجلنائــي[. كمــا يجب اأن 

تكــون العقوبــات املن�صو�ــس عليهــا فعالــة ومتنا�صــبة ورادعــة.
تتــّم مقا�صــاة اأي �صــخ�س اأو منظمــة تتوافــر لديه/هــا اإمكانية الو�صــول اإىل بيانات 
قبل ن�صرها، اأو بيانات خا�صعة لل�صرية االإح�صائية، وي�صتخدم/ت�صتخدم املعلومات 
الأغرا�س اأخرى غري تلك التي ي�صــمح بها القانون االإح�صائي اأو تنتهك �صــرية هذه 
البيانــات، وفًقــا ملــا ينظمــه ]ا�صــم قانــون قانــوين علــى �صــبيل املثــال للمعامــلت يف 

االأ�صــواق املالية الإ�صــاءة ا�صــتخدام املعلومات الداخلية[.

2.12

عدم االلتزام 
بتوفري 
البيانات

ُيغــّرم كّل جميــب اأو كيــان خا�ــس )يقــدم بيانــات عــن وحــدات اإح�صائيــة تخ�ــسّ 
غــريه(، ملــزم بتقــدمي بيانــات فرديــة، ميتنــع عــن توفريهــا عمــدا، اأو عنــد توفــري 
متعمــد لبيانــات كاذبــة اأو يف حالــة عــدم االمتثــال الأحــكام تقــدمي البيانــات ]كمــا يف 

املــادة[، كمــا هــو من�صو�ــس عليــه يف ]ا�صــم القانــون[.

3.12
ال�صلوك 
التع�صفي 

يف حالة ال�صــلوك التع�صــفي للمدعى عليه، والذي تبني على اأنه اإ�صــاءة ا�صــتخدام اأو 
تخويــف ملجمعــي البيانــات، اأو التدخــل يف عملية اجلمع، اأو انتحال �صفة امل�صــوؤولني 
االإح�صائيني، اأو ت�صجيع االآخرين على عدم االمتثال، فقد يتم تغرمي املدعى عليه 

على النحو املن�صو�س عليه يف ]ا�صم القانون[.
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الف�صل الثالث ع�صر: العلقة بالت�صريعات االأخرى

1.13

مواد متعلقة 
باالإح�صاءات 
يف ت�صريعات 

اأخرى

يجــب تكييــف اأي عمــل قانــوين اآخــر ي�صــري اإىل االإح�صــاءات الر�صــمية ليتوافــق مــع 
قانــون االإح�صــاء. يف حالــة ت�صارب الت�صــريعات، ت�صــري اأحكام قانــون االإح�صاء اأو 

اأي قانــون اآخــر مبنــي علــى قانون االإح�صــاء اأو مذكور فيه.
ال تعتــر االإح�صــاءات التــي تنتجهــا ال�صــلطات وفًقــا الأطرهــا التنظيميــة اخلا�صــة 

بهــا والتــي ال تتوافــق مــع اأحــكام القانــون االإح�صائــي، اإح�صاءات ر�صــمية.
يجــب اأن يراعــي تطويــر البيانــات واإنتاجهــا ون�صــرها اأحــكام ]اأ�صــماء االإجــراءات 
القانونية، مثل قانون االنفتاح على االأن�صطة احلكومية، وقانون املحفوظات وما اإىل 

ذلــك[ فقــط اإذا كانــت هــذه القوانــني ال تتعار�ــس مــع قانــون االإح�صــاء.

2.13

عدم التقُيّد 
بقانون حماية 

البيانات 
ال�صخ�صية

العلقة بني قانون االإح�صاء وقانون البيانات ال�صخ�صية هي كما يلي ]...[.
الر�صــمية،  االإح�صــاءات  الأغرا�ــس  ال�صــخ�صية  البيانــات  معاجلــة  تتــم  عندمــا 
قــد ين�ــس القانــون االإح�صائــي علــى ا�صــتثناءات مــن احلقــوق امل�صــار اإليهــا يف 
قانــون حمايــة البيانــات ال�صــخ�صية ]ميكــن الرجــوع اإىل مــواد مــددة مــن قانــون 
حمايــة البيانــات ال�صــخ�صية اأو اأي عمــل قانــوين اآخــر[، بالقــدر الــذي ي�صبــح اإنتــاج 
االإح�صاءات الر�صــمية، لدى مراعاة هذه القوانني اأمرا م�صــتحيل اأو تعيقه ب�صــكل 
خطــري، وبالتــايل، فــاإن هــذه اال�صــتثناءات �صروريــة لتنفيــذ الرامــج االإح�صائيــة.

