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توطئة
ت�ض ّمنت هذه الدرا�س��ة ت�ش��خي�ص دقيق للت�ش��ريعات واملبادئ والأطر التي تعتمد عليها
املنظومات الإح�صائية الوطنية لإدارة جميع �أن�شطتها الإح�صائية من م�سوح وتعدادات
وبيان��ات �إداري��ة مت�أتي��ة م��ن خمتل��ف املتداخل�ين يف العملي��ة الإح�صائي��ة .وق��د تعر�ض��ت
الدرا�س��ة بالتف�صي��ل يف ه��ذا اخل�صو���ص �إىل عر���ض الت�ش��ريعات واملب��ادئ الإح�صائي��ة
على ال�صعيد الدويل من خالل تقدمي و�شرح املبادئ اال�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية
و�أد ّلة و�أطر اجلودة التي ط ّورتها منظمة الأمم املتحدة ،باال�ضافة �إىل بع�ض املمار�سات
اجلي��دة واملدون��ات الإح�صائي��ة املُعتمدة يف بع�ض الأقاليم على غرار االحتاد الأفريقي
واالحت��اد االوروب��ي وامري��كا الالتيني��ة ومنطق��ة بح��ر الكاريب��ي .كم��ا مت تق��دمي القانون
الأط��اري للإح�ص��اءات الر�س��مية امل�ص��ادق علي��ه م��ن قب��ل اللجن��ة الإح�صائي��ة ل�ل�أمم
املتح��دة و�ش��رح خمتل��ف بن��وده (الف�ص��ل الث��اين) .وقدم��ت الدرا�س��ة كذل��ك ت�ش��خي�صا
م�ستفيظا لكيفية ادارة النظم الإح�صائية الوطنية باملنطقة العربية وحتليال حول مدى
�إعتم��اد القوان�ين الإح�صائي��ة باملنطق��ة للمبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية من
حي��ث اال�س��تقاللية املهني��ة واالنت��اج الإح�صائ��ي واجلودة ون�ش��ر البيان��ات ،...باال�ضافة
�إىل ط��رح ا�ش��كالية التن�س��يق الإح�صائ��ي والتع��اون الدويل .كم��امت تخ�صي�ص جزء هام
من الدرا�س��ة لت�ش��خي�ص واقع الهياكل التنظمية احلالية للإجهزة الإح�صائية العربية
(الف�صل الثالث).
وق��د اف��رزت الدرا�س��ة العدي��د م��ن املقرتح��ات والتو�صي��ات م��ن خ�لال �إع��داد من��وذج
ملدون��ة تتعل��ق باملمار�س��ات الإح�صائي��ة اجلي��دة للبل��دان العربي��ة ،وعر���ض العنا�ص��ر
اال�سا�سية لقانون �إح�صائي منوذجي ميكن اال�ستئنا�س به لتحديث �أو مراجعة القانون
الإح�صائ��ي الوطن��ي� ،إىل جان��ب اق�تراح دلي��ل عمل��ي لهي��كل تنظيم��ي منوذج��ي جله��از
�إح�ص��اء وطني.
نرج��و �أن يك��ون املعه��د ق��د وف��ق يف ه��ذه املهم��ة وان يتحق��ق اله��دف ال��ذي م��ن اجل��ه مت
اعداد هذه الدرا�س��ة.
املدير العام
الهادي ال�سعيدي
6

مقــدمــة
ُتعت�بر الإح�ص��اءات �أح��د �أه��م دعائ��م املجتمع��ات الدميقراطي��ة باعتب��ار احلاج��ة �إىل
البيان��ات وامل�ؤ�ش��رات نظ��را لدوره��ا الأ�سا�س��ي يف عمليات التخطيط ور�س��م ال�سيا�س��ات
لتحقي��ق التنمي��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة واتخ��اذ الق��رارات املنا�س��بة املبني��ة عل��ى
االدل��ة و�ضم��ان تقييمه��ا ومتابعتها .ولكي تفي الإح�صاءات الر�س��مية بالر�ضى املطلوب
وتلع��ب دوره��ا املح��وري ،يج��ب ان تتوفر بها املو�ضوعية واملوثوقية ب�ش��كل دائم وم�س��تمر
وت�س��تجيب للمعاي�ير الدولي��ة .ويتجل��ى ذل��ك �أ�سا�س��ا م��ن خ�لال القوان�ين الإح�صائي��ة
والرتاتي��ب ذات العالق��ة املفعل��ة واخلا�ضعة للمعايري واملبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صائيات
الت��ي تب ّنته��ا الأمم املتح��دة واعتباره��ا حج��ر الأ�سا���س ل��كل انت��اج اح�صائي.
واعتب��ارا للتط��ور ال�س��ريع يف املج��ال االح�صائ��ي املت�أت��ي مم��ا ت�ش��هده تكنولوجي��ات
املعلوم��ات واالت�ص��ال م��ن تط��ور وت�أثريه��ا عل��ى و�س��ائل وا�س��اليب ومناه��ج العم��ل،
بالإ�ضافة اىل احلاجيات الكبرية اىل االح�صائيات نتيجة اعتماد العديد من االجندات
االقليمية والدولية وعلى ر�أ�س��ها اهداف التنمية امل�س��تدامة ،اجتهت العديد من النظم
االح�صائي��ة اىل ادخ��ال تغي�يرات هام��ة على تر�س��انتها الت�ش��ريعية وهياكلها التنظيمية
وطرق ا�شتغالها لكي ت�ستجيب ملختلف التحديات املطروحة ،وكم هي عديدة ومتعددة.
كم��ا �أن ب��روز م�ص��ادر جدي��دة للإح�صائي��ات ومنتج�ين غ�ير تقليدي��ن وحتدي��ات كبرية
بخ�صو���ص التن�س��يق واحلوكم��ة دفع��ت االنظم��ة االح�صائي��ة اىل اع��ادة التفك�ير بكيفية
تنظيمه��ا وا�ش��تغالها وادارتها.
و ُيع��د يف ه��ذا الإط��ار حتدي��ث النظ��م الإح�صائي��ة الوطني��ة م��ن �أولوي��ات ج�� ّل ال��دول مل��ا
لها من ت�أثري يف دعم التنمية االقت�صادية واالجتماعية والرتبوية والبيئية واال�ستجابة
اىل متطلباتها من البيانات وامل�ؤ�ش��رات ل�ضمان ح�س��ن ادارتها وحوكمتها .حيث ُيعترب
تطوي��ر القط��اع الإح�صائ��ي م��ن التوجه��ات الت��ي تنتهجه��ا البل��دان لتق��دمي خمرج��ات
وخدم��ات �إح�صائي��ة ُم َّدث��ة ذات قيم��ة م�ضافة تتميز بالدقة وال�ش��مولية وامل�صداقية،
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وف ًق��ا لأف�ض��ل املعاي�ير واملمار�س��ات الدولي��ة وذل��ك لدع��م اتخ��اذ الق��رار وت�ش��جيع �صن��ع
ال�سيا�س��ات القائم��ة عل��ى الأد ّل��ة وتعزيز ال�ش��فافية واملمار�س��ات الدميقراطية.
ولتحقي��ق ه��ذه املهم��ة ،تعتم��د الأجه��زة الإح�صائي��ة عل��ى ت�ش��ريعات وقوان�ين وطني��ة
تكفل �س�لامة و�صحة املنهجيات واملمار�س��ات امل�س��تخدمة يف عملية �إعداد الإح�صاءات
الر�س��مية متا�ش��يا م��ع املمار�س��ات الإح�صائي��ة املعتم��دة عاملي��ا وا�س��تنادا �إىل املب��ادئ
الأ�سا�سية املوحدة للإح�صاءات الر�سمية ،وذلك ل�ضمان مطابقتها وموائمتها لأف�ضل
املعاي�ير الدولي��ة املعتم��دة ،عل��ى غ��رار معايري اجلودة يف ممار�س��ة العم��ل الإح�صائي.
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الف�صل الأول
االطار املنهجي
.1

اخللفية

ت�ش�ير التو�صي��ات الدولي��ة واملمار�س��ات الف�ضل��ى لبن��اء الأنظم��ة االح�صائي��ة الر�س��مية
�إىل �أهمي��ة تطبي��ق املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية وتركي��ز �إطار عام جلودة
البيان��ات الإح�صائي��ة لتحدي��د معايري اجلودة الرئي�س��ية وحماورها و�أهدافها .كما ُتع ّد
القوان�ين والت�ش��ريعات الت��ي ترتكز عليها الأجه��زة الإح�صائية من امل�ؤثرات التي تدعم
العمل الإح�صائي ل�ضمان �إنتاج �إح�صاءات ر�سمية عالية اجلودة ومو�ضوعية وم�ستقلة
ال تت�أث��ر ب�أي م�صلحة.
وله��ذه الأ�س��باب �س��عت ال��دول املتق ّدم��ة وغريه��ا �إىل تبن��ي ه��ذه التوجه��ات م��ن خ�لال
حتديث ومراجعة م�شاريع القوانني والت�شريعات وحتديث الهياكل التنظيمية للأجهزة
الإح�صائية ،واعتماد املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات وار�س��اء ترتيبات م�ؤ�س�س��ية تكفل
حت�س�ين الإح�صاءات الر�س��مية ملواكبـ��ة التطور ال�س��ريع الذي �أحرزته ثورة البيانات.
وتن��درج ه��ذه الوثيق��ة يف �إط��ار م�س��اعدة النظ��م االح�صائي��ة العربي��ة وم��ن خالله��ا
الأجهزة الإح�صائية العربية يف مراجعة الت�ش��ريعات الوطنية املختلفة وار�س��اء معايري
وقواع��د تتما�ش��ى و�آخ��ر التوجه��ات العاملي��ة الت��ي تب ّنته��ا الأمم املتحدة يف ه��ذا امل�ضمار
من خ�لال اقرتاح:
•مدونة موحدة للممار�سات الإح�صائية للدول العربية،
•قانون �إطاري ت�شريعي للعمل الإح�صائي،
•دليل عملي لهيكل تنظيمي منوذجي جلهاز �إح�صاء.
.2

الأهداف من الدرا�سة

تهدف هذه الدرا�سة لتحقيق جملة من الأهداف العامة� ،أهمها:
	•	 عر�ض م�س��تجدات العمل الإح�صائي خالل ال�س��نوات الأخرية على ال�صعيد العاملي
عل��ى غ��رار املب��ادئ اال�سا�س��ية لالح�صائي��ات الر�س��مية� ،أط��ر و�أد ّل��ة �ضم��ان ج��ودة
البيان��ات الإح�صائي��ة ،القان��ون الإط��اري ل�ل�أمم املتح��دة ،واملمار�س��ات الإح�صائي��ة

9

الف�ضل��ى لبل��دان جن��وب اوروب��ا والبل��دان الأوروبي��ة والإفريقية،
	•	 تقييم الإح�صائيات الر�س��مية يف الدول العربية على م�س��توى القوانني والت�ش��ريعات
الإح�صائ ّي��ة ال�س��ارية املفعول واملمار�س��ات الإح�صائ ّية والهي��اكل التنظيمية احلالية
للأجهزة الإح�صائية العربية،
	•	 ومقارنتها ( )benchmarkingمع �أف�ضل املمار�سات الدولية يف جمال الإح�صاء.
و�س��يتم اال�ستئنا���س باملعاي�ير الإح�صائي��ة املعتم��دة م��ن قب��ل منظم��ات دولي��ة و�إقليمي��ة
واعتم��اد املواثي��ق الإح�صائي��ة والت�ش��ريعات املق��رة م��ن قب��ل جه��ات وبل��دان متق ّدم��ة يف
املج��ال عل��ى غ��رار دلي��ل قان��ون الإح�ص��اءات الر�س��مية ال��ذي مت تطوي��ره م��ن ط��رف
يورو�س��تات لع��ام  2016واملب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية ل�ل�أمم املتح��دة
لع��ام  ،2013ودلي��ل املمار�س��ات الف�ضل��ى للإح�ص��اءات الأوروبي��ة (يورو�س��تات )2017
وميث��اق العم��ل الإح�صائ��ي ل��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العرب��ي لع��ام 2020
ومد ّون��ة املمار�س��ات االح�صائي��ة ل��دول ج��وار اجلن��وب �أوروب��ي لع��ام  2016ومدون��ة
العم��ل االح�صائ��ي باالحت��اد االفريق��ي ،وغريه��ا...
.3

املنهجية

ّمت االعتم��اد يف �إجن��از ه��ذه الدرا�س��ة عل��ى حتالي��ل معمق��ة ملختل��ف الأنظم��ة والقوان�ين
التي ت�ؤطر العمل الإح�صائي بالوطن العربي من خالل ا�س��تغالل نتائج اجابات الدول
العربية على طلب املعهد العربي للتدريب والبحوث الإح�صائية املتعلق باحل�صول على
الوثائق وامل�صادر ذات العالقة باملو�ضوع .كما قام املعهد بتوفري ن�سخ كاملة من قوانني
الأجه��زة الإح�صائي��ة لبع���ض البل��دان الت��ي مل جتب على طلب املعه��د من خالل البحث
يف املواق��ع االلكرتوني��ة للنظم االح�صائية العربية واملنظمات االقليمية والدولية.
وحت��ى يت�س�� ّنى �إج��راء الدرا�س��ة عل��ى �أح�س��ن وج��ه وخا�ص��ة فيم��ا يه ّ��م مقارن��ة القوان�ين
والت�ش��ريعات الإح�صائ ّي��ة ،واملمار�س��ات الإح�صائ ّي��ة ال�س��ارية املفعول بالبل��دان العربية
م��ع تل��ك الت��ي تتواج��د لدى البلدان املتق ّدم��ة يف جمال الإح�صاء واملنظم��ات الإقليمية،
ّمت اال�ستئنا�س بقاعدة بيانات الت�شريعات وقاعدة بيانات املمار�سات اجليدة وكذلك
مراجع اجلودة الوطنية والدولية املتـوفرة علـى املوقـع الإلكرتوين ل ّلجنة الإح�صائية
التابعة ل�ل�أمم املتّحدة (.)UNSD
(((

(((

(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 �أهم خطوات �إجناز هذه الدرا�سة فيما يلي:
	•	 عر���ض الت�ش��ريعات والقوان�ين واملب��ادئ االح�صائي��ة امل�س��تج ّدة عل��ى ال�صعي��د
ال��دويل ومنه��ا املب��ادئ اال�سا�س��ية للإح�صائي��ات الر�س��مية ل�ل�أمم املتح��دة ،دلي��ل
الأمم املتح��دة ل�ضم��ان اجل��ودة يف جم��ال الإح�ص��اءات الر�س��مية ،املمار�س��ات
االح�صائي��ة الف�ضل��ى لبل��دان االحت��اد الأوروب��ي� ،إط��ار اجل��ودة امل�ش�ترك للنظ��ام
الإح�صائ��ي الأوروب��ي ،مد ّون��ة املمار�س��ات الإح�صائي��ة للبل��دان الإفريقي��ة ،القان��ون
الإط��اري ل�ل�أمم املتح��دة ،وغريه��ا... ،
	•	 درا�س��ة العم��ل الإح�صائ��ي بالأجه��زة الإح�صائي��ة العربي��ة ومقارنته��ا م��ع �أح��دث
امل�ستج ّدات على م�ستوى الت�شريعات واملعايري الدولية والهيكلة التنظيمية والتدقيق
يف مدى فاعلية الإ�صالحات التي ّمتت خالل ال�س��نوات الأخرية ومواكبتها للأ�س���س
واملمار�س��ات الف�ضلى يف املجال،
	•	 وعل��ى �أ�سا���س ه��ذا التدقي��ق وم��دى جم��اراة الأجه��زة الإح�صائي��ة العربي��ة
للم�س��تج ّدات العاملي��ة� ،س��يتم تق��دمي جمل��ة م��ن االقرتاح��ات تتما�ش��ى والواق��ع العرب��ي.
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الف�صل الثاين
الت�شريعات واملبادئ االح�صائية على ال�صعيد الدويل
لقد تط ّور العمل الإح�صائي خالل الع�ش��ريتني الأخريتني ب�ش��كل �س��ريع وملفت لالنتباه
على جميع امل�ستويات ،حيث �أُحدثت معايري ومبادئ وقوانني لتقنني العمل الإح�صائي
الر�سمي .وا�شتغلت اللجنة الإح�صائية يف الأمم املتحدة مع البلدان واجلهات الدولية
على و�ضع مناذج ومعايري للدول الأق ّل ً
حظا يف املجال االح�صائي.
فعل��ى �س��بيل املث��ال �إعتم��دت اللجن��ة الإح�صائي��ة يف الأمم املتح��دة قان��ون ع��ام
للإح�ص��اءات الر�س��مية و�ضعت��ه اليورو�س��تات) (Eurostatحل�س��اب الأمم املتحدة ويف
�إطار امل�ش��روع الإمنائي لبلدان �أوروبا ال�ش��رقية والقوقاز و�آ�س��يا الو�س��طى �س��نة .2016
كم��ا ح ّث��ت عل��ى ِ�إعتم��اد املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية و�أقرتها عام ،1994
بالإ�ضاف��ة اىل �إ�ص��دار �أدل��ة ومن�ش��ورات يف جم��االت �أخ��رى كدلي��ل تنظي��م الأجه��زة
الإح�صائي��ة ودلي��ل الأمم املتح��دة ل�ضم��ان ج��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية وغريه��ا...

 .1املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية ()UNFPOS
�أ�صبح��ت احلاج��ة �إىل جمموع��ة م��ن املب��ادئ الت��ي تخ�ض��ع له��ا الإح�ص��اءات الر�س��مية
وا�ضحة يف نهاية الثمانينيات عندما بد�أت بلدان �أوروبا الو�سطى والإحتاد ال�سوفياتي
ال�س��ابق يف التحول من االقت�صادات املخططة مركزيا �إىل اقت�صاد ال�س��وق .حيث كان
م��ن ال�ض��روري الت�أك��د م��ن �أن نظمه��ا الإح�صائية الوطنية (� )SNSس��تنتج �إح�صاءات
منا�س��بة وموثوق��ة تلت��زم باملعاي�ير املهني��ة والعلمي��ة الرا�س��خة لإع��ادة ثق��ة م�س��تعملي
الإح�ص��اءات الر�س��مية يف نزاه��ة النظ��م الإح�صائي��ة واالطمئن��ان �إىل �صحته��ا .وله��ذه
الغاية ،و�ضع م�ؤمتر الإح�صائيني الأوروبيني ( )CESاملبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات
الر�س��مية يف ع��ام  ،1991ومت اعتماده��ا الح ًق��ا يف ع��ام  1992م��ن قب��ل اللجن��ة
تب�ين لإح�صائي��ون يف �أج��زاء �أخ��رى م��ن الع��امل �أن ه��ذه
االقت�صادي��ة لأوروب��ا .وق��د ّ
املب��ادئ مل تك��ن بال�ض��رورة ظاه��رة �أوروبي��ة بحت��ة ب��ل ميك��ن تكييفه��ا م��ع متطلب��ات
العم��ل الإح�صائ��ي و�إعتماده��ا عل��ى امل�س��توى العامل��ي .وق��د ّمت بع��د عملي��ة ت�ش��اور دولية،
امل�صادق��ة عل��ى املب��ادئ الع�ش��رة للإح�صاءات الر�س��مية من طرف اللجن��ة الإح�صائية
ل�ل�أمم املتح��دة يف دورته��ا اخلا�ص��ة ع��ام  ،1994كم��ا قام��ت اللجن��ة بت�ش��جيع ال��دول
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ب�ض��رورة االلت��زام به��ذه املب��ادئ م��ن �أج��ل �ضم��ان �إع��داد �إح�ص��اءات ذات م�صداقي��ة
وج��ودة عالية.
كم��ا �أن�ش���أت اللجن��ة الإح�صائي��ة يف دورته��ا الثاني��ة والأربع�ين ع��ام  ،2011فري��ق عم��ل
من �أجل تنقيح وحتديث ديباجة املبادئ الأ�سا�س��ية بحيث ُت�أخذ يف االعتبار التطورات
التي ا�ستجدت منذ �إعتمادها للمرة الأوىل عام .1994
ويف ه��ذا ال�س��ياق ،ق��ام الفري��ق بو�ض��ع دليل عملي ي�ش��مل مبادئ توجيهي��ة لتعزيز تنفيذ
املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية َ ،يعتم��د التط��ورات اجلدي��دة واملمار�س��ات
اجلي��دة ل��دى املكات��ب الإح�صائي��ة الوطني��ة وغريه��ا م��ن منتج��ي الإح�ص��اءات
وم�ستخدميها ويك ُفل ا�ستقالل النظم الإح�صائية الوطنية ب�شكل كامل .و ُت ّوجت امله ّمة
بتنقي��ح املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية الت��ي �أقره��ا املجل���س االقت�ص��ادي
واالجتماع��ي يف ق��راره  2013/21امل���ؤرخ  24جويلية/يولي��و  2013واعتمدته��ا
الأمم املتح��دة يف  29جانفي/يناي��ر  ،2014عل��ى النح��و الآت��ي:
(((

املب��د�أ  - 1ال�صل��ة باملو�ض��وع ،والنزاه��ة ،واالط�لاع املت�س��اوي� :إن الإح�ص��اءات
الر�س��مية عن�ص��ر ال غن��ى عنه يف النظ��ام الإعالمي ل ّأي جمتمع دميقراطي ،مبا
تقدم��ه للحكوم��ة واالقت�ص��اد واجلمه��ور م��ن بيان��ات ع��ن احلال��ة االقت�صادي��ة
�ين �أن تق��وم ال��وكاالت
والدميغرافي��ة واالجتماعي��ة والبيئي��ة .ولتحقي��ق ذل��ك ،يتع ّ
املعني��ة بالإح�ص��اءات الر�س��مية بجم��ع ما يثبت فائدته العملي��ة من الإح�صاءات
الر�س��مية وتوف�يره للمواطن�ين بتج��رد وف��اء حلقه��م يف احل�صول عل��ى املعلومات.
املب��د�أ  - 2املعاي�ير ،الأ�س���س العلمي��ة ،والأخالقي��ات املهني��ة :حفاظ�� ًا عل��ى
الثق��ة يف الإح�ص��اءات الر�س��مية ،يل��زم �أن تق��وم ال��وكاالت الإح�صائي��ة ،وفق�� ًا
العتب��ارات فني��ة دقيق��ة ت�ش��مل املب��ادئ العلمي��ة و�آداب ال�س��لوك املهن��ي ،بتحدي��د
�أ�س��اليب و�إج��راءات جم��ع البيان��ات الإح�صائي��ة وجتهيزه��ا وتخزينه��ا وعر�ضه��ا.
املب��د�أ  - 3امل�س ��ؤولية وال�ش��فافية :تي�س�ير ًا للتف�س�ير ال�س��ليم للبيان��ات ،تق��وم
ال��وكاالت الإح�صائي��ة ،وفق�� ًا للمعاي�ير العلمي��ة ،بتق��دمي معلوم��ات ع��ن م�ص��ادر
الإح�ص��اءات والأ�س��اليب والإج��راءات الت��ي تطب��ق ب�ش���أنها.
(1) https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/Implementation_Guidelines_FINAL_without_edit.pdf
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املب��د�أ  - 4تف��ادي �س��وء اال�س��تخدام :لل��وكاالت الإح�صائي��ة �أن تع ّل��ق عل��ى � ّأي
تف�س�ير خاط��ئ �أو ا�س��تعمال غ�ير �س��ليم للإح�ص��اءات.
املب��د�أ  - 5م�ص��ادر الإح�ص��اءات الر�س��مية :يج��وز احل�ص��ول عل��ى البيان��ات،
للأغرا�ض الإح�صائية ،من � ّأي م�صدر كان� ،سواء من الدرا�سات اال�ستق�صائية
الإح�صائي��ة �أو ال�س��جالت الإداري��ة .وينبغ��ي لل��وكاالت الإح�صائي��ة وه��ي تخت��ار
امل�صدر �أن ت�ضع يف االعتبار عنا�صر النوعية والتوقيت والتكاليف والعبء الذي
يقع عل��ى كاهل املجيبني.
يتع�ين �إ�ضف��اء ال�س��رية التام��ة عل��ى البيان��ات املتعلق��ة بالأف��راد
املب��د�أ  - 6ال�س��ر ّيةّ :
الت��ي جتمعه��ا ال��وكاالت الإح�صائي��ة لأغرا�ض �إعداد الإح�صاءات� ،س��واء تع ّلقت
ب�أ�ش��خا�ص طبيعي�ين �أو معنوي�ين ،ويتع�ين ا�س��تخدامها ق�ص��ر ًا يف الأغرا���ض
الإح�صائي��ة.
املب��د�أ  - 7القوان�ينُ :تت��اح للجمه��ور القوان�ين ،والأنظم��ة ،والتداب�ير الت��ي تعم��ل
مبوجبه��ا ال ُنظ��م الإح�صائية.
املب��د�أ  - 8التن�س��يق الوطن��ي :التن�س��يق ب�ين ال��وكاالت الإح�صائي��ة داخ��ل البل��دان
�أمر �ضروري لكفالة ات�ساق النظام الإح�صائي وكفاءته.
املب��د�أ  - 9ا�س��تخدام املعاي�ير الدولي��ة :قي��ام ال��وكاالت الإح�صائي��ة يف كل بل��د
من البلدان با�ستخدام املفاهيم ،والت�صنيفات ،والأ�ساليب الدولية يعزز ات�ساق
ال ُنظم الإح�صائية وكفاءتها على جميع امل�س��تويات الر�س��مية.
املب��د�أ  - 10التع��اون ال��دويل :ي�س��هم التع��اون الثنائ��ي واملتع�� ّدد الأط��راف يف جم��ال
الإح�صاءات يف حت�سني ُنظم الإح�صاءات الر�سمية يف جميع البلدان.
وق��د �ش��جعت اللجن��ة الإح�صائ ّي��ة ل�ل�أمم املتح��دة عل��ى تطبي��ق املب��ادئ الأ�سا�س��ية
وادراجه��ا يف النظ��م الإح�صائي��ة الوطني��ة ( )SNSوتعزيزه��ا بتطوي��ر �أط��ر ومب��ادئ
توجيهي��ة وطني��ة ،م��ن �أج��ل �إر�س��اء قواع��د متين��ة ومتف��ق عليه��ا عامل ًي��ا يف جم��ال �إع��داد
الإح�ص��اءات الر�س��مية .كم��ا �أ�ص��درت يف دورته��ا ال�ساد�س��ة والأربعني يف مار���س 2015
الوثيق��ة التوجيهي��ة املنقح��ة به��دف تعزيز التنفيذ الفعال للمبادئ الأ�سا�س��ية وتعزيز
ا�س��تقاللية النظ��م الإح�صائي��ة الوطني��ة .حي��ث ُيقدم هذا الدلي��ل العديد من الن�صائح
العملية والإجراءات ،التي يجب على ُمنتجي الإح�صاءات الر�سمية �أخذها يف االعتبار
(((

(1) https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/impguide.aspx
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لتح�سني التنفيذ العملي والفعال للمبادئ الأ�سا�سية .كما يعطي �أمثلة ملمو�سة لتجارب
بع���ض الأجه��زة الإح�صائي��ة وممار�س��اتها اجلي��دة واملُثل��ى يف املجال.

 .2دليل الأمم املتحدة ل�ضمان اجلودة يف جمال الإح�صاءات الر�سمية
بن��ا ًء عل��ى �آخ��ر �إ�ص��دار للمب��ادئ الأ�سا�س��ية الع�ش��رة للإح�ص��اءات الر�س��مية ،ق�� ّررت
اللجن��ة الإح�صائي��ة ع��ام  ،2017يف دورته��ا الثامن��ة والأربع�ين ،حتدي��ث الإطار الوطني
ل�ضم��ان اجل��ودة يف جم��ال الإح�ص��اءات الر�س��مية ال��ذي ّمت �إجن��ازه ع��ام 2012؛
وذل��ك لغر���ض مواجه��ة التحدي��ات اجلدي��دة يف و�ض��ع خط��ة التنمي��ة امل�س��تدامة لع��ام
 2030وزخ��م البيان��ات ذات امل�ص��ادر امل�س��تج ّدة .و ّمت يف نف���س النط��اق تطوي��ر دلي��ل
الأمم املتح��دة ،ل�ضم��ان اجل��ودة يف جم��ال الإح�ص��اءات الر�س��مية ع��ام 2019
م��ن قب��ل فري��ق اخل�براء املعن��ي بالأط��ر الوطني��ة ل�ضم��ان اجل��ودة(،)EG-NQAF
ي�ش��مل التوجيه��ات الالزم��ة للأجه��زة الإح�صائي��ة لتمكينه��ا م��ن تطوي��ر وحت�س�ين
و�إنت��اج خمرج��ات �إح�صائي��ة متكامل��ة ومتنا�سـ��قة وعالي��ة اجل��ودة بق�ص��د ا�س��تخدامها
اال�س��تخدام الأمث��ل يف اتخ��اذ الق��رار و�صن��ع ال�سيا�س��ات وحتقي��ق الأه��داف التنموي��ة.
كم��ا يتن��اول الدلي��ل� ،ضم��ان جودة البيانات الإح�صائية ،مب��ا يف ذلك م�صادر البيانات
اجلديدة ومقدمي البيانات اجلدد والبيانات والإح�صاءات املتعلقة مب�ؤ�شرات �أهداف
التنمي��ة امل�س��تدامة ،ويت�ض ّم��ن تو�صي��ات ب�ش���أن �ضم��ان اجل��ودة ،ومنوذج��ا لإط��ار وطن��ي
ع��ام ل�ضم��ان اجل��ودة ،وتوجيه��ات عملي��ة لتنفي��ذه.
(((

ي�ش��مل الإط��ار الع��ام ل�ضم��ان اجل��ودة مب��ادئ ومتطلب��ات اجل��ودة وه��ي م�ؤ�ش��رات
�أ�سا�س��ية ،م��ن �ش���أنها �ضم��ان اجل��ودة عن��د تلبيته��اّ ،مت جتميعه��ا يف �أربع��ة م�س��تويات �أو
عنا�ص��ر ،وه��ي:
	•	 امل�ستوى �أ� :إدارة النظام الإح�صائي
	•	 امل�ستوى ب� :إدارة البيئة امل�ؤ�س�سية الداعمة للجودة
	•	 امل�ستوى ج� :إدارة العمليات الإح�صائية
	•	 امل�ستوى د� :إدارة املخرجات الإح�صائية
(1) https://unstats.un.org/unsd/methodology/dataquality/references/1902216-UNNQAF
Manual-WEB.pdf
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�أ .تو�صيات �ضمان جودة الإح�صاءات الر�سمية
لق��د ّمت و�ض��ع تو�صي��ات الأمم املتح��دة ل�ضم��ان اجل��ودة الإح�صائي��ة ،وعدده��ا �أربع��ة
ع�ش��ر تو�صي��ة ،بن��ا ًء عل��ى املب��ادئ الأ�سا�س��ية الع�ش��رة للإح�ص��اءات الر�س��مية .وته��دف
تو�صيات اجلودة �إىل توجيه وم�ساعدة الأجهزة الوطنية للإح�صاء والأع�ضاء الآخرين
يف النظم الإح�صائية يف توفري �إح�صاءات ر�سمية ذات جودة عالية .كما اقرتح فريق
العم��ل املعن��ي باجل��ودة ،ا�س��تخدام التو�صيات من قبل منتج��ي وموفري البيانات الذين
ال يقدم��ون �إح�ص��اءات ر�س��مية وال ي�ش��كلون ج��ز ًءا م��ن النظام الإح�صائ��ي الوطني على
غ��رار امل�ؤ�س�س��ات الت��ي تنت��ج معلوم��ات جغرافي��ة مكاني��ة �أو منتج��ي الإح�ص��اءات م��ن
م�ؤ�س�س��ات القط��اع اخلا�ص.
وتنق�سم تو�صيات �ضمان جودة الإح�صاءات الر�سمية اىل ق�سمني:
 .1تو�صي��ات �أ�سا�س��ية (التو�صي��ات م��ن � 1إىل  )5والت��ي ت�ش��كل �أ�سا���س �ضم��ان
ج��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية،
 .2وتو�صي��ات (م��ن � 6إىل  )14تو ّف��ر الأ�سا���س املعي��اري للإح�ص��اءات الر�س��مية
وتق�� ّدم تف�س�يرات للمب��ادئ لت�س��هيل تنفيذه��ا والت�أكي��د عل��ى �أهميته��ا يف �س��ياق
�ضم��ان اجل��ودة الإح�صائي��ة.
كم��ا ميك��ن دم��ج التو�صي��ات يف القوان�ين الإح�صائي��ة للبل��د ،ح�س��ب االقت�ض��اء ،وذل��ك
�ضمان��ا لاللت��زام به��ا .وتتم ّث��ل التو�صي��ات ال�ص��ادرة ع��ن الأمم املتح��دة يف الآت��ي:
التو�صي��ة  -1م��ن امل�ستح�س��ن� ،ضم��ان القي��م واملب��ادئ الأ�سا�س��ية الت��ي حتك��م تطوي��ر
و�إنت��اج ون�ش��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية من خالل الأطر القانونية وامل�ؤ�س�س��ية
واحرتامها على جميع امل�ستويات ال�سيا�سية ومن قبل جميع اجلهات الفاعلة
يف نظ��ام الإح�صاء الوطني.
التو�صي��ة ُ - 2تن�ص��ح البل��دان ب���إدراج متطلب��ات �ضم��ان اجل��ودة يف ت�ش��ريعاتها
الإح�صائية الوطنية ويف �أي ت�شريع �آخر يتطلب �إنتاج �إح�صاءات للأغرا�ض
الر�سمية.
التو�صي��ة ُ - 3يو�ص��ى ب���أن ت�ض��ع البل��دان �إط��ا ًرا وطن ًي��ا ل�ضم��ان ج��ودة الإح�ص��اءات
الر�س��مية و�أن يلت��زم جمي��ع �أع�ض��اء النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي بالتقيي��م
امل�ستمر جلودة الإح�صاءات الر�سمية وحت�سينها والإبالغ عنها ،ف� ً
ضال عن
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ج��ودة البيان��ات والإح�ص��اءات امل�س��تخدمة يف �إنت��اج الإح�صاءات الر�س��مية
ح�س��ب االقت�ضاء.
التو�صي��ة ُ - 4يو�ص��ى بو�ض��ع الإط��ار الوطن��ي ل�ضم��ان ج��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية
وف ًق��ا لإط��ار الأمم املتح��دة الوطن��ي ل�ضم��ان اجلودة �أو �إط��ار قائم مماثل.
التو�صي��ة ُ - 5يو�ص��ى بتنفي��ذ الإط��ار الوطن��ي ل�ضم��ان اجلودة من قب��ل اجلهاز الوطني
للإح�صاء والنظام الإح�صائي الوطني ب�أكمله .بالإ�ضافة �إىل ذلك ،يو�صى
بتطبيق الإطار الوطني ل�ضمان جودة جميع البيانات والإح�صاءات املنتجة
خ��ارج النظ��ام الإح�صائ��ي الوطني والتي يتم ن�ش��رها مب�س��اعدة ودعم �أحد
�أع�ض��اء النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي �أو الذي��ن يت��م ا�س��تخدامها يف �صن��ع
القرار احلكومي ،ح�س��ب االقت�ضاء وال�ضرورة.
التو�صي��ة  - 6وف ًق��ا للمبدئ�ين  1و  2م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية،
ُيو�ص��ى بتخطي��ط الإح�ص��اءات على جميع امل�س��تويات ،مبا يف ذلك امل�س��توى
املحلي ،وت�صميمها وتطويرها و�إنتاجها ون�شرها على �أ�سا�س حمايد ووف ًقا
العتبارات مهنية بحتة.
التو�صي��ة  - 7وف ًق��ا للمب��د�أ  3م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��ميةُ ،يو�ص��ى
بتق��دمي الإح�ص��اءات والبيان��ات بطريق��ة ت�س�� ّهل تف�س�يرها ال�صحي��ح؛ مم��ا
يعني �ضمني ًا� ،إتاحة البيانات الو�صفية املُوائمة ،مثل تلك املتعلقة مب�صادر
البيانات والأ�س��اليب باالقرتان مع البيانات والإح�صائيات املن�ش��ورة.
التو�صي��ة  - 8وف ًق��ا للمب��د�أ  4م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��ميةُ ،يو�ص��ى
ب���أن ُيع ّق��ب جمي��ع �أع�ض��اء النظ��ام الإح�صائ��ي الوطني على �س��وء ا�س��تخدام
الإح�ص��اءات الر�س��مية وت�صوي��ب التفا�س�ير اخلاطئ��ة له��ا ،ك ٌّل يف جم��االت
الإنتاج الإح�صائي والن�ش��ر الراجعة له بالنظر ،ح�س��ب االقت�ضاء.
التو�صي��ة  - 9وف ًق��ا للمب��ادئ  1و  5م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات
الر�س��ميةُ ،يو�ص��ى ب���أن ت��درج البل��دان يف قوانينه��ا الإح�صائي��ة م��ا يلي�( :أ)
تفوي���ض منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية بتجمي��ع املعلوم��ات الالزم��ة لإنت��اج
الإح�صاءات مبا�شرة من امل�ستجيبني �إذا كانت غري متوفرة فعليا يف النظام
الإح�صائ��ي الوطن��ي وال ميك��ن احل�صول عليه من البيانات املوجودة؛ (ب)
احل��ق يف اختي��ار م�ص��ادر البيان��ات عل��ى �أ�سا���س اعتب��ارات مهني��ة ،مب��ا يف
ذل��ك امل�ص��ادر «احلديث��ة» مث��ل البيان��ات ال�ضخم��ة.
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التو�صي��ة  - 10وف ًق��ا للمب��د�أ  6م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية،
ُيو�ص��ى باحلف��اظ عل��ى ال�س��رية التام��ة للبيان��ات الفردية التي يت ّ��م جتميعها
من طرف الأجهزة الإح�صائية� ،س��واء �أكانت ت�ش�ير �إىل �أ�ش��خا�ص طبيعيني
�أو اعتباري�ين ،و�أن ُت�س��تخدم ح�صر ًي��ا لأغرا���ض �إح�صائي��ة بحت��ة.
التو�صي��ة  - 11وف ًق��ا للمب��د�أ  7م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية،
ُيو�ص��ى بن�ش��ر القوانني والت�ش��ريعات والتدابري الت��ي تعمل مبوجبها الأنظمة
الإح�صائي��ة الوطني��ة.
التو�صي��ة  - 12وف ًق��ا للمب��د�أ  8م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية،
ُيو�ص��ى بتن�س��يق �أ�ش��غال النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي ب�ش��كل �س��ليم لتحقي��ق
االت�س��اق والكف��اءة ،وبالت��ايل ،ف���إن القان��ون الإح�صائ��ي للبل��د�( :أ) يح��دد
بو�ض��وح �أدوار وم�س���ؤوليات الأع�ض��اء داخ��ل النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي؛ و
(ب) ُيح�� ّدد دور الهيئ��ة امل�س���ؤولة ع��ن �إدارة وتن�س��يق الأن�ش��طة الإح�صائي��ة
عل��ى م�س��توى املنظوم��ة الإح�صائي��ة ،مب��ا يف ذل��ك تعزي��ز الإط��ار الوطن��ي
ل�ضم��ان اجل��ودة.
التو�صي��ة  - 13وف ًق��ا للمب��د�أ  9م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية،
ُيو�ص��ى ب���أن ي�س��تخدم اجله��از الإح�صائي الوطني وجمي��ع الأع�ضاء النظام
الإح�صائ��ي الوطن��ي الآخري��ن ،مب��ا يف ذلك الأع�ضاء على امل�س��توى املحلي،
املفاهي��م والت�صنيف��ات والأ�س��اليب الإح�صائي��ة الدولي��ة ،وبالت��ايل �ضم��ان
ات�س��اق الإح�ص��اءات الر�س��مية وجناع��ة النظ��ام الإح�صائ��ي عل��ى جمي��ع
امل�س��تويات.
التو�صي��ة  - 14وف ًق��ا للمب��د�أ  10م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية،
ُيو�صى ب�أن ت�شارك البلدان يف التعاون الثنائي واملتعدد الأطراف يف جمال
الإح�صاء لتح�س�ين الإح�صاءات الر�س��مية يف ك ّل البلدان.