3.13

عدم التقُيّد 
بالت�صريعات 

اخلا�صة 
بالو�صول 

اإىل البيانات 
الفردية

العلقــة بــني القانــون االإح�صائــي والقوانــني االأخــرى التــي حتــدد اأحكاًمــا للو�صــول 
اإىل البيانــات الفرديــة هــي كمــا يلــي: عند معاجلــة البيانات الأغرا�ــس االإح�صاءات 
الر�صــمية، قــد ين�ــس القانــون االإح�صائــي ]ا�صــم القانــون االآخــر[ علــى ا�صــتثناءات 
بااللتزامــات ]املحظــورات[ امل�صــار اإليهــا يف تلــك االإجــراءات القانونيــة التــي حتــدد 
اأحكاًمــا للو�صــول اإىل البيانــات الفرديــة، بالقــدر الــذي ي�صبــح اإنتــاج االإح�صــاءات 
الر�صــمية اأمــًرا م�صــتحيًل اأو يعيــق ب�صــكل خطــري، ومثل هــذه اال�صــتثناءات �صرورية 

لتحقيــق اأغرا�ــس االإح�صاءات الر�صــمية.

4.13

االلتزام 
با�صت�صارة 
اجلهات 

االإح�صائية 
فيما يتعلق 
بالت�صريعات

يجــب علــى اأي موؤ�ص�صــة عامــة اأو �صــخ�س اعتبــاري ا�صت�صــارة جهــاز االإح�صــاء 
الوطنــي ب�صــاأن التح�صــري لقوانــني جديــدة اأو تعديــلت علــى القوانــني احلاليــة 
واالأن�صــطة االأخرى ذات ال�صلة التي تنظر يف االأن�صــطة التي تنفذ مبوجب القانون 

االإح�صائــي وتوؤثــر ب�صــكل مبا�صــر عليهــا.
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دليل عملي لهيكل تنظيمي منوذجي جلهاز اإح�ساء وطني  .3
ــا هيــكل التنظيــم االإداري اأو  ــة، ي�صــكل الهيــكل التنظيمــي، وي�صــمى اأحياًن ب�صفــة عاّم
اخلريطــة التنظيميــة، الهيــكل العظمــي الأي موؤ�ص�صــة اأو منظمــة اأو جهــة حكوميــة بحيث 
ــتويات  ــكل م�ص ــى �ص ــا، عل ــي تتكــون منه ــة الت ــيمات والوحــدات التنظيمي ــح التق�ص يو�ص
متنا�صقة من االعلى اإىل اال�صفل، تاأخذ �صكل هرمًيا وترتبط ببع�صها بخطوط ال�صلطة 

التــي تن�صــاب مــن خللهــا العلقــات واالأوامــر والتعليمات. 

وبالن�صــبة للهيــاكل التنظيميــة الأجهــزة االإح�صــاء الوطنيــة، فقــد بّينــت الدرا�صــة التــي 
اأجراهــا معهــد االإح�صــاء الرتكــي)1) حتــت رعايــة موؤمتــر االإح�صائيــني االأوروبيني خلل 
عامــي 2014 و2015 اأّنــه ميكــن ت�صنيفهــا اإىل ثلثــة اأنــواع اأ�صا�صــية، والتــي ُتعــّد االأكــر 

�صــيوعا على امل�صــتوي العاملي:

الهيــكل التق�صــيمي: الق�صــم هــو جمموعــة مــن الوظائــف التــي تنتــج منتًجــا معيًنــا.  اأ( 
يتكــون الهيــكل التق�صــيمي اأو هيــكل املُنتــج مــن اأق�صــام قائمــة بذاتهــا، حيــث تعتمد 

الوحــدات علــى املجــاالت االإح�صائيــة امل�صــوؤولة عــن اإنتــاج منتــج معــني.

الهيــكل الوظيفــي: وهــو الهيــكل التنظيمــي الــذي تعتمــد فيــه الوحــدات علــى  ب( 
الوظائــف، حيــث متّثــل كّل وحــدة مــن وحــدات الهيــكل وظيفــة معينــة �صلــب جهــاز 
االإح�صــاء الوطنــي. علــى �صــبيل املثــال ُتعــّد عمليــة جمــع البيانــات اأو معاجلتهــا اأو 

ن�صــرها مــن �صمــن وظائــف اجلهــاز. 

هيــكل امل�صفوفــة: هــذا النوع من الهيكل هو مزيج من الهيكل التنظيمي الوظيفي  ج( 
والتق�صــيمي، مع ت�صل�صل اإداري مزدوج.

وي�صــتغل حاليــا البع�ــس مــن االأجهــزة االإح�صائيــة يف البلــدان املتطــورة علــى حتديــث 
هياكلهــم التنظيميــة متبعــة نهــج االإنتــاج االإح�صائــي املبنــي علــى النهــج »املوجــه نحــو 
العمليــة« يف تطويــر تنظيــم العمــل يف االأجهــزة. وتعتــر الهيكلــة املوجهــة نحــو العمليــة 
مهّمة، اإذ تعطي املوظفني منظورًا جديدًا لكيفية القيام بعملهم، بحيث يبداأ املوظفون 
يف العمليات من م�صــتوى موؤ�ص�صــي اأو�صــع بداًل من م�صــتوى معني يف امل�صــح االإح�صائي. 
ولكــن مــن الناحيــة العمليــة، اأثبتــت نتائــج هــذه التحديثــات اأّن اإعــادة التنظيــم لي�ــس 
؛ حيــث واجــه البع�ــس مــن االأجهزة العديد من امل�صــكلت عنــد تنفيذ هذا  باالأمــر الهــنيِّ
(1(  https://unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/bur/2015/February/02-In_

depth_review_of_process_orientation.pdf
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التنظيم، مثل النق�س يف التوا�صل بني الوحدات التنظيمية والعمل اجلماعي والتوثيق 
للعمليــات امل�صــرتكة بــني الوحــدات االإداريــة، وعدم التــزام املوظفــني بالتنظيم اجلديد 

وغريها.

وب�صفــة عامــة، يختلــف تنظيــم االأجهــزة االإح�صائيــة من بلد اإىل اآخــر باختلف البيئة 
ال�صيا�صية والقانونية والظروف الوطنية املحددة لكل بلد. ويعتمد باالأ�صا�س على مدى 
اإيــلء الــّدول اأهميــة للقطــاع وحر�صهــا علــى تطويــر وتنظيــم العمــل االإح�صائــي بالنظر 
الحتياجاتها واأولوياتها. كما اأنه لي�صت هناك طريقة ُمثلى وحيدة لهذه العملية، ولكن 
ميكن حتديد بع�س القواعد االأ�صا�صية وامل�صرتكة والتي ميكن اأن يتقّبلها اجلميع وميكن 
تطبيقهــا يف اإعــداد هيــاكل معظــم االأجهــزة االإح�صائيــة مبا فيها العربيــة، والتي تدعم 
تنفيــذ املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية وتعزيــز دور امل�صــتخدمني وحتفيــف 
، تب�صــيط العمليات  العبء عن املبحوثني، وتخفي�س التكاليف وزيادة الكفاءة، ومن َثمَّ

وتوحيدها.