ب�	.إط��ار الأمم املتح��دة الوطن��ي ل�ضم��ان اجل��ودة واملب��ادئ العام��ة لإدارة
ج��ودة البيان��ات الإح�صائي��ة
م��ن املعل��وم �أنّ املب��ادئ العام��ة لإدارة ج��ودة البيان��ات الإح�صائي��ة ل�ل�أمم املتح��دة
ومتطلباته��ا لي�س��ت �إلزامي��ة ،وميك��ن للبل��دان اختي��ار واتب��اع �إط��ار �ضم��ان ج��ودة وطن��ي
املتح��دة� ،إذا كان��ت ترغ��ب يف اتب��اع املب��ادئ الأ�سا�س��ية
خا���ص به��ا مماث��ل لإط��ار الأمم ّ
للإح�ص��اءات الر�س��مية والتو�صي��ات املتعلق��ة ب�ضم��ان اجل��ودة املو�ضح��ة �أع�لاه ،نظ��را
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لالرتباط الوثيق بني هذه الأخرية و�إطار الأمم املتحدة الوطني ل�ضمان جودة البيانات
الإح�صائية.
وفيم��ا يل��ي �س��نتناول املعاي�ير واملب��ادئ الأ�سا�س��ية ملكون��ات �إط��ار الأمم املتح��دة ل�ضمان
جودة الإح�صاءات:
� .1إدارة النظ��ام الإح�صائ��ي :يت�أل��ف النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي م��ن الكيان��ات
الإح�صائي��ة للدول��ة الت��ي تق��وم بتطوي��ر و�إنت��اج ون�ش��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية ل�صال��ح
احلكومة الوطنية ،وعادة ما يكون ذلك من طرف اجلهاز الوطني للإح�صاء باعتباره
الوكال��ة الرئي�س��ية يف جم��ال الإح�ص��اء� .إن تن�س��يق ه��ذا النظ��ام و�إدارة العالق��ات م��ع
جمي��ع �أ�صح��اب امل�صلح��ة �ش��رط �أ�سا�س��ي جل��ودة وكفاءة �إنت��اج الإح�صاءات الر�س��مية.
يع��د ا�س��تخدام املعاي�ير الإح�صائي��ة امل�ش�تركة يف جمي��ع �أنح��اء النظ��ام ج��ز ًءا مه ًما من
ه��ذه الإدارة ،ول�ضم��ان ذل��ك ينبغ��ي الأخ��ذ بع�ين االعتب��ار املب��ادئ التالي��ة:
املب��د�أ  - 1تن�س��يق عم��ل النظ��ام الإح�صائ��ي :تن�س��يق عم��ل �أع�ض��اء النظ��ام الإح�صائ��ي
�أم��ر �ض��روري للحف��اظ عل��ى ج��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية ال�ص��ادرة ع��ن تل��ك
اجله��ات وتطويره��ا ول�ضم��ان فعالي��ة النظ��ام .ويدع��م املب��د�أ  8م��ن املب��ادئ
الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية ه��ذا املب��د�أ.
املب��د�أ � - 2إدارة العالق��ات م��ع م�س��تعملي البيان��ات ومقدم��ي البيان��ات :يج��ب
عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة �إقام��ة عالق��ة ممي��زة وم�س��تدامة م��ع كاف��ة ال�ش��ركاء
اال�س�تراتيجيني يف العم��ل الإح�صائ��ي ،مب��ا يف ذل��ك امل�س��تخدمني ومقدم��ي
البيان��ات ووكاالت التموي��ل وامل�س���ؤولني واملنظم��ات املجتمعي��ة ذات ال�صل��ة
والأو�س��اط الأكادميي��ة وو�س��ائل الإع�لام .يج��ب �أن تتمت��ع الأجه��زة ب�إمكاني��ة
الو�ص��ول �إىل جمي��ع البيان��ات الالزم��ة لتلبي��ة احتياج��ات املعلوم��ات اخلا�ص��ة
باملجتم��ع بطريق��ة فعال��ة وكف���ؤة .املب��د�أ  2مدعوم ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملبدئني  1و 5
م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية.
املبد�أ � - 3إدارة املعايري الإح�صائية :ت�س��هم عملية توحيد املعايري الإح�صائية للنظام
الإح�صائ��ي يف تعزي��ز دور الإح�ص��اءات وزي��ادة ات�س��اقها وفعاليته��ا وقابليته��ا
للمقارن��ة داخ��ل الدول��ة وعاملي��ا ،ل��ذا ينبغي ا�س��تخدام معاي�ير �إح�صائية موحدة
ب�ين مكون��ات النظ��ام الإح�صائ��ي .وت�ش��مل ه��ذه املعايري املفاهي��م وامل�صطلحات
والت�صانيف ومنهجيات العمل الأ�سا�س��ية .املبد�أ  3مدعوم باملبد�أ  9من املبادئ
الأ�سا�س��ية للإح�صائيات الر�س��مية.
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� .2إدارة البيئة امل�ؤ�س�س��ية الداعمة للجودة :تعد جودة البيئة امل�ؤ�س�س��ية �أحد ال�ش��روط
امل�س��بقة ل�ضم��ان ج��ودة الإح�صائي��ات .واملب��ادئ التي يجب �ضمانه��ا يف هذا الإطار هي
اال�س��تقاللية املهني��ة� ،ضم��ان احلي��اد واملو�ضوعي��ة� ،ضم��ان ال�ش��فافية و�ضم��ان ال�س��رية
الإح�صائي��ة وااللتزام باجل��ودة وكفاية املوارد.
املب��د�أ � – 4ضم��ان اال�س��تقاللية املهني��ة :ينبغ��ي عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة �إع��داد
وتطوي��ر و�إنت��اج ون�ش��ر الإح�ص��اءات دون �أي تدخ��ل �سيا�س��ي �أو غ�يره �أو �ضغ��وط
م��ن ط��رف اجله��ات احلكومي��ة �أو ال�سيا�س��يني �أو الإدارات والهيئ��ات التنظيمي��ة
�أو الإداري��ة �أو القط��اع اخلا���ص �أو �أي �أ�ش��خا�ص �أو كيان��ات �أخ��رى .وي�ضم��ن ه��ذا
اال�س��تقالل املهن��ي م�صداقي��ة الإح�ص��اءات الر�س��مية .يج��ب �أن ينطب��ق ه��ذا
عل��ى اجله��از الإح�صائ��ي الوطن��ي وكذل��ك عل��ى منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية
الآخري��ن .املب��د�أ  4مدع��وم ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملب��د�أ  2م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية
للإح�ص��اءات الر�س��مية.
املب��د�أ � – 5ضم��ان احلي��اد واملو�ضوعي��ة :يج��ب عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة �أن تط��ور
وتنت��ج وتن�ش��ر �إح�ص��اءات حت�ترم اال�س��تقالل العلم��ي وبطريق��ة مهني��ة وحمايدة
وغ�ير منح��ازة ،ويعام��ل فيه��ا جمي��ع امل�س��تخدمني ب�إن�ص��اف .املب��د�أ  5مدع��وم
ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملب��د�أ  1م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية.
املب��د�أ � – 6ضم��ان ال�ش��فافية :يت��م توثي��ق و�إتاح��ة �سيا�س��ات الأجه��زة الإح�صائي��ة
وممار�ساتها الإدارية ،وال�شروط والأحكام التي مبوجبها يتم تطوير �إح�صاءاتها
و�إنتاجه��ا ون�ش��رها ،وعن��د االقت�ض��اء مراجعته��ا (مبا يف ذلك الأ�سا���س القانوين
والأغرا���ض الت��ي تتطل��ب البيان��ات م��ن �أجلها) للم�س��تخدمني واملجيب�ين ومالكي
م�صادر البيانات والعموم .املبد�أ  6مدعوم ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملبد�أ  3من املبادئ
الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية.
املب��د�أ � - 7ضم��ان �س��رية الإح�ص��اءات و�أمنه��ا :ينبغ��ي على الأجهزة الإح�صائية �ضمان
�س��رية البيانات التي يتم الإدالء بها من طرف املبحوثني (الأ�ش��خا�ص والأ�س��ر،
املن�ش���آت ،البيانات ال�س��جلية وغريها) وا�س��تخدامها لأغرا�ض �إح�صائية فقط.
املبد�أ  7مدعوم باملبد�أ  6من املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية.
املب��د�أ � – 8ضم��ان االلت��زام باجل��ودة :ينبغ��ي عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة �أن تك ّر���س
جهوده��ا ل�ضم��ان االلت��زام مبعاي�ير اجل��ودة عن��د �إع��داد الإح�ص��اءات ون�ش��رها،
وحتدي��د نق��اط الق��وة وفر���ص التح�س�ين ب�ش��كل دوري ومنتظ��م لتطوي��ر ج��ودة
العملي��ات واملخرج��ات الإح�صائي��ة .املب��د�أ  8مدع��وم باملب��د�أ  2م��ن مب��ادئ
االح�ص��اءات الر�س��مية.
21

املب��د�أ � - 9ضم��ان كفاي��ة امل��وارد :ينبغ��ي �أن تكون املوارد املالية والب�ش��رية والتكنولوجية
املتاح��ة الأجه��زة الإح�صائي��ة كافي��ة م��ن حي��ث الكمي��ة والنوعي��ة ،وكذل��ك كافية
لتلبي��ة احتياجاته��ا فيما يتعلق بتطوير الإح�صاءات و�إنتاجها ون�ش��رها.
� .3إدارة العملي��ات الإح�صائي��ة :يج��ب عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة �أن تطب��ق املعاي�ير
واملبادئ التوجيهية واملمار�سات الدولية اجليدة يف العمليات الإح�صائية التي تنتهجها
لتطوير الإح�صاءات الر�سمية التي تنتجها وتن�شرها ،مع ال�سعي با�ستمرار �إىل االبتكار.
وينبغي �أن ُت�ؤدى هذه العمليات بكفاءة بحيث تراعي جودة املخرجات وكلفتها ووقت ّيتها
والعبء الناجت عنها .ول�ضمان ذلك ينبغي الأخذ بعني االعتبار املعايري التالية:
املب��د�أ � -10ضم��ان ال�س�لامة املنهجي��ة :يج��ب عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة ،عن��د �إع��داد
الإح�ص��اءات و�إنتاجه��ا� ،أن ت�س��تخدم منهجي��ات �إح�صائي��ة �س��ليمة ت�س��تند �إىل
معاي�ير ومب��ادئ توجيهي��ة �أو �أف�ض��ل املمار�س��ات املتف��ق عليه��ا دول ًي��ا .املب��د�أ 10
مدع��وم ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملب��د�أ  2م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية.
املب��د�أ � – 11ضم��ان فعالي��ة التكلف��ة :ينبغ��ي عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة �أن ت�ضم��ن
ا�س��تخدام امل��وارد بفعالي��ة وكف��اءة .كم��ا يج��ب �أن تك��ون ق��ادرة عل��ى �ش��رح م��دى
حتقي��ق الأه��داف املح��ددة م�س��بقا ،و�أن النتائ��ج ق��د حتقق��ت بتكلف��ة معقول��ة
ومت�س��قة مع الأغرا�ض الرئي�س��ية للإح�صاءات .املبد�أ  11مدعوم ب�ش��كل �أ�سا�سي
باملب��د�أ  5م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية.
املب��د�أ � - 12ضم��ان �س�لامة التنفي��ذ :الإج��راءات الإح�صائي��ة الفعال��ة وال�س��ليمة تدعم
اجل��ودة ويج��ب تنفيذه��ا يف جمي��ع مراحل �سل�س��لة الإنتاج الإح�صائ��ي .املبد�أ 12
مدعوم ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملبد�أ  2من املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�سمية.
املب��د�أ � - 13إدارة الع��بء الواق��ع عل��ى اﻤﻟﺠيب�ين :يعت�بر الأف��راد �أو الأ�س��ر �أو ال�ش��ركات
التي توفر البيانات التي ت�س��تند �إليها املنتجات الإح�صائية م�س��اهمني �أ�سا�سيني
يف جودة البيانات واملعلومات .لذلك ينبغي حتقيق التوازن بني تلبية احتياجات
امل�س��تخدم م��ن الإح�ص��اءات م��ن جه��ة وم�س��توى الكلف��ة وعب��ئ اال�س��تجابة ال��ذي
يق��ع عل��ى كاه��ل املدل�ين بالبيان��ات م��ن جه��ة �أخرى .وتعت�بر �آلي��ات احلفاظ على
عالق��ات جي��دة م��ع مقدم��ي البيان��ات وا�س��تباقية �إدارة الع��بء الواق��ع عليه��م،
�ضروري��ة لتح�س�ين اجل��ودة .املب��د�أ  13مدع��وم باملب��د�أ  5م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية
للإح�صاءات الر�س��مية.
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� .4إدارة العملي��ات واملخرج��ات الإح�صائي��ة :ينبغ��ي �أن تلب��ي املخرج��ات الإح�صائي��ة
متطلب��ات وحاج��ات خمتل��ف امل�س��تخدمني ،م��ن حكوم��ات وطني��ة وباحث�ين و�ش��ركات
وعام��ة اجلمه��ور واملجتم��ع ال��دويل .كم��ا ينبغ��ي �أن ُتع��د ه��ذه املخرج��ات وف��ق املعاي�ير
واملنهجي��ات الإح�صائي��ة املعت�برة واملعتمدة .ول�ضمان ذل��ك ينبغي الأخذ بعني االعتبار
املعاي�ير التالية:
املب��د�أ � – 14ضم��ان املالءم��ة :ينبغ��ي �إنت��اج �إح�ص��اءات تلب��ي احتياج��ات امل�س��تخدمني
احلالي�ين واملحتمل�ين ،و�أن تف��ي املفاهي��م والت�صاني��ف باحتياجات امل�س��تخدمني
ومتطلباته��م .ب��دون املالءم��ة ،ال توج��د ج��ودة .ويتمث��ل التح��دي ال��ذي تواجه��ه
الأجه��زة الإح�صائي��ة يف موازن��ة االحتياجات املت�ضاربة للم�س��تخدمني احلاليني
واملحتمل�ين ،يف �إنت��اج �إح�ص��اءات تلب��ي االحتياج��ات ذات الأهم ّي��ة والأولوي��ة
الق�ص��وى �ضم��ن قي��ود امل��وارد املح��ددة .املبد�أ  14مدعوم ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملبد�أ
 1م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية.
املب��د�أ � – 15ضم��ان الدق��ة واملوثوقي��ة :ينبغ��ي عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة �إع��داد ون�ش��ر
�إح�ص��اءات دقيق��ة وموثوق��ة تك��ون ق��ادرة عل��ى و�ص��ف الظواه��ر الت��ي ُ�صمم��ت
لقيا�س��ها ب�ش��كل �صحي��ح ،بحي��ث تك��ون الإح�ص��اءات املح�س��وبة قريب��ة م��ع القيم��ة
احلقيقي��ة له��ذه الظاه��رة .املبد�أ  15مدعوم ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملبد�أ  1من املبادئ
الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية.
املبد�أ � – 16ضمان ح�سن التوقيت والتقيد باملواعيد :ينبغي على الأجهزة الإح�صائية
�إتاحة الإح�صاءات بوقتية منا�سبة ودون ت�أخري .ي�شري ح�سن التوقيت �إىل مدى
ال�س��رعة  -بع��د التاري��خ املرجع��ي �أو نهاي��ة الفرتة املرجعي��ة  -يف �إتاحة البيانات
والإح�ص��اءات للم�س��تخدمني .ي�ش�ير التقي��د باملواعيد �إىل م��ا �إذا كانت البيانات
والإح�ص��اءات يت��م �إتاحته��ا يف املواعي��د املتف��ق عليه��ا م�س��بق ًا� ،أو املعل��ن عنه��ا.
أ�سا�س��ا باملبد�أ  1من املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية.
املبد�أ  16مدعوم � ً
املب��د�أ � - 17ضم��ان الو�ص��ول اىل الإح�ص��اءات وو�ضوحه��ا :ينبغ��ي عل��ى الأجه��زة
الإح�صائي��ة �ضم��ان الو�ص��ول اىل الإح�صائي��ات التي تطورها وتنتجها وتن�ش��رها
دون �صعوب��ة ،و�أن يت��م تقدميه��ا بو�ض��وح وبطريق��ة ميك��ن فهمه��ا م��ن قب��ل جمي��ع
امل�س��تخدمني على �أ�سا���س حمايد ومت�س��اوي يف �أ�ش��كال مالئمة ومتنوعة تتما�شى
م��ع معاي�ير البيان��ات املفتوح��ة .كما ينبغي توفري ترتيب��ات الو�صول �إىل البيانات
اجلزئي��ة لأغرا���ض البح��ث ،وف ًق��ا ل�سيا�س��ة را�س��خة ت�ضمن ال�س��رية الإح�صائية.
املب��د�أ  17مدع��وم ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملب��د�أ  1م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات
الر�سمية.
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املب��د�أ � - 18ضم��ان االت�س��اق والقابلي��ة للمقارن��ة :ينبغ��ي عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة
تطوي��ر و�إنت��اج ون�ش��ر �إح�ص��اءات مت�س��قة ،بحي��ث تك��ون قابلة للتجمي��ع وللمقارنة
(مب��ا يف ذل��ك البيان��ات ذات امل�ص��ادر املختلف��ة) ع�بر الزم��ن وب�ين املناط��ق.
املب��د�أ  18مدع��وم ب�ش��كل �أ�سا�س��ي باملب��د�أ  1م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات
الر�سمية.
املب��د�أ � - 19إدارة البيان��ات الفوقي��ة :ينبغ��ي عل��ى الأجه��زة الإح�صائية توفري معلومات
تغط��ي املفاهي��م والتعريف��ات الأ�سا�س��ية للبيان��ات الت��ي مت جمعه��ا والإح�ص��اءات
املُنتج��ة ،واملتغ�يرات والت�صنيف��ات املُ�س��تخدمة ،ومنهجي��ة جم��ع البيان��ات
ومعاجلته��ا ،وم�ؤ�ش��رات ج��ودة املعلوم��ات الإح�صائية  -ب�ش��كل ع��ام ،يجب توفري
معلومات كافية مت ّكن امل�ستخدم من فهم جميع خ�صائ�ص الإح�صائيات ،مبا يف
ذلك حدودها .-املبد�أ  19مدعوم ب�شكل �أ�سا�سي باملبد�أ  3من املبادئ الأ�سا�سية
للإح�ص��اءات الر�س��مية.

 .3العالق��ة ب�ين املب��ادئ العام��ة لإدارة ج��ودة البيان��ات الإح�صائي��ة واملب��ادئ
الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية للأمم املتحدة
ً
ارتباط��ا وثي ًق��ا باملب��ادئ
ترتب��ط مب��ادئ ومتطلب��ات ج��ودة البيان��ات الإح�صائي��ة
الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية التي وافقت عليها الدول الأع�ضاء يف الأمم املتحدة.
ويو�ض��ح اجل��دول الت��ايل بالتدقي��ق طريق��ة ارتب��اط مب��ادئ اجل��ودة باملب��ادئ الأ�سا�س��ية
يب�ين نوعي��ة الدع��م ال��ذي توف��ره املب��ادئ الأ�سا�س��ية
للإح�ص��اءات الر�س��مية ،كم��ا ّ
للإح�صاءات الر�سمية ملبادئ اجلودة .هناك متييز بني مبد�أ �أ�سا�سي يوفر دع ًما قو ًيا
(ع��اد ًة مب��د�أ �أ�سا�س��ي واح��د ل��كل مب��د�أ ج��ودة) ،ومب��د�أ �أ�سا�س��ي يوف��ر دع ًم��ا �إ�ضاف ًي��ا
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ج��دول :مب��ادئ اجل��ودة يف �إط��ار الأمم املتح��دة الوطني ل�ضمان اجل��ودة ودعم املبادئ
الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية
املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية

املبادئ العامة لإدارة جودة البيانات الإح�صائية
1

2

3

4

7 6 5

8

10 9

�إدارة النظام الإح�صائي
املبد�أ  - 1تن�سيق عمل النظام الإح�صائي
املبد�أ � - 2إدارة العالقات مع م�ستعملي البيانات
ومقدمي البيانات
املبد�أ � - 3إدارة املعايري الإح�صائية

*

*

*
o

o
*

�إدارة البيئة امل�ؤ�س�سية

o
*

املبد�أ � – 4ضمان اال�ستقاللية املهنية
املبد�أ � – 5ضمان احلياد واملو�ضوعية
املبد�أ � – 6ضمان ال�شفافية
املبد�أ � - 7ضمان �سرية الإح�صاءات و�أمنها
املبد�أ � – 8ضمان االلتزام باجلودة

o
*
o o o o o o
o
*
*
*

o

املبد�أ � - 9ضمان كفاية املوارد

�إدارة العمليات الإح�صائية



املبد�أ � - 10ضمان ال�سالمة املنهجية

o
*
o
*

املبد�أ � – 11ضمان فعالية التكلفة



املبد�أ � - 12ضمان �سالمة التنفيذ
املبد�أ � - 13إدارة العبء الواقع على اﻤﻟﺠيبني

o o
o

�إدارة العمليات واملخرجات الإح�صائية
املبد�أ � – 14ضمان املالءمة
املبد�أ � – 15ضمان الدقة واملوثوقية
املبد�أ � – 16ضمان ح�سن التوقيت والتقيد باملواعيد
املبد�أ � - 17ضمان الو�صول اىل الإح�صاءات وو�ضوحها
املبد�أ � - 18ضمان االت�ساق والقابلية للمقارنة
املبد�أ � - 19إدارة البيانات الفوقية

*
*
*
*
*

o

o
o
o

o
o
*

املفتاح * :دعم قوي من املبادئ الأ�سا�سية  oدعم �إ�ضاقي من املبادئ الأ�سا�سية
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o
o

� .4إطار اجلودة امل�شرتك للنظام الإح�صائي الأوروبي
ُيع�� ّد النظ��ام الإح�صائ��ي الأوروب��ي ( )ESSثم��رة �ش��راكة ب�ين املكت��ب الإح�صائ��ي
لل��دول الأوروبي��ة ( )Eurostatوالأجه��زة الإح�صائي��ة الوطني��ة لل��دول الأع�ض��اء يف
االحت��اد الأوروب��ي ودول الرابط��ة الأوروبي��ة للتج��ارة احل��رة ( .)EFTAحي��ث تتمث��ل
مهمته يف تزويد كافة امل�ستعملني على ال�صعيد الأوروبي والوطني ب�إح�صائيات حيادية
ذات ج��ودة عالي��ة و�إتاح��ة ه��ذه الإح�صائي��ات للجمي��ع للم�س��اعدة يف اتخ��اذ الق��رار
وتزوي��د البح��وث و�إث��راء املناق�ش��ات .وق��د ّمت ت�صميم املنتجات واخلدم��ات الإح�صائية
الأوروبي��ة و�إنتاجه��ا ون�ش��رها م��ن منظ��ور قان��وين �ص��ارم يف نط��اق م��ا ُي�س�� ّمى ب��ـ «�إط��ار
اجل��ودة امل�ش�ترك للنظ��ام الإح�صائ��ي الأوروب��ي»؛ وال��ذي يتك�� ّون م��ن مدونة املمار�س��ات
االح�صائي��ة الأوروبي��ة  ،وم��ن �إط��ار �ضم��ان اجل��ودة للنظ��ام الإح�صائ��ي الأوروب��ي
واملب��ادئ العام��ة لإدارة اجل��ودة (عل��ى غ��رار التفاعل امل�س��تمر مع امل�س��تخدمني ،التزام
امل�س�يرين ،ال�ش��راكة ،ر�ض��ا املوظف�ين والتح�س�ين امل�س��تمر والتكام��ل واملوائم��ة).
(((

(((

�أ .مدونة املمار�سات االح�صائية الأوروبية
ُتع�� ّد مدون��ة املمار�س��ات الإح�صائي��ة الأوروبي��ة حج��ر الزاوي��ة لإط��ار اجل��ودة امل�ش�ترك
للنظام الإح�صائي الأوروبي؛ حيث تغطي� ،إىل حد كبري ،نف���س املبادئ الرئي�س��ية التي
تت�ضمنه��ا مب��ادئ الأمم املتح��دة الأ�سا�س��ية �إال �أ ّنه��ا �أك�ثر تركي��زا عل��ى امل�س��ائل املتع ّلق��ة
باال�س��تقاللية املهني��ة ونوعي��ة املعلوم��ة الإح�صائي��ة وكيفي��ة ن�ش��رها .وت�س��تند مدون��ة
املمار�س��ات الإح�صائي��ة الأوروبي��ة �إىل  15مبدئ��ا تغط��ي البيئ��ة امل�ؤ�س�س��ية وعملي��ات
الإنتاج واملخرجات الإح�صائية .وتندرج حتت كل مبد�أ جمموعة من امل�ؤ�شرات املتع ّلقة
ب�أف�ض��ل املمار�س��ات واملعاي�ير .وفيم��ا يل��ي املب��ادئ الإح�صائي��ة الأوروبي��ة:
�أ .البيئة امل�ؤ�س�سية
• اال�ستقاللية املهنية/التن�سيق والتعاون؛
• �صالحية جمع البيانات؛
• مالئمة 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�سرية الإح�صائية؛
•	 احلياد واملو�ضوعية.
ب .العمليات الإح�صائية
•	 املنهجية ال�سليمة؛
•	 الإجراءات الإح�صائية املنا�سبة؛
•	 تخفيف العبء على امل�ستجوبني؛
•	 فعالية التكلفة.
ج .املخرجات الإح�صائية
•	 الأهمية؛
•	 الدقة واملوثوقية؛
•	 ح�سن التوقيت وااللتزام باملواعيد؛
•	 االت�ساق وقابلية املقارنة؛
•	 �سهولة الو�صول اىل الإح�صائيات وو�ضوحها.

ب� .إطار �ضمان اجلودة للنظام الإح�صائي الأوروبي
يتوافق �إطار �ضمان اجلودة للنظام الإح�صائي الأوروبي مع مدونة املمار�سة الأوروبية
للإح�ص��اء ويدعمه��ا .حي��ث يه��دف اىل توف�ير �آلي��ة لتحدي��د م�ش��اكل اجل��ودة وح ّله��ا
بالإ�ضاف��ة �إىل امل�س��اعدة عل��ى تنفيذ مدونة املمار�س��ات الإح�صائي��ة الأوروبية .وينطبق
�إط��ار �ضم��ان اجل��ودة الأوروب��ي عل��ى النظ��ام الإح�صائ��ي الأوروب��ي بجمي��ع مكونات��ه،
كهيئة الإح�صاء التابعة لالحتاد الأوروبي( )Eurostatوالأجهزة الإح�صائية الوطنية
واجلهات الإح�صائ ّية الوطنية الأخرى امل�س���ؤولة عن تطوير و�إنتاج ون�ش��ر الإح�صاءات
الأوروبية.
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يتواف��ق �إط��ار �ضم��ان ج��ودة البيان��ات الإح�صائي��ة لل��دول الأوروبي��ة م��ع من��وذج الإط��ار
الوطن��ي الع��ام ل�ضم��ان اجلودة ل�ل�أمم املتحدة.

“ .5تو�صية” منظمة التعاون االقت�صادي والتنمية ()OECD
اعتم��د جمل���س منظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة ،يف  23نوفم�بر ،2015
جمموع��ة م��ن املب��ادئ واملعاي�ير ب�ش���أن املمار�س��ات الإح�صائي��ة اجلي��دة ُيطل��ق عليه��ا
�إ�س��م «التو�صي��ة»  .و ّمت تطويره��ا بن��ا ًء عل��ى اق�تراح م��ن جلن��ة الإح�ص��اء وال�سيا�س��ة
الإح�صائية ( )CSSPالتابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقت�صادي .كما ّمت
تعديله��ا يف  13مار���س  2019وف��ق اق�تراح جلن��ة الإح�ص��اء وال�سيا�س��ة الإح�صائي��ة؛
حي��ث ّمت تعزيزه��ا ب�إج��راء مراجع��ة النظ��م الإح�صائ ّي��ة لفائ��دة البل��دان غ�ير الأع�ضاء
والذي��ن �أعرب��وا ع��ن رغبته��م يف االن�ضم��ام �إىل منظم��ة التع��اون االقت�ص��ادي والتنمي��ة.
(((

تغط��ي «التو�صي��ة» معظ��م النق��اط املدرج��ة باملب��ادئ الأ�سا�س��ية ل�ل�أمم املتح��دة،
بالإ�ضاف��ة لعنا�ص��ر �أخ��رى عل��ى غ��رار امل��وارد الب�ش��رية وامل��وارد املالي��ة ،والط��رق
الإ�س��تق�صائية املبتكرة وم�صادر البيانات البديلة ،اىل جانب حتديد جودة املخرجات
والعملي��ات الإح�صائي��ة .كم��ا ت�ش��مل «التو�صي��ة» اثن��ي ع�ش��رة هدفا تكف ُ��ل تكامل النظام
الإح�صائ��ي الوطن��ي و�ش��مول ّيته؛ وه��ي:
�	.1إطار قانوين وم�ؤ�س�سي وا�ضح
 .2اال�ستقاللية املهنية
 .3مالئمة املوارد
 .4حماية اخل�صو�صية
 .5احلق يف الو�صول �إىل البيانات الإدارية
 .6احلياد واملو�ضوعية وال�شفافية
 .7منهجية قوية حترتم املعايري املهنية
(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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 .8جودة العمليات واملخرجات الإح�صائية
� .9س��هولة الن�ش��ر والول��وج �إىل البيان��ات والبيان��ات الو�صفي��ة ،وااللت��زام بال��ر ّد
عل��ى التحالي��ل الإح�صائ ّي��ة املغلوط��ة الت��ي يرتكبه��ا امل�س��تعملون
 .10تن�سيق الأن�شطة الإح�صائية
.11التعاون الدويل
 .12البح��ث ع��ن ط��رق مبتك��رة وم�ص��ادر بيان��ات حديث��ة وبديل��ة لال�س��تفادة منها
يف تعزيز امل�صادر الإح�صائية الر�س��مية.
وتراف��ق كل تو�صي��ة جمموع��ة م��ن املمار�س��ات الإر�ش��ادية اجلي��دة الت��ي ت�ش��كل �إط��ا ًرا
لتقيي��م تنفي��ذ «التو�صي��ة» ومرجع��ا رئي�س��يا لتقييم النظ��م الإح�صائية الوطني��ة للبلدان
الأع�ض��اء وغ�ير الأع�ض��اء .وله��ذا الغر���ضّ ،مت تطوي��ر جمموع��ة �أدوات ()Toolkit
عل��ى موق��ع �إنرتن��ت منظم��ة التعاون االقت�صادي والتنمية لتي�س�ير عملية تقييم الأنظمة
الإح�صائي��ة ولدع��م االع�لام ح��ول “التو�صي��ة” .وه��ي تت�أل��ف من:
(((

•	 ا�س��تبيان للتقيي��م الذات��ي ي�س��تند �إىل التو�صي��ات االثن��ي ع�ش��ر وقائم��ة يف
املمار�س��ات اجلي��دة؛
•	 التقييمات الوطنية واملن�شورات الوطنية والدولية ذات ال�صلة؛
•	 ُكتي��ب يعر���ض «التو�صي��ة» املتعلق��ة باملمار�س��ة الإح�صائي��ة اجلي��دة وقائم��ة
املمار�س��ات املثل��ى.

 .6مدون��ة املمار�س��ات اجلي��دة يف الإح�ص��اءات لأمري��كا الالتيني��ة ومنطق��ة
البح��ر الكاريبي
�أق��رّ امل�ؤمت��ر الإح�صائ��ي للأمريكت�ين خ�لال �إجتم��اع اللجن��ة االقت�صادي��ة لأمري��كا
الالتيني��ة ع��ام  2011مدون��ة املمار�س��ات اجلي��دة للإح�صائي��ات اخلا�ص��ة ببل��دان
ّ
واخلطة التنفيذية لذلك .وت�ش��كل مدونة
�أمري��كا الالتيني��ة ومنطق��ة البح��ر الكاريبي
(((

(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�س��ات اجلي��دة يف الإح�ص��اء يف �أمري��كا الالتيني��ة ومنطق��ة البح��ر الكاريب��ي،
�أداة تقني��ة وتنظيمي��ة ته��دف �إىل امل�س��اهمة يف حت�س�ين الن�ش��اط الإح�صائ��ي الوطن��ي
وا�س��تقاللية املكات��ب الإح�صائي��ة الوطني��ة وتعزي��ز الطاب��ع امل�ؤ�س�س��ي له��ا والنظ��ام
الإح�صائ��ي الوطن��ي ككل .وتظ ّ��م املد ّون��ة 17 ،مب��د�أ وه��ي:
.1

اال�س��تقالل املهن��ي :يج��ب �أن يك��ون املعه��د الإح�صائ��ي الوطن��ي والأع�ض��اء
الآخ��رون يف النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي م�س��تقلني م��ن الناحي��ة املهني��ة ع��ن
ال��وكاالت ال�سيا�س��ية والإداري��ة وغريه��ا م��ن م�ص��ادر التدخ��ل اخلارجي��ة م��ن �أج��ل
�ضم��ان م�صداقي��ة الإح�ص��اءات الر�س��مية.

.2

تن�س��يق النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي :حت��ى يتمك��ن منتج��ي الإح�ص��اءات م��ن
تخطي��ط وتنفي��ذ الن�ش��اط الإح�صائ��ي الوطن��ي ب�صفة ت�ش��اركية ،واالت�صال الوثيق
والعم��ل امل�ش�ترك لتح�س�ين ج��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية وقابليته��ا للمقارن��ة
وات�س��اقها.

.3

التفوي���ض الإح�صائ��ي جلم��ع البيان��ات :يج��ب �أن تك��ون عملي��ة جم��ع املعلوم��ات
لإع��داد الإح�ص��اءات الر�س��مية مدعوم��ة بتفوي���ض قان��وين وا�ض��ح .بن��ا ًء على طلب
�أجه��زة الإح�ص��اء الوطني��ة و�أع�ض��اء النظ��م الإح�صائي��ة الوطني��ة .ويف الإم��كان،
�إجب��ار الإدارات وال�ش��ركات والأ�س��ر والعم��وم ،مبوج��ب القان��ون ،توف�ير البيان��ات
لإع��داد الإح�ص��اءات الر�س��مية عل��ى �أن يتلت��زم منتج��ي الإح�ص��اءات باملحافظ��ة
على �س��ريتها.

.4

�س��رية الإح�صائي��ة :يج��ب على جهاز الإح�ص��اء وكافة �أع�ضاء النظام الإح�صائي
الوطني �ضمان حماية و�س��رية املعلومات امل�س��تخدمة لإنتاج الإح�صاءات الر�س��مية
واالمتن��اع عن حتديد م�صادرها.

.5

كفاي��ة امل��وارد :يج��ب �أن تك��ون امل��وارد املتاح��ة للن�ش��اط الإح�صائ��ي الوطن��ي كافي��ة
ومنا�س��بة لإنت��اج الإح�ص��اءات الر�س��مية.

.6

االلت��زام باجل��ودة :يج��ب عل��ى اجله��ات الت��ي تنت��ج الإح�ص��اءات �ضم��ن النظ��ام
الإح�صائ��ي الوطن��ي العم��ل والتع��اون وف��ق القواع��د واملب��ادئ واملعاي�ير.

.7

احلي��اد واملو�ضوعي��ة :يج��ب عل��ى جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي وكاف��ة �أع�ض��اء النظام
الإح�صائ��ي الوطن��ي �إنت��اج ون�ش��ر �إح�ص��اءات ر�س��مية تلت��زم باال�س��تقاللية العلمي��ة
ومبو�ضوعية ومهنية و�شفافية ،بحيث يتم التعامل مع جميع امل�ستخدمني على قدم
امل�ساواة.
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.8

التع��اون وامل�ش��اركة الدولي��ة :يج��ب �أن يتع��اون كاف��ة �أع�ض��اء النظ��ام الإح�صائ��ي
الوطني على تبادل اخلربات واملعلومات والإ�ش�تراك يف �إعداد املعايري والأن�ش��طة
الإح�صائي��ة الدولية.

.9

املنهجي��ة ال�س��ليمة :يج��ب �أن يت ّ��م �إنت��اج الإح�ص��اءات الر�س��مية م��ن قب��ل جه��از
الإح�صاء الوطني وكافة �أع�ضاء النظام الإح�صائي الوطني على �أ�س�س و�إجراءات
وخربات �س��ليمة.

 .10الإج��راءات الإح�صائي��ة املنا�س��بة :يج��ب �أن تك��ون ج��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية
امل�س��تخدمة م��ن قب��ل جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي والأع�ض��اء الآخري��ن يف النظ��ام
الإح�صائ��ي الوطن��ي مدعوم��ة بالإج��راءات والو�س��ائل املنا�س��بة يف كل مراح��ل
العملي��ة الإح�صائي��ة.
 .11الع��بء غ�ير املف��رط عل��ى امل�س��تجيبني :يج��ب عل��ى جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي
والأع�ضاء الآخرين يف النظام الإح�صائي الوطني حتديد �أهدافهم من �أجل تقليل
الع��بء تدريجي�� ًا عل��ى امل�س��تجوبني .كم��ا يجب �أن يكون طل��ب املعلومات متواف ًقا مع
احتياج��ات امل�س��تخدمني و�أال يك��ون ً
مفرطا بالن�س��بة للم�س��تجيبني.
 .12الفعالي��ة م��ن حي��ث التكلف��ة :يج��ب عل��ى جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي والأع�ض��اء
الآخري��ن يف النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي ا�س��تخدام امل��وارد بكف��اءة وفعالي��ة.
 .13املالءم��ة :يج��ب عل��ى جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي والأع�ض��اء الآخري��ن يف النظ��ام
الإح�صائ��ي الوطن��ي تلبي��ة احتياج��ات امل�س��تخدمني م��ن املعلوم��ات عل��ى �أ�سا���س
طلباته��م.
 .14الدق��ة واملوثوقي��ة :يج��ب �أن تعك���س الإح�ص��اءات الر�س��مية الت��ي ينتجه��ا جه��از
الإح�ص��اء الوطن��ي والأع�ض��اء الآخ��رون يف نظ��ام الإح�صاء الوطني تعك���س الو�ضع
الفعل��ي والراه��ن بدق��ة وموثوقية.
 .15ح�س��ن التوقي��ت وااللت��زام باملواعي��د :يج��ب عل��ى جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي
والأع�ض��اء الآخري��ن يف النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي �إنت��اج ون�ش��ر الإح�ص��اءات
الر�س��مية يف الوق��ت املنا�س��ب وبطريق��ة دقيق��ة و�ش��فافة.
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 .16االت�س��اق وقابلي��ة املقارن��ة :يج��ب �أن تك��ون الإح�ص��اءات الر�س��مية الت��ي ينتجه��ا
جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي والأع�ض��اء الآخ��رون يف النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي
مت�س��قة فيم��ا بينه��ا ومت�س��قة ع�بر الزم��ن .كم��ا يج��ب �أن تك��ون قابل��ة للمقارنة عرب
املناط��ق والبل��دان.
� .17س��هولة الو�ص��ول والو�ض��وح :يج��ب تق��دمي الإح�ص��اءات الر�س��مية ال�ص��ادرة ع��ن
جهاز الإح�صاء الوطني والأع�ضاء الآخرين يف النظام الإح�صائي الوطني ب�شكل
وا�ضح و�ش��امل ون�ش��رها ب�ش��كل منا�س��ب ،مما يتيح واتاحة البيانات للجميع بنف���س
الدرجة وب�أ�س��لوب ي�س��هل الو�صول اليها من طرف جميع امل�س��تخدمني.

 .7امليثاق الإفريقي للإح�صاء
ّمت اعتم��اد امليث��اق الإفريق��ي للإح�ص��اء م��ن قب��ل مفو�ضي��ة االحت��اد الأفريق��ي يف عام
2009؛ وي�س��تند �إىل املب��ادئ الأ�سا�س��ية ل�ل�أمم املتح��دة ويت�ألف من العنا�صر الرئي�س��ية
التالية:
(((

املبد�أ  :1اال�ستقاللية املهنية:
	•	 اال�س��تقاللية العلمي��ة :يج��ب ان تك��ون ال�س��لطات الإح�صائي��ة ق��ادرة عل��ى القي��ام
ب�أن�ش��طتها طبق��ا ملب��د�أ اال�س��تقاللية العلمي��ة ،وعلى وج��ه اخل�صو�ص ازاء ال�س��لطات
ال�سيا�س��ية او �أ�صح��اب امل�صال��ح االخري��ن .وه��ذا يعن��ي ان��ه يتع�ين اختي��ار الط��رق
واملفاهي��م وامل�صطلح��ات امل�س��تخدمة يف العملي��ة الإح�صائي��ة م��ن قب��ل ال�س��لطات
الإح�صائي��ة فق��ط م��ن دون �أي تدخ��ل مهم��ا كان نوع��ه طب��ق مدون��ة ال�س��لوك املهن��ي
و�أف�ض��ل املمار�س��ات.
	•	 النزاهة :ينبغي �أن تقوم ال�س��لطات الإح�صائية ب�إنتاج وحتليل ون�ش��ر الإح�صائيات
الأفريقي��ة والتعقي��ب عليه��ا طبق��ا ملب��د�أ اال�س��تقاللية العلمي��ة وعل��ى نح��و مو�ضوع��ي
ومهني و�ش��فاف.
• امل�س ��ؤولية :يج��ب �أن ت�س��تخدم ال�س��لطات الإح�صائي��ة واخل�براء الإح�صائي��ون
الأفريقي��ون البيان��ات الإح�صائي��ة .كم��ا يج��ب �أن تتمت��ع ال�س��لطات الإح�صائية بحق
وواج��ب اب��داء املالحظ��ات ب�ش���أن التف�س�ير اخلاط��ئ واال�س��تخدام غ�ير املنا�س��ب
للمعلوم��ات لإح�صائي��ة الت��ي تن�ش��رها.
(1) https://au.int/sites/default/files/documents/32838-doc-charter_arabic.pdf
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	•	 ال�ش��فافية :لت�س��هيل التف�س�ير ال�صحي��ح للبيان��ات ،يتعني على ال�س��لطات لإح�صائية
توفري معلومات حول امل�صادر والطرق والإجراءات التي ت�ستخدمها طبقا للمعايري
العلمية .يجب �أن يكون القانون الداخلي الذي يحكم عملية الأنظمة الإح�صائية يف
متناول اجلماهري.
املبد�أ  :2اجلودة:
	•	 الأهمية :يجب �أن ت�ستجيب الإح�صائيات الأفريقية الحتياجات امل�ستخدمني.
	•	 اال�س��تدامة :يج��ب �أن ُتف��ظ كاف��ة الإح�صائي��ات الأفريقي��ة ،ب��كل تفا�صيله��ا
املمكن��ة ،يف �ش��كل ي�ضم��ن ا�س��تخدامها م��ن قب��ل الأجي��ال القادم��ة م��ع احلف��اظ على
مب��د�أي ال�س��رية وحماي��ة مقدم��ي املعلوم��ات.
	•	 م�ص��ادر البيان��ات :يج��ب �أن يت��م جم��ع البيان��ات امل�س��تخدمة لأغرا���ض �إح�صائي��ة
م��ن م�ص��ادر خمتلف��ة مث��ل التع��داد والدرا�س��ات اال�س��تق�صائية الإح�صائي��ة و�/أو
ال�س��جالت الإداري��ة .وينبغ��ي �أن تخت��ار املنظم��ات الإح�صائية م�صادره��ا مع الأخذ
يف االعتب��ار ج��ودة البيان��ات الت��ي تقدمه��ا مث��ل هذه امل�ص��ادر وم�س��ايرتها للأحداث
وعل��ى وج��ه اخل�صو���ص التكالي��ف الناجم��ة ع��ن مقدم��ي املعلوم��ات .ينبغ��ي �أن يكون
ا�س��تخدام ال�س��لطات الإح�صائي��ة لل�س��جالت الإداري��ة لأغرا�ض اح�صائي��ة م�ضمونا
بالقان��ون الداخل��ي �ش��ريطة �أن يت��م احلف��اظ عل��ى ال�س��رية.
	•	 الدقة واملوثوقية :يجب ان تعك�س الإح�صائيات الأفريقية الواقع بدقة وموثوقية.
يتع�ين عل��ى ال�س��لطات الإح�صائي��ة �ضم��ان ا�س��تمرارية املعلوم��ات
	•	 الإ�س��تمراريةّ :
الإح�صائي��ة وقابلي��ة مقارنته��ا ع�بر الزم��ن.
	•	 االن�س��جام وقابلي��ة املقارن��ة :ينبغ��ي ان تك��ون الإح�صائي��ات الأفريقي��ة من�س��جمة
داخلي��ا ع�بر الأزمن��ة وان ت�س��مح باملقارن��ة ب�ين الأقالي��م والبل��دان .وله��ذا الغر���ض،
يجب �أن جتمع هذه الإح�صائيات من خمتلف امل�صادر وت�ضمن ا�ستخدامها املتعدد.
كم��ا ينبغ��ي �أن ت�س��تخدم املفاهيم والت�صنيف��ات وامل�صطلحات والطرق املعرتف بها
واملقبول��ة دوليا.
	•	 التوقي��ت املنا�س��ب :يتع�ين ن�ش��ر الإح�صائي��ات الأفريقي��ة يف الوق��ت املنا�س��ب ويف
�أ�س��رع وق��ت ممك��ن ح�س��ب اجل��دول الزمن��ي املح��دد م�س��بقا.
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	•	 م�س��ايرة الأح��داث :يج��ب ان تعك���س الإح�صائي��ات الأفريقي��ة الأح��داث والتوجهات
الراهنة.
	•	 اخل�صو�صي��ات :ينبغ��ي �أن ي�أخ��ذ انت��اج البيان��ات الإح�صائي��ة وط��رق حتليله��ا يف
االعتب��ار اخل�صائ���ص املمي��زة لأفريقي��ا.
	•	 بن��اء النوعي��ة :يتع�ين عل��ى ال��دول الأع�ض��اء القي��ام بتوعي��ة اجلماه�ير وعل��ى وج��ه
اخل�صو���ص م��زودي البيان��ات الإح�صائي��ة ب�ش���أن �أهمي��ة الإح�صائي��ات.
املبد�أ � :3صالحيات جمع البيانات وح�شد املوارد:
• ال�صالحي��ات :يج��ب �أن متتل��ك ال�س��لطات الإح�صائي��ة الوطني��ة ال�صالحي��ات
القانوني��ة الوا�ضح��ة الت��ي متكنها من جمع البيانات لإنتاج الإح�صائيات الأفريقية.
بطل��ب م��ن ال�س��لطات الإح�صائي��ة ،يت��م �إل��زام الإدارات العامة وم�ؤ�س�س��ات الأعمال
التجارية والأ�سر املعي�شية وعامة النا�س مبوجب القانون الداخلي بال�سماح بو�صول
البيان��ات الت��ي تك��ون بحوزته��م او بتوفريه��ا بغر���ض جتميعه��ا لفائ��دة الإح�صائي��ات
الأفريقية.
	•	 امل��وارد الكافي��ة :يج��ب �أن تك��ون امل��وارد املتاح��ة لل�س��لطات الإح�صائي��ة متوف��رة
وم�ستق ّرة مبا فيه الكفاية ب�أكرب قدر ممكن حتى تتم ّكن من اال�ستجابة لالحتياجات
الإح�صائي��ة عل��ى الأ�صع��دة الوطني��ة والإقليمي��ة والقاري��ة .وتتح ّم��ل حكوم��ات الدول
الأط��راف امل�س���ؤولة الأولي��ة ع��ن توفري مثل ه��ذه املوارد.
	•	 فعالي��ة الكلف��ة :يتع�ين عل��ى ال�س��لطات الإح�صائي��ة ا�س��تخدام امل��وارد املتوف��رة
بفعالية وكفاءة .وي�س��تلزم ذلك على وجه اخل�صو�ص �أن تتم برجمة العمليات� ،إذا
�أمك��ن ،عل��ى نح��و �أمث��ل .فيجب بذل كل اجلهود لتحقيق الإنتاج واال�س��تخدام اجليد
للإح�صائي��ات امل�س��تمدة م��ن ال�س��جالت الإداري��ة بغي��ة تخفي���ض التكالي��ف الناجمة
ع��ن مقدم��ي املعلوم��ات وتف��ادي الدرا�س��ات اال�س��تق�صائية الإح�صائي��ة املبا�ش��رة
الباهظ��ة الكلف��ة بق��در الإم��كان.
املب��د�أ  :4الن�ش��ر الو�ص��ول :ال يج��ب احتبا���س الإح�صائي��ات الأفريقي��ة ب���أي �ش��كل م��ن
الأ�ش��كال .فينبغ��ي �ضم��ان ه��ذا احل��ق يف و�ص��ول كاف��ة امل�س��تخدمني اليه��ا دون
ا�س��تثناء مبوجب القانون العريف .وميكن توفري البيانات اجلزئية للم�س��تخدمني
�ش��ريطة اح�ترام القوان�ين واالج��راءات ذات ال�صل��ة واحلف��اظ على ال�س��رية.
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	•	 احل��وار م��ع امل�س��تخدمني :يج��ب و�ض��ع �آلي��ات للم�ش��اورات م��ع كاف��ة م�س��تخدمي
الإح�صائي��ات الأفريقي��ة دون متيي��ز بغي��ة �ضم��ان تطاب��ق املعلوم��ات الإح�صائي��ة
املمنوح��ة م��ع احتياجاته��م.
	•	 الو�ض��وح والفه��م :ينبغ��ي تق��دمي الإح�صائي��ات يف �ش��كل وا�ض��ح وقاب��ل للفه��م .كم��ا
يج��ب �أن ُتن�ش��ر عل��ى نح��و عمل��ي ومنا�س��ب على ان يك��ون يف متن��اول اجلميع ومرفقة
بالبيان��ات الفوقي��ة والتعقيب��ات التحليلي��ة املطلوبة.
	•	 التزام��ن :يج��ب �أن ُتن�ش��ر الإح�صائي��ات الأفريقي��ة يف �ش��كل ي�ضم��ن ق��درة كاف��ة
امل�س��تخدمني عل��ى ا�س��تخدامها يف نف���س الوق��ت .وعندم��ا ُتق��دم معلوم��ات م�س��بقة
حمتف��ظ به��ا لبع���ض ال�س��لطات م��ن اج��ل منحه��ا الوق��ت ك��ي جتي��ب عل��ى الأ�س��ئلة
املحتمل��ة ،يج��ب الإع�لان ع��ن ذل��ك م��ع الإ�ش��ارة اىل طبيع��ة مث��ل ه��ذه املعلوم��ات
وحتدي��د هوي��ة املتلق��ي وو�ض��ع ج��دول زمن��ي قب��ل ن�ش��رها.
	•	 الت�صحي��ح :يج��ب �أن تق��وم ال�س��لطات الإح�صائي��ة بت�صحي��ح املن�ش��ورات الت��ي
تت�ضم��ن �أخط��اء فادح��ة ع��ن طري��ق ا�س��تخدام املمار�س��ات الإح�صائي��ة املوح��دة �أو
تعلي��ق ن�ش��ر مث��ل ه��ذه الإح�صائي��ات يف احل��االت اخلط�يرة.
املب��د�أ  :5حماي��ة م�ص��ادر البيان��ات واملعلوم��ات ال�س��رية :يتع�ين عل��ى ال�س��لطات
الإح�صائي��ة الوطني��ة وخ�براء الإح�ص��اء الأفريقي�ين وجمي��ع العامل�ين يف جم��ال
الإح�صائي��ات يف �أفريقي��ا �ضم��ان حماي��ة احلياة ال�ش��خ�صية والأ�س��رار التجارية
ملقدم��ي البيان��ات (الأ�س��ر ،ال�ش��ركات ،امل�ؤ�س�س��ات العام��ة ومقدم��ي املعلوم��ات
الآخري��ن) اىل جان��ب �س��رية مث��ل هذه املعلومات وا�س��تخدامها املطل��ق لأغرا�ض
�إح�صائي��ة بحتة.
	•	 تق��دمي ال�ضمان��ات مل�ص��ادر البيان��ات :يج��ب �إع�لام الأ�ش��خا�ص او الكيان��ات الت��ي
يتم ا�ستجوابها يف �إطار الدرا�سات اال�ستق�صائية الإح�صائية بالهدف من مثل هذا
اال�س��تجواب وبالإج��راءات الت��ي يت��م اتخاذها حلماي��ة البيانات املقدمة.
	•	 اله��دف :ال ينبغ��ي ا�س��تخدام البيان��ات املتعلق��ة بالأف��راد �أو الكيان��ات الت��ي يت��م
جمعه��ا لأغرا���ض اح�صائي��ة يف املتابع��ات الق�ضائي��ة �أو يف التداب�ير الت�أديبي��ة �أو
لغر���ض اتخ��اد ق��رارات اداري��ة �ض��د ه���ؤالء الأف��راد �أو الكيان��ات.
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	•	 الأ�سا���س املنطق��ي :ينبغ��ي �أال تق��وم ال�س��لطات الإح�صائي��ة بدرا�س��ات ا�س��تق�صائية
اح�صائي��ة اال يف حال��ة ع��دم توف�ير املعلوم��ات ذات ال�صل��ة يف ال�س��جالت الإدارية �أو
ع��دم كفاي��ة مث��ل ه��ذه املعلومات من حيث متطلبات اجلودة التي يجب �أن ت�س��تجيب
لها املعلوم��ات الإح�صائية.
املب��د�أ  :6التن�س��يق والتع��اون التن�س��يق :يعت�بر التن�س��يق والتع��اون ب�ين ال�س��لطات
الإح�صائي��ة يف بل��د م��ا �ضروري��ا ل�ضم��ان ج��ودة ومواءمة املعلوم��ات الإح�صائية.
كم��ا يعت�بر التن�س��يق واحل��وار بني اع�ض��اء النظام الإح�صائ��ي الأفريقي �ضروريا
ملواءم��ة وانت��اج وا�س��تخدام الإح�صائي��ات الأفريقي��ة.
	•	 التع��اون :يج��ب ت�ش��جيع التع��اون الثنائ��ي واملتع��دد الأطراف بغية رفع م�س��توى انتاج
الأنظم��ة الإح�صائية الأفريقية.

 .8القان��ون الإط��اري للإح�ص��اءات الر�س��م ّية (
)Statistics

Generic Law on Official

حت��ى يت�س�� ّنى �ضم��ان تنفي��ذ املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية املو�ضح��ة �آنف��ا،
م��ن ال�ض��روري وج��ود ت�ش��ريع وطن��ي جي��د ينظم �إنت��اج وتطوي��ر الإح�صاءات الر�س��مية.
وعل��ى ه��ذا الأ�سا���س قامت اللجنة االقت�صادية للبل��دان الأوروبية بتطوير قانون �إطاري
للإح�ص��اءات الر�س��م ّية عل��ى هام���ش م�ش��روع التنمي��ة التاب��ع ل�ل�أمم املتح��دة لبل��دان
�أوروب��ا ال�ش��رقية والقوق��از و�آ�س��يا الو�س��طى .وق��د ّمت تب ّني��ه خالل االجتم��اع العام مل�ؤمتر
الإح�صائي�ين الأوروبي�ين يف � 29أبري��ل ُ .2016ترج��م �إىل اللغت�ين الإ�س��بانية والعربي��ة،
وق��د قام��ت ُك ًّال م��ن جلن��ة الأمم املتحدة االقت�صادية لأمريكا الالتينية ومنطقة البحر
الكاريبي والإ�س��كوا على التوايل ،بتكييفه ح�س��ب ال�س��ياقات الإقليمية لأمريكا الالتينية
واملنطق��ة العربي��ة .كم��ا يتواف��ق القان��ون م��ع املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية
و ُمد ّون��ة املُمار�س��ات اجليدة للإح�ص��اءات الأوروبية.
(((

منوذج��ا لقان��ون ُيك��ن ُموائمت��ه م��ع
و ُيوف��ر القان��ون الإط��اري للإح�ص��اءات الر�س��مية
ً
الو�ض��ع وال�س��ياق الوطن��ي� .إذ ّمت ت�صميم��ه ك�أ�سا���س لقان��ون �إح�صائ��ي وطني ال ي�س��تلزم
املراجعة املتك ّررة؛ َب ْيد �أ ّنه يتط ّلب تعزيزه بت�شريعات ثانوية �أو مبادئ وقواعد توجيهية
وتطبيقي��ة نظ�� ًرا الختالف الهي��اكل والتقاليد القانوني��ة بني البلدان.
(1) https://unece.org/DAM/stats/publications/2016/ECECESSTAT20163_E.pdf
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يح��دد القان��ون الإط��اري حق��وق والتزام��ات الهيئ��ات الت��ي يت�أل��ف منه��ا النظ��ام
الإح�صائ��ي الوطن��ي وكذل��ك املب��ادئ والإج��راءات الت��ي يج��ب تطبيقه��ا لتطوي��ر و�إنت��اج
ون�ش��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية ،كم��ا يعت�بر اجله��از الإح�صائ��ي الوطن��ي العم��ود الفقري
للنظ��ام الإح�صائ��ي ُيح�ض��ى بالإ�س��تقاللية املهني��ة ويرتب��ط �إداري��ا برئي���س ال��وزراء �أو
رئي���س الدول��ة� ،أو كم��ا يف البع���ض م��ن البل��دان ،هيئ��ة حكومي��ة م�س��تقلة له��ا جمل���س
ا�ست�ش��اري م�ؤ َّل��ف م��ن ممثل�ين عن املنتجني للإح�صاءات الر�س��مية .كما ين�ص القانون
� ً
أي�ض��ا عل��ى �إلتزام��ات املُ�س��تَجوبني الذي��ن يقدم��ون البيان��ات للأغرا���ض الإح�صائي��ة
وي�ضم��ن حقوقه��م و�س��رية البيان��ات الراجع��ة له��م بالنظ��ر .كم��ا ُي ّ
نظ��م القان��ون كذل��ك
�صالحية ولوج الأجهزة الإح�صائية الوطنية �إىل بيانات امل�صادر الإدارية ال�ستخدامها
لأغرا���ض �إح�صائي��ة .وي�أخ��ذ القان��ون يف االعتب��ار العنا�ص��ر الرئي�س��ية التالي��ة:
	•	 تعريف الإح�صائيات الر�سمية ومتييزها عن املعلومات الإدارية؛
	•	 تعريف وو�صف منتجي الإح�صاءات الر�سمية؛
	•	 مبد�أ اال�ستقالل املهني للمنظمات والهيئات التي تنتج الإح�صاءات الر�سمية؛
	•	 دور اجله��از الوطن��ي للإح�ص��اء باعتب��اره املنت��ج الرئي�س��ي للإح�ص��اءات الر�س��مية
ومن�س��ق نظ��ام الإح�ص��اء الر�س��مي يف الدول��ة؛
	•	 الربجم��ة الت�ش��غيلية واال�س�تراتيجية الت��ي ترك��ز عل��ى احتياجات امل�س��تخدم احلالية
وامل�ستقبلية؛
	•	 اخت�صا�ص��ات جم��ع البيان��ات والو�ص��ول �إىل البيان��ات الإداري��ة وم�ص��ادر البيان��ات
الأخرى؛
	•	 مبادئ و�إجراءات معاجلة البيانات الإح�صائية ال�سرية؛
	•	 �إدارة اجلودة مع مراعاة وجهة نظر امل�ستخدمني؛
	•	 مبادئ ن�شر الإح�صاءات الر�سمية لدى جميع امل�ستخدمني.
كم��ا يج��ب �أن يت�س��م النظ��ام الإح�صائي الوطني الناجح باملرونة واال�س��تجابة للظروف
مم��ا يح�� ّد م��ن
املتغ�يرة دون احلاج��ة �إىل حتي�ين ت�ش��ريعاته الأ�سا�س��ية ب�ش��كل متك��رر؛ ّ
خماط��ر التعر���ض للتدخل ال�سيا�س��ي.
ويف �س��ياق القان��ون الإط��اري للإح�ص��اءات الر�س��م ّية ،قام��ت اللجن��ة االقت�صادي��ة
للبل��دان الأوروبي��ة ع��ام  2018بتطوي��ر وثيق��ة مرجعي��ة و�إر�ش��ادية ( Guidance
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)on Modernizing Statistical Legislationح��ول حتدي��ث الت�ش��ريعات
الإح�صائي��ة .تعر���ض ه��ذه الوثيق��ة ب�صف��ة تف�صيلي��ة ط��رق تنفي��ذ الت�ش��ريعات يف جمال
الإح�ص��اء؛ كم��ا توف��ر بع���ض املراجع��ات والتعدي�لات عل��ى القان��ون الإط��اري.
وتتن��اول الوثيق��ة � ً
أي�ض��ا امل�س��ائل امل�س��تج ّدة والت��ي تنبث��ق منه��ا الت�ش��ريعات الإح�صائي��ة
عل��ى غ��رار البيان��ات املفتوح��ة ،وتب��ادل البيان��ات الوطني��ة والدولي��ة ،والط��رق احلديث��ة
لإجراء التعدادات ،والتعاون مع البنوك املركزية ووكاالت البيانات اجلغرافية املكانية،
و�إدارة البيان��ات ذات امل�ص��ادر الإدارية.
)(1

 .9املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية و�أهداف التنمية امل�س��تدامة ()SDGs

يف ع��ام  ،2015اعتم��دت جمي��ع ال��دول الأع�ض��اء يف الأمم املتح��دة خط��ة التنمي��ة
امل�س��تدامة لع��ام  .2030وتت�أل��ف ه��ذه اخلط��ة م��ن  17هدف��ا ،مق�س��مة �إىل 169
غاي��ة ،و�أك�ثر م��ن  230م�ؤ�ش��را .ويف ع��ام  ،2017اعتم��دت اجلمعي��ة العام��ة
للأمم املتحدة �إطار م�ؤ�ش��رات عامليّ ،مت تطويره من قبل فريق اخلرباء امل�ش�ترك
ب�ين ال��وكاالت املعن��ي مب�ؤ�ش��رات �أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة (،)IAEG-SDGs
لر�ص��د التق��دم املح��رز يف تنفي��ذ الأه��داف ،و�إب�لاغ ال�سيا�س��ات .ولتي�س�ير تنفي��ذ
هذا الإطار العاملي� ،صنف فريق اخلرباء امل�ش�ترك بني الوكاالت الأممية واملعني
ب�أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة م�ؤ�ش��رات التنمي��ة ،عل��ى �أ�سا���س تطوره��ا املنهج��ي
وتواف��ر البيان��ات الالزم��ة لقيا�س��ها عل��ى ال�صعي��د العامل��ي� ،إىل ث�لاث فئ��ات عل��ى
النح��و التايل:
	•	 امل�س��توى  :1امل�ؤ�ش��ر وا�ض��ح م��ن حي��ث املفه��وم ،ويعتم��د منهجي��ة ومعاي�ير دولي��ة
وا�ضح��ة ،وتنت��ج البيان��ات بانتظ��ام مل��ا ال يق��ل عن  50يف املائة من البلدان وال�س��كان
يف كل منطق��ة ميك��ن فيه��ا قيا���س امل�ؤ�ش��ر .يف منت�ص��ف ع��ام  ،2020مت ت�صني��ف
 123م�ؤ�ش�� ًرا ( ٪ 53م��ن الع��دد الإجم��ايل) يف امل�س��توى .1
	•	 امل�س��توى  :2امل�ؤ�ش��ر وا�ض��ح م��ن حي��ث املفه��وم ،ويعتم��د منهجي��ة ومعاي�ير دولي��ة
وا�ضحة ،ولكن البلدان املعنية ال توفر البيانات الالزمة ب�شكل منتظم .يف منت�صف
ع��ام  ،2020مت ت�صني��ف  106م�ؤ�ش�� ًرا ( % 46م��ن الع��دد الإجم��ايل) يف امل�س��توى .2
	•	 امل�س��توى  :3ال تتوف��ر حت��ى الآن منهجي��ة ومعاي�ير متفق عليها دوليا لقيا���س امل�ؤ�ش��ر،
ولكن يجري العمل (�أو �سيتم العمل) على و�ضع املنهجية/املعايري �أو اختبارها .يف
منت�صف عام  ،2020مت ت�صنيف م�ؤ�ش��رين يف امل�س��توى .3
(1) https://unece.org/DAM/stats/publications/2018/ECECESSTAT20183.pdf
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وق��د �أدى اعتم��اد م�ؤ�ش��رات �أه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة يف العم��ل الإح�صائ��ي خ�لال
ال�س��نوات الأخ�يرة �إىل زي��ادة الع��بء وال�ضغ��ط عل��ى الأجه��زة الإح�صائي��ة الوطني��ة
مم��ا �أدى بالبع���ض �إىل
وغريه��ا م��ن منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية يف كام��ل الع��املّ ،
�إن�ش��اء وح��دات �إح�صائي��ة لأه��داف التنمي��ة امل�س��تدامة يف جمي��ع مكون��ات النظ��ام
الإح�صائي الوطني بهدف �إدخال �أهداف التنمية امل�ستدامة يف �إنتاج و � /أو ا�ستخدام
الإح�ص��اءات.
وق��د مت ت�صمي��م ث�لاث م�ؤ�ش��رات عل��ى م�س��توى الهـ��دف  « 17تعزي��ز و�س��ائل التنفي��ذ
وتن�ش��يط ال�ش��راكة العاملي��ة م��ن �أج��ل التنمي��ة امل�س��تدامة» ،لر�ص��د التق��دم ال��ذي حت��رزه
الدول ب�ش��كل �صحيح يف �س��ياق تنفيذ �أهداف التنمية امل�س��تدامة ذات ال�صلة بالقدرات
الإح�صائي��ة للبل��دان ،ومتوي��ل الأنظم��ة الإح�صائي��ة الوطنية وامل��وارد املالية املوظفة يف
تعزي��ز الق��درات الإح�صائية.
وتتمثل امل�ؤ�شرات الثالثة يف:
امل�ؤ�ش��ر  :2.18.17ع��دد البل��دان الت��ي لديه��ا ت�ش��ريعات �إح�صائي��ة وطني��ة تتواف��ق م��ع
املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية .وهو م�ؤ�ش��ر من امل�س��توى الأول وجزء
م��ن املق�ص��د  18.17ال��ذي يه��دف �إىل تعزي��ز دع��م بن��اء الق��درات للبل��دان
النامي��ة لتحقي��ق زي��ادة كب�يرة يف تواف��ر بيانات عالية اجلودة ومنا�س��بة التوقيت
وموثوق��ة ومف�صل��ة .ويقي���س امل�ؤ�ش��ر  2.18.17م��ا �إذا كان يوج��د ل��دى دول��ة م��ا
ت�ش��ريع �إح�صائ��ي وطن��ي يتواف��ق م��ع املبادئ الأ�سا�س��ية الوطني��ة للإح�صاء.
امل�ؤ�ش��ر  :3.18.17ع��دد البل��دان الت��ي لديه��ا خط��ة �إح�صائي��ة وطني��ة ممول��ة بالكام��ل
وقي��د التنفيذ ،بح�س��ب م�ص��در التمويل.
امل�ؤ�ش��ر  :1.19.17القيم��ة الدوالري��ة جلمي��ع امل��وارد املتاح��ة لتعزي��ز الق��درة الإح�صائي��ة
يف البلدان النامية.
وق��د ّمت تعي�ين منظم��ة «ال�ش��راكة يف الإح�ص��اء م��ن �أج��ل التنمي��ة يف الق��رن احل��ادي
والع�شرين»( )Paris21التي ت�شارك يف ر�صد خطة عام  2030على امل�ستويات العاملية
والإقليمي��ة والوطني��ة واملحلي��ة كوكالة راعية لهذه امل�ؤ�ش��رات.
مت��ت ترقي��ة امل�ؤ�ش��رات الثالث��ة �إىل امل�س��توى  1يف �ش��هر �أكتوب��ر  . 2019وق��د قام��ت
منظم��ة  Paris21بجم��ع وتق��دمي البيان��ات اخلا�ص��ة بجول��ة ع��ام 2020؛ و�أبلغ��ت % 63
م��ن ال��دول ( 156م��ن  247دول��ة ومنطقة) عن معلوماتها اخلا�صة بامل�ؤ�ش��ر ،2.18.17
مقارن��ة ب��ـ  136( % 55م��ن �أ�ص��ل  )247يف جول��ة  .2019كم��ا حت�س��ن تواف��ر
البيان��ات ع��ن حال��ة تنفي��ذ اخلط��ط الإح�صائي��ة الوطني��ة م��ن  178( % 72م��ن )247
(((

(1) https://unstats.un.org/sdgs/files/Tier-Classification-of-SDG-Indicators-11-December-2019-web.pdf
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�إىل  185( % 75م��ن �أ�ص��ل  )247دول��ة و�إقلي��م .كم��ا ارتف��ع مع��دل اجاب��ة ال��دول ح��ول
متوي��ل اخلط��ط الإح�صائي��ة الوطني��ة م��ن  129( % 51م��ن  )247يف ع��ام � 2019إىل
 148( % 60م��ن �أ�ص��ل  )247يف ع��ام ً � 2020
أي�ض��ا .ويظ��ل تواف��ر بيان��ات امل�ؤ�ش��ر
 1.19.17عل��ى م�س��توى مرتف��ع� ،إذ يبل��غ  129( % 71م��ن �أ�ص��ل دول��ة .)181
كم��ا �أف��ادت  111دول��ة يف ع��ام � ،2019أن لديه��ا ت�ش��ريعات �إح�صائي��ة وطني��ة متوافق��ة
مع مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية مثلما يربزها ال�شكل .1
ومن��ذ انط�لاق تق��دمي التقاري��ر ع��ن امل�ؤ�ش��رين  3.18.17و 1.19.17ع��ام ،2016
تب ّن��ت  31دول��ة ت�ش��ريعا �إح�صائي��ا يتواف��ق م��ع مب��ادئ الأمم املتح��دة الأ�سا�س��ية ،كم��ا
يبينه��ا ال�ش��كل  .2حي��ث تت�ص��در �أمري��كا ال�ش��مالية و�أوروب��ا البل��دان واملناط��ق الأخ��رى
يف ه��ذا امل�ضم��ار بن�س��بة  ،% 32تليه��ا �ش��رق �آ�س��يا وجن��وب �ش��رق �آ�س��يا.
ال�ش��كل  :1ع��دد البل��دان الت��ي لديه��ا ت�ش��ريعات �إح�صائي��ة وطني��ة متوافق��ة م��ع مب��ادئ
الأمم املتحدة الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية ،تقرير Paris21 2020

ال�ش��كل  :2ع��دد ال��دول الت��ي مل تك��ن لديه��ا ت�ش��ريعات �إح�صائي��ة قب��ل  2016وقام��ت
بتبني ت�شريع �إح�صائي يتوافق مع مبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية ،تقرير Paris21 2020
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الف�صل الثالث
الإح�صائيات الر�سمية يف الدول العربية
يحت��وي ه��ذا الف�ص��ل عل��ى حتلي��ل للت�ش��ريعات والأط��ر املنظم��ة للعم��ل الإح�صائ��ي يف
خمتل��ف البل��دان العربي��ة يف الوق��ت الراه��ن ،وذل��ك للوق��وف عل��ى م��دى ا�س��تجابة ه��ذه
الإط��ر للمب��ادئ واملعاي�ير الدولي��ة املتع��ارف عليه��ا عل��ى ال�صعي��د ال��دويل.
.1

املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية املعتمدة يف البلدان العربية

قام��ت العدي��د م��ن ال��دول العربي��ة بالإ�ش��ارة املبا�ش��رة �أو غ�ير املبا�ش��رة للمب��ادئ
الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية التي �أق ّرتها اللجنة الإح�صائية يف الأمم املتحدة يف
جل�س��تها اخلا�ص��ة ع��ام  1994و ّمت �إعتماده��ا بق��رار م��ن اجلمعي��ة العام��ة ع��ام ،2014
�ضم��ن الت�ش��ريع الأ�سا�س��ي املنظ��م للعم��ل الإح�صائي �أو من خالل �إ�ص��دار �أدلة ومواثيق
تهدف �إىل تعزيز التزام خمتلف النظم الإح�صائية الوطنية بقواعد متفق عليها دوليا
يف جم��ال �إع��داد الإح�صاءات الر�س��مية.
َب�ين م��ن الدرا�س��ات الت��ي �أجراه��ا ك ّل م��ن املعه��د العرب��ي للتدري��ب والبح��وث
وق��د ت ّ
الإح�صائي��ة ،واللجن��ة االقت�صادي��ة واالجتماعي��ة لغرب��ي �آ�س��يا (الإ�س��كوا) ،خ�لال
ال�س��نوات الأخ�يرة� ،أن معظ��م الأجه��زة الإح�صائي��ة يف ال��دول العربي��ة تعم��ل عل��ى
تطبي��ق املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية املعتمدة دولي�� ًا ،خا�صة منها املبادئ
املتعلقة باحليادية وال�س��رية وعدم التحيز وااللتزام باملعايري املهنية و�إتباع املنهجيات
والأ�س��اليب الإح�صائي��ة العلمي��ة م��ع الت�أكي��د على نوعية الأعمال الإح�صائية وتن�س��يقها
عل��ى امل�س��توى الوطن��ي.
كما ب ّينت الدرا�س��ة اال�س��تق�صائية العاملية الذي �أع ّدتها �ش��عبة الإح�صاء للأمم املتحدة
لعام  2018ب�ش���أن التقييم الذاتي الذي �أجرته البلدان ال�س��تعرا�ض التقدم املحرز يف
عال من الوعي
تنفيذ املبادئ الأ�سا�سية �أنّ الأجهزة الإح�صائية الوطنية �أظهرت م�ستوى ٍ
فيما يتعلق باملبادئ الأ�سا�سية ،لكن ال تزال هناك حاجة لتح�سني فهم وتطبيق املبادئ
من طرف الأع�ضاء الآخرين يف النظم الإح�صائية الوطنية� ،سيما الوزارات �أو الهيئات
احلكومية التي ترجع لها الأجهزة الإح�صائ ّية بالنظر .كما �شددت بع�ض البلدان � ً
أي�ضا
(((

(1) https://unstats.un.org/unsd/statcom/50th-session/documents/BG-Item3b-FPOS-survey-results-E.pdf
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على نق�ص املعرفة باملبد�أ  2ب�ش�أن املعايري املهنية واملبادئ العلمية والأخالقيات املهنية
لدى العاملني يف �إنتاج الإح�صاءات بالوزارات ،و�أ�شارت �إىل احلاجة �إىل تعزيز تكامل
املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اء يف �إط��ار القان��ون الإح�صائ��ي الوطن��ي .ه��ذا وق��د ثب��ت �أن
املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية مدجمة كليا يف القانون الإح�صائي �أو الإطار
القان��وين لأك�ثر م��ن  % 60م��ن البل��دان املجيب��ة ع��ن الإ�س��تبيان ،يف ح�ين �أف��اد ح��وايل
 % 27م��ن امل�س��تجوبني ع��ن �إدم��اج جزئ��ي ،و % 6منه��م ع��ن ع��دم �إدم��اج املب��ادئ
الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية يف القانون الإح�صائي لديهم.
وتعت�بر البل��دان العربي��ة م��ن �ضمن ال�ش��ريحتني الأخريتني ،حيث �س��بقت معظم قوانني
الإح�ص��اءات الر�س��مية العربي��ة مب��ادئ الأمم املتح��دة للإح�ص��اءات الر�س��مية لع��ام
 .2004ولك��ن وبالرغ��م م��ن تقادم الأطر الت�ش��ريعية الإح�صائية العربي��ة ،باعتبار �أنها
ال ت�ش��مل �أح��دث التط��ورات يف جم��ال الإح�ص��اءات فيم��ا يخ���ص �إدارة وحوكم��ة النظ��م
الإح�صائية� ،إ ّال �أنّ ج ّل البلدان تب ّنت املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية للأمم
املتح��دة �أو �أق�� ّرت مواثي��ق �أو مدون��ات �إقليمي��ة للممار�س��ات الإح�صائي��ة الف�ضل��ى .فعلى
�س��بيل املث��ال� ،ص��ادق جمل���س ال��وزراء الفل�س��طيني يف ق��راره امل���ؤرخ �12أكتوب��ر 2005
عل��ى تبن��ي املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية ال�ص��ادر ع��ن الأمم املتح��دة.
كم��ا اعتم��دت دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ميثاق��ا للعم��ل الإح�صائ��ي
يف  27دي�س��مرب  2020خ�لال اجتم��اع املجل���س ال��وزاري ملجل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج
العربي��ة يف دورت��ه  .146و�أق�� ّرت البل��دان الإفريقي��ة ميثاق��ا للإح�ص��اء يف  04فيف��ري
 ،2009ودخ��ل حي��ز التنفي��ذ يف  08فيف��ري  2015و�إعتمدت��ه تون���س ر�س��ميا من��ذ 02
دي�س��مرب  .2014كم��ا واف��ق املنت��دى الأوروب��ي املتو�س��طي للإح�صائي�ين عل��ى «مدون��ة
املمار�س��ات الإح�صائي��ة ل��دول ج��وار اجلنوب الأوروبي» يف �أفريل  2016بعد الت�ش��اور
م��ع بع���ض البل��دان العربي��ة الت��ي ترجع بالنظر ملنطق��ة جنوب البحر الأبي�ض املتو�س��ط.
ويق��دم اجل��دول ع��دد  1مقارن��ة بني املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صائيات الر�س��مية ومدونة
املمار�س��ات الإح�صائي��ة ل��دول جوار اجلنوب الأوروب��ي وكذلك ميثاق العمل الإح�صائي
ل��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة ،الل��ذان يعت�بران م��ن �ضم��ن مدون��ات
املمار�س��ات الإح�صائي��ة الإقليمي��ة اجل��اري به��ا العم��ل يف بع�ض البل��دان العربية.
(((

كم��ا �أجن��زت بع���ض الأجهزة الإح�صائية العربية خالل الع�ش��رية الأخرية ،تقييما مل�س��توى
العم��ل باملب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية لديه��ا .وا�س��تفادت م��ن خ�لال التع��اون
الدويل يف ا�ستخدام ترتيبات «التو�أمة» �أو «مراجعات النظراء» ( )Peer Reviewبخربة
https://ec.europa.eu/eurostat/documents/4031688/7946023/KS-32-11-955-A8-N.pdf
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)(1

البل��دان وال�ش��ركاء الدولي�ين واجله��ات الإقليمي��ة املتق ّدم��ة يف املج��ال .فعل��ى �س��بيل املثال،
ق��ام ك ّل م��ن املعه��د الوطن��ي للإح�ص��اء التون�س��ي ع��ام  2014ودائ��رة الإح�ص��اء العا ّم��ة
ب��الأردن ع��ام  2017مبراجع��ة النظ��راء لتطبيق ميثاق املمار�س��ات الأوروبي للإح�صاءات
مب�س��اعدة املكتب الإح�صائي لالحتاد الأوروبي يورو�س��تات.
كم��ا د�أب��ت البع���ض م��ن الأجه��زة الإح�صائي��ة العربي��ة عل��ى �إج��راء تقييم دوري مل�س��توى
العم��ل باملب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية لديه��ا ،وذل��ك با�س��تعمال ا�س��تبيان
تقيي��م ذات��ي تعتم��ده املنظم��ات الإقليمي��ة �أو الدولي��ة عل��ى غ��رار اليورو�س��تات ومنظم��ة
«ال�ش��راكة يف الإح�ص��اء م��ن �أج��ل التنمي��ة يف القرن احلادي والع�ش��رين» (.)Paris21
اجلدول عدد

1

مقارن��ة املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية ومدون��ات املمار�س��ات الإح�صائي��ة
الإقليمية
املبادئ الأ�سا�سية
للإح�صاءات الر�سمية

امليثاق الإفريقي
للإح�صاء

املبد�أ � :1إن الإح�صاءات
الر�سمية عن�صر ال غنى
عنه يف النظام الإعالمي
لأيّ جمتمع دميقراطي ،مبا
تقدمه للحكومة واالقت�صاد
املبد�أ  :2اجلودة:
واجلمهور من بيانات
عن احلالة االقت�صادية م�سايرة الأحداث
والدميغرافية واالجتماعية
والبيئية.
املبد�أ  :2اجلودة:
أن
�
ني
يتع
ولتحقيق ذلك،
ّ
اخل�صو�صيات
تقوم الوكاالت املعنية
بالإح�صاءات الر�سمية
بجمع ما يثبت فائدته
العملية من الإح�صاءات املبد�أ  :4الن�شر:
احلوار مع
الر�سمية وتوفريه للمواطنني امل�ستخدمني
بتجرد وفاء بحقهم يف
التما�س املعلومات.
املبد�أ  :2اجلودة:
الأهمية
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مدونة املمار�سات
الإح�صائية لدول
جوار اجلنوب
الأوروبي
املبد�أ  :11مالءمة
الواقع

ميثاق العمل
الإح�صائي لدول
جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية
املبد�أ  :13املالءمة
واال�ستجابة
الحتياجات
امل�ستخدمني

املبادئ الأ�سا�سية
للإح�صاءات الر�سمية

امليثاق الإفريقي
للإح�صاء

املبد�أ  :2حفاظ ًا على الثقة
يف الإح�صاءات الر�سمية،
يلزم �أن تقوم الوكاالت
املبد�أ :1
الإح�صائية ،وفق ًا العتبارات
الإ�ستقاللية
فنية دقيقة ت�شمل املبادئ
املهنية:
العلمية و�آداب ال�سلوك
املهني ،بتحديد �أ�ساليب الإ�ستقاللية العلمية
و�إجراءات جمع البيانات
الإح�صائية وجتهيزها
وتخزينها وعر�ضها

املبد�أ  :1الإ�ستقاللية
املهنية :النزاهة

مدونة املمار�سات
الإح�صائية لدول
جوار اجلنوب
الأوروبي

ميثاق العمل
الإح�صائي لدول
جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية

املبد�أ  :1الإ�ستقاللية
املهنية

املبد�أ  :1اال�ستقاللية
املهنية

املبد�أ  :7املنهجية
ال�سليمة

املبد�أ  :9منهجيات
و�إجراءات متينة

املبد�أ  :8االجراءات
االح�صائية املنا�سبة

املبد�أ  :10الإجراءات
الإح�صائية املنا�سبة

املبد�أ  :6احلياد
واملو�ضوعية

املبد�أ  :6احلياد
واملو�ضوعية

املبد�أ  :4الن�شر:
التزامن
املبد�أ  :4الت�صحيح

املبد�أ  :3تي�سري ًا للتف�سري
إمكانية
�
:
املبد�أ 15
ال�سليم للبيانات ،تقوم املبد�أ  :1الإ�ستقاللية
املبد�أ  :17النفاذ �إىل
إىل
�
الو�صول
الوكاالت الإح�صائية ،املهنية :ال�شفافية االح�صاءات وو�ضوحها املعرفة والو�ضوح
وفق ًا للمعايري العلمية،
بتقدمي معلومات عن
م�صادر الإح�صاءات املبد�أ  :4الن�شر:
والأ�ساليب والإجراءات الو�ضوح والفهم
التي تطبق ب�ش�أنها.
املبد�أ  :4الن�شر:
الو�صول
املبد�أ  :2اجلودة:
الد ّقة واملوثوقية
املبد�أ  :2اجلودة:
الإ�ستمرارية
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املبد�أ  :12الدقة
واملوثوقية

املبد�أ  :14الدقة
واملوثوقية

املبادئ الأ�سا�سية
للإح�صاءات الر�سمية

امليثاق الإفريقي
للإح�صاء

مدونة املمار�سات
الإح�صائية لدول
جوار اجلنوب
الأوروبي

ميثاق العمل
الإح�صائي لدول
جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية

املبد�أ  :4للوكاالت
ّ
الإح�صائية �أن تعلق املبد�أ  :1الإ�ستقاللية املبد�أ  :1الإ�ستقاللية املبد�أ  :1الإ�ستقاللية
على � ّأي تف�سري خاطئ
املهنية
املهنية
�سليم املهنية :امل�س�ؤولية
�أو ا�ستعمال غري
للإح�صاءات
املبد�أ � :3صالحيات
البيانات وح�شد املبد�أ � :2صالحية جمع املبد�أ  :2ال�صالحية
جمع
القانونية جلمع البيانات
البيانات
املوارد :ال�صالحيات
املبد�أ � :3صالحيات
جمع البيانات وح�شد املبد�أ  :3مالءمة املوارد املبد�أ  :4الدعم املايل
وتعزيز القدرات
املبد�أ  :5يجوز احل�صول املوارد :املوارد
على البيانات ،للأغرا�ض
الكافية
الإح�صائية ،من � ّأي
م�صدر كان� ،سواء من املبد�أ � :3صالحيات
وح�شد املبد�أ  :10فعالية الكلفة املبد�أ  :12التحكم يف
الدرا�سات اال�ستق�صائية جمع البيانات
التكلفة
الإح�صائية �أو ال�سجالت املوارد :فعالية الكلفة
الإدارية .وينبغي للوكاالت
الإح�صائية وهي تختار
املبد�أ  :2اجلودة:
االلتزام
:
املبد�أ 4
امل�صدر �أن ت�ضع يف
املبد�أ  :5حت�سني اجلودة
باجلودة
االعتبار عنا�صر النوعية م�صادر البيانات
والتوقيت والتكاليف
والعبء الذي يقع على املبد�أ  :5حماية
م�صادر البيانات املبد�أ  :9تخفيف العبء املبد�أ  :11العبء غري
كاهل املجيبني.
واملعلومات :الأ�سا�س على امل�ستجوبني املفرط جتاه املبحوثني
املنطقي
املبد�أ  :2اجلودة:
التوقيت املنا�سب
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املبد�أ  :13الد ّقة
والإلتزام باملواعيد

املبد�أ  :15ال�سرعة
ودقة مواعيد ن�شر
الإح�صاءات

املبادئ الأ�سا�سية
للإح�صاءات الر�سمية

امليثاق الإفريقي
للإح�صاء

املبد�أ ّ :6
يتعي �إ�ضفاء املبد�أ  :5حماية
على
التامة
ال�سرية
م�صادر البيانات
البيانات املتعلقة بالأفراد واملعلومات :ال�سرية
التي جتمعها الوكاالت
الإح�صائية لأغرا�ض
�إعداد الإح�صاءات� ،سواء
تع ّلقت ب�أ�شخا�ص طبيعيني املبد�أ  :5حماية
م�صادر البيانات
�أو معنويني ،ويتعني
ا�ستخدامها ق�صر ًا يف واملعلومات :الهدف
الأغرا�ض الإح�صائية.

مدونة املمار�سات
الإح�صائية لدول
جوار اجلنوب
الأوروبي

املبد�أ  :5ال�س ّرية املبد�أ � :3سرية البيانات
الفردية
الإح�صائية

املبد�أ ُ :7تتاح للجمهور
القوانني ،والأنظمة ،املبد�أ  :1الإ�ستقاللية
والتدابري التي
تعمل املهنية :ال�شفافية
مبوجبها ال ُنظم
الإح�صائية.
املبد�أ  :5حماية
م�صادر البيانات
واملعلومات :تقدمي
ال�ضمانات مل�صادر
البيانات
املبد�أ  :8التن�سيق بني
الوكاالت الإح�صائية
داخل البلدان �أمر
�ضروري لكفالة ات�ساق
النظام الإح�صائي
وكفاءته.
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ميثاق العمل
الإح�صائي لدول
جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية

املبد�أ  :6التن�سيق املبد�أ  :16التن�سيق
والتعاون
والتعاون :التن�سيق

املبد�أ  :2ال�صالحية
القانونية جلمع البيانات

املبد�أ  :7التن�سيق
والت�شاور على
ال�صعيدين الوطني
والإقليمي

املبادئ الأ�سا�سية
للإح�صاءات الر�سمية

امليثاق الإفريقي
للإح�صاء

مدونة املمار�سات
الإح�صائية لدول
جوار اجلنوب
الأوروبي

ميثاق العمل
الإح�صائي لدول
جمل�س التعاون لدول
اخلليج العربية

املبد�أ  :2اجلودة:
الإن�سجام وقابلية
املقارنة

املبد�أ  :14االت�ساق
وقابلية املقارنة

املبد�أ  :16االت�ساق
واملقارنة

املبد�أ  :9قيام الوكاالت
الإح�صائية يف كل بلد
با�ستخدام املفاهيم،
والت�صنيفات ،والأ�ساليب
الدولية يعزز ات�ساق
املبد�أ  :2اجلودة:
ال ُنظم الإح�صائية
وكفاءتها على جميع
الإ�ستمرارية
امل�ستويات الر�سمية.