وتتمثــل القواعــد االأ�صا�صــية امل�صــرتكة التــي ميكــن للأجهــزة االإح�صائيــة اأن ت�صــتند 
عليهــا يف عمليــة حتديــث اأو تطويــر هيكلهــا التنظيمــي، يف االأ�ص�ــس التنظيميــة العلميــة 
واملمار�صــات الف�صلــى التاليــة، التــي اأثبتــت كفاءتها عاملًيــا، والتي يجــب اإعتمادها لرفع 

كفــاءة وفاعليــة اجلهــاز االإح�صائــي وحت�صــني اأداءه وتطويــره:

حتديد االأن�صطة اجلديدة التي تقّرر اإ�صافتها اإىل اأعمال اجلهاز؛ •	 •
جتميع االأعمال والن�صــاطات املت�صــابهة واملتجان�صــة واملتكاملة حتت تق�صيم تنظيمي  •	 •
�صــي، مــن اأجــل حتقيــق اأق�صــى كفــاءة ممكنة يف تنفيذ االأعمــال اللزمة، مع  تخ�صّ
الرتكيــز علــى االأن�صــطة الرئي�صــة الفنيــة )مثــال ذلــك: وحــدات ُتعنــى باالإح�صــاءات 
االجتماعيــة، واأخــرى باالإح�صــاءات االقت�صادية، ...( وجتميعها بال�صــكل املنا�صــب 

وفقــًا الأهميتهــا يف حتقيــق اأهداف اجلهاز؛
ــة التــي حتقــق اأهــداف جهــاز  اإعطــاء الثقــل واالهتمــام امللئــم للأن�صــطة الرئي�ص •	 •

ــتقّل؛ ــم م�ص ــاء واإفرادهــا بتنظي االإح�ص
ــيابها،  ــيابية يف الهيــكل مبــا يحقــق �صــهولة االإجــراءات وان�ص توفــري املرونــة واالن�ص •	 •
واإمكانيــة اإ�صافــة وظائــف اأو وحــدات تنظيميــة يف امل�صــتقبل والتكّيــف ال�صــريع مــع 
الظــروف واملتغــريات، مــع �صمــان عــدم االزدواجيــة اأو التداخــل بــني مهــام الوحــدات؛
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ــكل  ــث الهي ــة اإعــداد اأو حتدي ــة يف عملي ــذ البداي ــوؤولني واملوظفــني من ــراك امل�ص اإ�ص •	 •
التنظيمي واأخذ اآرائهم لتجنب مقاومة التغيري وت�صهيل عملية التطبيق. ومن �صاأن 
ذلــك ت�صــجيعهم علــى االإبــداع وتقــدمي خدمات متميزة وتعزيــز التزامهم يف حتقيق 

االأهــداف املن�صــودة مــن اال�صــرتاتيجية اجلديــدة للجهاز؛ 
حتقيــق التــوازن يف الهيــكل التنظيمــي مــن حيــث حجم ونــوع وعدد وتبعيــة الوحدات  •	 •

التنظيمية؛
تقييــم كفــاءة الهيــكل التنظيمــي املبدئــي لقيا�ــس فعاليتــه ومــدى ا�صــتجابته للمبادئ  •	 •
االأ�صا�صــية واملمار�صــات الف�صلــى للإح�صــاءات الر�صــمية وان�صــجامه مــع احلوكمــة 

الر�صــيدة للنظــم االإح�صائيــة املتطــورة.
ونعر�ــس فيمــا يلــي، الوحدات االأ�صا�صــية وامل�صــرتكة بني جــّل االأجهزةاالإخ�صائية والتي 

نقرتح اإدراجها بالهيكل التنظيمي النموذجي جلهاز اإح�صاء:
اإح�صــاءات القــوى  وامل�صــاكن،  اإح�صــاءات ال�صــكان  االإح�صــاءات االجتماعيــة:  •	 •

العاملــة، اإح�صــاءات االأحــوال املعي�صــية، اإح�صــاءات النــوع االجتماعــي، ...
االإح�صــاءات االقت�صاديــة: اإح�صــاءات احل�صــابات القوميــة، اإح�صــاءات التجــارة  •	 •

الدوليــة، اإح�صــاءات االأ�صــعار، اإح�صــاءات البيئــة، اإح�صــاءات االأعمــال، ...
جمــع واإدارة البيانــات: العمليــات امليدانيــة، البيانــات ال�صــجلية واالإداريــة، جمــع  •	 •

البيانــات ال�صخمــة، جمــع البيانــات املكانيــة، الفــروع واملكاتــب االإقليميــة، ...
نظــم املعلومــات: اإدارة احلوا�صــيب وال�صــبكات واالأنرتنــت، اإدارة قواعــد البيانــات،  •	 •

اإدارة قاعــدة البيانــات اجلغرافيــة، ...
العينــات  ت�صميــم  املنهجيــات،  اجلــودة،  واالأ�صــاليب:  اجلــودة واملنهجيــات  •	 •

... الت�صانيــف،  وامل�صــوحات، 
التن�صيق االإح�صائي •	 •

التعاون الدويل واالقليمي •	 •
الن�صر واالإت�صال والعلقات العامة مبا يف ذلك امل�صتخدمني •	 •

ال�صوؤون املالية واملوارد الب�صرية  •	 •



107

ال�صوؤون القانونية •	 •
التطوير االإح�صائي، الرتاخي�س االإح�صائية، التحاليل االإح�صائية، ... •	 •

التدريب االإح�صائي. •	 •
وميكــن للأجهــزة االإح�صائيــة جتميــع الوحــدات االأ�صا�صــية املبينــة اأعــله حتــت تق�صــيم 
تنظيمي م�صتقل؛ اأي حتت �صقف اإداري واحد ح�صب �صنف الوحدات. اأي اأن يتّم جتميع 
وحــدات االإنتــاج االإح�صائــي )االإح�صــاءات االجتماعيــة، االإح�صــاءات االقت�صاديــة( 
جميعا معا يف وحدة تنظيمية فنية وجتميع الوحدات املتعلقة باأن�صــطة امل�صــاندة الفنية 
)جمــع واإدارة البيانــات، نظــم املعلومــات، اجلــودة واملنهجيــات واالأ�صــاليب، والتن�صــيق 
االإح�صائــي( يف وحــدة تنظيميــة اأخــرى، وجتميــع وحــدات امل�صــاندة االإداريــة )ال�صــوؤون 
املالية واملوارد الب�صــرية، ال�صــوؤون القانونية( يف وحدة تنظيمية ثالثة. وتبقى الوحدات 
االأ�صا�صــية املعنيــة بالتوا�صــل والتعــاون الــدويل والتطويــر االإح�صائــي ومركــز التدريــب 
مرتبطــة باملديــر العــام مبا�صــرة. ومــن �صــاأن هــذا التوّجــه، املتعّلــق بتجميــع الوحــدات 

االأ�صا�صــية، اإ�صفــاء مزيــدًا مــن املرونــة يف تن�صــيق االأعمــال االإح�صائيــة اأو غريها.

وتتــّم عمليــة التجميــع ح�صــب حجــم وطبيعــة االأعمــال املناطــة بعهــدة هــذه املديريــات. 
ولكــن تبقــى عمليــة التجميع يف حّد ذاتها رهينة ا�صــرتاتيجية اجلهــاز واأهدافه واملوارد 
واالإمكانيــات املاديــة والب�صــرية املتاحــة لــه، حيــث يتوقــف كل ذلــك يف النهاية على مدى 

االهتمــام والــدور الــذي توليهمــا الدولــة لقطــاع االإح�صــاء يف �صيا�صــاتها.

مهــام  تو�صيــح  االإح�صــاء،  جلهــاز  التنظيمــي  الهيــكل  تطويــر  عنــد  يتوّجــب  كمــا 
واخت�صا�صــات وم�صــوؤوليات الوحــدات التنظيميــة واالأعمــال التــي �صــت�صطلع بهــا �صــواء 
منهــا الفنيــة اأو االإداريــة اأو غريهمــا. كمــا يجــب مراجعــة وحتديــث الهيــكل التنظيمــي 
ومهام الوحدات التنظيمية ب�صــكل دوري وفقًا للم�صــتجدات واملتغريات التي تطراأ على 

التوجهــات اال�صــرتاتيجية للجهــاز.