املبد�أ  :10التعاون الثنائي
واملتعدّد الأطراف يف
املبد�أ  :6التن�سيق
جمال الإح�صاءات
ي�سهم يف حت�سني ُنظم والتعاون :التعاون
الإح�صاءات الر�سمية يف
جميع البلدان.
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املبد�أ :16
التن�سيق املبد�أ  :8التعاون الدويل
والتعاون

 .2القوانني الإح�صائية الراهنة يف البلدان العربية
�أ�ص��درت معظ��م ال��دول العربي��ة قوانينه��ا للإح�صاءات الر�س��مية يف القرن املا�ضي ،وال
س��حا حدي ًث��ا حول تنفيذ خطة
يختل��ف الأم��ر كث�يرا ع��ن باق��ي الدول يف العامل� ،إذ ّبي م� ً
عم��ل كي��ب ت��اون العاملي��ة لبيان��ات التنمي��ة امل�س��تدامة �أنّ ن�ص��ف البل��دان املجيب��ة لديه��ا
قوان�ين �إح�صائي��ة مل تت��م مراجعتها خ�لال عقد من الزمان.
وتت�ضم��ن ج�� ّل قوان�ين الإح�ص��اءات الر�س��مية العربي��ة العدي��د م��ن ال�س��مات امل�ش�تركة،
كتحديد املهام وامل�س���ؤوليات الرئي�س��ية للأجهزة والإدارات الإح�صائية وكذلك حتديد
�أه��داف العملي��ات الإح�صائي��ة وم�س���ؤوليات املنتج�ين واملبحوثني وم�س��تخدمي البيانات
الإح�صائي��ة و�ش��روط ا�س��تخداماتها .ولكنه��ا تختلف � ً
أي�ض��ا يف العديد من النقاط نظرا
العتماده��ا عل��ى الأنظم��ة الإدارية والت�ش��ريعات اخلا�صة بكل دولة.
ومن��ذ تطوي��ر واعتم��اد مب��ادئ الأمم املتح��دة الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية� ،أوائل
الت�س��عينيات� ،أ�صبح الت�ش��ريع الإح�صائي يف عدد كبري من البلدان العربية قائ ًما على
هذه املبادئ .ويت�ضح خالل ال�سنوات الع�شر الأخرية ،وجود اجتاه نحو اعتماد املبادئ
الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية على م�ستوى ك ّل البلدان العربية .فالبع�ض منها ت�شهد
نه�ضة �إح�صائية ملحوظة ،نتيجة و�ضوح الر�ؤية لديها ب�ش�أن دور الإح�صاءات الر�سمية
باعتباره��ا �أح��د �أه��م مدخ�لات التخطي��ط يف مراقب��ة اخلط��ط وتقيي��م �أثر ال�سيا�س��ات
العامة يف القطاعات املختلفة .وقد �ساهم التطور امللحوظ يف القطاع االح�صائي على
امل�س��تويات الوطنية واالقليمية والدولية من �أجل الت�أ�سي���س ملنهج �إح�صائي جديد يقوم
على �أ�سا�س مزيد من ال�شفافية يف العمل الإح�صائي وامل�شاركة يف املعلومات.
ولك��ن تبق��ى ج�� ّل النظ��م الإح�صائي��ة الوطني��ة العربي��ة قدمي��ة باعتب��ار �أنه��ا ال ت�ش��مل
�أحدث التطورات يف جمال الإح�صاءات وتفتقر حل�سن الإدارة واحلوكمة الإح�صائية؛
حيث �س��بق معظمها مبادئ الأمم املتحدة للإح�صاءات الر�س��مية لعام  2004وامليثاق
الإفريق��ي للإح�ص��اء لع��ام  ،2009بالإ�ضاف��ة اىل ع��دم توفريه��ا للآلي��ات ال�ضروري��ة
للتفاع��ل امل�س��تمر ب�ين امل�س��تخدم واملنت��ج وهو �أمر �ض��روري لتعزيز �أهمي��ة الإح�صاءات
وا�ستخدامها .وح�سب وثيقة �أع ّدتها الإ�سكوا عام  2021حول واقع القوانني الإح�صائية
الر�س��مية يف املنطق��ة العربي��ة  ،فق��د �أجن��زت ثل��ث دول املنطق��ة العربي��ة ت�ش��ريعاتها
الإح�صائي��ة ،خ�لال الف�ترة املمت�� ّدة ب�ين  1950و ،1969و ّمت حتدي��ث �أو تعدي��ل ع��دد
(((

_(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 خالل العقدين املن�صرمني ،على غرار دولة فل�س��طني
يف ع��ام  ،2000واجلمهوري��ة الإ�س�لامية املوريتاني��ة ع��ام  ،2005واململكة الأردنية عام
 ،2012والإم��ارات العربي��ة املتح��دة ع��ام  .2015وكان��ت �س��لطنة عم��ان وال�صوم��ال
�آخر دولتني قامتا على تعديل القانون االح�صائي على التوايل عامي  2019و .2020
كم��ا تق��وم بع���ض ال��دول العربي��ة حالي��ا بتحدي��ث قوانينه��ا وت�ش��ريعاتها الإح�صائي��ة
و�ش��رعت يف �إجن��از م�س��ودات مل�ش��اريع قوان�ين �إح�ص��اء مراع��اة للتوجه��ات احلديث��ة يف
العمل الإح�صائي وطبقا للمعايري واملبادئ الدولية و�آخر التحديثات ،كتون�س والعربية
وتب�ين �آخ��ر الإح�ص��اءات �أ ّن��ه من��ذ ع��ام ّ 2000مت �إ�ص��دار
ال�س��عودية واملغ��رب وليبي��اّ .
وحتديث قوانني للإح�صاء الوطني يف حوايل �سبع دول فقط من �أ�صل  22دولة عربية،
�أي م��ا يع��ادل  32يف املائة.
ويعر���ض اجل��دول ع��دد  2قوان�ين الإح�ص��اء اجل��اري به��ا العم��ل يف ال��دول العربي��ة م��ن
�أحدثه��ا اىل �أقدمه��ا ،وكذل��ك التغيريات التي طر�أت عليها ووجهة االرتباط يف الدولة.
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اجلدول عدد 2

قوانني الإح�صاء يف الدول العربية والتعديالت اجلارية عليها
ترتيب

رقم وتاريخ
�صدور �آخر
قانون
رقم  24ل�سنة

الدولة

1

ال�صومال

2

�سلطنة
عمان

3

الإمارات
العربية
املتحدة

4

الأردن

5

قطر

6

موريتانيا

2005

7

ال�سودان

قانون
الإح�صاء ل�سنة

2020

رقم  55ل�سنة
2019

ا�سم القانون
قانون الإح�صاء
قانون الإح�صاء
واملعلومات

قانون �إن�شاء
مر�سوم بقانون
الهيئة االحتادية
احتادي رقم 6
للتناف�سية
ل�سنة 2015
والإح�صاء
رقم  12ل�سنة
2012

قانون
االح�صاءات
العامة

رقم وتاريخ �صدور
�أول قانون

أهم التعديالت اجلارية
� ّ
على قوانني االح�صاء

ا�سم اجلهاز �أو
الدائرة حالي ًا

رقم  35ل�سنة
1970

املركز الوطني
للإح�صاء
واملعلومات

رقم  29ل�سنة
2001

القانون االحتادي
رقم  9ل�سنة
 ،2009يف �ش�أن
�إن�شاء املركز
الوطني للإح�صاء

�إحلاق الهيئة االحتادية
للتناف�سية والإح�صاء
بوزارة �ش�ؤون جمل�س
الوزراء مبوجب قرار
من جمل�س الوزراء يف 2
نوفمرب 2020

الهيئة االحتادية
للتناف�سية
والإح�صاء

دائرة
االح�صاءات
العامة

رقم  24ل�سنة
1950

جهة االرتباط
وزارة
التخطيط،
وزارة
الإقت�صاد
الوطني
وزارة �ش�ؤون
جمل�س
الوزراء
وزارة
التخطيط
والتعاون
الدويل

 - 1القرار الأمريي
رقم  70ل�سنة 2018
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القانون رقم 2
ل�سنة 2011

رقم  17ل�سنة

2004

قانون
الإح�صاءات
الر�سمية

قانون رقم 12
ل�سنة 1980

قانون الإح�صاء
العمومي

قانون الإح�صاء

ب�إن�شاء جهاز التخطيط
والإح�صاء
 - 2قرار جمل�س الوزراء
رقم  2ل�سنة 2018
بت�شكيل جلنة الإح�صاء
الإ�ست�شارية وتنظيم
�أعمالها
 - 3قانون رقم  4ل�سنة
 2015بتعديل بع�ض
�أحكام القانون رقم
 2ل�سنة  2011ب�ش�أن
الإح�صاءات الر�سمية

جهاز التخطيط
والإح�صاء

املكتب الوطني
للإح�صاء

1970

اجلهاز املركزي
للإح�صاء

جمل�س
الوزراء

وزارة
ال�ش�ؤون
الإقت�صادية
والتنمية
وزارة
التخطيط
املجل�س
القومي
للإح�صاء

ترتيب

الدولة

رقم وتاريخ
�صدور �آخر
قانون

8

ال�سعودية

رقم 212
ل�سنة 2001

9

فل�سطني

10

تون�س

11

اليمن

1995

12

اجلزائر

فانون رقم
 94-01ل�سنة

13

لبنان

قانون رقم
 2728ل�سنة

14

البحرين

15

العراق

16

املغرب
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رقم  04ل�سنة
2000

قانون رقم 32
ل�سنة 1999

رقم  28ل�سنة

1994

1980

قانون رقم 7
ل�سنة 1977

رقم  21ل�سنة
1972

رقم 370-
 67ل�سنة
1968

ا�سم القانون

رقم وتاريخ �صدور
�أول قانون

أهم التعديالت اجلارية
� ّ
على قوانني االح�صاء

ا�سم اجلهاز �أو
الدائرة حالي ًا

جهة االرتباط

نظام
الإح�صاءات
العامة

قانون رقم 212
ل�سنة 1960

-

الهيئة العامة
للإح�صاء

وزارة
الإقت�صاد
والتخطيط

قانون
االح�صاءات
العامة

• رقم  31ل�سنة
(1947غزة)
• رقم  24ل�سنة
(1950ال�ضفة)

• قرار  995ل�سنة
� 1994إن�شاء مركز
الإح�صاء الفل�سطيني يف
القد�س

اجلهاز املركزي
للإح�صاء
الفل�سطيني

جمل�س
الوزراء

قانون املنظومة
الوطنية
للإح�صاء

قانون رقم 32
ل�سنة 1999

املعهد الوطني
للإح�صاء
اجلهاز املركزي
للإح�صاء

قانون الإح�صاء

قانون الإح�صاء

�إدارة الإح�صاء
املركزي

قانون �إدارة
الإح�صاء املركزي
رقم  1793ل�سنة
1979

قانون الإح�صاء
والتعداد

قانون الإح�صاء
قانون الإح�صاء

رقم  40ل�سنة
1939

رقم  1539ل�سنة
1942

• املر�سوم التنفيذي رقم
 95-160ل�سنة 1995
لتنظيم املجل�س الوطني
للإح�صاء وعمله
واملر�سوم التنفيذي رقم
 21-246لتعديله
 -1مر�سوم رقم 2728
ل�سنة 1980
 -2قرار وزاري رقم 49
ل�سنة 1992
• مر�سوم رقم  69ل�سنة
 2015لإن�شاء هيئة
املعلومات واحلكومة
الإلكرتونية
• مر�سوم رقم  57ل�سنة
 2016ب�ش�أن تبعية
وتنظيم هيئة املعلومات
واحلكومة الإلكرتونية
قانون رقم  97ل�سنة
1983

وزارة
التخطيط
والإقت�صاد
وزارة
التخطيط
والتعاون
الدويل

الديوان الوطني
للإح�صائيات

وزارة
الرقمنة
والإح�صاء

�إدارة الإح�صاء
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وق��د �أف��رزت عملي��ات الت�ش��خي�ص للو�ض��ع الإح�صائ��ي واملنظوم��ات الوطني��ة للإح�ص��اء
يف البلدان العربية وغريها من البلدان يف جميع �أ�صقاع العامل� ،سواء منها التي �أُجريت
على النطاق الوطني �أو التي متت يف �إطار التعاون الدويل (نتائج مراجعات الأقران)،
�أن هنالك العديد من النقائ�ص والعراقيل وال�صعوبات التي حت ّد من فاعلية الن�ش��اط
الإح�صائ��ي عل��ى الوج��ه الأكمل .ولكن �أظهر الت�ش��خي�ص كذلك �أنه هنالك بع�ض نقاط
الق��وة يف املنظوم��ات والت�ش��ريعات الإح�صائي��ة يف بع���ض البل��دان ،ولك��ن تختل��ف نق��اط
الق��وة وجم��االت التح�س�ين ح�س��ب ظ��روف كل بل��د .كم��ا �أن �أوج��ه الق�ص��ور امل�ش�تركة
تختل��ف ح ّدته��ا كذل��ك من بلد �إىل �آخر.
وتتم ّث��ل �أوج��ه اخلل��ل يف الأط��ر القانوني��ة وامل�ؤ�س�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية يف البع�ض
من البلدان العربية يف العنا�صر املتعلقة مبا يلي:
	•	 �ضعف ال�ضوابط القانونية التي ت�ضمن ا�ستقاللية ونزاهة الإح�صاءات الر�سمية،
	•	 عدم وجود معايري وا�ضحة للإح�صاءات الر�سمية يف الت�شريعات الراهنة،
	•	 ع��دم و�ض��وح اللوائ��ح اخلا�ص��ة بتعيني وع��زل الإدارة العليا للأجه��زة الإح�صائية يف
عدد من البلدان،
	•	 حمدودي��ة الو�ص��ول �إىل م�ص��ادر البيان��ات الإداري��ة والبيان��ات ذات امل�ص��ادر
امل�س��تجدة،
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	•	 غي��اب ت�ش��ريعات تنظ��م �إدارة ج��ودة الإح�ص��اءات الوطني��ة وان تواج��دت فه��ي
حم��دودة وغ�ير ملتط��ورة،
ت�ش��جع عل��ى وج��وب ا�س��تخدام امل��وارد وامله��ارات
	•	 غي��اب ت�ش��ريعات �أو لوائ��ح ّ
والتكنولوجي��ات الت��ي م��ن �ش���أنها تعزي��ز ج��ودة الإح�ص��اءات،
	•	 �ضعف ات�ساق ممار�سات الن�شر واالت�صال،
	•	 ع��دم التن�صي���ص عل��ى �ضواب��ط خا�ص��ة بالنف��اذ للمعطي��ات الفردي��ة م��ع اح�ترام
ال�س�� ّر الإح�صائ��ي،
	•	  ...وغريها.
يخ�ص مدى �إدراج
وفيم��ا يل��ي املمار�س��ات اجلي��دة والنقائ���ص التي ّمتت معاينتها فيم��ا ّ
املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية �ضمن ت�ش��ريعات العم��ل الإح�صائي اجلاري
به��ا العم��ل ل��دى بع���ض البل��دان العربي��ة الت��ي ّ
مت �إ�صداره��ا انطالق��ا م��ن �س��نة 2005
(اجل��دول ع��دد :)3
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اجلدول عدد :3
املمار�سات اجليدة والنقائ�ص يف ت�شريعات العمل الإح�صائي بالبلدان العربية
املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية

املب��د�أ  - 1ال�صل��ة باملو�ض��وع ،والنزاه��ة،
واالطالع املت�ساوي �إن الإح�صاءات الر�سمية
عن�ص��ر ال غن��ى عن��ه يف النظ��ام الإعالم��ي
لأيّ جمتم��ع دميقراط��ي ،مب��ا تقدم��ه
للحكوم��ة واالقت�ص��اد واجلمه��ور م��ن بيان��ات
ع��ن احلال��ة االقت�صادي��ة والدميغرافي��ة
ني
واالجتماعية والبيئية .ولتحقيق ذلك ،يتع ّ
�أن تق��وم ال��وكاالت املعني��ة بالإح�ص��اءات
الر�س��مية بجم��ع ما يثبت فائدت��ه العملية من
الإح�ص��اءات الر�س��مية وتوف�يره للمواطن�ين
بتج��رد وف��اء بحقه��م يف التما���س املعلوم��ات.

املب��د�أ  - 2املعاي�ير ،الأ�س���س العلمي��ة،
والأخالقي��ات املهني��ة
حفاظ�� ًا عل��ى الثق��ة يف الإح�ص��اءات
الر�س��مية ،يل��زم �أن تق��وم ال��وكاالت
الإح�صائي��ة ،وفق�� ًا العتب��ارات فني��ة دقيق��ة
ت�ش��مل املب��ادئ العلمي��ة و�آداب ال�س��لوك
املهن��ي ،بتحدي��د �أ�س��اليب و�إج��راءات جم��ع
البيان��ات الإح�صائي��ة وجتهيزه��ا وتخزينه��ا
وعر�ضه��ا
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الدّولة

فقرات القوانني والت�شريعات املتوافقة مع املبد�أ

النقائ�ص

 يق��وم مدي��ر مكت��ب الإح�ص��اء بعق��د اجتم��اع �س��نويمل�س��تخدمي الإح�ص��اءات الر�س��مية ملراجع��ة احتياج��ات
امل�س��تخدمني له��ذه الإح�ص��اءات.
ال�صومال  -م��ن �أج��ل �إثب��ات م�صداقي��ة الإح�ص��اءات احلكومي��ة
واحلف��اظ عليه��ا ،ي�صدر جمل���س �إدارة مكت��ب الإح�صاء
لوائ��ح حت��دد التع��اون ،والت��ي يج��ب �أن حت��دد املعاي�ير
املهني��ة والأخالقي��ة الت��ي يج��ب �أن ميار�س��ها منتج��و
الإح�ص��اء.
�سلطنة يك��ون املرك��ز م�س���ؤوال ع��ن الأن�ش��طة الإح�صائي��ة ،عدم تظمني اال�س��تجابة الحتياجات عموم امل�س��تخدمني ولكن
ّمت الرتكي��ز عل��ى حتدي��د �أولوي��ة وبرام��ج الأن�ش��طة الإح�صائية
والإح�ص��اء الر�س��مي لل�س��لطنة.
عمان
طبق��ا الحتياجات اجلهات احلكومية
وحتليل
ت�صنيف
��ا،
ه
أهداف
�
حتقيق
س��بيل
�
يف
��ة
ئ
الهي
��وىل
ت
ت
الإمارات املعلوم��ات الإح�صائي��ة وم�ؤ�ش��رات التناف�س��ية بالتعاون مع عدم تظمني اال�س��تجابة الحتياجات عموم امل�س��تخدمني ولكن
العربية اجله��ات احلكومي��ة وال�س��لطات املخت�ص��ة ،والعم��ل عل��ى ّمت الرتكي��ز عل��ى حتدي��د �أولوي��ة وبرام��ج الأن�ش��طة الإح�صائية
طبق��ا الحتياجات اجلهات احلكومية
املتحدة توفريه��ا و�إتاحتها
ت�ش��كل جلن��ة ا�ست�ش��ارية للإح�ص��اءات تت��وىل مراجع��ة
اخلط��ط ال�س��نوية للدائ��رة وتق��دمي االقرتاح��ات ب�ش���أن عدم تظمني اال�ستجابة الحتياجات عموم امل�ستخدمني
الأردن
�أولوي��ات وجم��االت العم��ل الإح�صائ��ي
تُن�ش���أ بال��وزارة جلن��ة �إح�ص��اء ا�ست�ش��ارية ،تخت���ص مب��ا
يلي�:إب��داء ال��ر�أي وتق��دمي امل�ش��ورة ب�ش���أن جمي��ع العملي��ات عدم تظمني اال�س��تجابة الحتياجات عموم امل�س��تخدمني ولكن
-1
ّمت الرتكي��ز عل��ى حتدي��د �أولوي��ة وبرام��ج الأن�ش��طة الإح�صائية
قطر
ال
إح�صائية.أولوي��ات لتلبي��ة احتياج��ات امل�س��تخدمني طبقا لر�أي جلنة �إح�صاء ا�ست�ش��ارية
 -2اق�تراح ال
للبيان��ات الإح�صائي��ة.
يج��وز ملدي��ر املكت��ب ،مبوج��ب �إ�ش��عار يف اجلري��دة يو�ص��ي وزي��ر التخطي��ط بتعي�ين مدي��ر املكت��ب ،وبن��ا ًء عل��ى
ال�صومال الر�س��مية ،و�ض��ع معاي�ير �إح�صائي��ة ليت��م تطبيقه��ا ع�بر موافق��ة جمل���س ال��وزراء ،يق��وم رئي���س وزراء جمهوري��ة
ال�صوم��ال الفيدرالي��ة برت�ش��يح املدي��ر ر�س��م ًيا ،ويوق��ع التعي�ين
النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي.
م��ن قب��ل الرئي���س
يلت��زم القائم��ون واملكلف��ون بالأن�ش��طة الإح�صائي��ة بتحليل
ون�ش��ر و�إتاح��ة البيان��ات واملعلوم��ات الإح�صائي��ة اخلا�ص��ة • عدم ت�ضمني ا�ستقاللية جهاز الإح�صاء بالقانون
�سلطنة بعملهم ،وفقا لل�ضوابط التي حتددها الالئحة (الالئحة •  تعي�ين املدي��ر التنفي��ذي للجه��از (كب�ير الإح�صائي�ين)
التنفيذي��ة لقانون الإح�صاء واملعلومات).
مبر�س��وم �س��لطاين
عمان
تخت���ص اللجن��ة الدائم��ة للإح�ص��اء بتوحي��د املفاهي��م • يك��ون للهيئ��ة مدي��ر ع��ام بدرج��ة وكي��ل وزارة ،يعني مبر�س��وم
امل�ستخدمة
واملنهجيات
والتعاريف والت�صانيف واملقايي�س
احتادي بنا ًء على تو�صية الرئي�س
يف العم��ل الإح�صائي
تت��وىل الهيئ��ة يف �س��بيل حتقي��ق �أهدافه��ا ،توحي��د
الإمارات التعريف��ات واملنهجي��ات والت�صنيف��ات ال��واردة �ضم��ن
العربية املعاي�ير امل�س��تخدمة يف العم��ل الإح�صائ��ي والتناف�س��ي،
املتحدة وذل��ك بالتن�س��يق م��ع اجله��ات احلكومي��ة وامل�ؤ�س�س��ات
الدولي��ة
عل��ى الوح��دات الإح�صائي��ة يف الدوائ��ر احلكومي��ة التقي��د
بالتعريف��ات والت�صنيف��ات واملعاي�ير الفني��ة املعتم��دة م��ن • عدم ت�ضمني ا�ستقاللية جهاز الإح�صاء بالقانون
الأردن
الدائ��رة وعليه��ا التن�س��يق معه��ا له��ذه الغاي��ة وذل��ك ملن��ع • تعيني املدير من قبل الوزير
ت�ض��ارب الأرق��ام الإح�صائي��ة
 ال يج��وز للجه��ات احلكومي��ة �أو املن�ش���آت اخلا�ص��ة�أو الأف��راد� ،إج��راء �أي �إح�ص��اءات ميداني��ة تتعل��ق
بالوح��دات ال�س��كنية �أو الأ�س��ر �أو الأف��راد �أو
املن�ش���آت� ،إال بع��د احل�ص��ول عل��ى موافق��ة ال��وزارة.
قطر
وعل��ى تل��ك اجله��ات واملن�ش���آت والأف��راد ،االلت��زام مل تذكر ا�ستقاللية اجلهاز
بتو�صي��ات ال��وزارة ب�ش���أن منه��ج البح��ث م��ن حي��ث الإط��ار
الإح�صائي امل�ستخدم ،و�أ�سلوب العينات ومفاهيم حمتوى
ا�س��تمارات امل�س��ح والتطبيق��ات امل�س��تخدمة.
 يق��وم جه��از الإح�ص��اء بتوحي��د املعاي�ير واملفاهي��مالإح�صائي��ة (قان��ون ان�ش��اء اجله��از)

املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية

املبد�أ  - 3امل�س�ؤولية وال�شفافية
تي�س�ير ًا للتف�س�ير ال�س��ليم للبيان��ات ،تق��وم
ال��وكاالت الإح�صائي��ة ،وفق�� ًا للمعاي�ير
العلمي��ة ،بتق��دمي معلوم��ات ع��ن م�ص��ادر
الإح�ص��اءات والأ�س��اليب والإج��راءات الت��ي
تطب��ق ب�ش���أنها

الدّولة

فقرات القوانني والت�شريعات املتوافقة مع املبد�أ

النقائ�ص

 يج��ب عل��ى منتج��ي الإح�ص��اءات الذي��ن يجمع��ونالإح�ص��اءات مبوج��ب ه��ذا القان��ون �إنتاجه��ا ون�ش��رها
و�إتاحته��ا والو�ص��ول �إليه��ا مل�س��تخدمي الإح�ص��اءات
باعتباره��ا منفع��ة عام��ة وفقً��ا لغر���ض النظ��ام الإح�صائي
الوطن��ي ومب��ادئ الإح�ص��اء
 يجب �أن تكون الإح�صاءات الر�سمية:�أ) وثيق��ة ال�صل��ة باملو�ض��وع ودقيق��ة وموثوق��ة ويف الوق��ت
املنا�س��ب؛
ب) مو�ضوعية و�شاملة.
ج) جتميعها و�إنتاجها وحتليلها بطريقة �شفافة وعلمية؛
د) �أن تن�شر وفق ًا لأحكام هذا القانون
ه) مفتوحة وميكن الو�صول �إليها؛
و) وفقا للمعايري الوطنية والدولية املنا�سبة ،و
ال�صومال ز) ح�سا�س��ة لتوزي��ع اجلن���س والتعلي��م واملهن��ة والإعاق��ة
واجلغرافي��ا وغريه��ا م��ن ال�س��مات التحليلي��ة ذات ال�صل��ة
 يت�أك��د مدي��ر املكت��ب م��ن �أن �أي بيان��ات �إح�صائي��ة يت��مجمعه��ا ،بع��د املعاجل��ة املنا�س��بة والت�أك��د م��ن جودته��ا م��ن
�أج��ل الدق��ة ،و� ً
أي�ض��ا بع��د �ضم��ان ال�س��رية فيم��ا يتعل��ق ب���أي
ف��رد ق��دم �أي معلوم��ات �إح�صائي��ة يت��م الإف�ص��اح عنه��ا
لن�ش��رها ب�ش��كل ع��ام.
 يج��ب عل��ى جمي��ع منتج��ي الإح�صائي��ات والقائمني عليها�صياغ��ة �سيا�س��ة الو�ص��ول �إىل املعلومات خالل الفرتة ويف
ال�ش��كل املحددي��ن وحتت��وي عل��ى املتطلب��ات املن�صو���ص
عليه��ا يف املعاي�ير ،لتك��ون متاح��ة للجمه��ور ،وحتدد:
�أ) الأ�س��اليب والإج��راءات امل�س��تخدمة لتجمي��ع و�إنت��اج
الإح�ص��اءات؛
ب) جرد للإح�صاءات الر�سمية املتاحة وغريها؛
�سلطنة عمان يك��ون املرك��ز م�س���ؤوال ع��ن �إتاح��ة البيان��ات واملعلوم��ات ع��دم التقي��د بتق��دمي معلوم��ات ع��ن م�ص��ادر الإح�ص��اءات
والأ�س��اليب والإج��راءات الت��ي تطب��ق ب�ش���أنها
الإح�صائي��ة ،وذل��ك وف��ق خط��ة عم��ل �س��نوية.
الإمارات
العربية
املتحدة
الأردن
قطر

تت��وىل الهيئ��ة يف �س��بيل حتقي��ق �أهدافه��ا� ،إع��داد وتنفي��ذ
منظوم��ة �إح�صائي��ة موح��دة �ضم��ن خمتل��ف القطاع��ات،
متتاز بال�شمولية والدقة واالت�ساق واال�ستمرارية واحلداثة
على م�س��توى الدولة.
تت��وىل الدائ��رة جم��ع وت�صني��ف وتخزي��ن وحتلي��ل
ون�ش��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية “”....وف��ق التعريف��ات  -ترتبط الدائرة بالوزير
والت�صنيف��ات واملعاي�ير والأ�س��اليب والتقني��ات املتع��ارف  -ال ذك��ر حلي��اد العم��ل الإح�صائ��ي �أو تقيي��م البيان��ات
والإح�ص��اءات وفق��ا للمعاي�ير الدولي��ة
عليه��ا يف ه��ذا املج��ال.
ال ذكر حلياد العمل الإح�صائي �أو تقييم البيانات والإح�صاءات
وفقا للمعايري الدولية

يقوم مدير املكتب مبا يلي:
�أ) بن��ا ًء عل��ى طل��ب من��ه �أو بن��ا ًء عل��ى طل��ب م��ن جمل���س
الإدارة ،مراجع��ة والتعلي��ق عل��ى جم��ع ،و�إنت��اج ،وحتلي��ل،
ال�صومال وتوثيق ،وتخزين ،ون�شر ،وتف�سري ،وا�ستخدام �إح�صاءات
�أي حكوم��ة احتادي��ة ودول �أع�ض��اء احتادي��ة؛
ب) بع��د الت�ش��اور م��ع رئي���س الهيئ��ة احلكومي��ة ،ن�ش��ر �أي
�إح�ص��اءات م��ن ه��ذا القبي��ل ومالحظات��ه عليه��ا ح�س��بما
ي��راه املدي��ر �ضرور ًي��ا �أو منا�س�� ًبا.
ته��دف الأن�ش��طة الإح�صائي��ة �إىل توعي��ة الأف��راد
املبد�أ  - 4تفادي �سوء اال�ستخدام
�سلطنة عمان واجله��ات احلكومي��ة وغ�ير احلكومي��ة ب�أهمي��ة الإح�ص��اء مل يتم التطرق لت�صحيح التف�سريات اخلاطئة للإح�صاءات
لل��وكاالت الإح�صائي��ة �أن تع ّل��ق عل��ى �أيّ
واملعلوم��ات
تف�س�ير خاط��ئ �أو ا�س��تعمال غ�ير �س��ليم
للإح�ص��اءات.
الإمارات
مل يتم التطرق لت�صحيح التف�سريات اخلاطئة للإح�صاءات
العربية
املتحدة
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الأردن

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

قطر

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

املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية

املبد�أ  - 5م�صادر الإح�صاءات الر�سمية
يج��وز احل�ص��ول عل��ى البيان��ات ،للأغرا���ض
الإح�صائي��ة ،م��ن �أيّ م�ص��در كان� ،س��واء
م��ن الدرا�س��ات اال�س��تق�صائية الإح�صائي��ة
�أو ال�س��جالت الإداري��ة .وينبغ��ي لل��وكاالت
الإح�صائي��ة وه��ي تخت��ار امل�ص��در �أن ت�ض��ع
يف االعتب��ار عنا�ص��ر النوعي��ة والتوقي��ت
والتكالي��ف والع��بء ال��ذي يق��ع عل��ى كاه��ل
املجيب�ين.
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الدّولة

فقرات القوانني والت�شريعات املتوافقة مع املبد�أ

ال�صومال

 تت��م �إدارة وتن�س��يق نظ��ام الإح�ص��اء الوطن��ي ل�ضم��انحتقي��ق �أهداف��ه بطريق��ة فعال��ة م��ن حي��ث التكلف��ة وتت�س��م
بالكفاءة.
 حتقي��ق �أه��داف نظ��ام الإح�ص��اء الوطن��ي ،يج��وز ملدي��راملكتب ،عن طريق �إ�شعار� ،أن يكتب مبا�شرة �إىل املبحوث
�أو من يع ّينه من �أجل:
�أ) �إكم��ال م�س��تند و�إعادت��ه وفقً��ا لأي��ة تعليم��ات معط��اة يف
الإ�ش��عار �أو مت �إر�س��اله �إىل �أي �شخ�ص؛
ب) ال��رد عل��ى الأ�س��ئلة الت��ي يطرحه��ا علي��ه املوظ��ف
املفو���ض.
ج) تق��دمي �أي �س��جل �أو ن�س��خة م��ن �أو م�س��تخرج م��ن �أي
�س��جل يف وق��ت �أو م��كان حمدد.
يج��ب �أن يح��دد الإ�ش��عار امل�ش��ار �إلي��ه �أع�لاه عل��ى وج��ه
اخل�صو���ص:
�أ) الطبيعة العامة للبيانات املطلوبة،
ب) التواتر والوقت الذي يتم تقدميه فيه،
ج) نوع الأ�شخا�ص املطلوب منهم توفري البيانات،
د) بند القانون الذي يتم مبوجبه التبليغ
 تكون �أموال املكتب من:�أ) اعتمادات امليزانية؛
ب) الهب��ات �أو الهب��ات �أو التربع��ات الت��ي يتلقاه��ا املكت��ب
من �أي م�صدر يوافق عليه املجل�س� .أو
ج) �أي �أم��وال ت�صب��ح واجب��ة ال�س��داد للدي��وان مقاب��ل
�أغرا�ض��ه ووظائف��ه مبوج��ب ه��ذا القان��ون.
 يت�أك��د مدي��ر املكت��ب م��ن �أن �أي بيان��ات �إح�صائي��ةيت��م جمعه��ا ،بع��د املعاجل��ة املنا�س��بة والت�أك��د م��ن جودته��ا
م��ن �أج��ل الدق��ة  ،و� ً
أي�ض��ا بع��د �ضم��ان ال�س��رية فيم��ا يتعل��ق
ب���أي ف��رد ق��دم �أي معلوم��ات �إح�صائي��ة يت��م الإف��راج عنها
لن�ش��رها ب�ش��كل ع��ام.

 للمرك��ز يف �س��بيل حتقي��ق �أهداف��ه طل��ب م��ا ي��راه الزم��ام��ن بيان��ات ومعلوم��ات و�س��جالت �إداري��ة م��ن الأف��راد
واجلهات احلكومية وغري احلكومية ،وبدون ر�سوم ،وعلى
�سلطنة عمان الأف��راد واجله��ات امل�ش��ار �إليه��ا مواف��اة املرك��ز بها ،وذلك
دون الإخالل مبا يفر�ضه القانون من قواعد تكفل �س��رية
وخ�صو�صي��ة بيان��ات الأفراد.
 تنفي��ذ برام��ج لتقيي��م ور�ص��د الإح�ص��اءات الر�س��ميةاملنتج��ة بوا�س��طة اجله��ات املخت�ص��ة.
يج��ب عل��ى كل م��ن اجله��ات احلكومي��ة وحم��ل البح��ث
توف�ير كاف��ة البيانات واملعلوم��ات الإح�صائية التي تطلبها
الهيئ��ة لتحقي��ق �أهدافه��ا ،وت�س��هيل مهم��ة موظف��ي الهيئ��ة
يف التحق��ق م��ن �صح��ة البيان��ات واملعلوم��ات الإح�صائي��ة
ومب��ادرات التناف�س��ية ،ومتكينه��م م��ن االط�لاع عل��ى
ال�س��جالت والأوراق وامل�س��تندات وو�سائل حفظ املعلومات
الأخ��رى ،و�أي معلوم��ات �أو وثائ��ق �أو بيان��ات يطلبونه��ا
الإمارات لغاي��ات القي��ام ب�أعماله��م.
العربية لتمك�ين الهيئ��ة م��ن القي��ام مبهامه��ا واخت�صا�صاته��ا،
املتحدة تق��وم ال�س��لطة املخت�ص��ة بالآت��ي:
 - 1التن�س��يق م��ع الهيئ��ة لرف��ع الق��درة التناف�س��ية
للدولة ،واتخاذ كافة الإجراءات الالزمة لتوفري البيانات
واملعلوم��ات الت��ي تطلبه��ا الهيئ��ة.
 -2التن�س��يق م��ع الهيئ��ة عن��د �إج��راء �أي تعدي��ل عل��ى
من��اذج ال�س��جالت �أو الآلي��ات الإح�صائي��ة امل�س��تخدمة
لديها ،مبا يحقق تلبية هذه ال�سجالت والنماذج والآليات
ملتطلب��ات العم��ل الإح�صائ��ي.
تلتـ��زم الدوائ��ر احلكومي��ة بت�س��هيل مهم��ة موظف��ي
الدائرة املكلفني ب�أي عمل من �أعمال الإح�صاء �أو التعداد
وت�أمـ�ين �س��هولة ات�صاله��م باجله��ات ذات العالق��ة وتوفري
جمي��ع املعلوم��ات الت��ي يطلبونه��ا للغايات الإح�صائية مبـ��ا
فـ��ي ذلك ال�س��ماح لهم باالطالع على ال�س��جالت وو�س��ائل
الأردن
حف��ظ املعلوم��ات الأخ��رى .كم��ا تلت��زم الدوائر احلكومـ��ية
بالتنـ�سيق مـع الدائرة قبل �إجراء �أي تعديالت �أو �إ�ضافات
على مناذج ال�سجالت �أو الآليات الإح�صائية امل�ستخدمة،
وذل��ك ل�ضم��ان تلبي��ة ه��ذه ال�س��جالت والنم��اذج والآلي��ات
لأغرا���ض العم��ل الإح�صائي.
يج��ب عل��ى اجله��ات احلكومي��ة التع��اون م��ع ال��وزارة،
وتزويده بجميع البيانات الإح�صائية التي يطلبها ،واتباع
التعليمات الفنية عند �إعداد الإح�صائيات املختلفة ،وفق ًا
ملعايري اجلودة واملتطلبات الفنية واملواعيد التي يحددها
الوزارة.
قطر
كم��ا يج��ب عل��ى املن�ش���آت اخلا�ص��ة والأ�س��ر والأف��راد� ،أن
يقدم��وا �إىل املكلف�ين م��ن قبل ال��وزارة ب�إج��راء التعدادات
وامل�س��وح ،جمي��ع البيانات الإح�صائي��ة املطلوبة مبا يطابق
الواق��ع ،با�س��تثناء البيان��ات اخلا�ص��ة بامل�ؤ�س�س��ات الأمني��ة
والع�سكرية

النقائ�ص

مل يت��م التط��رق لال�س��تخدام الأمث��ل للم��وارد ول��زوم توفريه��ا
جله��از الإح�ص��اء م��ن ط��رف الدول��ة

مل يتم التطرق للزوم توفري املوارد وال لال�ستخدام الأمثل لها

مل يت��م التط��رق لال�س��تخدام الأمث��ل للم��وارد ول��زوم توفريه��ا
لدائ��رة الإح�ص��اء م��ن ط��رف الدول��ة

 ال يج��وز لل��وزارة ن�ش��ر �أي بيان��ات ع��ن م�ص��در املعلوم��ات،وعليه اتخاذ الإجراءات والتدابري الالزمة ملنع التعريف املبا�شر
�أو غ�ير املبا�ش��ر مب�ص��در املعلوم��ات.
 مل يت��م حتدي��د ل��زوم توف�ير امل��وارد جله��از الإح�ص��اء م��نط��رف الدول��ة
 -مل يتم التطرق لال�ستخدام الأمثل للموارد

املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية

املبد�أ  – 6ال�سر ّية
يتع�ين �إ�ضف��اء ال�س��رية التام��ة عل��ى البيان��ات
ّ
املتعلق��ة بالأف��راد الت��ي جتمعه��ا ال��وكاالت
الإح�صائي��ة لأغرا���ض �إع��داد الإح�ص��اءات،
�س��واء تع ّلق��ت ب�أ�ش��خا�ص طبيعي�ين �أو
معنوي�ين ،ويتع�ين ا�س��تخدامها ق�ص��ر ًا يف
الأغرا���ض الإح�صائي��ة.

الدّولة

فقرات القوانني والت�شريعات املتوافقة مع املبد�أ

ال�صومال �ضم��ان احلف��اظ عل��ى �س��رية املعلوم��ات املقدم��ة م��ن
امل�س��تجيبني
تع��د جمي��ع البيان��ات الفردي��ة وفق��ا لأح��كام ه��ذا القانون،
والت��ي تتعل��ق ب���أي �إح�ص��اء �س��رية ،وال يج��وز ن�ش��رها �إال
�سلطنة عمان ب�صورة جتميعية ،ويحظر اطالع �أي فرد �أو جهة حكومية
�أو غ�ير حكومي��ة عليه��ا ،كم��ا ال يج��وز ا�س��تخدامها لغ�ير
الأغرا���ض الإح�صائي��ة.
ُتع��د جمي��ع البيان��ات واملعلوم��ات الإح�صائي��ة الت��ي
ُتق��دم للهيئ��ة �س��رية ،وال يج��وز للهيئ��ة �أو لأي م��ن العاملني
فيه��ا� ،إط�لاع �أي �ش��خ�ص �أو جه��ة عام��ة �أو خا�ص��ة عليه��ا
�أو الإف�ص��اح عنه��ا �أو ا�س��تخدامها لأي غر���ض بخ�لاف
العمل الإح�صائي �أو التناف�سي ،ما مل يكن ذلك بنا ًء على
طل��ب م��ن اجله��ات املخت�ص��ة وفق�� ًا للت�ش��ريعات الناف��ذة.
ال
إمارات ب -تلت��زم الهيئ��ة عن��د ن�ش��رها للمعلوم��ات الإح�صائي��ة
العربية
املتحدة بع��دم �إظه��ار �أي بيان��ات �ش��خ�صية تتعل��ق مبح��ل البح��ث،
وذل��ك حفاظ�� ًا عل��ى �س��رية ه��ذه البيان��ات.
ج -يج��ب عل��ى الهيئ��ة اتخ��اذ كاف��ة الإج��راءات الالزم��ة
حلماي��ة البيان��ات واملعلوم��ات الإح�صائي��ة ،عل��ى �أن يت��م
جمعه��ا وحفظه��ا يف �أماك��ن تتوف��ر فيه��ا �ش��روط الأم��ن
وال�س�لامة ،وذل��ك وفق�� ًا مل��ا ي�ص��در بتحدي��ده ق��رار م��ن
جمل���س الإدارة بن��ا ًء عل��ى اق�تراح املدي��ر الع��ام.
يج��وز للدائ��رة تزوي��د �أي جه��ة مب��ا تطلب��ه م��ن بيان��ات
�أولي��ة متواف��رة لديه��ا ومقاب��ل ب��دل يح��دده املدي��ر الع��ام
وذل��ك ملقا�ص��د الدرا�س��ة والتحلي��ل العلم��ي عل��ى �أن تق��دم
الأردن
تل��ك اجله��ة تعه��د ًا تلت��زم في��ه به��ذه املقا�ص��د �ش��ريطة �أن
ت�ضم��ن الدائ��رة ع��دم �ش��مول تل��ك البيان��ات لأي بيان��ات
�إفرادي��ة حفاظ�� ًا عل��ى �س��ريتها.
تك��ون جمي��ع البيان��ات املتعلق��ة ب�أ�س��ماء وهوي��ات املن�ش���آت
والأف��راد �س��رية ،وال يج��وز �إف�ش��ا�ؤها لغ�ير املخول�ين
باالط�لاع عليه��ا� ،إال مبوافق��ة كتابي��ة م��ن �صاحب ال�ش���أن،
ويحظ��ر ا�س��تخدامها لغ�ير الأغرا���ض الإح�صائي��ة.
قطر
وم��ع مراع��اة �س��رية البيان��ات الإح�صائي��ة ،يج��وز للجهات
التي ت�ش�ترك يف جمع البيانات الإح�صائية ،تبادلها فيما
بينها.
ال�صومال مالحظة :كل القوانني متاحة على موقع اجلهاز

�سلطنة عمان مالحظة :كل القوانني متاحة على موقع اجلهاز
املبد�أ  - 7القوانني
ُتت��اح للجمه��ور القوان�ين ،والأنظم��ة ،الإمارات
ُ
والتداب�ير الت��ي تعم��ل مبوجبه��ا النظ��م العربية القوانني ال�ساري بها العمل متاحة
ا لإح�صائي��ة .
املتحدة
القوانني ال�ساري بها العمل متاحة
الأردن
مالحظ��ة :كل الأدوات الت�ش��ريعية متاح��ة عل��ى موق��ع
قطر
اجله��از
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النقائ�ص

الالئح��ة التنفيذي��ة لقان��ون الإح�ص��اء واملعلوم��ات غ�ير متاح��ة
عل��ى الإنرتنت

املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية

الدّولة

ال�صومال

املبد�أ  - 8التن�سيق الوطني
التن�س��يق ب�ين ال��وكاالت الإح�صائي��ة داخ��ل �سلطنة عمان
البل��دان �أم��ر �ض��روري لكفالة ات�س��اق النظام
الإح�صائ��ي وكفاءته.

الإمارات
العربية
املتحدة
الأردن

قطر
ال�صومال
املبد�أ  - 9ا�ستخدام املعايري الدولية
قي��ام ال��وكاالت الإح�صائي��ة يف كل بل��د م��ن
البلدان با�س��تخدام املفاهيم ،والت�صنيفات،
والأ�س��اليب الدولي��ة يع��زز ات�س��اق ال ُنظ��م
الإح�صائي��ة وكفاءته��ا على جميع امل�س��تويات
الر�س��مية.

�سلطنة عمان
الإمارات
العربية
املتحدة
الأردن
قطر
ال�صومال
�سلطنة عمان

املبد�أ  - 10التعاون الدويل
التع��اون الثنائ��ي واملتع��دّد الأط��راف يف
جم��ال الإح�ص��اءات ي�س��هم يف حت�س�ين ُنظ��م
الإح�ص��اءات الر�س��مية يف جمي��ع البل��دان.