بعــد اإعــداد اأو تعديــل الهيــكل التنظيمــي جلهــاز االإح�صــاء، يجــب التحقــق مــن مواءمته 
مــع االأطــر القانونيــة والتنظيميــة واملاليــة للبلــد. ويتــّم ذلــك عــادة مــن قبــل ممثلــني عن 
احلكومــة علــى غــرار جهــة االرتبــاط ووزارة املاليــة وغريهــم؛ ومــن َثــّم موافــاة اجلهــة 
الر�صــمية )جمل�ــس الــوزراء اأو الرملــان، ...( املُخــّول لها ح�صــب ت�صــريع البلــد، بالهيكل 

التنظيمــي للم�صادقــة عليــه ب�صفة ر�صــمية.
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الف�سل اخلام�س

 الإ�ستنتاجات

تلخ�ــس هــذه الدرا�صــة جتــارب اأجهــزة االإح�صــاء الوطنيــة العربيــة فيمــا يتعلــق بتبنــي 
املبــادئ االأ�صا�صــية للإح�صــاءات الر�صــمية واالأطــر القانونيــة والتنظيميــة االإح�صائيــة 
الر�صــمية واملمار�صــات الف�صلى التي اعتمدتها هذه االأخرية متا�صــيًا مع التطورات التي 

�صــهدها العــامل خــلل ال�صــنوات االأخرية يف املجــال االإح�صائي.

وقــد بينــت الدرا�صــة اأهميــة اجلهــود التــي قامــت بهــا البلــدان العربيــة لتطويــر نظمهــا 
االإح�صائيــة وحتديــث اإنتاجهــا االإح�صائــي مــن حتديــد للممار�صــات اجليــدة يف املجــال 
تاأ�صــّيا باجلهــات والــدول املتقّدمــة. ولكــن يبقــى التطــّور املحــرز مــدودا بالنظــر لعــدد 
الــدول العربيــة التــي ال زالــت تعمــل علــى رفــع التحّديــات التــي تواجههــا من اأجل اإر�صــاء 
نظــم اإح�صائيــة متطــّورة. وقــد مثلــت هــذه النقطــة االأخــرية اأبــرز االأ�صــباب التــي دعــت 
اإىل اإجنــاز هــذه الدرا�صــة بالنظــر للحاجــة االأكيدة لكافة االأجهــزة االإح�صائية العربية 
اإىل وجــود وثائــق واأدلــة منهجيــة مل�صــاعدتها علــى حتديــث طــرق عملهــا وا�صــتنباط 
اأ�صــاليب جديدة للتعامل مع امل�صــتجدات العديدة يف املجال االإح�صائي على امل�صــتويات 
الت�صــريعية والفنيــة واللوج�صــتية. وقــد مّت االعتمــاد الإجنــاز هذه الدرا�صــة واإثرائها على 
البحــوث واالأدلــة والن�صــرات واأوراق العمــل املقدمــة اإىل املوؤمتــرات والنــدوات العلميــة 
املتخ�ص�صــة، اإ�صافــة اإىل مــا توفــر مــن معلومــات يف مواقــع اإنرتنــت املنظمــات العامليــة 

واالإقليميــة واالأجهــزة االإح�صائيــة. 

ومــن جانــب اآخــر، واجــه املعهد العربي للتدريب والبحــوث االإح�صائية بع�س التحديات 
وال�صعوبــات يف اإعــداد هــذه الدرا�صــة خا�صــة على م�صــتوى ت�صــخي�س الواقع الت�صــريعي 

احلــايل للبلــدان العربية. وقد متثلت اأهّم التحديات يف:
فقــَدان الن�صو�ــس القانونيــة اخلا�صــة مبجــال االإح�صــاء لبع�س الــدول العربية على  •	 •

م�صــتوى املواقع االإلكرتونية للأجهــزة االإح�صائّية،
عــدم توفــر معلومــات عــن الهيــاكل التنظيميــة االإداريــة الأجهــزة االإح�صــاء العربيــة  •	 •

خا�صــة علــى مواقــع االإنرتنت،
�صــّح املراجــع و�صعــف عمليــات اأر�صــفة املمار�صــات االإح�صائيــة احلاليــة للأجهــزة  •	 •

االإح�صائيــة العربيــة ون�صــرها علــى مواقعهــا االلكرتونيــة،
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عدم توّفر درا�صات اأو مقاالت تبنّي امل�صاكل التي تعّر�صت لها االأجهزة االإح�صائّية  •	 •
ــة التــي قامــت باإن�صــاء قانــون اإح�صــاء وواجهــت �صعوبــات يف تطبيقــه اأو يف  العربّي

تطبيــق ممار�صــات اإح�صائيــة حت�ّصــن مــن مردوديــة عملهــا يف املجــال،

ــة يف جمــال حت�صــني  عــدم توّفــر معلومــات من�صــورة تبــنّي توّجهــات البلــدان العربّي •	 •
ــة واجلــدول الزمنــي لتحقيــق هــذه التح�صــينات اإن وجــدت، ــاتها االإح�صائّي ممار�ص

مدوديــة املــواد املن�صــورة علــى املواقــع واالإنرتنــت ب�صفــة عامــة، حــول التجــارب  •	 •
الناجحــة التــي قامــت بهــا بع�ــس البلــدان وكيفيــة اإدارتهــا للمراحــل االنتقاليــة.

ورغــم ذلــك، فقــد مت االعتمــاد علــى وثائــق واأدلــة ومراجــع ودرا�صــات �صــابقة قــام بهــا 
املعهــد علــى م�صــتوى الــدول العربيــة الإثــراء الدرا�صــة وتقــدمي مقرتحــات علميــة وعملية 
لل�صتئنا�ــس بها عند اجناز عمليات حتديث النظم والت�صــريعات االإح�صائية باملنطقة 

العربية.

وجتدر اال�صــارة اإىل اأن الهدف االأ�صا�صــي من هذه الدرا�صــة هو حتليل واقع الت�صــريعات 
االإح�صائية بالوطن العربي، وتو�صيح مدى مطابقة النظم احلالية للمبادئ االأ�صا�صية 
للإح�صائيات الر�صمية للأمم املتحدة واأف�صل املمار�صات االإح�صائية املعتمدة عامليا؛ 
اإىل جانــب تقــدمي م�صــروع منــوذج ملدّونــة للممار�صــات االإح�صائيــة للمنطقــة العربيــة، 
باالإ�صافــة اإىل حتديــد العنا�صــر االأ�صا�صــية لقانــون يوؤطــر العمــل االإح�صائــي بالوطــن 
العربــي، واإقــرتاح اخلطــوط العري�صــة لهيكل تنظيمي جلهــاز اإح�صاء عربي، والتي من 
�صاأنها دعم اأجهزة االإح�صاء والوكاالت الوطنية االأخرى يف اإنتاج بيانات واإح�صاءات 

جيدة وم�صتدامة.

فبخ�صو�س اجلانب الت�صريعي، تو�صلت الدرا�صة اإىل اإثبات اأهمية قوانني االإح�صاءات 
الر�صــمية يف البلــدان العربيــة، اإذ بالرغــم مــن قدمهــا تعــّد العمــود الفقــري الــذي ُبنيت 
عليــه النظــم االإح�صائيــة الوطنيــة. ولكنهــا تبقــى مــدودة االأفــق وال ت�صــتجيب الآخــر 
التطــورات والتحديثــات يف املجال متا�صــيًا واملبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية.  
ولبلــوغ هــذا املق�صــد يجــب على االأجهزة االإح�صائية الوطنيــة مراجعة االأطر القانونية 
والتنظيميــة االإح�صائيــة الوطنية املنظمة للعمل االإح�صائي لديها وتركيز اأطر قانونية 
وموؤ�ص�صــية قوية ت�صمن ا�صــتقلليتها ونزاهتها وم�صــاءلتها، باالإ�صافة اإىل �صمان جودة 
منتجاتهــا االإح�صائيــة واأمنهــا. كمــا يجــب االأخــذ يف االعتبــار جمــاالت التح�صــني التــي 
يجــب مراعاتهــا عنــد مراجعــة الت�صــريعات االإح�صائيــة وكذلك معاجلة اأوجــه الق�صور 
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احلاليــة والتــي مّتــت بلورتهــا نتيجــة التحاليــل والتقييمــات التــي تو�صلــت اإليها الدرا�صــة 
احلاليــة اأو تلــك التــي اأُجريــت مــن قبــل جهــات اأخــرى علــى غــرار منظمــة اليورو�صــتات 
ــه مــع  ــة وتكييف ــه الدرا�ص ــذي اأفرزت ــون النموذجــي ال ــاد القان ــن اإعتم وParis21. وميك