الإمارات
العربية
املتحدة
الأردن
قطر
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فقرات القوانني والت�شريعات املتوافقة مع املبد�أ

النقائ�ص

 مكت��ب الإح�ص��اء الوطن��ي ه��و امل�س���ؤول ع��ن الدول��ةيف تطوي��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية و�إدارته��ا ،ولديه �س��لطة
حماية الإح�صاءات واملعلومات الر�س��مية والو�صي عليها،
وت�ش��مل وظائف��ه تن�س��يق النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي.
 يت��وىل املكت��ب الوطن��ي للإح�ص��اء بتطوي��ر وتن�س��يقالإح�ص��اءات دون الوطني��ة املنتج��ة م��ن قب��ل مكات��ب
احلكوم��ة املحلي��ة والهيئ��ات الأخ��رى.
 يج��وز للمكت��ب توقي��ع مذكرة تفاه��م مع وكاالت �أخرى،لتقا�س��م امل�س���ؤوليات و�إيج��اد طريق��ة �أف�ض��ل للتن�س��يق
والتطوي��ر واال�ستك�ش��اف وتب��ادل البيان��ات واالت�ص��ال ب�ين
املكت��ب وال��وكاالت الأخ��رى.
يت��وىل املرك��ز دع��م الأن�ش��طة الإح�صائي��ة م��ن خ�لال
الآت��ي:
�أ – بن��اء ق��درات امل��وارد الب�ش��رية العامل��ة يف الأن�ش��طة
الإح�صائي��ة ،وتنمي��ة مهاراته��م وف��ق الإمكاني��ات
املتاح��ة.
ب – تطوير الإح�صاء الر�سمي.
ج – تطوي��ر وحتدي��ث الو�س��ائل التقنية التي تدعم الأن�ش��طة
الإح�صائية.
د – توحي��د مب��ادئ ومفاهي��م الإح�ص��اء الر�س��مي ل��دى
القائم�ين بالأن�ش��طة الإح�صائي��ة.
ه��ـ – تطوي��ر نظ��م ن�ش��ر و�إتاح��ة البيان��ات واملعلوم��ات
ا لإح�صائي��ة.
و – الإ�س��هام يف توعي��ة الأف��راد واجله��ات احلكومي��ة وغ�ير
احلكومية ب�أهمية الأن�ش��طة الإح�صائية.
ز – الإ�شراف على القائمني بالأن�شطة الإح�صائية.
تت��وىل الهيئ��ة يف �س��بيل حتقي��ق �أهدافه��ا ،درا�س��ة �أف�ض��ل
املمار�س��ات الدولي��ة يف جمي��ع جم��االت العم��ل الإح�صائ��ي
والتناف�س��ي ،والعم��ل عل��ى تطبيقها
تت��وىل الدائ��رة تنـ���سيق العمـ��ل الإحـ���صائي وتنظيم��ه
بامل�ش��اركة م��ع الدوائ��ر احلكومي��ة املختلف��ة لتطوي��ر
ال�س��جالت الإح�صائي��ة الإداري��ة له��ا ب�ص��ورة تتف��ق م��ع
الأ�ساليب واملعايري الدولية ومبا ي�ضمن التوقيت املنا�سب
وتلبي��ةاحتياج��اتم�س��تخدميالبيان��اتبفاعلي��ةوكف��اءة.
 يك��ون تب��ادل البيان��ات الإح�صائي��ة بالتن�س��يق ب�ين الوزارةواجلهات الأخرى.
 يق��وم جه��از الإح�ص��اء متابع��ة التط��ورات يف املج��االت تن�سيق تبادل البيانات الإح�صائية فقطالإح�صائي��ة وتطبي��ق �أح��دث املناه��ج والأ�س��اليب
الإح�صائي��ة (قان��ون ان�ش��اء اجله��از)
يج��ب �أن تك��ون الإح�ص��اءات الر�س��مية وفق��ا للمعاي�ير
الوطني��ة والدولي��ة املنا�س��بة
و�ض��ع املعاي�ير الوطني��ة لإنت��اج الإح�ص��اءات الر�س��مية يف
ال�س��لطنة ح�س��ب التو�صيات الدولية و�أف�ضل املمار�سات.
تت��وىل الهيئ��ة يف �س��بيل حتقي��ق �أهدافه��ا ،توحي��د
التعريف��ات واملنهجي��ات والت�صنيف��ات ال��واردة �ضم��ن
املعاي�ير امل�س��تخدمة يف العم��ل الإح�صائ��ي والتناف�س��ي،
وذل��ك بالتن�س��يق م��ع اجله��ات احلكومي��ة وامل�ؤ�س�س��ات
الدولي��ة
تت��وىل الدائ��رة تنـ���سيق العمـ��ل الإحـ���صائي وتنظيم��ه
بامل�ش��اركة م��ع الدوائ��ر احلكومي��ة املختلف��ة لتطوي��ر
ال�س��جالت الإح�صائي��ة الإداري��ة له��ا ب�ص��ورة تتف��ق م��ع
الأ�ساليب واملعايري الدولية ومبا ي�ضمن التوقيت املنا�سب
وتلبي��ةاحتياج��اتم�س��تخدميالبيان��اتبفاعلي��ةوكف��اءة.
يتوىل اجلهاز توحيد واملعايري واملفاهيم الإح�صائية
املكت��ب ه��و امل�س���ؤول ع��ن الدول��ة يف تطوي��ر الإح�ص��اءات
الر�س��مية و�إدارته��ا ،ولدي��ه �س��لطة حماي��ة الإح�ص��اءات
واملعلوم��ات الر�س��مية والو�ص��ي عليه��ا ،وت�ش��مل وظائف��ه
توف�ير جه��ة تن�س��يق م��ع ال��وكاالت الدولي��ة ب�ش���أن امل�س��ائل
الإح�صائي��ة
يت��وىل مرك��ز الإح�ص��اء متثي��ل ال�س��لطنة يف امل�ؤمت��رات
واالجتماع��ات الإقليمي��ة والدولي��ة املتعلق��ة مبج��االت عمل
املركز
تت��وىل الهيئ��ة يف �س��بيل حتقي��ق �أهدافه��ا ،متثي��ل الدول��ة
يف االتفاقي��ات والربامج واملحافل الدولية املتعلقة مبجال
العم��ل الإح�صائ��ي والتناف�س��ي ،وذل��ك بالتن�س��يق م��ع
اجله��ات املعني��ة يف الدول��ة.
امل�ش��اركة يف التع��اون ال��دويل يف جم��ال الإح�ص��اء وتب��ادل
اخل�برات م��ع الأجه��زة وامل�ؤ�س�س��ات العلمي��ة العربي��ة
والدولي��ة العامل��ة يف جم��ال الإح�ص��اء وف��ق املعاي�ير
واملتطلب��ات الدولي��ة
يق��وم جه��از الإح�ص��اء بتمثي��ل الدول��ة يف جمي��ع الهيئ��ات
واملنظم��ات وامل�ؤمت��رات واالجتماع��ات والن��دوات املحلي��ة
والإقليمية والدولية املتعلقة ب�أهدافه واخت�صا�صه (قانون
ان�ش��اء اجلهاز)

�أ .مدى ت�ضمني القوانني العربية املتوفرة للمبادئ اال�سا�سية للإح�صائيات الر�سمية
لقد قامت العديد من الدول العربية ب�إدراج املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية
�ضمن الت�ش��ريعات املنظمة للعمل الإح�صائي لديها ب�صفة جزئية؛ حيث تختلف ن�س��بة
املبادئ املدرجة من بلد �إىل �آخر .كما ّمت الإ�شارة اليها ب�صفة غري مبا�شرة يف قوانني
وت�ش��ريعات البع���ض م��ن البل��دان العربي��ة عل��ى غ��رار تون���س .ولك��ن ّمت��ت الإ�ش��ارة �إليه��ا
مبا�شرة ولفظيا يف قانون الإح�صاءات العامة لدى ال�صومال التي تبقى رائدة يف هذا
املج��ال ،حي��ث ّمت التط�� ّرق �إىل املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية م��ن خ�لال
الن���ص القان��وين لقان��ون الإح�ص��اء ال�صوم��ايل يف امل��ا ّدة  “ :5ت�ش��مل �أه��داف و�إدارة
نظام الإح�صاء الوطني ،تن�س��يق و�إن�ش��اء قدرة م�س��تدامة جلمع الإح�صاءات و�إنتاجها
وحتليلها ون�شرها وف ًقا ملبادئ الأمم املتحدة الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية وامليثاق
الأفريق��ي للإح�ص��اء” و امل��ا ّدة  “ :7يت��وىل املكت��ب الوطن��ي للإح�صاء �صياغة ال�سيا�س��ة
الإح�صائي��ة الوطني��ة لل�صوم��ال وفق �اً ملب��ادئ الأمم املتح��دة الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات
الر�س��مية وامليث��اق الأفريق��ي للإح�ص��اء ،وي�ضم��ن تنفيذه��ا ومراقبته��ا وتقييمه��ا
الدوري”.
ونب�ين فيم��ا يل��ي املمار�س��ات اجلي��دة املدرج��ة بالت�ش��ريعات الإح�صائي��ة العربي��ة والت��ي
ّ
تتواف��ق م��ع املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية واح��دا تل��و الآخ��ر؛ كم��ا نعر���ض
كذل��ك النقائ���ص الت��ي ّمت التغاف��ل عنه��ا يف ه��ذا امل�ضم��ار.
فيم��ا يخ���ص املب��د�أ الأول وه��و �إعط��اء احل��ق للمواط��ن وامل�س��ئول يف احل�ص��ول عل��ى
املعلومة يف �آن واحد بتجرد ،ف�إن ج ّل الدول مل تورد ذلك بت�شريعاتها ،حيث مل ُت�ض ّمن
“اال�س��تجابة الحتياج��ات عم��وم امل�س��تخدمني” بقوانينه��ا ولك��ن ّمت الرتكي��ز يف العدي��د
م��ن القوان�ين العربي��ة عل��ى حتدي��د �أولوي��ة وبرام��ج الأن�ش��طة الإح�صائي��ة طبق��ا ل��ر�أي
جلنة �إح�صاء ا�ست�ش��ارية يقع �أن�ش��ا�ؤها �ضمن املنظومة الإح�صائية �أو بالرجوع ل�س��لطة
الإ�ش��راف� .إ ّال �أنّ فل�س��طني �أوردت بقانونه��ا بالرغ��م م��ن �إن�ش��اءه ع��ام � 2000أ ّن��ه
“يح��ق جلمي��ع �أف��راد املجتم��ع احل�ص��ول عل��ى الإح�صاءات الر�س��مية التي يق��وم اجلهاز
بجمعه��ا و�إعداده��ا ون�ش��رها ح�س��ب الأنظم��ة والتعليم��ات املعم��ول به��ا �ش��رط مراع��اة
ن���ص يف ف�صله
�س��رية البيان��ات وخ�صو�صي��ة الأف��راد” .وكذل��ك القان��ون التون�س��ي ال��ذي ّ
التا�س��ع �أن��ه “يتع�ين عل��ى هياكل املنظومة الوطنية للإح�ص��اء و�ضع املعلومة الإح�صائية
اجلاه��زة عل��ى ذم��ة كل امل�س��تعملني ح�س��ب معاي�ير عملي��ة خدم��ة حلاجياته��م و�ضمان��ا
حلق كل املواطنني يف االطالع على املعلومة الإح�صائية .ويتم ن�شر وتوزيع هذه املعلومة
بال�س��رعة والدوري��ة والدق��ة املطلوبة».
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وتبق��ى ال�صوم��ال وتون���س الدولت�ين الوحيدت�ين اللت�ين �أق ّرت��ا بقانونيهم��ا الإح�صائي�ين
تنظي��م م�ش��اورات م��ع امل�س��تعملني للمعلوم��ة الإح�صائية حل�ص��ر احتياجاتهم لها.
بالن�س��بة للمب��د�أ الث��اين املتع ّل��ق باال�س��تقاللية املهني��ة والتق ّي��د باملنهجي��ات ال�س��ليمة
يف العم��ل الإح�صائ��ي به��دف �ضم��ان ج��ودة النتائ��ج الإح�صائي��ة .ويتطل��ب اال�س��تقالل
املهن��ي �أن ك ّل م��ا يتعل��ق بالتعريف��ات والت�صنيف��ات واملنهجي��ات ،وكذل��ك ق��رارات جم��ع
البيان��ات ومعاجلته��ا وحتليله��ا ون�ش��رها م��ن حي��ث التوقي��ت واملحت��وى يج��ب �أن ُي ّتخ��ذ
داخ��ل النظ��ام الإح�صائ��ي ،دون تدخ��ل م��ن �أي �أ�صح��اب ق��رار �أو منظم��ات �أو م�صال��ح
حكومي��ة .ويج��ب �أن ت�س��تند ه��ذه الق��رارات �إىل م�ش��اورات م��ع امل�س��تخدمني و�أن تتب��ع
املعاي�ير الدولي��ة للإح�ص��اءات الر�س��مية.
لق��د �أوردت ج�� ّل البل��دان العربي��ة بت�ش��ريعاتها م��وا ّد وبن��ود تتع ّل��ق بجم��ع وحتلي��ل و�إنت��اج
�إح�ص��اءات تتواف��ق واملنهجي��ات واملعاي�ير والأ�س��اليب الدولية .ولكن تبقى اال�س��تقاللية
املهني��ة ،والت��ي م��ن �أب��رز مزاياه��ا احلفاظ على ثقة الأف��راد وامل�ؤ�س�س��ات بالإح�صاءات
الر�س��مية ،النقط��ة الأ�ضع��ف يف ت�ش��ريعات البل��دان العربية �إذ مل تورده��ا �إ ّال القليل من
ن�ص القانون التون�س��ي
البل��دان العربي��ة يف قوانينه��ا عل��ى غرار تون���س وال�صومال ،فقد ّ
يف الف�ص��ل  3انّ «هي��اكل املنظوم��ة الوطني��ة للإح�ص��اء متت��ع باال�س��تقاللية العلمي��ة
وتق��وم مبهامه��ا وف��ق امل�صطلح��ات وال�ضواب��ط املنهجي��ة والتقني��ات املتع��ارف عليه��ا يف
ه��ذا املي��دان .وتق��وم هي��اكل املنظوم��ة الوطني��ة للإح�ص��اء مبهامه��ا وف��ق امل�صطلح��ات
وال�ضواب��ط املنهجي��ة والتقني��ات املتع��ارف عليه��ا يف ه��ذا امليدان».
وكذل��ك الأم��ر بالن�س��بة لإج��راءات تعي�ين وع��زل الإدارة العلي��ا للأجه��زة الإح�صائي��ة
(كبري الإح�صائيني) ،التي يجب �أن تكون �شفافة وت�ستند ح�صرا �إىل املعايري املهنية،
مف�صل��ة �إال ال�صوم��ال ،حي��ث �أ ّك��د يف قانون��ه عل��ى
�إذ مل يت ّ��م التط��رق اليه��ا ب�صف��ة ّ
ن���ص امل��ا ّدة « :21يج��ب �أن يك��ون مدي��ر
ا�س��تقاللية مدي��ر مكت��ب الإح�ص��اء م��ن خ�لال ّ
مكت��ب الإح�ص��اء حا�ص��ل عل��ى درج��ة املاج�س��تري وذو خربة ال تقل عن ع�ش��ر �س��نوات يف
الإح�ص��اء واالقت�ص��اد و�أنظم��ة �إدارة املعلومات؛ �ش��خ�ص لدي��ه معرفة �إ�ضافية يف �إدارة
الإح�ص��اء لي�صب��ح م�ؤه ً
�لا ليك��ون مدي��ر مكت��ب املكت��ب ولي���س ع�ض��وا يف الربمل��ان �أو يف
�س��لطة حملي��ة �أو يف جمل���س»؛ كم��ا ح�� ّدد �أ�س��باب �إقال��ة املدير قبل انته��اء مدته يف ثالث
را�ض عن االقرتاح ب�س��بب
ح��االت فق��ط؛ �أوال �إذا �إق�ترح جمل���س الإدارة �إقالت��ه والوزي��ر ٍ
تب�ين �أن��ه لي���س لدي��ه الق��درة عل��ى �أداء مه��ام من�صب��ه ب�ش��كل
�س��وء ال�س��لوك �أو ثاني��ا �إذا ّ
فع��ال� ،أويف احلال��ة الثالث��ة �إذا ق��دم ا�س��تقالته �إىل املجل���س.
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يخ���ص املب��د�أ الثالث واملتع ّلق بالو�صول للإح�صاءات بدقة وموثوقية ومو�ضوعية
وفيم��ا ّ
وحيادي��ة م��ع تق��دمي معلوم��ات ع��ن م�ص��ادر الإح�ص��اءات والأ�س��اليب والإج��راءات التي
يخ�ص انتاج ون�ش��ر �إح�صاءات
تطب��ق ب�ش���أنها ،فج�� ّل البل��دان مل ت��ورد ذلك خا�صة فيما ّ
يف �إط��ار اال�س��تقالل العلم��ي ،وبطريق��ة مو�ضوعي��ة و�ش��فافة .ولك��ن تون���س وبالرغ��م من
ن���ص يف الف�ص��ل � 8أنّ ال�ش��فافية «تتمث��ل
ق��دم قانونه��ا ال��ذي �أ�صدرت��ه ع��ام ّ ،1999
يف التعري��ف مب�ص��ادر الإح�صائي��ات وط��رق �إعداده��ا وته��دف �إىل ت�س��هيل ا�س��تعمال
املعطيات التي يتم ن�شرها وكذلك تف�سريها ،كما تتمثل يف �إعالم امل�ستجوبني والعموم
بالإط��ار القان��وين وامل�ؤ�س�س��اتي للن�ش��اط الإح�صائ��ي والغاي��ات الت��ي تطل��ب م��ن �أجله��ا
املعطي��ات» .كم��ا �أرد يف الف�ص��ل الثال��ث �أنّ «هي��اكل املنظومة الوطني��ة للإح�صاء تتوىل
جم��ع املعلوم��ات ومعاجلته��ا وخزنه��ا ون�ش��رها وف��ق املعاي�ير واملتطلب��ات الت��ي يقت�ضيه��ا
�إنت��اج املعلوم��ة الإح�صائي��ة اجل ّي ـ��دة يف نط��اق احلي��اد واملو�ضوعية».
تن���ص ج�� ّل القوان�ين الراهن��ة على �إلزامية تقييم البيان��ات والنتائج الإح�صائية
كم��ا مل ّ
ن���ص يف امل��ا ّدة ع��دد � 5أ ّن��ه
ومقارنته��ا للتح ّق��ق م��ن ّ
�صحته��ا .غ�ير �أنّ قان��ون ال�صوم��ال ّ
«يج��ب جتمي��ع الإح�ص��اءات الر�س��مية و�إنتاجه��ا وحتليلها بطريقة �ش��فافة وعلمية».
بالن�سبة للمبد�أ الرابع املتع ّلق باتخاذ �إجراءات للح ّد من �سوء ا�ستخدام الإح�صاءات
�أو ن�ش��ر تف�س�يرات �أو حتالي��ل خاطئ��ة حي��ث ت�ش��مل م�س���ؤولية كب�ير الإح�صائي�ين يف هذا
الإط��ار توف�ير التف�س�يرات ال�صحيح��ة للإح�ص��اءات وممار�س��ة �صالحيات��ه يف التعلي��ق
على ا�س��تخدام الإح�صاءات وكذلك حول �إ�س��اءة ا�س��تخدامها .ومل يربز ذلك البتة يف
�أي م��ن الت�ش��ريعات العربي��ة �إال ل��دى ال�صوم��ال ويف امل��ا ّدة رق��م  48م��ن القان��ون:
« يق��وم مدي��ر املكت��ب بن��ا ًء عل��ى طلب��ه �أو بن��ا ًء عل��ى طل��ب م��ن جمل���س الإدارة ،مراجع��ة
والتعليق على جمع و�إنتاج وحتليل وتوثيق وتخزين ون�شر وتف�سري وا�ستخدام �إح�صاءات
�أي حكوم��ة احتادي��ة ودول �أع�ض��اء احتادية».
بالن�س��بة للمب��د�أ اخلام���س والنقط��ة املتع ّلق��ة بال�صالحي��ة القانوني��ة جلم��ع البيان��ات
يخ�ص البيانات املت�أتية من
فقد ورد ذلك يف ك ّل الت�شريعات بدون ا�ستثناء خا�صة فيما ّ
يخ�ص البيانات ذات
امل�سوح والتعدادات وامل�صادر الإدارية؛ وانفردت ال�صومال فيما ّ
امل�ص��ادر امل�س��تج ّدة كالبيان��ات ال�ضخم��ة .و�إعتربت �س��لطنة عمان البيان��ات اجلغرافية
كم�ص��ادر للبيان��ات الإح�صائي��ة يف املـ��ادة رق��م  3م��ن قانون ان�ش��اء املرك��ز« :للمركز يف
�س��بيل حتقي��ق �أهداف��ه كاف��ة ال�صالحي��ات الالزم��ة ملمار�س��ة اخت�صا�صات��ه ،ول��ه ب�صفة
خا�ص��ة �إن�ش��اء ال ِب َن��ى الوطني��ة للمعلوم��ات اجلغرافي��ة الت��ي تت�ضم��ن نظام��ا متكام�لا
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للمعلوم��ات اجلغرافي��ة ي�ش��مل قواع��د للبيان��ات واخلرائ��ط وبرام��ج التدري��ب الالزم��ة
لت�أهي��ل الك��وادر الوطني��ة العامل��ة يف هذا املجال».
كم��ا �إهت ّم��ت ج�� ّل البل��دان بتعزي��ز الق��درات الإح�صائي��ة ك�س��لطنة عم��ان والإم��ارات
واالردن وغريه��م .حي��ث �ش�� ّرعت الأردن وفل�س��طني يف قانونيهم��ا الإح�صائي�ين ان�ش��اء
مراك��ز تدري��ب تت��وىل تكوي��ن وت�أهيل الق��وى العاملة يف الأجه��زة والإدارات الإح�صائية
والأجه��زة الأخ��رى يف الدول��ة.
وفيم��ا يخ���ص التح ّك��م يف التكلف��ة والع��بء الغ�ير مف��رط جت��اه املبحوث�ين ،فق��د �أ�ش��ارت
�إليه جل البلدان وخا�صة فل�سطني وال�صومال .وتبقى النقاط الأخرى املتع ّلقة بال ّدعم
امل��ايل وال�س��رعة يف ن�ش��ر النتائ��ج الإح�صائي��ة م��ن النق��اط الت��ي ّمت �إغفاله��ا ومل تتطرق
�إليه��ا البل��دان العربي��ة يف ت�ش��ريعاتها ما عدى ال�صومال وفل�س��طني كذلك.
بالن�س��بة لل�س��رية الإح�صائي��ة الت��ي ّمت �إفراده��ا باملب��د�أ ال�ساد���س م��ن املبادئ الأ�سا�س��ية
للإح�صاءات الر�سمية ،فقد �ضمت جميع الت�شريعات العربية هذا املبد�أ نظرا لأهميته
يف توطي��د عالق��ة ال�ش��راكة ب�ين الأجه��زة الإح�صائي��ة والعم��وم وال��ذي م��ن �ش���أنه ح ّثهم
على اال�ش�تراك يف امل�س��وح امليدانية والتعدادات وجتاوبهم لها.
بالن�س��بة لإتاح��ة القوان�ين والأنظم��ة ال�س��ارية املفع��ول والت��ي تعم��ل مبوجبه��ا الأنظم��ة
الإح�صائية لدى العموم والتي �أق ّرها املبد�أ ال�سابع من املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات
الر�سمية ،فقد قامت ك ّل البلدان بو�ضع قوانينها الإح�صائية و ت�شريعاتها على مواقعها
�إاللكرتوني��ة ،غ�ير �أنّ بع���ض ال��دول الت��ي �أدرج��ت بن��د بقانونه��ا الإح�صائ��ي يق�ض��ي
ب�إ�صدار لوائح وقرارات تكميلية (ت�صدر عن كبري الإح�صائيني �أو اللجنة الإ�ست�شارية
الإح�صائي��ة) لتنفي��ذ �أح��كام النظ��ام عل��ى غ��رار الالئح��ة التنفيذي��ة لقان��ون الإح�ص��اء
واملعلوم��ات للمرك��ز الوطن��ي للإح�ص��اء واملعلوم��ات ب�س��لطنة عم��ان ،غ�ير متاح��ة عل��ى
الإنرتنت.
وي�ؤك��د ك ّل م��ن املب��د�أ الثام��ن والتا�س��ع م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية
عل��ى وج��وب التن�س��يق ب�ين امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة واجلهاز املركزي للإح�ص��اء مبا يكفل
ا�س��تخدام مفاهي��م الت�صنيف��ات والأ�س��اليب الدولي��ة يف جم��ال جم��ع ومعاجل��ة ون�ش��ر
البيان��ات الإح�صائي��ة .وجن��د �أن��ه ب�ش��كل ع��ام ّمت �إعط��اء �أهمي��ة ملو�ض��وع التن�س��يق ب�ين
امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة داخ��ل البل��دان العربية ك ّلها �ضمن ت�ش��ريعات العم��ل الإح�صائي.
ولك��ن يبق��ى االخت�لاف ب�ين ال��دول العربي��ة ح��ول دور جه��از الإح�ص��اء يف التن�س��يق
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الإح�صائي وتفا�صيل جماالت التن�سيق هذه .حيث ّمت حتديد نوعية التن�سيق الإح�صائي
بالنظ��ر ل��دور جه��از الإح�ص��اء� ،س��واء كان دور تن�س��يقي �أو دور �إ�ش��رايف.
وتعت�بر ت�ش��ريعات �س��لطنة ع ّم��ان متمي��زة يف ه��ذا املج��ال� ،إذ ح��دد القان��ون جه��از
الإح�ص��اء م�ش��رفا فني��ا عل��ى �إدارة وتنظي��م العم��ل الإح�صائ��ي بال�س��لطنة .كما جند �أن
ت�شريعات قطر والإمارات والأردن جيدة كذلك ،حيث مت الت�أكيد على املرجعية الفنية
وا�س��تخدام الأ�س��اليب واملعايري الدولية التي يتك ّفل اجلهاز بتطويرها وت�أطريها .و�أ ّكد
القان��ون ال�صوم��ايل عل��ى ا�ش��راف مكت��ب الإح�ص��اء عل��ى تن�س��يق املنظوم��ة الإح�صائية
كك ّل �سواء على امل�ستوى اجلهوي �أو الوطني وهو امل�س�ؤول كذلك على تطوير الإح�صاءات
الر�س��مية و�إدارتها ،ولديه �ش��رعية حماية الإح�صاءات واملعلومات الر�س��مية .وبالن�سبة
لوجوب متا�سك وان�سجام الإح�صاءات الر�سمية داخليا وقابليتها للمقارنة بني البلدان
واجله��ات الإقليمي��ة ،فل��ك ّل البل��دان العربي��ة مل حت�� ّدد ذل��ك يف قوانينه��ا الإح�صائي��ة
ب�صفة مبا�ش��رة.
بالن�س��بة للمب��د�أ العا�ش��ر وال��ذي يهت ّ��م بالتع��اون ال��دويل وتب��ادل اخل�برات م��ع الأجه��زة
وامل�ؤ�س�س��ات واملنظم��ات الدولي��ة العامل��ة يف جم��ال الإح�ص��اء فق��د �أدرجت ج�� ّل البلدان
ه��ذا املب��د�أ ،وفو�ض��ت جه��از الإح�ص��اء متثي��ل الدول��ة يف جمي��ع الهيئ��ات واملنظم��ات
وامل�ؤمت��رات واالجتماع��ات والن��دوات املحلي��ة والإقليمي��ة والدولي��ة واملتعلق��ة ب�أهداف��ه
واخت�صا�ص��ه.

ت .التن�س��يق االح�صائ��ي والتع��اون ال��دويل يف القوان�ين والت�ش��ريعات الإح�صائي��ة
العربي��ة
ُيع�� ّد املب��د�أ الثام��ن م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية املتع ّل��ق بالتن�س��يق
ب�ين الأجه��زة الإح�صائي��ة ومنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية داخ��ل البل��دان م��ن املب��ادئ
الت��ي اهت ّم��ت البل��دان العربي��ة بتطبيقه��ا والتن�صي���ص عليه��ا يف ت�ش��ريعاتها وقوانينه��ا
الإح�صائية .ويكاد ال يخلو �أي قانون �إح�صائي لبلد عربي ّمت �إحداثه خالل الع�شرينية
الأخ�يرة م��ن بن��ود تتع ّل��ق به��ذه اخلا�صي��ة ،نظ��را مل��ا ي ّت�س��م ب��ه التن�س��يق الإح�صائ��ي م��ن
�أهمي��ة لتحقي��ق االت�س��اق والفعالي��ة يف النظ��م الإح�صائية .ولكن تختلف �أوجه التن�س��يق
ب�ين بل��د و�آخ��ر� ،إذ تتن�� ّوع ب�ين توحي��د امل�صطلح��ات والتعاري��ف والت�صنيف��ات يف العم��ل
الإح�صائ��ي ملنتج��ي البيان��ات الإح�صائي��ة �إىل ا�ش��راف جهاز الإح�صاء على تن�س��يق ك ّل
�أن�ش��طة املنظوم��ة الإح�صائي��ة وتطوي��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية و�إدارته��ا وان�ش��اء قاعدة
بيان��ات مركزي��ة وتوفريه��ا لعام��ة امل�س��تخدمني والول��وج �إليه��ا ع�بر الإنرتنت.
63

فعل��ى �س��بيل املث��ال �أدرج��ت �س��لطنة عم��ان بت�ش��ريعاتها الإح�صائي��ة (قان��ون النظ��ام
الإح�صائ��ي وقان��ون ان�ش��اء املرك��ز) م��ا يفي��د �أن جله��از الإح�ص��اء احل��ق يف الإ�ش��راف
الفن��ي عل��ى �إدارة وتنظي��م العم��ل الإح�صائ��ي واملعلومات��ي بال�س��لطنة ،وتنفي��ذ برام��ج
لتقيي��م ور�ص��د الإح�ص��اءات الر�س��مية املنتج��ة بوا�س��طة اجله��ات املخت�ص��ة و�أن يك��ون
املرك��ز م�س���ؤوال ع��ن الأن�ش��طة الإح�صائي��ة ،والإح�ص��اء الر�س��مي لل�س��لطنة .كم��ا يت��وىل
املرك��ز دع��م الأن�ش��طة الإح�صائي��ة م��ن خ�لال الإ�ش��راف عل��ى القائم�ين بالأن�ش��طة
الإح�صائي��ة .كم��ا �أورد قان��ون ال�س��لطنة �أح��دث الت�ش��ريعات الت��ي �أو�ص��ت به��ا اللج��ان
ن���ص القان��ون على ت�ش��كيل
الإقليمي��ة والعاملي��ة الداعم��ة لتطبي��ق املب��ادئ الأ�سا�س��ية؛ �إذ ّ
جلن��ة فني��ة تت�أل��ف م��ن ممثل�ين ع��ن جمي��ع منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية تعم��ل حت��ت
رئا�سة اجلهاز الإح�صائي الوطني و ُتعنى بتن�سيق �أعمال وبرامج الأن�شطة الإح�صائية
وتوحي��د املفاهي��م والتعاري��ف والت�صانيف واملقايي���س واملنهجيات امل�س��تخدمة يف العمل
الإح�صائ��ي (امل��ا ّدة  13و 14م��ن قان��ون الإح�ص��اء).
وتعت�بر ه��ذه ال�صالحي��ات الت��ي �أ�س��ندت جلهاز الإح�صاء العماين من �أبرز املمار�س��ات
يخ���ص �إ�ش��راف
اجلي��دة يف التن�س��يق الإح�صائ��ي عل��ى امل�س��توى العامل��ي .خا�ص��ة فيم��ا ّ
اجله��از الإح�صائ��ي عل��ى كاف��ة منتج��ي الإح�ص��اءات ومعا�ضدت��ه بلجن��ة فني��ة ،الأم��ر
ال��ذي يع��زّز مكان��ة اجله��از وي�ضم��ن تطوي��ر العم��ل الإح�صائ��ي كك ّل م��ن خ�لال توحي��د
امل�صطلحات والتعاريف والت�صنيفات املعتمدة يف املنظومة الإح�صائية ،ويدعم جودة
البيان��ات املنتج��ة وقابليته��ا للمقارنة.
دعم��ت القوان�ين الليبي��ة دور م�صلح��ة الإح�ص��اء والتع��داد (املا ّدة رق��م  4من قرار
كم��ا ّ
جمل���س ال��وزراء رق��م  138لع��ام  2012ب�إن�ش��اء م�صلح��ة الإح�صاء والتع��داد) وف ّو�ضت
له��ا الإ�ش��راف عل��ى �أعمال الإح�ص��اءات التي تقوم بها املكات��ب املخت�صة بالإح�صاءات
يف كافة الوزارات وامل�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات احلكومية والتن�س��يق بينها ومعها.
كم��ا �أب��رز القان��ون الكويت��ي دور الإدارة املركزي��ة للإح�ص��اء الإ�ش��رايف عل��ى �أعم��ال
الإح�ص��اءات ال�ص��ادرة ع��ن امل�ؤ�س�س��ات احلكومي��ة الأخ��رى و�أك��د عل��ى التن�س��يق ب�ين
�أعماله��ا الإح�صائي��ة ،بالرغ��م م��ن ق��دم القان��ون ال��ذي �ص��در من��ذ ع��ام .1963
واهت ّم��ت كذل��ك الت�ش��ريعات الإح�صائي��ة الإماراتي��ة بالتن�س��يق الإح�صائ��ي وع��زّزت
دور الهيئ��ة االحتادي��ة للتناف�س��ية والإح�ص��اء يف ه��ذا امل�ضم��ار ولكن اقت�ص��ر دور الهيئة
على توحيد التعريفات واملنهجيات والت�صنيفات الواردة �ضمن املعايري امل�ستخدمة يف
العمل الإح�صائي بالتن�سيق مع اجلهات احلكومية وامل�ؤ�س�سات الدولية ومتابعة تن�سيق
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ن�ص قانونها
العم��ل الإح�صائ��ي على م�س��توى الدولة .وكذا الأمر بالن�س��بة ل�ل�أردن التي ّ
الإح�صائي �أن تتوىل الدائرة تنـ�سيق العمـل الإحـ�صائي وتنظيمه بامل�شاركة مع الدوائر
احلكومي��ة املختلف��ة لتطوي��ر ال�س��جالت الإح�صائي��ة الإداري��ة لديه��ا ،ب�ص��ورة تتف��ق م��ع
الأ�ساليب واملعايري الدولية ومبا ي�ضمن التوقيت املنا�سب وتلبية احتياجات م�ستخدمي
البيان��ات بفاعلية وكفاءة.
يخ���ص التع��اون التقني ال��دويل ،فج ّل الدول العربية �أدجمت هذا اجلانب �ضمن
وفيم��ا ّ
ت�ش��ريعاتها الإح�صائي��ة باعتب��ار �إ�س��هام التع��اون الثنائ��ي واملتع��دد الأط��راف يف جم��ال
الإح�ص��اءات يف حت�س�ين نظ��م الإح�ص��اءات الر�س��مية وتعزي��ز الق��درات الإح�صائية يف
البل��دان العربي��ة ورف��ع �أداءه��ا وتب��ادل اخل�برات واال�س��تفادة م��ن التج��ارب الناجح��ة،
وامل�س��اهمة يف تطوي��ر املعاي�ير الإح�صائي��ة .وجن��د ت�ش��ابها كب�يرا بخ�صو���ص �إدراج
التع��اون التقن��ي يف الت�ش��ريعات العربي��ة .فق��د �أودت قط��ر يف قان��ون ان�ش��اء اجله��از �أنّ
هذا الأخري يقوم بتمثيل الدولة يف جميع الهيئات واملنظمات وامل�ؤمترات واالجتماعات
والن��دوات املحلي��ة والإقليمي��ة والدولي��ة املتعلق��ة ب�أهدافه واخت�صا�صات��ه .وكذلك الأمر
بالن�س��بة ل�ل�أردن الت��ي تت��وىل دائ��رة الإح�ص��اء ،مبوج��ب القان��ون ،امل�ش��اركة يف التع��اون
ال��دويل يف جم��ال الإح�ص��اء وتب��ادل اخلربات مع الأجهزة وامل�ؤ�س�س��ات العلمية العربية
والدولي��ة وف��ق املعاي�ير واملتطلب��ات الدولية.

ج .ال�سيا�سات املتعلقة بجمع البيانات ون�شرها
تختل��ف الت�ش��ريعات العربي��ة ح��ول �سيا�س��ات جم��ع ون�ش��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية
ب�إخت�لاف �سيا�س��يات التن�س��يق والرقاب��ة عل��ى تنفي��ذ الربام��ج االح�صائي��ة ب�ين دول��ة
ن�صت البع�ض من الت�ش��ريعات
و�أخ��رى وح�س��ب التنظي��م الإداري يف تل��ك ال��دول .حي��ث ّ
العربية للإح�صاء على تكليف مـ�س�ؤولية جمع و�إ�صدار الإح�صاءات الر�سمية للأجهزة
الإح�صائي��ة ،وح�� ّددت اجله��از الإح�صائي اجلهة الر�س��مية التي ت�ضطلع بجمع وجتهيز
ون�ش��ر البيان��ات الإح�صائي��ة الر�س��مية والأ�ش��راف عل��ى دوري��ة جم��ع البيان��ات و�ضم��ان
عدم االزدواجية يف الأرقام الإح�صائية الر�سمية ،وكذلك التخطيط والتن�سيق جلميع
الإعمال الإح�صائية وحتديد �سيا�سات و�أولويات الأعمال الإح�صائية .كما خولت هذه
القوانني الأجهزة الإح�صائية الأ�شراف الفني على الوحدات الإح�صائية يف الوزارات
وامل�ؤ�س�سات ،ف� ً
ضال عن مهمة �إقرار الإح�صاءات الر�سمية ال�صادرة عن تلك الوزارات
وامل�ؤ�س�سات.
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ولع��ل خ�ير مث��ال عل��ى ذل��ك ه��و ت�ش��ريعات قط��ر والكوي��ت واململك��ة العربي��ة ال�س��عودية
و�س��لطنة عم��ان .فعل��ى �س��بيل املث��ال ح�� ّددت القوان�ين القطري��ة وب�ش��كل قاط��ع م�س���ؤولية
جهاز الإح�صاء كجهة وحيدة خمولة بجمع البيانات الإح�صائية و�أن اجلهاز هو امل�صدر
الر�سمي جلميع البيانات واملعلومات الإح�صائية الر�سمية يف الدولة ،حيث عهدت �إليه
الدولة م�س�ؤولية القيام بالعمليات الإح�صائية ون�شر نتائجها انطالقا من جمع وتبويب
ون���ص
وتخزي��ن وحف��ظ املعلوم��ات الإح�صائي��ة �إىل ن�ش��ر نتائ��ج العملي��ات الإح�صائي��ةّ .
كذلك القانون الكويتي على حتديد �إدارة الإح�صاء املرجع الإح�صائي الوحيد بالدولة
املخت�صة
وعهدت �إليه مه ّمة الإ�شراف على الأعمال الإح�صائية التي تقوم بها الأق�سام
ّ
بالوزارات وامل�ؤ�س�س��ات العمومية.
وبالن�س��بة للمملك��ة العربي��ة ال�س��عوديةُ ،تعت�بر الهيئ��ة العام��ة للإح�ص��اء اجله��ة املعني��ة
بالإح�ص��اء وه��ي املرج��ع الر�س��مي الوحي��د لتنفي��ذ العم��ل الإح�صائ��ي وامل�ش��رف الفن��ي
واملنظ��م ل��ه وتت��وىل م�س���ؤولية تن�س��يق جمي��ع �أن�ش��طة �إع��داد الإح�ص��اءات الر�س��مية
وين�ص قانونها على تخ�صي�ص ق�س��م للإح�صاء يف
و�إ�صدارها ون�ش��رها داخل اململكةّ .
كل وزارة �أو دائ��رة م��ن ال��وزارات والدوائ��ر احلكومي��ة ،تك��ون مهمته جم��ع الإح�صاءات
املتعلق��ة ب�أعم��ال تل��ك ال��وزارة �أو الدوائ��ر ،ويق��وم بو�ض��ع مناهج��ه العملي��ة باالتف��اق م��ع
الهيئ��ة العام��ة للإح�ص��اء وحتت �إ�ش��رافها.
وذهب��ت �س��لطنة عم��ان لأبع��د م��ن ذل��ك حي��ث �أعط��ى القان��ون الإح�صائ��ي ال�ص��ادر يف
 2019ملرك��ز الإح�ص��اء� ،صالحي��ات جم��ع وتخزي��ن الإح�ص��اءات الر�س��مية املنتجة من
قب��ل املرك��ز واجله��ات احلكومية الأخ��رى� ،إ�ضافة �إىل املعلومات املعدة من قبل القطاع
اخلا���ص به��دف حتليله��ا ون�ش��رها .وفر���ض يف امل��ادة  10م��ن القان��ون عل��ى �أن «تلت��زم
اجله��ات احلكومي��ة عن��د جم��ع البيان��ات واملعلوم��ات ب���إدراج الرق��م امل��دين للأف��راد �أو
رقم ال�س��جل التجاري للم�ؤ�س�س��ات وال�ش��ركات التجارية وغريها يف �س��جالتها الإدارية،
وا�س��تخدامهما يف عملي��ات التوا�ص��ل ب�ين اجله��ات احلكومي��ة .وكذل��ك �إدراج العن��وان
والرمز الإحداثي اخلا�ص مبوقع �إقامة �أو عمل الفرد �أو املن�ش�أة ،يف �سجالتها الإدارية».
والغر�ض من وراء ذلك متكني منتجي الإح�صاءات الر�سمية من الو�صول �إىل البيانات
وجمعها من كل م�صادر البيانات املتوفرة يف القطاعات العامة واخلا�صة على م�ستوى
التفا�صي��ل الالزم��ة للأغرا���ض الإح�صائي��ة للح�� ّد م��ن عبء اال�س��تجابة وت�س��هيل عملية
ا�ستغالل ال�سجالت الإدارية امل�ستغلة من قبل اجلهات احلكومية الأخرى يف الأغرا�ض
الإح�صائي��ة واملعلوماتية.
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ن�ص��ت القوان�ين عل��ى �إج��ازة قي��ام اجله��ات احلكومي��ة
وبالن�س��بة لبل��دان الأخ��رى فق��د ّ
و�إدارات الإح�صاء �صلب الوزارات وامل�ؤ�س�سات العمومية على جمع البيانات الإح�صائية
من امليدان على �أن تكون هذه البيانات حم ّددة وذات عالقة مبا�شرة بنطاق عمل هذه
الوزارات �أو امل�ؤ�س�س��ات وغري متوفرة باجلهاز ،كما �أ�ش��ارت �إىل وجوب تن�س��يق عمليات
جمع ون�شر هذه الإح�صاءات مع الأجهزة الإح�صائية.
واختلف��ت م�س��تويات عملي��ات تن�س��يق جم��ع ون�ش��ر ه��ذه البيانات َب ْ��د�أً من �إل��زام اجلهات
احلكومي��ة و�أجه��زة الدول��ة املختلفة ب�إي��داع ما جتمعه من معلومات �إح�صائية وت�صدره
م��ن ن�ش��رات �إح�صائي��ة ل��دى جه��از الإح�ص��اء� ،إىل ج��واز القي��ام ب�إج��راء م�س��وحات
�إح�صائية متخ�ص�صة يف جمال عملها ،و�إلزامها فقط بالتق ّيد باملعايري التي يعتمدها
اجلهاز.
فعلى �س��بيل املثال �ألزم قانون دولة ال�س��ودان �أجهزة الدولة املختلفة ب�إيداع ما ت�صدره
من ن�شرات �إح�صائية وما جتمعه من معلومات �إح�صائية لدى اجلهاز.
و�أج��از قان��ون الإح�ص��اء الأردين للدوائ��ر احلكومي��ة �إج��راء م�س��وحات ،بالتن�س��يق م��ع
دائ��رة الإح�ص��اء ،جلم��ع بيان��ات �إح�صائي��ة حم�� ّددة �إذا كان��ت ذات عالق��ة مبا�ش��رة
مبج��ال عمله��ا وغ�ير متواف��رة ل��دى الدائ��رة؛ كم��ا �أج��از للجه��ات غ�ير الر�س��مية اج��راء
م�سوحات اح�صائية تتعلق بت�سويق منتجاتها وخدماتها �أو لتجميع معلومات اح�صائية
حل�س��اب جه��ات �أخ��رى ون�ش��رها �ش��ريطة احل�ص��ول عل��ى �إذن خط��ي م�س��بق م��ن املدي��ر
الع��ام لدائ��رة الإح�صاء.
وبالن�س��بة لتون���س وفل�س��طني ،اقت�صر التن�س��يق على املفهوم الفني فقط و�ألزم القانون
الهي��اكل الإح�صائي��ة العمومي��ة املخت�ص��ة الأخ��رى التابع��ة وامل�ؤ�س�س��ات العمومي��ة جم��ع
املعلومة الإح�صائية ذات العالقة مبجاالت ن�شاطها ،والتي ال ينتجها جهاز الإح�صاء،
ومعاجلتها وحتليلها ون�ش��رها.
كم��ا ث ّب��ت القان��ون املغرب��ي ت�أ�ش�ير امل�صلح��ة املركزي��ة للإح�صائي��ات عل��ى كل بح��ث
�إح�صائ��ي للم�صال��ح العمومي��ة ،واقت�ص��ر دوره��ا التن�س��يقي عل��ى توجي��ه تو�صي��ات �إىل
يخ���ص حت�س�ين البيان��ات الإح�صائي��ة
منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية الآخري��ن فيم��ا ّ
وتغي�ير الإج��راءات اخلا�ص��ة بجم��ع املعطي��ات الأ�سا�س��ية �أو تق��دمي النتائ��ج.
ومل يج�بر القان��ون الإمارات��ي اجله��ات احلكومي��ة التن�س��يق م��ع الهيئ��ة التناف�س��ية
للإح�صاء عند القيام ب�إجراء م�سح �إح�صائي متخ�ص�ص يف جمال عملها بغر�ض جمع
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ن���ص على التق ّي��د باملعايري الت��ي تعتمدها
بيان��ات ومعلوم��ات �إح�صائي��ة حم��ددة ،ولك��ن ّ
الهيئ��ة له��ذه الغاي��ة .و�أج��از للجه��ات غ�ير احلكومي��ة القي��ام بامل�س��ح الإح�صائ��ي وفق�� ًا
للأن��واع وال�ش��روط وال�ضواب��ط الت��ي ي�ص��در بتحديده��ا ق��رار م��ن جمل���س ال��وزراء بن��ا ًء
عل��ى اق�تراح جمل���س �إدارة الهيئ��ة.

د� .إدارة وحوكمة النظم االح�صائية العربية
يتك�� ّون النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي من جمموعة من املنظم��ات والوحدات الإح�صائية
يف الدولة تقوم بجمع ومعاجلة ون�شر الإح�صاءات الر�سمية ب�شكل م�شرتك على جميع
امل�س��تويات .يتطل��ب النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي قواع��د حوكم��ة تختل��ف ع��ن القواع��د
العام��ة ل�صن��ع الق��رار املتبع��ة يف الإدارات الأخ��رى .كم��ا تختل��ف هيكل��ة وط��رق �إدارة
النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي ب�ش��كل كب�ير ب�ين بل��د و�آخ��ر.
يف بع���ض البل��دان ،ال يعت�بر جه��از الإح�ص��اء هيئ��ة التن�س��يق املركزي��ة للنظ��ام الوطن��ي
للإح�ص��اء فح�س��ب ،ب��ل ه��و �أي�ضً��ا هيئ��ة احلوكم��ة عل��ى م�س��توى النظ��ام ،مكلف��ة بو�ض��ع
ال�سيا�س��ات واملعاي�ير الإح�صائي��ة .يوج��د يف بل��دان �أخ��رى جمل���س �إح�صائ��ي وطن��ي �أو
جلن��ة توجيهي��ة �أو وح��دة خا�ص��ة يف الفرع التنفيذي للحكوم��ة تتوىل مهمة هيئة حوكمة
عل��ى م�س��توى النظ��ام الوطن��ي للإح�ص��اء وت�ض��ع ال�سيا�س��ات واملعاي�ير الإح�صائي��ة.
ويف كث�ير م��ن الأحي��انُ ،تن�ش���ؤُ هيئ��ة ا�ست�ش��ارية ،تتك��ون م��ن خمتل��ف �أ�صح��اب امل�صلحة
وامل�س��تخدمني ،الت�ش��ريعات والقوان�ين الإح�صائي��ة الوطني��ة وتت ّ
��ول كذل��ك امل�س��اعدة
يف �صن��ع ال�سيا�س��ات الإح�صائي��ة .وق��د تتخ��ذ الهيئ��ة اال�ست�ش��ارية ،يف بع���ض الأحي��ان،
�شكل جلنة م�ستخدمني ويف �أحيان �أخرى تكون جلنة امل�ستخدمني منف�صلة عن الهيئة
اال�ست�ش��ارية .ع�لاوة عل��ى ذل��ك ،غال ًب��ا م��ا يت��م تن�س��يق العم��ل الإح�صائ��ي يف جم��االت
ومه��ام �إح�صائي��ة حم��ددة بوا�س��طة ف��رق عم��ل مكون��ة م��ن خ�براء ينتم��ون ملختل��ف
مكون��ات النظ��ام الوطن��ي للإح�ص��اء.
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مهمة هيئة حوكمة على مستوى النظام الوطني لإلحصاء وتضع السياسات والمعايير اإلحصائية .وفي

نشؤ هيئة استشارية ،تتكون من مختلف أصحاب المصلحة والمستخدمين ،التشريعات
كثير من األحيان ،تُ ُ
والقوانين اإلحصائية الوطنية وتتوّلى كذلك المساعدة في صنع السياسات اإلحصائية .وقد تتخذ الهيئة

االستشارية ،في بعض األحيان ،شكل لجنة مستخدمين وفي أحيان أخرى تكون لجنة المستخدمين

منفصلة عن الهيئة االستشارية .عالوة على ذلك ،غالبا ما يتم تنسيق العمل اإلحصائي في مجاالت

الوطنيج��دة يف
النظام��ة املتوا
الوطني
�ش��كل ع��دد  :1خمط��ط تنظيم��ي ع��ام ًللهيئ��ات الإح�صائي��ة
ومهام إحصائية محددة بواسطة فرق عمل مكونة من خبراء ينتمون لمختلف مكونات
املنظوم��ة الإح�صائي��ة
لإلحصاء.
(((

شكل عدد  :1مخطط تنظيمي عام للهيئات اإلحصائية الوطنية المتواجدة في المنظومة اإلحصائية

1

هيئة الحوكمة

هيئة التنسيق المركزية

الهيئة االستشارية  /لجنة
المستخدمين

الهيئات الفرعية والهيئات
الداعمة
المشرعة لقطاع
وتختلف كذلك حوكمة األنظمة اإلحصائية بالنسبة للبلدان العربية بالنظر للقوانين
ّ
جل البلدان العربية جهاز اإلحصاء والمنتجين اآلخرين
اإلحصاء .ويشمل النظام اإلحصائي الوطني في ّ
لإلحصائيات الرسمية على غرار األردن وسلطنة عمان وغيرهم .ويتولى جهاز اإلحصاء في هذه الحالة

وتختل��ف كذل��ك حوكم��ة الأنظم��ة الإح�صائي��ة بالن�س��بة للبل��دان العربي��ة بالنظ��ر
للقوانني امل�ش ّرعة لقطاع الإح�صاء .وي�شمل النظام الإح�صائي الوطني يف ج ّل البلدان
مهمة التنسيق الفني؛ ويختلف مدى التنسيق من بلد إلى آخر (أنظر فقرة "التنسيق االحصائي والتعاون
غرار الأردن
ّالعربية جهاز الإح�صاء واملنتجني الآخرين للإح�صائيات الر�س��مية على
الدولي في القوانين والتشريعات اإلحصائية العربية") بإختالف القوانين والتشريعات
اإلحصائيةة .التن�سيق الفني؛
احلالة مه ّم
و�سلطنة عمان وغريهم .ويتوىل جهاز الإح�صاء يف هذه
ويختل��ف م��دى التن�س��يق م��ن بل��د �إىل �آخ��ر (�أنظ��ر فقرة “التن�س��يق االح�صائ��ي والتعاون
والت�شريعات
إختالف
وكذلك ب�
العربية”)
بأشكالال
والت�شريعات
القوانني
الشكل يف
الدويل
المهمة على مستوى
القواننيالنظام
الوظائف
إح�صائية في البلدان
وتكوينات مختلفة
الهيئات التي قد توجد
مجموعة من
يوضح
إح�صائية.قد تنعكس أو ال تنعكس في وحدات تنظيمية منفصلة.
ل لإلحصاء والتي
الوطني
ا

1

68ويف بل��دان عربي��ة �أخ��رى ،يظ ّ��م النظ��ام الإح�صائ��ي هيئ��ة ا�ست�ش��ارية م�س��تقلة تت��وىل
مهم��ة اق�تراح التوجه��ات العام��ة للن�ش��اطات الإح�صائي��ة الوطني��ة والأولوي��ات و�آلي��ات
تن�سيق ن�شاطات املنظومة الوطنية للإح�صاء مثل املجل�س الوطني للإح�صاء التون�سي
واملجل���س اال�ست�ش��اري للإح�ص��اءات الفل�س��طيني.
وهنال��ك نوعي��ة �أخ��رى م��ن الأنظم��ة الإح�صائي��ة ،والت��ي ُيع ّ�بر عنه��ا بالأنظم��ة
الالمركزي��ة .والت��ي ُتعه��د فيه��ا م�س���ؤولية الأعم��ال الإح�صائي��ة �إىل �أجه��زة و�إدارات
((( يو�ضح ال�شكل جمموعة من الهيئات التي قد توجد ب�أ�شكال وتكوينات خمتلفة يف البلدان وكذلك الوظائف املهمة على م�ستوى النظام الوطني للإح�صاء والتي قد
تنعك�س �أو ال تنعك�س يف وحدات تنظيمية منف�صلة.
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�إح�صائي��ة حمل ّي��ة؛ عل��ى غ��رار النظ��ام الإح�صائ��ي الإماراتي وال�صومايل .فعلى �س��بيل
املث��ال ،ي�ش��مل النظ��ام الإح�صائ��ي الإمارات��ي الهيئ��ة االحتادي��ة للتناف�س��ية والإح�ص��اء،
وهي حمور النظام الإح�صائي الوطني يف الدولة ،اىل جانب مراكز الإح�صاء املحلية.
وتق��وم ه��ذه الأخ�يرة ب�إع��داد الإح�ص��اءات الر�س��مية الراجع��ة بالنظر لكل �إم��ارة ،وفق ًا
للمعاي�ير الإح�صائي��ة املتف��ق عليه��ا والقوان�ين والت�ش��ريعات املحلي��ة .كم��ا تعم��ل عل��ى
تطوي��ر انظم��ة �إح�صائي��ة حملي��ة مت�س��قة م��ع النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي واجله��ات
احلكومية االحتادية واملحلية املُز ِّودة بالبيانات الأولية على غرار امل�ؤ�س�س��ات والهيئات
وم�س��تخدمي الإح�ص��اءات الر�س��مية.

 .3الهياكل التنظيمية احلالية للأجهزة الإح�صائية يف الدول العربية
�ش��هدت الأجه��زة الإح�صائي��ة يف معظ��م ال��دول العربي��ة تط��و ًرا ملحوظ�� ًا بداي��ة م��ن
الع�ش��رينية الأخ�يرة للق��رن احل��ايل م��ن حي��ث التنظي��م الهيكل��ي خا�ص��ة م��ع الث��ورة
الإح�صائي��ة الت��ي �ش��هدتها البع���ض م��ن ال��دول العربي��ة من��ذ تبن��ي املب��ادئ الأ�سا�س��ية
للإح�صائي��ات الر�س��مية عل��ى ال�صعي��د ال��دويل والإقليم��ي .وق��د مت حتدي��د الهي��اكل
التنظيمية للأجهزة الإح�صائية يف الدول العربية ومهام و�صالحيات خمتلف الدوائر
التي ت�شكلها ،مبوجب القوانني واملرا�سيم والقرارات اخلا�صة بنظام الإح�صاء الوطني
�أو ب�إن�ش��اء جه��از الإح�ص��اء.
وتختل��ف الهي��اكل التنظيمي��ة للأجه��زة الإح�صائي��ة للبل��دان العربي��ة م��ن دول��ة �إىل
�أخ��رى بالنظ��ر لت�ش��ريعات ك ّل دول��ة ووف ًق��ا لربام��ج العمل التي ت�ضعه��ا الأجهزة ب�صورة
دوري��ة مب��ا ين�س��جم م��ع متطلب��ات كل بل��د من املعلوم��ات الإح�صائي��ة .وبالرغم من هذه
االختالفات �إ ّال �أنّ الغالبية العظمى منها تتكون من دوائر �أو وحدات �إدارية ،منها من
تنف��ذ مه��ام واخت�صا�ص��ات اجله��از الفني��ة والتخ�ص�صية و�أخرى تنفذ مهام امل�س��اندة؛
عل��ى غ��رار امله��ام الإداري��ة واملالي��ة والعالق��ات العام��ة ودوائ��ر تكنولوجي��ا املعلوم��ات،
ف� ً
ضال عن دوائر تخت�ص بتطوير العمل الإح�صائي وت�ساعد على ت�أهيل القوى العاملة
الإح�صائية مثل مراكز التدريب الإح�صائي .وتتفرع هذه الإدارات �أو الدوائر بدورها
�إىل �أق�سام و�شعب ح�سب نوع العمل الإح�صائي املقرر تنفيذه مبوجب اللوائح والقوانني
املنظمة لعمل الأجهزة الإح�صائية .حيث تتوىل هذه الدوائر والأق�سام القيام بالأعمال
الإح�صائي��ة كل ح�س��ب اخت�صا�ص��ه وم�س���ؤولياته؛ وعادة ما تلت��زم هذه الأخرية بربامج
عم��ل �س��نوية تت�ضم��ن تنفي��ذ الأعم��ال وامل�س��وحات الإح�صائية الدوري��ة �أو �أعمال �أخرى
م�س��تحدثة؛ اىل جان��ب �إعداد البحوث والدرا�س��ات والتحالي��ل الإح�صائية والتطبيقات
املتعلقة ب�أنظمة املعلومات التي تقوم بها دوائر تكنولوجيا املعلومات والأ�ش��غال املتعلقة
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بالبيانات املعلومات اجلغرافية التي تتوىل �إجنازها وحدة املعلومات املكانية .وبالن�سبة
للعم��ل الإح�صائ��ي املي��داين ،فف��ي بع���ض البل��دان تت��وىل دائ��رة مركزي��ة واح��دة بجم��ع
البيان��ات واملعلوم��ات الإح�صائي��ة املطلوب��ة �أو دوائ��ر مركزية متعددة ت�ش�ترك يف تنفيذ
تل��ك الأعم��ال .كم��ا جن��د �أجه��زة �إح�صائية �أخ��رى تَعهد بهذه امله ّم��ة �إىل دوائر �إقليمية
تت��وىل جتمي��ع بيان��ات امل�س��وحات يف املجال اجلغ��رايف الراجع لها بالنظر.
وق��د بين��ت درا�س��ة الهي��اكل االح�صائي��ة يف الوط��ن العرب��ي �أن البع���ض منه��ا ي�س��توعب
جميع الأعمال الإح�صائية الر�سمية بالإ�ضافة �إىل امل�س�ؤوليات املتعلقة بالتعبئة العامة
مث��ل اجله��از املرك��زي للتعبئ��ة العام��ة والإح�ص��اء يف م�ص��ر ال��ذي تت��وزع ن�ش��اطاته عل��ى
ع��دد م��ن القطاع��ات والإدارات املركزي��ة والف��روع الإقليمي��ة واللج��ان اال�ست�ش��ارية
و�إدارات اجل��ودة والتخطي��ط والتن�س��يق واحلوكم��ة والتع��اون ال��دويل والعالق��ات العامة
وخدم��ة املواطن�ين ف� ً
ض�لا ع��ن الإدارات امل�س���ؤولة ع��ن ال�ش���ؤون املالي��ة والإدارية�...إل��خ.
وق��د ت�ضمن��ت هي��اكل �أجه��زة الإح�ص��اء يف كل م��ن قطر و�س��لطنة عم��ان والكويت دوائر
و�أق�س��ام لل�ش���ؤون الفني��ة مب��ا يف ذل��ك الإح�ص��اءات القطاعي��ة وامل�س��وح الإح�صائي��ة
ودوائ��ر تكنولوجي��ا املعلوم��ات بالإ�ضاف��ة �إىل دوائر ال�ش���ؤون الإدارية واملالي��ة والقانونية
�ضم ك ّل من الهيكل التنظيمي ملعهد الإح�صاء
واخلدمات الأخرى .وبالإ�ضافة اىل ذلك ّ
بتون�س وجهازي الإح�صاء العراقي والفل�سطيني �أقاليم ومكاتب فرعية يف املحافظات
املعني��ة بجم��ع البيان��ات .واقت�ص��ر الهي��كل التنظيم��ي لإدارة الإح�ص��اء املغربي��ة عل��ى
الأعم��ال الإح�صائي��ة املركزي��ة فقط.
وق��د قام��ت بع���ض ال��دول العربي��ة م�ؤخ��را بتحدي��ث الهي��اكل التنظيمي��ة لأجهزته��ا
الإح�صائي��ة مت�ش��يا و�آخ��ر التط��ورات الدولي��ة يف ه��ذا املج��ال مب��ا ي�ضم��ن ح�س��ن تنظيم
العم��ل الإح�صائ��ي وا�س��تقاللية اجله��از ،ولتطوي��ر منظومة �إح�صائية �ش��املة وموحدة،
تلبي��ة لالحتياج��ات الإح�صائي��ة احلديث��ة.
وعل��ى �س��بيل املث��ال ،قام��ت اململك��ة العربي��ة ال�س��عودية بتحوي��ل م�صلح��ة الإح�ص��اءات
العام��ة واملعلوم��ات �إىل هيئ��ة عام��ة للإح�ص��اء م�س��تقلة �إداري��ا ومالي��ا ،وقامت بتحديث
تنظي��م الهيئ��ة العام��ة للإح�ص��اء اعتمادا على قرار جمل���س الوزراء رق��م ( )11بتاريخ
 13/1/1437ال�ص��ادر يف الع��ام  .2015وق��د ت�ضم��ن الهي��كل التنظيم��ي للهيئ��ة وعل��ى
�أعلى م�ستوى من الت�سل�سل الهرمي ،جمل�س �إدارة برئا�سة وزير االقت�صاد والتخطيط،
وع�ضوية خم�سة ع�شر ( )15جهة حكومية وخوا�ص ِمن يعتربون من ال�شركاء الفاعلني
يف جمال الإح�صاءات .عهدت للمجل�س م�س�ؤولية �إدارة �ش�ؤون الهيئة وت�صريف �أمورها.
كما يتوىل رئي���س الهيئة (امل�س��توى الثاين من الت�سل�س��ل الهرمي) الإ�شراف على �أعمال
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الهيئة الفنية والإدارية واملالية و ُيلحق به نائبني ي�ش��رفان بدورهما ،على التوايل ،على
الدوائر الإح�صائية التخ�ص�صية (�إح�صاءات االجتماعية ،الإح�صاءات االقت�صادية،
اجل��ودة ،جم��ع البيان��ات... ،ال��خ) ودوائ��ر امل�س��اندة (ال�ش���ؤون املالي��ة ،امل��وارد الب�ش��رية
وتكنولوجي��ات املعلوم��ات) .كم��ا ُي�ش��رف رئي���س الهيئ��ة مبا�ش��رة عل��ى ال�ش��عب املعني��ة
بالعالق��ات الدولي��ة وال�ش���ؤون القانوني��ة والتطوي��ر الإح�صائ��ي والتدري��ب واالت�ص��ال
والن�ش��ر والأمن ال�س��يبريياين وحوكمة البيانات.
كم��ا قام��ت الأردن كذل��ك ع��ام  2018بتحدي��ث الهي��كل التنظيم��ي لدائ��رة الإح�صاءات
العام��ة بالرغ��م م��ن الإبق��اء عل��ى جه��ة االرتب��اط (وزارة التخطي��ط)؛ و�أ�صب��ح املدي��ر
الع��ام للإح�ص��اءات ي�ش��رف عل��ى الدائرة مبعية ثالث مديرين م�س��اعدين ُيعنون ،على
التوايل ،بالعمليات الإح�صائية (مديرية املنهجيات والأبحاث ،مديرية �إدارة البيانات
واملكاتب الفرعية) وال�ش�ؤون الفنية (مديرية احل�سابات القومية ،مديرية الإح�صاءات
االقت�صادي��ة ،مديري��ة امل�س��وح ال�س��كانية والأ�س��رية ومديري��ة الإح�ص��اءات الزراعي��ة
والبيئي��ة) وال�ش���ؤون املالي��ة والإداري��ة (اىل جانب العالقات الدولي��ة والتعاون) .و�أُحلق
ك ّل م��ن مرك��ز التدري��ب ووحدة التخطيط اال�س�تراتيجي باملدير العام مبا�ش��رة.
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الف�صل الرابع
املقرتحات
�س��يتم الرتكي��ز يف ه��ذا الف�ص��ل عل��ى تق��دمي مقرتح��ات عملي��ة ميك��ن اال�ستئنا���س به��ا
م��ن قب��ل ال��دول العربي��ة عند حتديث تر�س��انتها القانوني��ة املتعلقة بالقط��اع االح�صائي
به��دف حت�س�ين كيفي��ة ا�ش��تغالها متا�ش��ي ًا م��ع املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية
واملمار�سات الف�ضلى امل�سجلة على ال�صعيد االقليمي والدويل .و�سرتتكز هذه املقرتحات
على عر�ض مناذج ملدونة للممار�سات الإح�صائية املثلى وقانون �إح�صاء وكذلك هيكل
تنظيم��ي �إط��اري للأجه��زة الإح�صائي��ة العربي��ة الراغب��ة يف حتدي��ث �أ�س�س��ها وهياكله��ا
والت��ي ّمت تطويره��ا عل��ى �أ�سا���س تقييم��ات البع���ض م��ن النظ��م الإح�صائي��ة الوطني��ة
العربي��ة وغريه��ا على امل�س��توى العامل��ي �أو االقليمي.

 .1منوذج ملدونة للممار�سات الإح�صائية اجليدة للبلدان العربية
يعر���ض ه��ذا اجل��زء م��ن الدرا�س��ة مق�ترح مد ّون��ة للممار�س��ات الف�ضل��ى للإح�صائي��ات
باملنطق��ة العربي��ة ميك��ن اال�ستئنا���س به��ا �أو تبنيه��ا يف �إطار م�ش��روع عرب��ي ،وهي عبارة
ع��ن جمموع��ة م��ن املب��ادئ م�س��توحاة م��ن املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية
ل�ل�أمم املتح��دة للع��ام  2014ته��دف اىل تطوي��ر نظم �إح�صائية متكاملة ومتنا�س��قة مع
املعاي�ير الدولي��ة ومواكب��ة للتط��ورات وامل�س��تجدات يف املج��ال الإح�صائ��ي.
وق��د ّمت �إع��داد ه��ذا امل�ش��روع باالعتم��اد عل��ى املواثي��ق واملدون��ات الإح�صائي��ة املقرة من
قب��ل جه��ات �إقليمي��ة كدلي��ل املمار�س��ات الف�ضل��ى للإح�ص��اءات الأوروبية (يورو�س��تات)
لع��ام  ،2017ومدون��ة املمار�س��ات االح�صائي��ة ل��دول ج��وار اجلن��وب �أوروب��ي لع��ام
 ،2016وميث��اق العم��ل الإح�صائ��ي ل��دول جمل���س التع��اون ل��دول اخللي��ج العربي��ة لع��ام
 2020وامليث��اق الإفريق��ي للإح�ص��اء لع��ام .2009
وقد مت على هذا الأ�سا�س �إدراج املبادئ التي ت�شرتك فيها هذه املدونات والتي تتما�شى
و�أف�ض��ل املمار�س��ات الدولي��ة املتبع��ة دولي�� ًا يف جم��ال الإح�ص��اء .تت�ضم��ن املدون��ة �س��بعة
ع�ش��ر مب��د ًا تغط��ي البيئة امل�ؤ�س�س��ية وعملي��ات الإنتاج واملخرج��ات الإح�صائية؛ ويندرج
حت��ت ك ّل مب��د�أ جمموع��ة م��ن امل�ؤ�ش��رات الت��ي ت�ضب��ط املمار�س��ات اجلي��دة يف العم��ل
الإخ�صائ��ي الر�س��مي عل��ى م�س��توى ك ّل مراح��ل العم��ل الإح�صائ��ي ،من جتمي��ع للبيانات
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الإح�صائي��ة ومعاجلته��ا وحتليله��ا ون�ش��رها .كم��ا متث��ل ه��ذه املب��ادئ قواع��د �أ�سا�س��ية
ل�ضم��ان اجل��ودة ال�ش��املة ل��ك ّل مراح��ل العم��ل الإح�صائ��ي و�ضم��ان ج��ودة الإح�ص��اءات
الناجت��ة عن ه��ذا العمل.
مدونة املمار�سات الإح�صائية للدول العربية
املبد�أ  :1الإ�ستقاللية املهنية
تنجز الأجهزة الإح�صائية كافة �أعمالها من جتميع للبيانات ومعاجلتها وحتليلها ون�شرها
با�ستقاللية مهنية ل�ضمان م�صداقية هذه الإح�صاءات.
امل�ؤ�شرات:
 1.1تنجز الأجهزة الإح�صائية �أن�شطتها الإح�صائية بك ّل ا�ستقاللية مهنية.
 2.1تقوم الأجهزة الإح�صائية بتحديد اال�ساليب واملعاير واالجراءات الإح�صائية� ،إ�ضافة
�إىل حمتوى وتوقيت الن�شرات الإح�صائية من دون �أي ّ
تدخل �أي كان نوعه
 3.1تقوم االجهزة الإح�صائية عند ال�ضرورة ب�إبداء املالحظات ب�ش�أن التف�سري اخلاطئ و�سوء
الإ�ستخدام للإح�صاءات التي تن�شرها
املبد�أ � :2صالحية جمع البيانات
تتمتع الأجهزة الإح�صائية الوطنية بال�صالحية القانونية لتجميع البيانات واملعلومات
ال�ضرورية لعملية �إنتاج الإح�صاءات ،وذلك من خالل توفري �أنظمة وقوانني تعزز دورها،
وتلزم تزويدها بالبيانات املت�أتية من امل�سوح والتعدادات الإح�صائية �أو بيانات امل�صادر
الإدارية �أو �أية م�صادر م�ستجدة ال�ستخدامها للأغرا�ض الإح�صائية الر�سمية.
امل�ؤ�شرات:
 1.1يجب على املبحوثني باختالف �أ�صنافهم الإجابة على امل�سوح والتعدادات ،كما ميكن
للأجهزة الإح�صائية الوطنية فر�ض االجابة على اال�ستبيانات االح�صائية ا�ستنادا اىل الأ�س�س
القانونية املتوفرة
 2.1الأجهزة الإح�صائية الوطنية خمولة مبوجب القانون للولوج �إىل البيانات الإدارية �أو �أية
م�صادر م�ستجدة ب�شكل �سريع وجماين ال�ستخدامها لأغرا�ض �إح�صائية بحتة.
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مدونة املمار�سات الإح�صائية للدول العربية
 3.1تعمل الأجهزة الإح�صائية الوطنية على توعية املبحوثني ب�أهمية التعدادات وامل�سوح
الإح�صائية و�إعالمهم بالغايات املن�شودة منها و�أطرها القانونية وخا�صة �إلزامية الإجابة على
اال�ستبيانات والتعهد ب�ضمان �سرية البيانات واملعلومات املج ّمعة
املبد�أ  :3مالءمة املوارد
تتك ّفل الدولة بتوفري املوارد املالية والب�شرية الالزمة لت�سيري الأجهزة الإح�صائية ومتكينها من
اال�ستجابة ملتطلبات العمل الإح�صائي.
امل�ؤ�شرات:
 1.3توفري املوارد الب�شرية واملالية والتقنية املنا�سبة ،من حيث الكمية والنوعية ،لتلبية
االحتياجات الإح�صائية
 2.3ميكن للأجهزة الإح�صائية �إيجاد بدائل متويل غري التي توفرها ال�سلطات الوطنية حرت
يت�س ّنى لها اال�ضطالع مبه ّمتها على �أح�سن وجه
� 3.3ضرورة مواءمة االحتياجات والفوائد املرجوة من الن�شاط االح�صائي مع التكلفة عند
تخطيط الأن�شطة الإح�صائية
� 4.3إعتماد �إجراءات للنظر يف ا�ستبعاد �أو �إدراج �أو ا�ستمرار �أي �إح�صاء ر�سمي وذلك من
�أجل اال�ستخدام الأمثل للموارد.
 5.3يجوز للأجهزة الإح�صائية تقا�ضي عوائد مادية من اخلدمات التي ت�سديها مبا ال
يتعار�ض وم�س�ؤولياتها الأ�سا�سية
املبد�أ  :4االلتزام باجلودة
تقوم الأجهزة الإح�صائية بتقييم نقاط قوة و�ضعف الأعمال الإح�صائية من �أجل التح�سني
امل�ستمر جلودة العمليات والنتائج الإح�صائية ب�إعتماد �آليات �إدارة اجلودة ،ومتابعة وتقييم
عنا�صر اجلودة ب�صفة دورية ومنتظمة.
امل�ؤ�شرات:
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مدونة املمار�سات الإح�صائية للدول العربية
 1.4حتديد �سيا�سة اجلودة و�آلياتها وتطوير �إطار وطني و�أدوات تنظيمية ل�ضمان �إدارة
اجلودة
 2.4و�ضع �إجراءات تخطيط ومراقبة جودة العمليات الإح�صائية يف خمتلف مراحها
 3.4املتابعة امل�ستمرة جلودة املنتجات الإح�صائية وتقييمها ب�صفة دورية ،وفقا للمعايري
الدولية جلودة الإح�صاءات الر�سمية
 4.4التوثيق املف�صل للمنهجيات و�آليات العمل امل�ستخدمة يف العمل الإح�صائي الر�سمي
بهدف التح�سني امل�ستمر جلودة العمل الإح�صائي ونقل املعرفة
املبد�أ  :5ال�س ّرية الإح�صائية
�ضمان خ�صو�صية مزودو البيانات و�سرية املعلومات التي توفرها امل�سوح والتعدادات
الإح�صائية وال�سجالت الإدارية وامل�صادر امل�ستجدة وا�ستغاللها لأغرا�ض �إح�صائية بحتة.
امل�ؤ�شرات:
 1.5ت�ضع الأجهزة الإح�صائية الوطنية التدابري الإدارية والفنية والتنظيمية الالزمة ل�ضمان
�أمن و�سالمة البيانات الإح�صائية ونقلها ،وف ًقا للممار�سات اجليدة ،واملعايري الدولية ،وكذلك
الت�شريعات الوطنية
ُ 2.5يعطى العاملون التوجيهات والتعليمات والتدريب الالزم فيما يتع ّلق بحماية �سرية
البيانات واملعلومات خالل عملهم
 3.5يتم فر�ض عقوبات على �أي انتهاك متعمد لل�سرية الإح�صائية
املبد�أ  :6احلياد واملو�ضوعية
تتوىل الأجهزة الإح�صائية �إنتاج ون�شر الإح�صاءات الر�سمية مع مراعاة اال�ستقالل العلمي
وبطريقة مو�ضوعية ومهنية و�شفافة ،مع �ضمان امل�ساواة جلميع امل�ستخدمني. .
امل�ؤ�شرات:
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مدونة املمار�سات الإح�صائية للدول العربية
 1.6اختيار م�صادر املعلومات والأ�ساليب والعمليات واملفاهيم وكذلك القرارات املتعلقة بن�شر
الإح�صائيات بنا ًء على اعتبارات �إح�صائية وبنزاهة و�شفافية وا�ستناد ًا �إىل املبادئ الدولية
و�أف�ضل املمار�سات الوطنية والإقليمية والدولية.
� 2.6إعداد الإح�صاءات على �أ�سا�س مو�ضوعي حتدده االعتبارات الإح�صائية
� 3.6ضمان و�صول امل�ستخدمني للمعلومات الإح�صائية بحيادية وو�ضوح
 4.6توفري املعلومات حول املعايري والت�صانيف وم�صادر البيانات ومنهجيات احت�ساب و�إنتاج
الإح�صاءات والعمليات امل�ستخدمة للعموم
� 5.6إعداد رزنامة للن�شر الإح�صائي تت�ضمن الإعالن امل�سبق عن توقيت ن�شر الإح�صاءات
الر�سمية
املبد�أ  :7منهجيات متينة
�ضمان �إنتاج �إح�صاءات ذات جودة عالية ت�ستند �إىل منهجيات و�إجراءات و�أدوات علمية متينة
ومهارات �سليمة.
امل�ؤ�شرات:
 1.7اعتماد منهجيات ومفاهيم وت�صانيف �إح�صائية متطابقة مع املعايري املماثلة واملعتمدة
�إقليمي ًا ودولي ًا
 2.7و�ضع �إجراءات ت�ضمن التطبيق املت�سق للمفاهيم والتعاريف والت�صنيفات واملعايري من
قبل جميع مكونات املنظومة الإح�صائية.
 3.7تقييم �سجالت امل�ؤ�س�سات و�أطر املعاينة امل�ستخدمة يف �سحب عينات امل�سوح بانتظام
وتعديلها �إذا لزم الأمر ل�ضمان جودة العمل الإح�صائي.
 4.7حت�سني منهجيات امل�سوح والأ�ساليب امل�ستخدمة يف العمل الإح�صائي عند ال�ضرورة،
ل�ضمان جودة املنتجات الإح�صائية
 5.7و�ضع �سيا�سة للتدريب امل�ستمر للعاملني يف املجال الإح�صائي
املبد�أ  :8االجراءات االح�صائية املنا�سبة
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مدونة املمار�سات الإح�صائية للدول العربية
تنفيذ �إجراءات �إح�صائية منا�سبة يف ك ّل مرحلة من مراحل العمل الإح�صائي ل�ضمان جودة
الإح�صاءات املُنتجة.
امل�ؤ�شرات:
�صحة و�سالمة املنهجيات واال�ستبيانات والتطبيقات املعلوماتية وغريها من
 1.8التحقق من ّ
الأدوات قبل البدء يف عملية جمع البيانات
 2.8مراقبة العمليات الإح�صائية ومراجعتها بانتظام وحتديثها �إذا لزم الأمر
 3.8يتم �إجراء املراجعات وف ًقا لإجراءات وا�ضحة و�شفافة
� 4.8إبرام اتفاقات تبادل البيانات مع املم�سكني بالبيانات الإدارية �أو غريها وااللتزام
امل�شرتك با�ستخدام هذه البيانات لأغرا�ض �إح�صائية بحتة
 5.8تتعاون الأجهزة الإح�صائية الوطنية مع الهيئات احلكومية الأخرى امل�س�ؤولة عن البيانات
الإدارية ل�ضمان جودة البيانات.
املبد�أ  :9تخفيف العبء على امل�ستجوبني
�ضمان تخفيف العبء عن امل�ستجوبني تدريجيا و�أن تكون طلبات املعلومات تتما�شى مع
مبالغ فيها.
احتياجات امل�ستخدمني وغري ٍ
امل�ؤ�شرات:
 1.9تقت�صر طلبات احل�صول على البيانات فيما يخ�ص تغطيتها وتفا�صيلها على معلومات
معينة و�ضرورية
 2.9تطوير تقنيات متق ّدمة يف العمل الإح�صائي من �أجل تخفيف العبء على امل�ستجوبني
 3.9تبادل البيانات بني �أع�ضاء املنظومة الإح�صائية الوطنية
 4.9ربط البيانات ذات امل�صادر املختلفة وا�ستغاللها لأغرا�ض �إح�صائية بدون الإخالل
بال�سرية الإح�صائية �أو �أية حتفظات قانونية موجودة
املبد�أ  :10فعالية الكلفة
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مدونة املمار�سات الإح�صائية للدول العربية
اال�ستخدام الأمثل والفعال للموارد املتوفرة
امل�ؤ�شرات:
 1.10اعتماد �إجراءات �شفافة ت�ضمن اال�ستغالل الفعال للموارد املتاحة من خالل جتنب
ازدواجية الأعمال الإح�صائية واملراقبة املتوا�صلة ملدى مطابقتها مع احتياجات امل�ستخدمني
واال�ستخدام الأمثل لهذه املوارد
 2.10ال�سعي �إىل ا�ستعمال البيانات الإدارية وامل�صادر امل�ستجدة يف العمل االح�صائي وتفادي
امل�سوح الباهظة الكلفة قدر الإمكان
 3.10ا�ستخدام الإمكانيات التي توفرها تقنيات املعلومات واالت�صاالت بطريقة فعالة يف
جميع مراحل العمل الإح�صائي
 4.10تعمل كافة مكونات املنظومة الإح�صائية الوطنية على تعزيز وتبادل وتنفيذ احللول
املوحدة التي تزيد من فعالية وكفاءة العمل الإح�صائي
املبد�أ  :11املالءمة واال�ستجابة الحتياجات امل�ستخدمني
يجب �أن ت�ستجيب الإح�صاءات املتوفرة الحتياجات امل�ستخدمني و�أن تكون هناك فائدة من
ا�ستخدامها .وميثل الت�شاور مع امل�ستخدمني �سبي ًال كفي ًال لتحديد احتياجاتهم احلقيقية وذات
الأولوية ومعاينة ر�ضاهم عن الإح�صائيات املتوفرة
امل�ؤ�شرات:
� 1.11إعتماد �إجراءات للت�شاور مع امل�ستخدمني ،والتحقق من مالءمة وفائدة الإح�صاءات
املنتجة ومدى تلبيتها الحتياجاتهم ،والتعرف على احتياجاتهم و�أولوياتهم
 2.11ت�ؤخذ االحتياجات ذات الأولوية يف االعتبار و�إدراجها يف برنامج عمل الأجهزة
الإح�صائية
 3.11التحقق الدوري من مدى ر�ضا امل�ستخدمني
 4.11البحث عن جماالت التطوير واالبتكار من �أجل التح�سني امل�ستمر للمنتجات الإح�صائية
املبد�أ  :12الدقة واملوثوقية
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مدونة املمار�سات الإح�صائية للدول العربية
�ضمان �أن تعك�س الإح�صاءات املتوفرة الواقع ب�صورة �صحيحة وموثوق بها ،وتقوم الأجهزة
الإح�صائية الوطنية بالتقييم املنتظم للإجراءات واملنهجيات واملنتجات الإح�صائية يف
خمتلف مراحل العمل الإح�صائي
امل�ؤ�شرات:
 1.12تقييم البيانات املجمعة والبيانات املتكاملة والنتائج الو�سيطة واملخرجات الإح�صائية
بانتظام والتحقق من �صحتها
 2.12احت�ساب �أخطاء املعاينة وغري املعاينة وتوثيقها
 3.12حتليل مراجعات ب�شكل منتظم بغية حت�سني العمل االح�صائي
املبد�أ  :13دقة مواعيد الن�شر وااللتزام بها
ُتن�شر الإح�صاءات الر�سمية يف الوقت املنا�سب ،واملوعد املح ّدد وبطريقة �شفافة
امل�ؤ�شرات:
 1.13ن�شر الإح�صاءات يف الوقت املنا�سب وح�سب رزنامة ن�شر معلن عنها م�سبق ًا
 2.13حتديد دورية ن�شر الإح�صاءات ح�سب متطلبات ا�ستخدامها ووفق ًا للمعايري الدولية
 3.13الإعالن امل�سبق عن �أي تغيري يف اجلدول الزمني للن�شر والإعالم م�سبق ًا على موعد
�آخر للن�شر وتقدمي التف�سري لعدم االلتزام باملوعد ال�سابق
املبد�أ  :14االت�ساق وقابلية املقارنة
�ضمان ات�ساق الإح�صاءات الر�سمية املنتجة فيما بينها داخل نف�س امل�صدر و�أن تكون قابلة
للمقارنة عرب الزمن وبني اجلهات والدول والت�أكد من تقاربها مع بيانات من م�صادر
�إح�صائية �أخرى
امل�ؤ�شرات:
 1.14متا�سك وان�سجام الإح�صاءات الر�سمية داخليا
 2.14قابلية الإح�صاءات الر�سمية للمقارنة ملدة زمنية معينة
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مدونة املمار�سات الإح�صائية للدول العربية
 3.14ا�ستخدام الأطر الإح�صائية والت�صانيف والإجراءات وامل�ؤ�شرات واملفاهيم واملمار�سات
اجليدة لإنتاج الإح�صاءات الر�سمية لتعزيز قابليتها للمقارنة
 4.14تعزيز مقارنة الإح�صاءات املنتجة مع دول �أخرى عربية �أو غريها
املبد�أ  :15النفاذ �إىل االح�صاءات وو�ضوحها
عر�ض الإح�صاءات يف �شكل وا�ضح ومفهوم ،ويتم ن�شرها بطريقة عملية ومنا�سبة ،ومتاحة
وميكن الو�صول �إليها للجميع ،ومرفقة بالبيانات الو�صفية املتعلقة بها
امل�ؤ�شرات:
 1.15تقدمي البيانات والبيانات الو�صفية يف �صيغ وا�ضحة مبا يي�سر تف�سريها ال�سليم
ومقارنتها
 2.15ت�ضع الأجهزة الإح�صائية للم�ستخدمني الإح�صاءات املنتجة يف نف�س الوقت ودون
متييز
 3.15توفري البيانات الو�صفية املتعلقة بخ�صائ�ص الإح�صاءات املن�شورة و�أطر ومنهجيات
�إعدادها مبا يي�سر ا�ستخدامها وحتليلها
 4.15ال�سماح للم�ستخدمني من خارج الأجهزة الإح�صائية الوطنية ا�ستخدام البيانات
الفردية لأغرا�ض البحث وفقا للإجراءات املعتمدة لدى الأجهزة الإح�صائية الوطنية يف هذا
اخل�صو�ص خا�صة �سرية البيانات
 5.15توثيق املنهجيات امل�ستخدمة يف الإنتاج الإح�صائي و�إتاحتها للم�ستخدمني
� 6.15إعداد تقارير تقييم اجلودة للمخرجات الإح�صائية واتاحتها للم�ستخدمني
املبد�أ  :16التن�سيق والتعاون
دعم التن�سيق والتعاون نظرا مل�ساهمتهما يف حت�سني جودة الإح�صاءات الر�سمية يف الأنظمة
الإح�صائية الوطنية
امل�ؤ�شرات:
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مدونة املمار�سات الإح�صائية للدول العربية
 1.16توفري �آليات وطنية لتن�سيق �إنتاج الإح�صاءات الر�سمية وتطويرها ون�شرها و�ضمان
جودتها
 2.16تعمل الأجهزة الإح�صائية الوطنية بالتن�سيق مع خمتلف مكونات املنظومة الإح�صائية
الوطنية على و�ضع برامج تعاون ثنائية ومتعددة الأطراف مع املنظمات الإقليمية والدولية
املعنية باملجاالت الإح�صائية بهدف تطوير منظومتها الإح�صائية ،وتبادل اخلربات
واال�ستفادة من التجارب الناجحة.