ال�صــياق الوطنــي لكّل بلد.

اما فيما يتعلق باملمار�صــات الف�صلى، فتنبغي اال�صــارة اإىل عدد ال باأ�ــس به من البلدان 
العربية طورت واإعتمدت مدّونات اإقليمية اأو وطنية للممار�صات الف�صلى للإح�صاءات 
الر�صــمية م�صــتوحاة من املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات الر�صــمية للأمم املتحدة لعام 
2014. ونقــرتح بالن�صــبة للبلــدان االأخــرى التــي تخّلفت عن الركب تبنــي املدونة التي مّت 

اإجنازها يف اإطار هذه الدرا�صــة.

وعلى م�صــتوى التنظيم الهيكلي للإجهزة االإح�صائية، وعلى اأ�صا�ــس الت�صــخي�س الذي 
اأفرزته الدرا�صة، فاإن الهياكل التنظيمية للأجهزة االإح�صائية للبلدان العربية تختلف 
مــن دولــة اإىل اأخــرى بالنظــر للت�صــريعات الراجعــة بالنظــر لــكّل دولــة. وتتكــون الغالبية 
العظمى منها من دوائر اأو وحدات اإدارية، منها من تنفذ مهام واخت�صا�صات اجلهاز 
الفنيــة والتخ�ص�صيــة واأخــرى تنفــذ مهــام امل�صــاندة. وتخت�ــس البع�ــس مــن االأجهــزة 
بوجــود دوائــر ُتعنــى بتطويــر العمــل االإح�صائــي والتاأهيــل العلمــي للموظفــني، كمــا َتعهد 
بع�ــس االأجهــزة االإح�صائيــة العربيــة مبهّمة جتميع بيانات امل�صــوحات اإىل دوائر ملية 
ترجع لها بالنظر اأو تتبع هياكل اإدارية خمتلفة. وقد قامت بع�س الدول العربية موؤخرا 
بتحديــث الهيــاكل التنظيميــة الأجهزتهــا االإح�صائيــة متا�صــيا واآخــر التطــورات الدوليــة 
يف هــذا املجــال، ولكــن يبقــى عــدد هــذه البلــدان مــدودا مقارنــة بالعــدد االإجمــايل 
للأجهزة االإح�صائية العربية. وجتدر االإ�صارة اإىل وجوب اإعادة النظر يف الت�صكيلت 
االإدارية والفنية للأجهزة مبا ي�صمن �صمول وتكامل العمليات االإح�صائية لديها ووفقًا 

للتوجهــات احلديثة يف العمــل االإح�صائي. 

وبالرغــم مــن عــدم وجــود طريقــة ُموّحــدة لتحديــث هذه الهياكل بال�صــكل الــذي ينطبق 
علــى كّل البلــدان العربيــة نتيجــة الفروقــات، اإاّل اأّنه مّت التو�صل اإىل حتديد اأهّم مكونات 
هيكل تنظيمي منوذجي جلهاز اإح�صاء، يدعم تنفيذ املبادئ االأ�صا�صــية للإح�صاءات 
الر�صــمية ويتما�صــى مــع املعايــري الدوليــة ويواكــب التطــورات وامل�صــتجدات يف املجــال 
االإح�صائي، وميكن اعتماده من قبل الدول العربية. وهو ما اأدرجناه بهذه الدرا�صة يف 

فقــرة »الدليــل العملي لهيــكل منوذجي جلهاز اإح�صاء«.
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