 .2العنا�صر الأ�سا�سية لقانون �إح�صاء منوذجي
تلع��ب الإح�ص��اءات الر�س��مية دو ًرا مركز ًي��ا يف �أي جمتم��ع دميقراط��ي مل��ا تق ّدم��ه م��ن
دعم لر�سم ال�سيا�سات العامة واعداد املخططات والربامج واتخاذ القرارات القائمة
عل��ى الأدل��ة والكفيل��ة ب�ضمان حتقيق التنمية امل�س��تدامة .ولتكون قادرة على تنفيذ هذه
املهمة ،حتتاج الأنظمة الإح�صائية �إىل �أطر قانونية وم�ؤ�س�سية قوية ت�ضمن ا�ستقالليتها
ونزاهتها وم�س��اءلتها ،بالإ�ضافة �إىل �ضمان جودة املنتجات الإح�صائية و�أمنها.
يح��دد قان��ون الإح�ص��اء القواع��د واللوائ��ح والتداب�ير املتعلق��ة بتنظي��م و�إدارة ومراقب��ة
وفح�ص الأن�شطة الإح�صائية بطريقة منهجية وفعالة من �أجل �ضمان الدقة واالت�ساق
لدعم اجتاه �سيا�س��ة الدولة والتخطيط االجتماعي واالقت�صادي ب�ش��كل فعال.
و�س��يقرتح ه��ذا الف�ص��ل العنا�ص��ر الأ�سا�س��ية لقان��ون �إح�ص��اء ي�س��تجيب لآخ��ر
التحديث��ات والتط��ورات يف املج��ال مت�ش��يا واملب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية
بهدف اال�ستئنا�س به من قبل البلدان العربية عند حتديث �أطرها القانونية وامل�ؤ�س�سية
الإح�صائي��ة.
وق��د ّمت اق�تراح ه��ذه العنا�ص��ر بالرج��وع �إىل القان��ون الإط��اري ال��ذي �إعتمدت��ه اللجن��ة
االقت�صادية للبلدان الأوروبية عام 2016؛ كما ّمت الإ�ستئنا���س بالإر�ش��ادات التي وردت
بن�ش��رية اللجن��ة االقت�صادي��ة لأوروب��ا “�إر�ش��ادات ح��ول حتدي��ث الت�ش��ريع الإح�صائ��ي
ل�س��نة  ”2018ومواءمته��ا م��ع الواق��ع العرب��ي.
و ّمت الرتكي��ز يف حتدي��د العنا�ص��ر الأ�سا�س��ية لقان��ون االح�ص��اء عل��ى دع��م نق��اط الق��وة
الكامن��ة يف الأنظم��ة الإح�صائي��ة احلالي��ة والأخ��ذ يف االعتب��ار جم��االت التح�س�ين الت��ي
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يج��ب مراعاته��ا عن��د مراجع��ة الت�ش��ريعات الإح�صائي��ة وكذلك معاجلة �أوج��ه الق�صور
احلالي��ة والت��ي ّمت��ت بلورته��ا نتيج��ة التحالي��ل والتقييم��ات الت��ي �أُجري��ت عل��ى القوان�ين
الإح�صائي��ة يف البل��دان العربي��ة وغريه��ا.
وتتمث��ل �أه��م العنا�ص��ر امل�ش�تركة الت��ي يج��ب �أن تت�ضمنه��ا الت�ش��ريعات والقوان�ين
الإح�صائي��ة احلديث��ة يف ثالث��ة ع�ش��ر عن�ص��را:
 .1هدف القانون ونطاقه
 .2املبادئ والتعاريف الرئي�سية للإح�صاءات الر�سمية
 .3تنظيم نظام الإح�صاء الوطني
 .4املجل�س اال�ست�شاري الإح�صائي والهيئات اال�ست�شارية الأخرى
 .5تن�سيق النظام الإح�صاء الوطني والربامج الإح�صائية
 .6جمع البيانات
 .7ال�سرية الإح�صائية
 .8جودة الإح�صاءات الر�سمية
 .9ن�شر املخرجات الإح�صائية والتوا�صل
 .10اخلدمات الإح�صائية
 .11التعاون الدويل
 .12اخلروقات
 .13العالقة بالت�شريعات الأخرى
ويو�ض��ح اجل��دول الت��ايل حمت��وى ك ّل عن�ص��ر م��ن العنا�ص��ر امل�ش�تركة يف الت�ش��ريعات
الإح�صائي��ة:
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الف�صل الأول :هدف القانون ونطاقه
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1.1

هدف القانون يح��دد ه��ذا القان��ون الإط��ار القان��وين لإع��داد الإح�ص��اءات الر�س��مية و�إنتاجه��ا ون�ش��رها
وتطويره��ا
وتعريفه

2.1

تعريف
االح�صائيات
الر�سمية

تعرف الإح�صاءات الر�سمية يف �سياق هذا القانون كما يلي:
�أ� .إح�ص��اءات ت�ص��ف الظواه��ر االقت�صادي��ة والدميغرافي��ة واالجتماعي��ة والبيئي��ة
وغريه��ا م��ن املج��االت الأخ��رى لـ”البل��د” بطريق��ة ممثل��ة للمجتم��ع املدرو���س
وم�س��تندة عل��ى �أ�س���س علمي��ة ومنهجي��ات �إح�صائي��ة معيارية؛
ب .يج��ب تطويره��ا و�إنتاجه��ا و�إعداده��ا ون�ش��رها وفق��ا لأح��كام ه��ذا القانون ،ومبا
يتف��ق م��ع املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية املنبثقة ع��ن الأمم املتحدة
واملمار�س��ات الإح�صائي��ة الوطني��ة املتبع��ة يف جم��ال الإح�ص��اء وكذل��ك املعاي�ير
والتو�صي��ات الإح�صائي��ة املتف��ق عليه��ا دوليا واملتع��ارف عليها عامليا؛
ت .يج��ب �أن ي�ش��ار �إليه��ا بو�ض��وح ك�إح�صاءات ر�س��مية يف برام��ج العمل الإح�صائية
ملنتجي الإح�صاءات الر�سمية.

3.1

ت�س��ري �أح��كام القان��ون الإح�صائ��ي عل��ى البيان��ات الت��ي يت��م جمعه��ا �أو احل�ص��ول عليه��ا
لأغرا���ض �إح�صائي��ة م��ن قب��ل منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية.
نطاق القانون وتنطب��ق �أح��كام ه��ذا القان��ون عل��ى الهياكل امل ّكون��ة للمنظوم��ة الإح�صائية الوطنية
وعل��ى املجيب�ين وم��زّودي املعطي��ات العمومي��ة وم�س��تخدمي الإح�ص��اءات الر�س��م ّية
وامل�س��تفيدين من اخلدم��ات الإح�صائية.

4.1

يع��رف النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي اخلا���ص ب��ـ “ا�س��م البل��د” وامل�ؤل��ف م��ن جه��از
الإح�ص��اء الوطن��ي ومنتج��ي الإح�صاءات الر�س��مية كما يلي:
�أ .جهاز الإح�صاء الوطني “ي�ستعا�ض عنه باال�سم الر�سمي يف كل جزء من �أجزاء
تعريف النظام
القانون” ،وهو ال�سلطة املرجعية الرئي�سية يف النظام الإح�صائي الوطني؛
الإح�صائي
ب .املنتج��ون الآخ��رون للإح�ص��اءات الر�س��م ّية :يت�ألف��ون م��ن كيان��ات تنظيمي��ة
الوطني
لل�س��لطات الوطنية للقانون الإح�صائي والتي تتوىل ب�صفة ح�صرية �أو �أ�سا�س��ية
تطوي��ر عل��ى النح��و املح��دد وفقا للقانون و�إنتاج الإح�صاءات الر�س��مية ون�ش��رها
والإب�لاغ عنه��ا وفقا للقان��ون الإح�صائي.
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ال�شركاء يف
القانون

ال�شركاء يف القانون هم:
�أ .جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي (ي�س��تبدل با�س��مه الر�س��مي يف كل م��كان يف القان��ون)،
وهو ال�س��لطة الرائدة يف نظام الإح�صاء الوطني؛
ب .املبحوث��ون :يت�ألف��ون م��ن �أ�ش��خا�ص �أو �أ�س��ر ،وم�ؤ�س�س��ات خا�ص��ة �أو هيئ��ات عامة
يطل��ب منه��م منتج��و الإح�ص��اءات الر�س��مية توف�ير املعلوم��ات اخلا�ص��ة به��م �أو
ب�أن�ش��طتهم م��ن خ�لال عمل ّي��ات تعداد وم�س��وح جلمع ه��ذه البيانات؛
ت .منتجون �آخرون للإح�صاءات الر�سمية
ث .مقدم��و البيان��ات الإداري��ة :ويتك��ون م��ن ال�س��لطات الوطني��ة واملحلي��ة والهيئ��ات
الأخ��رى الت��ي ت��زود منتجي الإح�صاءات الر�س��مية بالبيان��ات التي مت جمعها يف
املق��ام الأول للأغرا�ض الإدارية
ج .م��زودو �أو منتج��و البيان��ات الإداري��ة :يت�ألف��ون م��ن ال�س��لطات الوطن ّي��ة واملحل ّي��ة
بالإ�ضاف��ة اىل البن��وك املركزي��ة وم�ؤ�س�س��ات التدريب الأ�سا�س��ي واملتوا�صل التي
ت��زود منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية بالبيان��ات الت��ي مت جمعه��ا يف املق��ام الأول
للأغرا���ض الإدارية؛
ح .م�س��تخدمو الإح�صاءات الر�س��مية :يت�ألفون من عامة النا���س وو�س��ائط الإعالم
والباحثني والطالب و�أ�صحاب ال�شركات والأعمال التجارية وال�سلطات الوطنية
واملحلي��ة احلكومي��ة واملنظم��ات غ�ير احلكومي��ة واملنظم��ات الإقليمي��ة والدولي��ة
وغريها التي تتلقى الإح�صاءات الر�س��مية �أو ت�صل �إليها؛
خ .املجل���س اال�ست�ش��اري للإح�ص��اء :ميث��ل عل��ى نط��اق وا�س��ع فئ��ات خمتلف��ة م��ن
امل�س��تخدمني.

1.2

86

الف�صل الثاين :املبادئ الأ�سا�سية وتعريفات الإح�صاءات الر�سمية
يلت��زم منتج��و الإح�ص��اءات الر�س��مية بتطوي��ر و�إنت��اج ون�ش��ر والإب�لاغ ع��ن
الإح�ص��اءات الر�س��مية ل��ـ “ا�س��م الدول��ة” وفق��ا للمب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات
الر�س��مية وغريه��ا م��ن املب��ادئ الإح�صائي��ة التالي��ة املتف��ق عليه��ا:
�أ .اال�س��تقاللية املهني��ة :ينبغ��ي عل��ى منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية �أن يق��رروا،
ب�ش��كل م�س��تقل وخال من �أي �ضغوط �أو تدخل من م�صادر �سيا�س��ية �أو خارجية
�أخرى ،ب�ش�أن تطوير الإح�صاءات و�إنتاجها ون�شرها ونقلها ،مبا يف ذلك اختيار
م�صادر البيانات واملفاهيم والتعاريف ،والأ�ساليب والتف�صيالت والت�صنيفات
امل�س��تخدمة ،وتوقي��ت روزنام��ة الن�ش��ر وحمتواه��ا وجمي��ع �أ�ش��كال الن�ش��ر
واالت�ص��ال .ويج��وز ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية ،كل يف جم��ال اخت�صا�ص��ه،
التوا�ص��ل م��ع العم��وم عل��ى امل�س��ائل الإح�صائي��ة والتعلي��ق علن��ا عل��ى �أي تف�س�ير
خاطئ �أو ا�ستعمال غري �سليم وكذلك على �أي �إ�ساءة يف ا�ستخدام الإح�صاءات
الر�سمية؛
ب .احلي��اد واملو�ضوعي��ة :ينبغ��ي تطوي��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية و�إنتاجه��ا ون�ش��رها
ونقله��ا بطريق��ة حماي��دة وموثوق��ة وغري منحازة وفق معاي�ير مهنية وخالية من
�أي ت�صريح��ات �أو اعتب��ارات �سيا�س��ية .ويج��ب �أن تت��اح جلمي��ع امل�س��تخدمني م��ع
�ضم��ان ح��ق امل�س��تخدمني يف الو�ص��ول الع��ادل واملتزامن للإح�صاءات الر�س��مية؛
املبادئ
ت .الدق��ة وامل�صداقي��ة :ينبغ��ي للإح�ص��اءات الر�س��مية �أن تعك���س الواق��ع ب�أمان��ة
الأ�سا�سية
ودق��ة وات�س��اق ق��در الإم��كان و�أن ت�س��تند �إىل معاي�ير علمي��ة م�س��تخدمة االختيار
امل�ص��ادر والأ�س��اليب والإج��راءات؛
للإح�صاءات
ث .االت�س��اق والقابلي��ة للمقارن��ة :ينبغ��ي �أن تك��ون الإح�صاءات مت�س��قة دوليا وقابلة
الر�سم ّية
للمقارنة مبرور الوقت وعرب املناطق والبلدان؛
ج .الو�ض��وح وال�ش��فافية :ينبغ��ي تق��دمي الإح�ص��اءات الر�س��مية بطريق��ة وا�ضح��ة
ومفهوم��ة ،ويج��ب �إب�لاغ امل�س��تخدمني بالط��رق والإج��راءات املطبق��ة ب�ش��فافية
لت�س��هيل التف�س�ير املنا�س��ب؛
ح .ال�س��رية الإح�صائي��ة واال�س��تخدام احل�ص��ري للأغرا���ض الإح�صائي��ة :ينبغي �أن
تكون البيانات الفردية التي ت�شري �إىل الأ�شخا�ص الطبيعيني �أو املعنويني والتي
يت��م جمعه��ا �أو احل�ص��ول عليه��ا م��ن قب��ل منتجي الإح�صاءات الر�س��مية� ،س��رية
ب�ش��كل ت��ام وت�س��تخدم ح�صري��ا للأغرا���ض الإح�صائي��ة وال ميكن الو�ص��ول �إليها
�إ ّال م��ن قب��ل الأ�ش��خا�ص امل�ص ّرح له��م بذلك مبوجب القانون؛
خ .ذات �صل��ة :ينبغ��ي �أن تلب��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية احتياج��ات امل�س��تخدمني
احلالي��ة والنا�ش��ئة وحت�ترم ح��ق املواطن�ين يف احل�ص��ول عل��ى املعلوم��ات العام��ة؛
د .فعالي��ة التكلف��ة ،يج��ب اال�س��تخدام الأف�ض��ل جلمي��ع امل��وارد املتاح��ة لتحقي��ق
النتائ��ج .كم��ا يج��ب تخطي��ط نتائ��ج العم��ل الإح�صائ��ي م��ن قب��ل جمي��ع مكون��ات
النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي وتل��ك الت��ي ت ّق��دم مدخ�لات للعم��ل الإح�صائ��ي م��ع
اال�س��تفادة الكامل��ة م��ن التق��دم التكنولوج��ي وموازن��ة النتائ��ج مقاب��ل اجله��ود
ال�ضروري��ة.

لأغرا�ض هذا القانون ،تط َّبق التعريفات التالية:
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تعريفات
القانون

�أ .اال�س��تخدام للأغرا���ض الإح�صائي��ة :يعن��ي اال�س��تخدام احل�ص��ري للبيان��ات
لتطوي��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية و�إنتاجه��ا ون�ش��رها و�إي�صالها ،وحت�س�ين اجلودة
والتحلي�لات الإح�صائي��ة واخلدم��ات الإح�صائي��ة ،مب��ا يف ذل��ك جميع الأن�ش��طة
الت��ي ينظمه��ا القان��ون الإح�صائي؛
ب .امل�س��ح الإح�صائ��ي :يعن��ي اجلم��ع الأويل للبيان��ات الفردي��ة م��ن امل�س��تجيبني
م��ن جمموع��ة �س��كانية معين��ة �أو جمموع��ة من املن�ش���آت االقت�صادية وفق عينات
متثيلي��ة ،ينف��ذه منتج��و الإح�ص��اءات الر�س��مية لأغرا���ض �إح�صائي��ة ح�صرا من
خ�لال ا�س��تخدام منهجي��ات �إح�صائي��ة معيارية؛
ت .البيان��ات الإداري��ة �أو ال�س��جلية :ه��ي بيان��ات ال�س��جالت الإداري��ة الت��ي جتم��ع
وتنت��ج م��ن قب��ل ال�س��لطات والهيئ��ات الوطنية واملحلي��ة �أو نيابة عنه��ا (الوزارات
�أو الهيئ��ات احلكومي��ة) ،ولي���س م��ن قب��ل منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية،
وذل��ك لأغرا���ض �إداري��ة مب��ا يتواف��ق م��ع �أ�س���س قانوني��ة �أخ��رى غ�ير الت�ش��ريعات
الإح�صائي��ة؛
ث .الوح��دة الإح�صائي��ة :تعن��ي امل�ش��اهدة الأ�سا�س��ية� ،أي ال�ش��خ�ص املبح��وث �أو
الأ�س��رة �أو املن�ش���أة االقت�صادي��ة والت��ي حتم��ل اخل�صائ���ص الإح�صائي��ة؛
ج .البيان��ات الفردي��ة ه��ي البيان��ات الأك�ثر تف�صي�لا للوح��دات الإح�صائي��ة والت��ي
ت�س��مح بالتع��رف عليه��ا وحتدي��د هوي��ة الوح��دة الإح�صائي��ة املبحوث��ة بطريق��ة
مبا�ش��رة �أو غ�ير مبا�ش��رة؛
ح .امل ّع��رف :الرم��ز التعريف��ي املخ�ص���ص ح�صري��ا للوح��دة الإح�صائي��ة ويتي��ح
الت ّعرف �إىل اخل�صائ�ص الفردية للوحدة من خالل ا�سمها �أو موقعها اجلغرايف
الدقي��ق �أو م��ن رق��م هويته��ا .وق��د ي�س��مح امل ّع��رف بالتحديد املبا�ش��ر� ،أي حتديد
وحدة �إح�صائية فردية من م ّع ٍرف واحد �أو من جمموعة من امل ّعرفات .وي�ش��ار
�إىل التعري��ف بوا�س��طة �أي و�س��يلة �أخ��رى ب�أن��ه تعري��ف غ�ير مبا�ش��ر؛
خ .الن�ش��ر� :إتاح��ة الإح�ص��اءات الر�س��مية والتحلي�لات الإح�صائي��ة واخلدم��ات
الإح�صائي��ة والبيان��ات الو�صفي��ة لكاف��ة امل�س��تخدمني؛
د .اال�ص��دار :ه��ي عملي��ة الن�ش��ر الت��ي ت�صب��ح م��ن خالله��ا الإح�ص��اءات الر�س��مية،
مب��ا يف ذل��ك الإح�ص��اءات املنقح��ة ،متاح��ة لعموم النا���س لأول مرة؛
ذ .الإنت��اج :ه��ي جمم��وع الأن�ش��طة املتعلق��ة بجم��ع البيان��ات ومعاجلته��ا وحتليله��ا
وتخزينه��ا لتجمي��ع الإح�ص��اءات الر�س��مية الالزم��ة؛
ر .التطوي��ر :ه��ي الأن�ش��طة الرامي��ة �إىل �إن�ش��اء وتعزي��ز وحت�س�ين الأ�س��اليب
واملفاهي��م واملعاي�ير والإج��راءات الإح�صائية امل�س��تخدمة يف �إنتاج الإح�صاءات
الر�س��مية ون�ش��رها والتوا�ص��ل م��ن خالله��ا؛
ز .البيان��ات الو�صفي��ة :ه��ي بيان��ات ووثائ��ق �أخ��رى ت�ص��ف البيان��ات الإح�صائي��ة
وت�شرح العمليات الإح�صائية بطريقة موحدة طبقا للموا�صفات املتعارف عليها
وذل��ك بتوف�ير معلوم��ات عن م�صادر البيانات واملناه��ج والتعاريف والت�صانيف
وط��رق �إحت�س��ابها وجودة بياناتها؛
���س .تن�س��يق الأن�ش��طة الإح�صائي��ة الوطني��ة :ه��و تزام��ن وتكام��ل الأ�س��اليب
والتف�صيالت والت�صنيفات والتعاريف واملفاهيم املتفق عليها دوليا بني منتجي
الإح�ص��اءات الر�س��مية ل�ضم��ان التنفي��ذ الناج��ح للربام��ج الإح�صائي��ة.
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و�ضعية اجلهاز
الإح�صائي اجله��از الإح�صائ��ي الوطن��ي ه��و هيئة/منظم��ة م�س��تقلة مهني��ا تتب��ع �س��لطة “وزي��ر
الوطني يف التخطيط/رئي���س ال��وزراء /رئي���س الدول��ة”.
احلكومة
جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي ه��و املنت��ج الرئي�س��ي للإح�ص��اءات الر�س��مية يف “ا�س��م
الدول��ة” وامل�س���ؤول ع��ن تن�س��يق جمي��ع الأن�ش��طة لتطوي��ر و�إنت��اج ون�ش��ر و�إي�ص��ال
الإح�ص��اءات الر�س��مية داخ��ل النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي بالت�ش��اور م��ع خمتل��ف
ال�ش��ركاء.
يج��ب عل��ى جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي �ضم��ان �إنت��اج الإح�ص��اءات الر�س��مية ب�ش��كل
موحد ويف الوقت املنا�سب ،وتوجيه ومراجعة تطبيق املنهجية واملعايري الإح�صائية،
و�إجراء البحوث واتخاذ الإجراءات الالزمة لتح�سني جودة الإح�صاءات الر�سمية
مهام اجلهاز
با�س��تمرار بالتعاون مع منتجي الإح�صاءات الر�س��مية الآخرين.
الإح�صائي
يق��دم جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي امل�ش��ورة للحكوم��ة والعموم ب�ش���أن الق�ضاي��ا املتعلقة
وم�س�ؤولياته
بجمع البيانات ،واملنهجية الإح�صائية ،والن�شر ،والتوا�صل من خاللها ،وا�ستخدام
الإح�ص��اءات .ال ميك��ن تكلي��ف جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي مب�س���ؤوليات تتعار���ض م��ع
املحددة يف قانون الإح�صاء.
املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية َّ
يق��وم اجله��از االح�صائ��ي الوطن��ي بجم��ع البيان��ات واملعلوم��ات الت��ي تغط��ي جمي��ع
جوان��ب احلي��اة م��ن م�صادره��ا املختلف��ة وتدوينه��ا وتبويبه��ا وحتليله��ا وا�س��تخراج
اح�صاءاته��ا وم�ؤ�ش��راتها ،مب��ا يف ذل��ك البيان��ات املت�أتية من ال�س��جالت االدارية يف
اجله��ات العام��ة واملن�ش���آت اخلا�صة.
تت�أل��ف ه��ذه اللجن��ة الفني��ة م��ن ممثل�ين ع��ن جمي��ع منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية
يف الدول��ة ،وتعم��ل عل��ى تن�س��يق كل الأن�ش��طة الإح�صائي��ة لنظ��ام الإح�ص��اء الوطني
وذل��ك حت��ت �إ�ش��راف اجله��از الإح�صائ��ي الوطن��ي .وت�ش��مل �أن�ش��طة جلن��ة تن�س��يق
جلنة تن�سيق الإح�ص��اءات الر�س��مية مناق�ش��ة ومراجع��ة م��ا يلي:
الإح�صاءات
�أ .برامج العمل الإح�صائي؛
الر�سمية
ب� .سيا�سة الن�شر والتوا�صل امل�شرتكة؛
ت .الإطار امل�شرتك ل�ضمان اجلودة وعالمة اجلودة املوحدة؛
ث .قواعد ال�سرية امل�شرتكة؛
ج .املنهجية واملعايري الإح�صائية املوحدة الواجب تطبيقها.
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�إنهاء فرتة
والية كبري
الإح�صائيني

ير�أ���س اجله��از الإح�صائ��ي الوطن��ي “كب�ير الإح�صائي�ين”
(املع�ين  -دون ت�أخ�ير-
َّ
م��ن قب��ل رئي���س الوزراء/رئي���س الدول��ة بن��اء عل��ى اق�تراح احلكوم��ة لف�ترة حم��ددة
مدتها “�”Xسنوات ،على �أ�سا�س وظيفة �شاغرة جديدة معلن عنها للعامة وم�سابقة
مفتوح��ة .وينبغ��ي �أن تخ�ض��ع �إج��راءات تعي�ين رئي���س اجله��از الإح�صائ��ي الوطن��ي،
وعند االقت�ضاء ،تعيني ر�ؤ�ساء منتجني �آخرين للإح�صاءات الر�سمية� ،إىل معايري
مهني��ة �ش��فافة وذات �صلة ومناف�س��ة مفتوحة.
ال ميك��ن �إنه��اء ف�ترة والي��ة كب�ير الإح�صائي�ين قب��ل انق�ض��اء �أجله��ا لأي �س��بب م��ن
الأ�س��باب املتعلق��ة باملب��ادئ الإح�صائي��ة �إال للدواف��ع التالي��ة:
�أ .ا�ستقالة كبري الإح�صائيني؛
ب� .سحب اجلن�سية؛
ت .ق��رار حمكم��ة يعل��ن في��ه �أن كب�ير الإح�صائي�ين غ�ير ق��ادر عل��ى العم��ل� ،أو �أن
قدرت��ه عل��ى العمل حمدودة؛
ث .حك��م قان��وين �ص��ادر ع��ن حمكمة ب�ش���أن جرمية متعمدة �أو �س��جن وفقا حلكم
املحكمة القانوين؛
ج .وفاة كبري الإح�صائيني ،ويف هذه احلالة تعترب الواجبات منتهية.
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6.3

م�س�ؤوليات
كبري
الإح�صائيني

7.3

تفوي�ض
املنتجني
الآخرين
للإح�صاءات
الر�سمية

امله��ام املن�صو���ص عليه��ا يف ه��ذا القان��ون تكف��ل اال�س��تقالل املهن��ي للموظف�ين امل�س���ؤولني.
يت��وىل كب�ير الإح�صائي�ين تعزي��ز اال�س��تقاللية املهني��ة للنظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي وقي��ادة
التطوي��ر اال�س�تراتيجي للإح�ص��اءات الر�س��مية وال�ش��راكات وعالق��ات �أ�صح��اب امل�صلح��ة
م��ن �أج��ل تعزي��ز قيم��ة الإح�ص��اءات الر�س��مية .ميث��ل كب�ير الإح�صائي�ين النظ��ام الإح�صائي
الوطن��ي عل��ى امل�س��تويني الوطن��ي والدويل ويتوىل تن�س��يق التعاون ال��دويل للنظام الإح�صائي
الوطني.
يج��ب �أن يك��ون كب�ير الإح�صائي�ين م�س���ؤوال ع��ن الإدارة التنفيذي��ة العام��ة جله��از الإح�ص��اء
الوطن��ي وموظفي��ه ،مب��ا يف ذل��ك مكاتب��ه املركزي��ة واملحلي��ة (�إن �أمك��ن) ،وف��ق الت�ش��ريعات
الإح�صائي��ة الوطني��ة واال�س��تقالل املهن��ي .كم��ا يتع�ين علي��ه اتخ��اذ ق��رارات م�س��تقلة ب�ش���أن
الهيكل التنظيمي للجهاز ،ومهام وتعيينات املوظفني وكذلك ب�ش�أن ا�ستخدام املوارد املتاحة
ل��دى اجلهاز.
يق��رر كب�ير الإح�صائي�ين حمت��وى الربام��ج الإح�صائي��ة املتع��ددة ال�س��نوات وال�س��نوية مب��ا
يف ذل��ك املخرج��ات الإح�صائي��ة وتقاري��ر التنفي��ذ بالت�ش��اور م��ع م�س��تخدمي الإح�ص��اءات
وغريه��م م��ن منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية.
يج��وز لكب�ير الإح�صائي�ين �إ�ص��دار معايري ومب��ادئ توجيهية- ،مثل و�ض��ع اللوائح القانونية-
عل��ى م�س��توى النظ��ام الإح�صائ��ي ل�ضم��ان الت��زام جمي��ع منتج��ي البيان��ات والإح�ص��اءات
الر�س��مية بتطوي��ر وانت��اج ون�ش��ر �إح�ص��اءات ر�س��مية مت�س��قة وعالي��ة اجل��ودة.
ميك��ن لكب�ير الإح�صائي�ين �أن ي�� ّروج ا�س��تخدام واعتم��اد املعايري والتف�صي�لات والت�صنيفات
وامل�صطلح��ات املطبق��ة يف الإح�ص��اءات الر�س��مية واملطبق��ة �أي�ض��ا م��ن قب��ل امل�س��تجيبني يف
جمي��ع امل�س��وح ومقدم��ي البيانات وال�س��جالت الإداري��ة والعموم.
كذل��ك يج��ب عل��ى كب�ير الإح�صائي�ين ت�س��هيل التف�س�ير ال�صحي��ح للإح�ص��اءات ويح��ق ل��ه
التعلي��ق عل��ى كيفي��ة ا�س��تخدام الإح�ص��اءات وح��ول �إ�س��اءة ا�س��تخدامها.
ً
يج��ب �أن يك��ون منتج��و الإح�ص��اءات الر�س��مية الآخ��رون كيان��ات م�س��تقلة مهني��ا له��ا �أن�ش��طة
ح�صري��ة �أو �أ�سا�س��ية تتعل��ق بتطوي��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية و�إنتاجها ون�ش��رها و�إي�صالها.
يك��ون ر�ؤ�س��اء الكيان��ات الأخ��رى املنتج��ة للإح�ص��اءات الر�س��مية م�س���ؤولني ع��ن تطوي��ر
الإح�ص��اءات الر�س��مية و�إنتاجه��ا ون�ش��رها و�إبالغه��ا ،عل��ى النح��و املح��دد يف الربنام��ج
الإح�صائ��ي ال�س��نوي.
يتم تعيني ر�ؤ�س��اء منتجي الإح�صاءات الر�س��مية الآخرين على �أ�سا���س وظيفة �ش��اغرة معلن
عنها ويف �إطار مناف�سة مفتوحة ت�ستند على �أ�سا�س الكفاءة املهنية ذات ال�صلة.
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تعريف املجل�س ينبغ��ي عل��ى املجل���س اال�ست�ش��اري للإح�ص��اء �إ�س��داء امل�ش��ورة للحكوم��ة وكب�ير الإح�صائي�ين
اال�ست�شاري ب�ش�أن الق�ضايا ذات الأهمية اال�سرتاتيجية للإح�صاءات الر�سمية لـ “ا�سم الدولة” يجب �أن
للإح�صاء تكون والية املجل���س اال�ست�ش��اري الإح�صائي وتكوينه ،وكذلك �أعماله ،علنية.
يتك��ون املجل���س اال�ست�ش��اري للإح�ص��اء عل��ى الأقل م��ن “ الرقم” �أع�ضاء يت��مّ تعيينهم لتمثيل
�أو�س��ع نط��اق ممك��ن م��ن خمتل��ف فئ��ات امل�س��تخدمني .ويج��ب �أال ي�ش��كل ممثلي القط��اع العام
تكوين املجل�س
الأغلبية يف املجل���س اال�ست�ش��اري للإح�صاء .كذلك يجب �أن يكون كبري الإح�صائيني ع�ضوا
اال�ست�شاري
يف املجل���س اال�ست�ش��اري للإح�ص��اء ،ويت��وىل جه��از الإح�ص��اء مه��ام الأمان��ة العام��ة .وي َ��زّود
الإح�صائي
جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي املجل���س اال�ست�ش��اري للإح�ص��اء بامل��وارد الكافي��ة وال�ضروري��ة
لتغطي��ة تكالي��ف �أداءه.
تعيني �أع�ضاء يت��م تعي�ين �أع�ض��اء املجل���س اال�ست�ش��اري للإح�ص��اء م��ن قب��ل “احلكومة/رئي���س الدولة” بناء
املجل�س
على اقرتاح الهيئات �أو املجموعات التي �سيتم متثيلها .وتقت�صر فرتة توليهم املن�صب على
اال�ست�شاري “الرق��م” �س��نوات .ينتخ��ب املجل���س اال�ست�ش��اري للإح�ص��اء م��ن ب�ين �أع�ضائ��ه رئي�س��ا ،ويتوىل
للإح�صاء كب�ير الإح�صائي�ين توفري الأمانة العامة للمجل���س اال�ست�ش��اري للإح�صاء.

4.4

مهام املجل�س
اال�ست�شاري
للإح�صاء

5.4

تعريف
الهيئات
اال�ست�شارية
الأخرى

يتوىل املجل�س الإح�صائي اال�ست�شاري املهام التالية:
�أ .تق��دمي مقرتح��ات م��ن �أج��ل التطوي��ر اال�س�تراتيجي للإح�ص��اءات الر�س��مية و�ضم��ان �أن
تعك���س الربام��ج الإح�صائي��ة احتياج��ات املجتم��ع و�أولوياته م��ن املعلومات؛
ب .تعزي��ز ال�ش��فافية وامل�س��اءلة يف نظ��ام الإح�ص��اء الوطن��ي وتقيي��م تنفي��ذ الربام��ج
الإح�صائي��ة ومتابع��ة عملي��ة تنفي��ذ �أن�ش��طة التطوي��ر اال�س�تراتيجي؛
ت .العم��ل عل��ى �ضم��ان اح�ترام املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية وتقيي��م م��دى
االمتث��ال له��ا؛ وتق��دمي امل�ش��ورة ب�ش���أن ق�ضاي��ا االمتث��ال لها؛
ث .الت�ش��جيع عل��ى ا�س��تخدام الإح�ص��اءات الر�س��مية ك�أ�سا���س �أدل��ة لل�سيا�س��ات العام��ة
والتقيي��م واتخ��اذ الق��رار؛
ج� .إب��داء ال��ر�أي يف الربام��ج الإح�صائي��ة متع��ددة ال�س��نوات وال�س��نوية وعملي��ات تنفيذه��ا
والنظ��ر يف انعكا�س��ات تخ�صي���ص امليزاني��ة عل��ى تنفي��ذ الربام��ج الإح�صائي��ة؛
ح .اعتم��اد النظ��ام الداخل��ي للمجل���س اال�ست�ش��اري للإح�ص��اء لتنظي��م �أعمال��ه ومهام��ه،
وكيفي��ة �صن��ع الق��رار فيه
خ .يج��وز للمجل���س اال�ست�ش��اري الإح�صائ��ي �إج��راء تقييم��ات خارجي��ة م�س��تقلة ملج��االت �أو
�أن�ش��طة �أو كيان��ات تنظيمي��ة حم��ددة �ضم��ن النظام الإح�صائ��ي الوطني.
يج��وز لكب�ير الإح�صائي�ين �إن�ش��اء هيئ��ات ا�ست�ش��ارية �أخ��رى ت�ض��م �أع�ض��اء م��ن داخ��ل
النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي وخارج��ه ،دعما للأن�ش��طة اال�س�تراتيجية واملنهجية يف
الإح�ص��اءات الر�س��مية .وتك��ون والي��ات ه��ذه الهيئ��ات وتكوينه��ا ،ف�ضال ع��ن عملها،
علنية.
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1.5

92

تن�سيق
الأن�شطة
الإح�صائية
الوطنية

يتوج��ب عل��ى جه��از الإح�ص��اء الوطني �إ�ص��دار معايري ومبادئ توجيهي��ة تط َّبق على
جمم��ل النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي .ويج��ب على منتجي الإح�صاءات الر�س��م ّية يف
النظام الإح�صائي ا�ستخدام هذه املفاهيم والتعريفات والتف�صيالت والت�صنيفات
والأ�س��اليب املوح��دة واملتف��ق عليه��ا دولي��ا ووف��ق م��ا يق��رره جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي
�أينم��ا �أمك��ن ذل��ك .ويع��زز جه��از الإح�ص��اء الوطني املمار�س��ات املوح��دة يف النظام
الإح�صائي الوطني ب�أ�س��ره.
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2.5

برجمة
الأن�شطة
الإح�صائية
الوطنية

3.5

معايري
االعتماد
ملنتجي
الإح�صاءات
الر�سمية

4.5

الإبالغ عن
الربامج
الإح�صائية

5.5

هدف ونطاق
الربنامج
الإح�صائي
متعدّد
ال�سنوات

يت��وىل جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي مهم��ة و�ض��ع اخلط��ط والربام��ج الإح�صائي��ة ،مب��ا
يف ذلك الربنامج الإح�صائي متعدد ال�سنوات والربنامج الإح�صائي �سنوي ،وذلك
بالت�شاور الوثيق مع منتجي البيانات الإدارية وم�ستخدمي الإح�صاءات واملجيبني.
ويج��ب �أن تك��ون ه��ذه الربام��ج الإح�صائي��ة ،ركي��زة رئي�س��ية للإدارة اال�س�تراتيجية
والت�ش��غيلية الفعالة ولتن�س��يق الأن�شطة يف النظام الإح�صاء الوطني.
كم��ا ي�ش��ارك منتج��و الإح�ص��اءات الر�س��مية الآخ��رون يف العملي��ة ويقدم��ون �إىل
جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي املعطي��ات الالزم��ة لتنفي��ذ ه��ذه املهم��ة.
يق��رر كب�ير الإح�صائي�ين �إدراج املنتج�ين يف النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي كمنتجني
للإح�ص��اءات الر�س��مية ،و�إدراج خمرجاته��م والأن�ش��طة ذات ال�صل��ة يف م�ش��اريع
الربام��ج الإح�صائي��ة بن��ا ًء عل��ى عملية �ش��فافة وموثقة با�س��تخدام املعاي�ير التالية:
�أ�	.أن يثب��ت املنت��ج قدرت��ه وا�س��تعداده لالمتث��ال لأح��كام قانون الإح�ص��اء ومبادئ
الإح�ص��اءات الر�س��مية،
ب .يج��ب �أال تك��ون املخرج��ات والأن�ش��طة الإح�صائي��ة مماثل��ة لتل��ك الت��ي يقوم بها
عبء �إ�ض��ايف على املجيبني
منتج��ون �آخ��رون ويج��ب �أال ت���ؤدي �إىل ٍ
يت��وىل جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي ،بالتن�س��يق الوثي��ق م��ع منتج��ي الإح�ص��اءات
الر�س��مية الآخري��ن ،م�س���ؤولية الإب�لاغ ع��ن تنفي��ذ الربام��ج الإح�صائي��ة ،والإف��ادة
ب�ش���أن �أدائه��ا والتداب�ير املتخ��ذة لتح�س�ين الربام��ج والأن�ش��طة امل�س��تقبلي �إذا ل��زم
الأمر .وحتال التقارير �إىل املجل�س اال�ست�شاري الإح�صائي �أو �أي هيئة �أخرى متثل
م�س��تخدمي الإح�ص��اء لإب��داء ال��ر�أي.
و ُيعلن عن تقارير التنفيذ ور�أي املجل�س اال�ست�شاري الإح�صائي.
يت��م و�ض��ع برنام��ج �إح�صائ��ي متعدد ال�س��نوات للنظ��ام الإح�صائ��ي الوطني لتحديد
التطوي��ر اال�س�تراتيجي للإح�ص��اءات الر�س��مية ل��ـ “ا�س��م الدول��ة” ،به��دف تلبي��ة
احتياج��ات امل�س��تخدمني احلالي��ة واجلديدة.
كم��ا يج��ب �أن يوف��ر الربنام��ج الإح�صائ��ي متع��دد ال�س��نوات ر�ؤي��ة و�أولوي��ات لتطوي��ر
النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي لل�س��نوات “ خم�س��ة �أو ع��دد �آخ��ر” التالي��ة ،و�إجن��از
عمليات الت�سليم املطلوبة و�إجراءات التطوير ،مع مواءمة ذلك مع املوارد الالزمة.

6.5

هدف ونطاق
الربنامج
الإح�صائي
ال�سنوي

6.5

اعتماد
الربامج
الإح�صائية

6.5

يت��م و�ض��ع برنام��ج �إح�صائ��ي �س��نوي للنظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي كل ع��ام لإعط��اء
الطاب��ع الت�ش��غيلي للربنام��ج الإح�صائ��ي متع��دد ال�س��نوات ولتحدي��ث قائم��ة منتج��ي
الإح�ص��اءات الر�س��مية مب��ا يف ذل��ك:
�أ .الإح�صاءات الر�سمية التي �سيتم �إ�صدارها؛
ب .امل�س��وحات الإح�صائي��ة الت��ي �س��يتم �إجراءه��ا م��ن قب��ل منتج��ي الإح�ص��اءات
الر�س��مية وتقدي��ر ع��بء اال�س��تجابة؛
ت .جمي��ع عملي��ات نق��ل البيان��ات الإداري��ة �أو بيان��ات م��ن م�ص��ادر �أخ��رى �إىل
منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية؛
ث�	.أن�ش��طة التطوي��ر الرئي�س��ية اخلا�ص��ة بالإح�ص��اءات الر�س��مية الت��ي تعت�بر
ذات �أولوي��ة ،مب��ا يف ذل��ك برام��ج التدري��ب الرئي�س��ية ،الت��ي يتع�ين على منتجي
الإح�ص��اءات الر�س��مية تنفيذه��ا؛
ج .ال�سجالت الإح�صائية التي يجب حفظها وتطويرها.
يق��دم اجله��از الإح�صائ��ي الوطن��ي الربام��ج الإح�صائي��ة متع��ددة ال�س��نوات
وال�س��نوية �إىل املجل���س اال�ست�ش��اري للإح�صاء �أو �إىل هيئة �أخرى متثل م�س��تخدمي
الإح�ص��اءات لإب��داء ال��ر�أي وم��ن َث َّ��م اعتمادها الح ًقا من طرف الهيئة املنا�س��بة يف
موع��د ال يتج��اوز “� ”3-2أ�ش��هر قب��ل ب��دء الف�ترة املرجعي��ة للربنام��ج.
ال يج��وز للهيئ��ة الت��ي تواف��ق عل��ى الربام��ج الإح�صائي��ة �أن تتدخ��ل يف الق�ضاي��ا الت��ي
يغطيها اال�ستقالل املهني� ،أو يف الأن�شطة الإح�صائية لل�سلطات الوطنية امل�ستقلة.

موارد للإنتاج توف�ير امل��وارد الب�ش��رية واملالي��ة والتقنية الكافية ملنتجي الإح�صاءات الر�س��مية من
الإح�صائي �أجل تنفيذ الربامج الإح�صائية.
الف�صل ال�ساد�س :جمع البيانات
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يح��ق ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية الو�ص��ول اىل جمي��ع البيان��ات �أي��ا كان
م�صدره��ا (�س��واء منه��ا البيان��ات العام��ة �أو اخلا�ص��ة) وجتميعه��ا عل��ى امل�س��توى
التفوي�ض
التف�صيل��ي املطل��وب ،مب��ا يف ذل��ك املعرف��ات ،جما ًن��ا وللأغرا���ض الإح�صائي��ة.
جلمع البيانات يلت��زم منتج��و الإح�ص��اءات الر�س��مية باحل��د م��ن ع��بء اال�س��تجابة و�إع��ادة
ا�س��تخدام البيان��ات املتوف��رة م��ع مراعاة م�صادرها� .إذا مل تك��ن امل�صادر متوفرة،
يج��وز احل�ص��ول عل��ى البيان��ات م��ن خ�لال امل�س��وحات الإح�صائي��ة.
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مهمة جمع
يج��ب �أن يق��ع ت�صمي��م عملي��ة جم��ع البيان��ات بطريق��ة يت ّ��م فيه��ا مراع��اة ج��ودة
البيانات بطرق
الإح�صائي��ات وتكالي��ف توف�ير البيان��ات وع��بء اال�س��تجابة.
م�س�ؤولة
ب�ص��رف النظ��ر ع��ن �أ�س��اليب جم��ع البيان��ات وم�صادره��ا ،ف���إن البيان��ات الت��ي
تفوي�ض
يح�صل عليها منتجو الإح�صاءات الر�سمية لأغرا�ض �إح�صائية تقع �ضمن واليتهم
مبعاجلة
ويتوج��ب عليه��م معاجلته��ا وتخزينه��ا ون�ش��رها واالت�ص��ال م��ن خالله��ا مب��ا يتواف��ق
البيانات
متام��ا م��ع �أح��كام ه��ذا القان��ون الإح�صائي.
داخل النظام
يح��ق ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية حتري��ر البيانات والتحقق م��ن �صحتها ،ودمج
الإح�صائي
البيان��ات م��ن م�ص��ادر خمتلفة وتنفيذ تكامل البيانات الفردية ح�صر ًيا للأغرا�ض
الوطني
الإح�صائية وا�ستخدام املنهجيات والتقنيات الإح�صائية ح�سب االقت�ضاء.
تبادل البيانات
�ضم��ن ح��دود الأح��كام املتعلق��ة بال�س��ر ّية الإح�صائي��ة ،يج��ب عل��ى منتج��ي
داخل النظام
الإح�ص��اءات الر�س��مية تب��ادل البيان��ات والبيان��ات الو�صفي��ة �ضم��ن النظ��ام
الإح�صائي
الإح�صائ��ي الوطن��ي لتجن��ب �أي ازدواجي��ة يف جم��ع البيان��ات وحت�س�ين جودته��ا.
الوطني
�إعالم
املبحوثني يف يح��ق للمبحوث�ين الإط�لاع عل��ى �أغرا�ض امل�س��وحات الإح�صائية ونطاقها و�أ�سا�س��ها
الدرا�سات القانوين ،وكذلك ب�ش�أن ا�ستخدامات البيانات ،والتدابري الالزمة ل�ضمان �سريتها
اال�ستق�صائية
تك��ون امل�ش��اركة يف امل�س��وحات الإح�صائي��ة �إلزامي��ة (للكيان��ات اخلا�ص��ة والعام��ة).
امل�شاركة يف وميك��ن اعتب��ار م�ش��اركة الأ�ش��خا�ص والأ�س��ر املعي�ش��ية وجمي��ع املجيب�ين الآخرين يف
الإ�ستق�صاءات درا�س��ة ا�س��تق�صائية �إح�صائي��ة معين��ة �إلزامي��ة يف الربنام��ج الإح�صائ��ي ال�س��نوي
جلمي��ع املجيب�ين �أو بع���ض منه��م وللإجاب��ة ع��ن جميع الأ�س��ئلة �أو ع��ن بع�ضها.
يج��ب �أن تك��ون املعلوم��ات املقدمة يف امل�س��ح الإح�صائي �صحيح��ة وتقدم يف غ�ضون
م�س�ؤوليات الإط��ار الزمن��ي املطل��وب ،بال�ش��كل املطل��وب ودون مقاب��ل( .يف ح��االت ا�س��تثنائية،
امل�ستجيبني يج��وز ملنت��ج الإح�ص��اءات الر�س��مية �أن يق��رر مكاف���أة املجيب�ين م��ن الأ�س��ر املعي�ش��ية
عل��ى درا�س��ة ا�س��تق�صائية تفر���ض عبئا كبريا).
يج��ب تزوي��د منتج��ي الإح�صاءات الر�س��مية باملعلوم��ات ال�ضرورية الت��ي تخ ّول لهم
الو�صول �إىل امل�ستجيبني.
املتابعة مع
يح��ق ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية �إع��ادة االت�ص��ال باملجيب�ين يف ح��ال عدم تل ّقي
امل�ستجيبني
رد منه��م بحل��ول املوع��د النهائ��ي للإ�س��تق�صاء� ،أو �إذا مت الك�ش��ف ع��ن تناق�ض��ات �أو
ثغ��رات يف البيان��ات املجمع��ة.

9.6

10.6

يلت��زم مقدم��و البيان��ات الإداري��ة بتزوي��د منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية ،جما ًن��ا ،بالبيانات
تفوي�ض
الت��ي بحوزته��م ،مب��ا يف ذلك املعرفات ،على م�س��توى التفا�صيل الالزم��ة لإنتاج الإح�صاءات
للو�صول �إىل الر�س��مية .كم��ا يلتزم��ون بتزويدهم بالبيانات الو�صفي��ة ،حيثما �أمكن ،من �أجل تقييم جودة
البيانات
البيانات.
الإدارية
يج��ب عل��ى مقدم��ي البيان��ات الإدارية احلفاظ على ا�س��تمرارية توف�ير البيانات الإدارية �إىل
�أق�صى حد ممكن..
التزام مزودي يتع�ين عل��ى م��زودي البيان��ات الإداري��ة ،قب��ل اتخ��اذ الق��رار ،ا�ست�ش��ارة جه��از الإح�ص��اء
الوطني ،وعند االقت�ضاء ،املنتجني الآخرين للإح�صاءات الر�سمية ،حني يخططون لتطوير
البيانات
جمموع��ة جدي��دة م��ن �آلي��ات جم��ع البيان��ات �أو تنفي��ذ مراجع��ة رئي�س��ية فيم��ا يتعل��ق بجم��ع
الإدارية
البيان��ات �أو معاجلته��ا بطريق��ة ق��د ت�ؤث��ر عل��ى البيان��ات املقدم��ة للإح�ص��اءات الر�س��مية.
بالت�شاور
يج��وز جله��از الإح�ص��اء الوطن��ي �إن�ش��اء �س��جالت �إح�صائي��ة واالحتف��اظ به��ا،
ال�س��تخدامها ح�ص��را لأغرا���ض �إح�صائي��ة .وت�ش�ير ال�س��جالت الإح�صائي��ة �إىل
قوائ��م الوح��دات الإح�صائي��ة وخ�صائ�صها ،مبا يف ذل��ك امل ّعرفات ال�ضرورية لإنتاج
الإح�ص��اءات.

11.6

ال�سجالت
الإح�صائية

1.7

تعريف
البيانات
اخلا�ضعة
لل�سرية
الإح�صائية

البيان��ات الفردي��ة اخلا�ضع��ة لل�س��رية الإح�صائي��ة ه��ي البيان��ات الت��ي ت�س��مح بتحدي��د هوي��ة
الأ�ش��خا�ص الطبيعيني �أو املعنويني� ،إما ب�صورة مبا�ش��رة �أو غري مبا�ش��رة ،وبالتايل الك�ش��ف
ع��ن املعلوم��ات الفردي��ة .تخ�ض��ع املعلوم��ات التي ي�صرح ب�أنها من �أ�س��رار الدولة على �أ�سا���س
(ا�س��م القانون) ال�س��رية الإح�صائية.

2.7

اال�ستثناء من
ال�سرية

ال يج��وز ن�ش��ر الإح�ص��اءات ،الت��ي ق��د جتع��ل م��ن املمك��ن التع��رف عل��ى �ش��خ�ص طبيع��ي �أو
اعتباري ،والإبالغ عنها �إال �إذا �أعطى ال�شخ�ص موافقته على الك�شف عن البيانات ب�شكل ال
لب���س فيه .الإح�صاءات التي ت�ش�ير �إىل ال�س��لطات الوطنية �أو املحلية لي�س��ت حممية بال�سرية
الإح�صائي��ة ،م��ا مل يُعل��ن �أنه��ا م��ن �أ�س��رار الدول��ة .ميك��ن لرئي���س الإح�صائي�ين التن��ازل ع��ن
حماي��ة ال�س��رية الإح�صائي��ة للأ�ش��خا�ص االعتباري�ين الآخري��ن يف القط��اع الع��ام .قد يتنازل
كب�ير الإح�صائي�ين ع��ن حماي��ة ال�س��رية الإح�صائي��ة للبيان��ات املتاح��ة للجمه��ور ،وفق��ا
للت�ش��ريعات الأخ��رى ،م��ع مراع��اة ق�ضاي��ا اجل��ودة واملوثوقي��ة ذات ال�صل��ة.
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اال�ستخدام
احل�صري
للأغرا�ض
الإح�صائية

معاجلة
البيانات
بطريقة �آمنة
تخزين
البيانات
بطريقة �آمنة

يج��ب عل��ى منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية ا�س��تخدام البيان��ات الفردي��ة ح�صري��ا للأغرا�ض
الإح�صائي��ة .ال يج��وز ا�س��تخدام البيان��ات الفردي��ة الت��ي مت احل�ص��ول عليه��ا لأغرا���ض
�إح�صائي��ة ح�صري��ا يف �أي حتقي��ق �أو مراقب��ة �أو �إج��راءات قانوني��ة �أو اتخ��اذ ق��رار �إداري �أو
�إج��راءات �أخ��رى مماثل��ة واملتعلق��ة ب�ش��خ�ص طبيع��ي �أو اعتب��اري م��ن قب��ل �أي �س��لطة حملي��ة
�أو منظمة دولية .ولكن يجوز ا�ستخدام البيانات الفردية كب ّينة �ضد من قدم معلومات غري
�صحيح��ة .يج��ب عل��ى كل منت��ج للإح�ص��اءات الر�س��مية حماي��ة البيان��ات ال�س��رية بطريقة ال
ميك��ن م��ن خالله��ا حتدي��د هوي��ة ال�ش��خ�ص الطبيع��ي �أو االعتب��اري� ،س��واء ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو
غري مبا�ش��ر؛ وكذلك ،التي قد ي�س��تخدمها طرف ثالث عندما يتم �أخذ جميع الو�س��ائل ذات
ال�صل��ة يف االعتب��ار.
يج��ب عل��ى كل منت��ج للإح�ص��اءات الر�س��مية حماي��ة البيان��ات الفردي��ة واملجامي��ع
والإح�ص��اءات ال�س��رية قب��ل �إ�صداره��ا؛ واتخ��اذ جميع التداب�ير التنظيمي��ة والإدارية والفنية
الالزم��ة ملن��ع و�ص��ول الأ�ش��خا�ص غ�ير امل�ص��رح له��م.
ميك��ن ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية معاجل��ة وتخزي��ن البيان��ات الفردي��ة با�س��تخدام
معرف��ات ط��وال الف�ترة الالزم��ة للأغرا���ض الإح�صائي��ة

ال يج��وز ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية الإف�ص��اح ع��ن البيان��ات الفردي��ة لأي م�س��تخدم،
�إال يف ظ��ل تنظي��م �ص��ارم مللف��ات اال�س��تخدام الع��ام والبيان��ات الفردي��ة لأغرا���ض البحث مبا
يتما�ش��ى م��ع لوائ��ح قان��ون الإح�صاء.
اال�ستخدام
ال يج��وز ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية �إنت��اج و�إ�ص��دار ملف��ات اال�س��تخدام الع��ام م��ن
العام والو�صول
البيان��ات الفردي��ة �إال �إذا مت��ت معاجل��ة البيان��ات بحي��ث تت��م �إزال��ة املعرف��ات وبطريق��ة ال
�إىل البيانات
متكن من التعرف على الأ�ش��خا�ص الطبيعيني �أو االعتباريني ب�أي �ش��كل من الأ�ش��كال� ،س��واء
الفردية
ب�ش��كل مبا�ش��ر �أو غ�ير مبا�ش��ر .ولتحدي��د م��ا �إذا كان ميك��ن التعرف على ال�ش��خ�ص الطبيعي
�أو االعتب��اري ب�ش��كل غ�ير مبا�ش��ر ،يج��ب الأخ��ذ يف االعتب��ار جميع الو�س��ائل ذات ال�صلة التي
ميك��ن ا�س��تخدامها ب�ش��كل معق��ول مب��ا يف ذل��ك �أي معلوم��ات من�ش��ورة �أخ��رى.
الو�صول �إىل
يح��ق جله��از الإح�ص��اء الوطن��ي واملنتج�ين الآخري��ن للإح�صاءات الر�س��مية تب��ادل البيانات
البيانات
الفردية ،مبا يف ذلك املعرفات والبيانات ال�س��رية الأخرى ،ح�صريًا للأغرا�ض الإح�صائية
الفردية
ويف جمال اخت�صا�ص كل منهم يف الإح�صاءات الر�س��مية.
اخلا�صة
يج��ب �أن يفو���ض كب�ير الإح�صائي�ين كل عملي��ة نق��ل م��ن هذا القبي��ل و�أن يتم توثيق ال�ش��روط
بالنظام
يف اتفاقي��ة موقع��ة .كم��ا يج��ب و�ض��ع قائم��ة بجمي��ع عمليات الإر�س��ال واتاحته��ا للجمهور عند
الإح�صائي
الطلب.
الوطني
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الو�صول �إىل
البيانات
ال�سرية
لأغرا�ض
البحث

يج��وز ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية ،عند الطل��ب ،منح حق الو�ص��ول �إىل بياناتهم الفردية
مل�ش��اريع البحث العلمي مبا يتما�ش��ى مع ال�ش��روط والأحكام التي يحددها كبري الإح�صائيني
ح�سب املبادئ التالية:
�أ) ُين��ح الو�ص��ول للأغرا���ض الإح�صائي��ة والبحثي��ة فق��ط ،ولي���س لأي ا�س��تخدام �إداري �أو
ق�ضائ��ي �أو �أي ا�س��تخدام برجم��ي �آخ��ر ،وال لتب��ادل البيان��ات فيم��ا بعد؛
ب) يج��ب �أن ي�س��تند ق��رار من��ح ح��ق الو�ص��ول �أو ع��دم منح��ه �إىل و�ص��ف تف�صيل��ي للغر���ض
والأه��داف واملنهجي��ات؛
ج) يقت�ص��ر الو�ص��ول اىل البيان��ات ذات ال�صل��ة املبا�ش��رة وال�ضروري��ة لتحقي��ق غر���ض
و�أه��داف م�ش��روع البح��ث ح�صري��ا؛
د) ُين��ح الو�ص��ول جما ًن��ا �أو ب�س��عر يغط��ي تكالي��ف املعاجل��ة واخلدم��ات املبا�ش��رة للبيان��ات
فقط؛
ه) ال ت�شمل البيانات املقدمة لأغرا�ض البحث املعرفات؛
و) يج��ب �أن يق��دم منت��ج الإح�ص��اءات الر�س��مية �ضمان��ات �أمني��ة كافي��ة وحم��ددة لتقلي��ل
خماط��ر اخل�س��ارة �أو الو�ص��ول غ�ير امل�ص��رح ب��ه �أو الإت�لاف �أو التعدي��ل �أو الك�ش��ف غ�ير
املق�ص��ود �أو غ�ير املنا�س��ب ع��ن البيان��ات الفردي��ة الت��ي يت��م من��ح الو�ص��ول �إليه��ا لأغرا�ض
البحث؛
ز) يج��ب �إتاح��ة قائم��ة بجمي��ع ت�صاري��ح الو�ص��ول �إىل البيان��ات لأغرا���ض البح��ث عن��د
امل�س��اءلة؛
ح) يج��ب �إتاح��ة تقاري��ر البح��ث والتحلي�لات القائم��ة عل��ى نتائ��ج الو�ص��ول �إىل البيان��ات
الإح�صائي��ة للجمه��ور.
قب��ل �أن ي���أذن منت��ج الإح�ص��اءات الر�س��مية ويف جم��ال م�س���ؤوليته ،بالو�ص��ول �إىل البيان��ات
الفردي��ة اخلا�ضع��ة لل�س��رية الإح�صائي��ة للبح��ث العلم��ي ،يج��ب الت�أك��د م��ن �أن الط��رف
امل�س��تفيد لديه البنية التحتية التقنية و�إطار احلماية الكاملة للبيانات ال�س��رية وف ًقا للقانون
الإح�صائ��ي.
ميك��ن ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية حتدي��د �س��عر كتعوي���ض ع��ن التكالي��ف الإ�ضافي��ة الت��ي
يتكبده��ا �إع��داد البيان��ات ،عل��ى النح��و املنظ��م يف [ا�س��م القان��ون القان��وين].

9.7

10.7

ي�سري االلتزام بال�سرية عند تويل مهام يف الإح�صاءات الر�سمية ل ــ:
�أ) جمي��ع املوظف�ين الدائم�ين وامل�ؤقت�ين يف جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي وغريه��م م��ن منتج��ي
الإح�ص��اءات الر�س��مية؛
التزام ال�سرية
ب) �أي �أ�شخا�ص �آخرين خمول لهم الو�صول �إىل البيانات اخلا�ضعة لل�سرية الإح�صائية.
يظ��ل االلت��زام ملزمً��ا حت��ى بع��د توق��ف ال�ش��خ�ص ع��ن وظائف��ه ال��واردة يف النقطت�ين (�أ) و
(ب) �أع�لاه.
ميك��ن ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية التعاق��د م��ع ط��رف ثال��ث ،عل��ى �أج��زاء م��ن امله��ام
املتعلقة بالإنتاج الإح�صائي �أو �أن�ش��طة الدعم عندما ميكن �ضمان احلماية الكاملة لل�س��رية
التعاقد مع الإح�صائي��ة واال�س��تقالل املهن��ي.
طرف ثالث كم��ا يتوج��ب عل��ى م��ن يج��ري التعاق��د معه��م احلف��اظ عل��ى �س��رية البيان��ات
وا�س��تخدامها ح�ص��را لأداء مهامه��م املتعاق��د عليه��ا و�ضم��ن امل��دة املح��ددة يف
اتفاقي��ات العق��د.
الف�صل الثامن :جودة الإح�صاءات الر�سمية
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االلتزام
باجلودة

يلت��زم منتج��و الإح�ص��اءات الر�س��مية بتقيي��م وحت�س�ين ج��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية ب�صف��ة
م�ستم ّرة فيما يتعلق مبالءمتها ودقتها وموثوقيتها وح�سن توقيت �إتاحتها وااللتزام مبواعيد
ن�شرها ،وكذلك �شفافيتها وو�ضوحها وات�ساقها وقابليتها للمقارنة.
ل�ضم��ان اجل��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية ،يخ�ض��ع تطويره��ا و�إنتاجه��ا ون�ش��رها ملعاي�ير
يخ�ص نطاقها ومفاهيمها وتعاريفها ووحداتها وت�صنيفاتها.
حمددة و�أ�ساليب من�سقة فيما ّ
ويت��م ذل��ك وف ًق��ا ملب��ادئ الإح�ص��اءات الر�س��مية عل��ى النح��و املح��دد يف القان��ون الإح�صائ��ي
واملعاي�ير والتو�صي��ات الإح�صائي��ة املتف��ق عليه��ا دول ًي��ا.
لتح�س�ين ج��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية ،يح��ق ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية حتري��ر
البيانات والتحقق من �صحتها ،ودمج البيانات من م�صادر خمتلفة ،والربط بني ال�سجالت
ومطابق��ة البيان��ات الفردي��ة ح�صر ًي��ا للأغرا���ض الإح�صائي��ة وا�س��تخدام تقني��ات و�أ�س��اليب
التقدي��ر الإح�صائ��ي ل�س��د الفج��وات.
ينبغ��ي عل��ى منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية وبطريق��ة موح��دة ،توثي��ق امل�ص��ادر والأ�س��اليب
امل�س��تخدمة يف عملي��ة الإنت��اج ،ف�ض�لا ع��ن جمموعات البيانات الناجت��ة عنها .ويجب �إبقاء
امل�ستخدمني على ع ٍلم مب�صادر وطرق الإنتاج الإح�صائي وجودة املخرجات الإح�صائية
من خ�لال البيانات الو�صفية

2.8

يتم ا�ست�شارة امل�ستخدمني بانتظام فيما يتعلق بجودة الإح�صاءات الر�سمية.
ي�س��عى منتج��و الإح�ص��اءات الر�س��مية للح�ص��ول عل��ى اال�س��تجابة من امل�س��تجيبني لتح�س�ين
جودة جمع البيانات واخلدمات امل�س��داة من طرفهم.
تقييم اجلودة يج��وز ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية التع��اون م��ع الأو�س��اط العلمي��ة لتقيي��م وحت�س�ين
املنهجي��ة الإح�صائي��ة وت�ش��جيع العم��ل التحليل��ي با�س��تخدام الإح�ص��اءات الر�س��مية.
ميك��ن خل�براء داخلي�ين وخارجي�ين �إج��راء تقييم��ات للبيئ��ة امل�ؤ�س�س��ية للنظ��ام الإح�صائ��ي
وكذل��ك الأن�ش��طة الإح�صائي��ة واملخرج��ات التابع��ة له.
الف�صل التا�سع :ن�شر املخرجات الإح�صائية والتوا�صل بها

1.9

2.9

3.9

4.9

5.9
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يج��ب ن�ش��ر الإح�ص��اءات الر�س��مية و�إر�س��الها يف الوق��ت املنا�س��ب وبطريق��ة �آني��ة ودقيق��ة
ن�شر
الإح�صاءات وبطريقة فعالة مع االمتثال الكامل للقانون الإح�صائي ،ال �سيما فيما يتعلق بحماية ال�سرية
والتوا�صل بها الإح�صائية و�ضمان الو�صول املتكافئ واملتزامن على النحو املطلوب مبوجب مبد�أ احلياد.
يق��وم ّكل منت��ج للإح�ص��اءات الر�س��مية بتحدي��د الروزنام��ة الإح�صائي��ة املبدئي��ة
الروزنامة لن�ش��ر الإح�ص��اءات وذل��ك بو�ض��ع ج��دول زمن��ي م�س��بق قب��ل [� ]3 - 2أ�ش��هر عل��ى الأق��ل
املبدئية لن�شر م��ع الإ�ش��ارة �إىل تواري��خ و�أوق��ات الن�ش��ر املخط��ط له��ا .كم��ا يج��ب �إب�لاغ العم��وم ب���أي تغي�ير
الإح�صاءات يطر�أ على تاريخ الن�ش��ر املحدد م�س��بقا وحتديد تاريخ جديد للن�ش��ر و�إعالنه للعموم يف
غ�ض��ون ف�ترة زمني��ة معقول��ة.
ينبغ��ي �أن تك��ون الن�ش��رات الإح�صائي��ات الر�س��مية م�صحوب��ة ببيان��ات و�صفي��ة وتعليق��ات
تو�ضيحي��ة ،و�إتاح��ة جمي��ع امل�س��تخدمني الو�ص��ول �إليه��ا جما ًن��ا .ويج��وز ملنتج��ي الإح�صاءات
الر�س��مية حتدي��د �س��عر املطبوع��ات وغريه��ا م��ن امل��واد ،عل��ى النح��و املن�صو���ص علي��ه يف
الن�شرات
[ا�س��م القان��ون] .يج��ب متيي��ز الإح�صائي��ات الر�س��مية بو�ض��وح ع��ن �أي �إح�صائي��ات �أخ��رى
الإح�صائيات
يتم ت�صحيح الأخطاء املكت�ش��فة يف الإح�صائيات الر�س��مية املن�ش��ورة ،ون�ش��ر
عند ن�ش��رهاّ .
الر�سمية
الت�صحيح��ات و�إب�لاغ امل�س��تخدمني يف �أق��رب وق��ت ممك��ن.
يح��ق للم�س��تخدمني ا�س��تخدام الإح�ص��اءات الر�س��مية والبيان��ات الو�صفي��ة ذات ال�صل��ة يف
منتجاته��م اخلا�ص��ة مع الإ�ش��ارة �إىل م�ص��در البيانات
ي�ضع جهاز الإح�صاء الوطني:
�سيا�سة ن�شر
�أ) �سيا�س��ة ن�ش��ر وات�ص��ال من�س��قة ومقرون��ة ب�إج��راءات �ش��فافة يت��م تطبيقه��ا ع�بر نظ��ام
الإح�صاءات
الإح�ص��اء الوطن��ي؛
الر�سمية
ب) م�صطلحات موحدة لن�شر جميع الإح�صاءات الر�سمية والتوا�صل بها.
التنقيحات يج��ب الإع�لان م�س��ب ًقا ع��ن التنقيح��ات الرئي�س��ية الناجت��ة ع��ن التغي�يرات الت��ي تط��ر�أ عل��ى
املنهجيات.
الرئي�سية

1.10

توفري
اخلدمات
الإح�صائية

2.10

تقدمي خدمات
�أخرى

3.10

متويل
اخلدمات
الإح�صائية

4.10

�شفافية
اخلدمات
الإح�صائية

5.10

تقدمي خدمات
جمع البيانات
لأغرا�ض
�إح�صائية

1.11

امل�شاركة يف
�أن�شطة التعاون
الدويل
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الف�صل العا�شر :اخلدمات الإح�صائية
بن��ا ًء عل��ى طل��ب العم�لاء ،ميك��ن �أن يقدم منتجو الإح�صاءات الر�س��مية خدم��ات �إح�صائية
با�س��تخدام البيان��ات املتواف��رة لديه��م والت��ي مت جمعه��ا �أو احل�ص��ول عليه��ا لأغرا���ض
�إح�صائي��ة �أو تل��ك الت��ي و ّفره��ا العمي��ل .يجب �أال تنال خدم��ات املعاجلة الإح�صائية هذه من
�إنت��اج وج��ودة الإح�ص��اءات الر�س��مية �أو م�صداقي��ة النظ��ام الإح�صائ��ي الوطن��ي.
ت�س��ري �أح��كام ال�س��رية و�أح��كام اجل��ودة املن�صو���ص عليه��ا يف ه��ذا القان��ون عل��ى خدم��ات
املعاجل��ة الإح�صائي��ة وب�ش��كل كام��ل.
ميك��ن ملنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية تق��دمي البني��ة التحتي��ة لتكنولوجي��ا املعلوم��ات �أو
غريه��ا م��ن اخلدم��ات غ�ير الإح�صائي��ة �ش��ريطة �ضم��ان ال�س��رية الإح�صائي��ة واحلماي��ة
املادي��ة واملنطقي��ة للبيان��ات التي يتم جمعه��ا �أو احل�صول عليها لأغرا�ض �إح�صائية .بالنظر
للت�شريعات الد�ستورية الوطنية ،قد يكون من ال�ضروري الف�صل ال�صارم للبيانات من حيث
التنظي��م واملوظف�ين والنط��اق.
يتحم��ل العم�لاء التكالي��ف الإ�ضافي��ة املرتتب��ة ع��ن خدم��ات املعاجل��ة الإح�صائي��ة وفق��ا
لل�س��عر الذي يحدده منتج الإح�صاءات الر�س��مية ،كما هو من�صو�ص عليه يف [ا�س��م
القانون] .يتم االحتفاظ بالدخل املت�أتي من خدمات املعاجلة الإح�صائية من قبل منتج
الإح�ص��اءات الر�س��مية ،بحي��ث يغط��ي فق��ط التكالي��ف الإ�ضافي��ة لتنفي��ذ الن�ش��اط اخلدم��ي
وتطوير اخلدم��ات الإح�صائية الالزمة.
يج��ب �إب�لاغ العم��وم باخلدم��ات الإح�صائي��ة الت��ي يت��م �إجرا�ؤه��ا بانتظ��ام .كم��ا يج��ب �إتاح��ة
خمرج��ات اخلدم��ات الإح�صائي��ة ،الت��ي يت��م تقدميها جمان��ا ،اىل جانب بياناته��ا الو�صفية،
للعموم.
يق��وم منتج��و الإح�ص��اءات الر�س��مية بجم��ع بيان��ات حم��ددة بن��ا ًء عل��ى طل��ب �س��لطة دولي��ة �أو
وطني��ة �أو حملية.
ال تعت�بر اال�س��تجابة للم�س��وحات الت��ي يت��م �إجرا�ؤه��ا بغر���ض تق��دمي خدم��ات �إح�صائي��ة
تت�ضم��ن جم��ع البيان��ات (بنا ًء على طلب �س��لطة �أخرى) �إلزام ًيا للمبحوثني .ت�س��ري الأحكام
املتعلقة بامل�س��وحات الإح�صائية و�أحكام ال�س��رية و�أحكام اجلودة املن�صو�ص عليها يف قانون
الإح�ص��اء ب�ش��كل كام��ل عل��ى اخلدم��ات الإح�صائي��ة الت��ي تت�ضمن جم��ع البيانات.
الف�صل احلادي ع�شر :التعاون الدويل
يج��وز جله��از الإح�ص��اء الوطن��ي ،ومنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية الآخري��ن ،كل يف
جم��ال اخت�صا�ص��ه ،امل�ش��اركة بن�ش��اط وب�ش��كل فع��ال يف العم��ل ال��دويل لتطوي��ر املعاي�ير
والتو�صي��ات الإح�صائي��ة وتنفيذه��ا.
يك��ون جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي مرك��ز التن�س��يق جلمي��ع �أن�ش��طة التع��اون التقن��ي يف
جم��ال الإح�ص��اءات الر�س��مية ،وكذل��ك جلميع التقييمات الت��ي تبادر بها املنظمات
الدولية والتي تتعلق بالإح�صاءات الر�سمية ب�صرف النظر عن املجال الإح�صائي
واملنتج.

2.11

3.11

1.12

التبادل الدويل يت��وىل جه��از الإح�ص��اء الوطني تن�س��يق تبادل الإح�صاءات الر�س��مية بني املنظمات
للإح�صاءات وال�سلطات الدولية يف الدول الأجنبية مع مراعاة املتطلبات الت�شريعية.
يتي��ح جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي ومنتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية الآخري��ن ،عن��د
االقت�ضاء التبادل الطوعي للبيانات الفردية وغريها من البيانات ال�سرية لأغرا�ض
التبادل الدويل �إح�صائي��ة ح�ص��را يف جم��ال اخت�صا���ص منت��ج الإح�صاءات الر�س��مية لبلد �أجنبي.
يج��ب عل��ى جه��از الإح�ص��اء الوطن��ي الت�أك��د م��ن �أن املتلق��ي لدي��ه الإط��ار القان��وين
للبيانات
ال�لازم لتوف�ير احلماي��ة الكاملة للبيانات ال�س��رية.
الفردية
لأغرا�ض
يج��ب �أن تت ّ��م كل عملي��ات �إر�س��ال البيان��ات والإح�ص��اءات بع��د ت�صري��ح كب��ار الإح�صائيني
�إح�صائية يف الأنظمة الإح�صائية الوطنية املعنية ،ويجب توثيق ال�شروط يف اتفاقية تبادل موقعة .وال
تعف��ي ه��ذه االتفاقي��ات منتج��ي الإح�ص��اءات الر�س��مية م��ن م�س���ؤولية �ضم��ان �س��رية البيانات
املتبادل��ة .كم��ا يج��ب �إتاح��ة قائمة بجميع عمليات الإر�س��ال للعموم عند الطلب.
الف�صل الثاين ع�شر :االنتهاكات
تخ�ض��ع انته��اكات ال�س��رية املن�صو���ص عليه��ا يف قان��ون الإح�ص��اء للأح��كام
املن�صو���ص عليه��ا يف [ا�س��م الفع��ل القان��وين ،مث��ل القان��ون اجلنائ��ي] .كم��ا يجب �أن
تك��ون العقوب��ات املن�صو���ص عليه��ا فعال��ة ومتنا�س��بة ورادع��ة.
انتهاك ال�سرية تت ّ��م مقا�ض��اة �أي �ش��خ�ص �أو منظم��ة تتواف��ر لديه/ه��ا �إمكانية الو�ص��ول �إىل بيانات
الإح�صائية قبل ن�شرها� ،أو بيانات خا�ضعة لل�سرية الإح�صائية ،وي�ستخدم/ت�ستخدم املعلومات
لأغرا�ض �أخرى غري تلك التي ي�س��مح بها القانون الإح�صائي �أو تنتهك �س��رية هذه
البيان��ات ،وف ًق��ا مل��ا ينظم��ه [ا�س��م قان��ون قان��وين عل��ى �س��بيل املث��ال للمعام�لات يف
الأ�س��واق املالية لإ�س��اءة ا�س��تخدام املعلومات الداخلية].

2.12

عدم االلتزام
بتوفري
البيانات

تخ���ص
ُيغ�� ّرم ك ّل جمي��ب �أو كي��ان خا���ص (يق��دم بيان��ات ع��ن وح��دات �إح�صائي��ة ّ
غ�يره) ،مل��زم بتق��دمي بيان��ات فردي��ة ،ميتن��ع ع��ن توفريه��ا عم��دا� ،أو عن��د توف�ير
متعم��د لبيان��ات كاذب��ة �أو يف حال��ة ع��دم االمتث��ال لأح��كام تق��دمي البيان��ات [كم��ا يف
امل��ادة] ،كم��ا ه��و من�صو���ص علي��ه يف [ا�س��م القان��ون].

3.12

ال�سلوك
التع�سفي

يف حالة ال�س��لوك التع�س��في للمدعى عليه ،والذي تبني على �أنه �إ�س��اءة ا�س��تخدام �أو
تخوي��ف ملجمع��ي البيان��ات� ،أو التدخ��ل يف عملية اجلمع� ،أو انتحال �صفة امل�س���ؤولني
الإح�صائيني� ،أو ت�شجيع الآخرين على عدم االمتثال ،فقد يتم تغرمي املدعى عليه
على النحو املن�صو�ص عليه يف [ا�سم القانون].
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1.13

2.13

3.13

4.13
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الف�صل الثالث ع�شر :العالقة بالت�شريعات الأخرى
يج��ب تكيي��ف �أي عم��ل قان��وين �آخ��ر ي�ش�ير �إىل الإح�ص��اءات الر�س��مية ليتواف��ق م��ع
قان��ون الإح�ص��اء .يف حال��ة ت�ضارب الت�ش��ريعات ،ت�س��ري �أحكام قان��ون الإح�صاء �أو
مواد متعلقة �أي قان��ون �آخ��ر مبن��ي عل��ى قانون الإح�ص��اء �أو مذكور فيه.
بالإح�صاءات ال تعت�بر الإح�ص��اءات الت��ي تنتجه��ا ال�س��لطات وف ًق��ا لأطره��ا التنظيمي��ة اخلا�ص��ة
يف ت�شريعات به��ا والت��ي ال تتواف��ق م��ع �أح��كام القان��ون الإح�صائ��ي� ،إح�صاءات ر�س��مية.
�أخرى
يج��ب �أن يراع��ي تطوي��ر البيان��ات و�إنتاجه��ا ون�ش��رها �أح��كام [�أ�س��ماء الإج��راءات
القانونية ،مثل قانون االنفتاح على الأن�شطة احلكومية ،وقانون املحفوظات وما �إىل
ذل��ك] فق��ط �إذا كان��ت ه��ذه القوان�ين ال تتعار���ض م��ع قان��ون الإح�ص��اء.
العالقة بني قانون الإح�صاء وقانون البيانات ال�شخ�صية هي كما يلي [.]...
عندم��ا تت��م معاجل��ة البيان��ات ال�ش��خ�صية لأغرا���ض الإح�ص��اءات الر�س��مية،
عدم التق ُّيد
ق��د ين���ص القان��ون الإح�صائ��ي عل��ى ا�س��تثناءات م��ن احلق��وق امل�ش��ار �إليه��ا يف
بقانون حماية
قان��ون حماي��ة البيان��ات ال�ش��خ�صية [ميك��ن الرج��وع �إىل م��واد حم��ددة م��ن قان��ون
البيانات
حماي��ة البيان��ات ال�ش��خ�صية �أو �أي عم��ل قان��وين �آخ��ر] ،بالق��در ال��ذي ي�صب��ح �إنت��اج
ال�شخ�صية
الإح�صاءات الر�س��مية ،لدى مراعاة هذه القوانني �أمرا م�س��تحيال �أو تعيقه ب�ش��كل
خط�ير ،وبالت��ايل ،ف���إن ه��ذه اال�س��تثناءات �ضروري��ة لتنفي��ذ الربام��ج الإح�صائي��ة.
أحكام��ا للو�ص��ول
العالق��ة ب�ين القان��ون الإح�صائ��ي والقوان�ين الأخ��رى الت��ي حت��دد � ً
عدم التق ُّيد
�إىل البيان��ات الفردي��ة ه��ي كم��ا يل��ي :عند معاجل��ة البيانات لأغرا���ض الإح�صاءات
بالت�شريعات
الر�س��مية ،ق��د ين���ص القان��ون الإح�صائ��ي [ا�س��م القان��ون الآخ��ر] عل��ى ا�س��تثناءات
اخلا�صة
بااللتزام��ات [املحظ��ورات] امل�ش��ار �إليه��ا يف تل��ك الإج��راءات القانوني��ة الت��ي حت��دد
بالو�صول
أحكام��ا للو�ص��ول �إىل البيان��ات الفردي��ة ،بالق��در ال��ذي ي�صب��ح �إنت��اج الإح�ص��اءات
� ً
�إىل البيانات
الر�س��مية �أم�� ًرا م� ً
س��تحيل �أو يعي��ق ب�ش��كل خط�ير ،ومثل ه��ذه اال�س��تثناءات �ضرورية
الفردية
لتحقي��ق �أغرا���ض الإح�صاءات الر�س��مية.
االلتزام
با�ست�شارة يج��ب عل��ى �أي م�ؤ�س�س��ة عام��ة �أو �ش��خ�ص اعتب��اري ا�ست�ش��ارة جه��از الإح�ص��اء
الوطن��ي ب�ش���أن التح�ض�ير لقوان�ين جدي��دة �أو تعدي�لات عل��ى القوان�ين احلالي��ة
اجلهات
الإح�صائية والأن�ش��طة الأخرى ذات ال�صلة التي تنظر يف الأن�ش��طة التي تنفذ مبوجب القانون
فيما يتعلق الإح�صائ��ي وت�ؤث��ر ب�ش��كل مبا�ش��ر عليه��ا.
بالت�شريعات

 .3دليل عملي لهيكل تنظيمي منوذجي جلهاز �إح�صاء وطني
ب�صف��ة عا ّم��ة ،ي�ش��كل الهي��كل التنظيم��ي ،وي�س��مى �أحيا ًن��ا هي��كل التنظي��م الإداري �أو
اخلريط��ة التنظيمي��ة ،الهي��كل العظم��ي لأي م�ؤ�س�س��ة �أو منظم��ة �أو جه��ة حكومي��ة بحيث
يو�ض��ح التق�س��يمات والوح��دات التنظيمي��ة الت��ي تتك��ون منه��ا ،عل��ى �ش��كل م�س��تويات
متنا�سقة من االعلى �إىل اال�سفل ،ت�أخذ �شكال هرم ًيا وترتبط ببع�ضها بخطوط ال�سلطة
الت��ي تن�س��اب م��ن خالله��ا العالق��ات والأوام��ر والتعليمات.
وبالن�س��بة للهي��اكل التنظيمي��ة لأجه��زة الإح�ص��اء الوطني��ة ،فق��د ب ّين��ت الدرا�س��ة الت��ي
�أجراه��ا معه��د الإح�ص��اء الرتك��ي حت��ت رعاي��ة م�ؤمت��ر الإح�صائي�ين الأوروبيني خالل
عام��ي  2014و� 2015أ ّن��ه ميك��ن ت�صنيفه��ا �إىل ثالث��ة �أن��واع �أ�سا�س��ية ،والت��ي ُتع�� ّد الأك�ثر
�ش��يوعا على امل�س��توي العاملي:
(((

منتج��ا معي ًن��ا.
�أ) الهي��كل التق�س��يمي :الق�س��م ه��و جمموع��ة م��ن الوظائ��ف الت��ي تنت��ج ً
يتك��ون الهي��كل التق�س��يمي �أو هي��كل املُنت��ج م��ن �أق�س��ام قائم��ة بذاته��ا ،حي��ث تعتمد
الوح��دات عل��ى املج��االت الإح�صائي��ة امل�س���ؤولة ع��ن �إنت��اج منت��ج مع�ين.
ب) الهي��كل الوظيف��ي :وه��و الهي��كل التنظيم��ي ال��ذي تعتم��د في��ه الوح��دات عل��ى
الوظائ��ف ،حي��ث مت ّث��ل ك ّل وح��دة م��ن وح��دات الهي��كل وظيف��ة معين��ة �صل��ب جه��از
الإح�ص��اء الوطن��ي .عل��ى �س��بيل املث��ال ُتع�� ّد عملي��ة جم��ع البيان��ات �أو معاجلته��ا �أو
ن�ش��رها م��ن �ضم��ن وظائ��ف اجله��از.
ج) هي��كل امل�صفوف��ة :ه��ذا النوع من الهيكل هو مزيج من الهيكل التنظيمي الوظيفي
والتق�س��يمي ،مع ت�سل�سل �إداري مزدوج.
وي�ش��تغل حالي��ا البع���ض م��ن الأجه��زة الإح�صائي��ة يف البل��دان املتط��ورة عل��ى حتدي��ث
هياكله��م التنظيمي��ة متبع��ة نه��ج الإنت��اج الإح�صائ��ي املبن��ي عل��ى النه��ج «املوج��ه نح��و
العملي��ة» يف تطوي��ر تنظي��م العم��ل يف الأجه��زة .وتعت�بر الهيكل��ة املوجه��ة نح��و العملي��ة
مه ّمة� ،إذ تعطي املوظفني منظور ًا جديد ًا لكيفية القيام بعملهم ،بحيث يبد�أ املوظفون
يف العمليات من م�س��توى م�ؤ�س�س��ي �أو�س��ع بد ًال من م�س��توى معني يف امل�س��ح الإح�صائي.
ولك��ن م��ن الناحي��ة العملي��ة� ،أثبت��ت نتائ��ج ه��ذه التحديث��ات �أنّ �إع��ادة التنظي��م لي���س
اله�ين؛ حي��ث واج��ه البع���ض م��ن الأجهزة العديد من امل�ش��كالت عن��د تنفيذ هذا
بالأم��ر ِّ
_(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�ص يف التوا�صل بني الوحدات التنظيمية والعمل اجلماعي والتوثيق
للعملي��ات امل�ش�تركة ب�ين الوح��دات الإداري��ة ،وعدم الت��زام املوظف�ين بالتنظيم اجلديد
وغريها.
وب�صف��ة عام��ة ،يختل��ف تنظي��م الأجه��زة الإح�صائي��ة من بلد �إىل �آخ��ر باختالف البيئة
ال�سيا�سية والقانونية والظروف الوطنية املحددة لكل بلد .ويعتمد بالأ�سا�س على مدى
�إي�لاء ال�� ّدول �أهمي��ة للقط��اع وحر�صه��ا عل��ى تطوي��ر وتنظي��م العم��ل الإح�صائ��ي بالنظر
الحتياجاتها و�أولوياتها .كما �أنه لي�ست هناك طريقة ُمثلى وحيدة لهذه العملية ،ولكن
ميكن حتديد بع�ض القواعد الأ�سا�سية وامل�شرتكة والتي ميكن �أن يتق ّبلها اجلميع وميكن
تطبيقه��ا يف �إع��داد هي��اكل معظ��م الأجه��زة الإح�صائي��ة مبا فيها العربي��ة ،والتي تدعم
تنفي��ذ املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية وتعزي��ز دور امل�س��تخدمني وحتفي��ف
العبء عن املبحوثني ،وتخفي�ض التكاليف وزيادة الكفاءة ،ومن َث َّم ،تب�س��يط العمليات
وتوحيدها.
وتتمث��ل القواع��د الأ�سا�س��ية امل�ش�تركة الت��ي ميك��ن للأجه��زة الإح�صائي��ة �أن ت�س��تند
عليه��ا يف عملي��ة حتدي��ث �أو تطوي��ر هيكله��ا التنظيم��ي ،يف الأ�س���س التنظيمي��ة العلمي��ة
واملمار�س��ات الف�ضل��ى التالي��ة ،الت��ي �أثبت��ت كفاءتها عامل ًي��ا ،والتي يج��ب �إعتمادها لرفع
كف��اءة وفاعلي��ة اجله��از الإح�صائ��ي وحت�س�ين �أداءه وتطوي��ره:
	•	 حتديد الأن�شطة اجلديدة التي تق ّرر �إ�ضافتها �إىل �أعمال اجلهاز؛
	•	 جتميع الأعمال والن�ش��اطات املت�ش��ابهة واملتجان�س��ة واملتكاملة حتت تق�سيم تنظيمي
تخ�ص�ص��ي ،م��ن �أج��ل حتقي��ق �أق�ص��ى كف��اءة ممكنة يف تنفيذ الأعم��ال الالزمة ،مع
ّ
الرتكي��ز عل��ى الأن�ش��طة الرئي�س��ة الفني��ة (مث��ال ذل��ك :وح��دات ُتعن��ى بالإح�ص��اءات
االجتماعي��ة ،و�أخ��رى بالإح�ص��اءات االقت�صادية )... ،وجتميعها بال�ش��كل املنا�س��ب
وفق�� ًا لأهميته��ا يف حتقي��ق �أهداف اجلهاز؛
	•	 �إعط��اء الثق��ل واالهتم��ام املالئ��م للأن�ش��طة الرئي�س��ة الت��ي حتق��ق �أه��داف جه��از
الإح�ص��اء و�إفراده��ا بتنظي��م م�س��تق ّل؛
	•	 توف�ير املرون��ة واالن�س��يابية يف الهي��كل مب��ا يحق��ق �س��هولة الإج��راءات وان�س��يابها،
و�إمكاني��ة �إ�ضاف��ة وظائ��ف �أو وح��دات تنظيمي��ة يف امل�س��تقبل والتك ّي��ف ال�س��ريع م��ع
الظ��روف واملتغ�يرات ،م��ع �ضم��ان ع��دم االزدواجي��ة �أو التداخ��ل ب�ين مه��ام الوح��دات؛
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	•	 �إ�ش��راك امل�س���ؤولني واملوظف�ين من��ذ البداي��ة يف عملي��ة �إع��داد �أو حتدي��ث الهي��كل
التنظيمي و�أخذ �آرائهم لتجنب مقاومة التغيري وت�سهيل عملية التطبيق .ومن �ش�أن
ذل��ك ت�ش��جيعهم عل��ى الإب��داع وتق��دمي خدمات متميزة وتعزي��ز التزامهم يف حتقيق
الأه��داف املن�ش��ودة م��ن اال�س�تراتيجية اجلدي��دة للجهاز؛
	•	 حتقي��ق الت��وازن يف الهي��كل التنظيم��ي م��ن حي��ث حجم ون��وع وعدد وتبعي��ة الوحدات
التنظيمية؛
	•	 تقيي��م كف��اءة الهي��كل التنظيم��ي املبدئ��ي لقيا���س فعاليت��ه وم��دى ا�س��تجابته للمبادئ
الأ�سا�س��ية واملمار�س��ات الف�ضل��ى للإح�ص��اءات الر�س��مية وان�س��جامه م��ع احلوكم��ة
الر�ش��يدة للنظ��م الإح�صائي��ة املتط��ورة.
ونعر���ض فيم��ا يل��ي ،الوحدات الأ�سا�س��ية وامل�ش�تركة بني ج�� ّل الأجهزةالإخ�صائية والتي
نقرتح �إدراجها بالهيكل التنظيمي النموذجي جلهاز �إح�صاء:
	•	 الإح�ص��اءات االجتماعي��ة� :إح�ص��اءات ال�س��كان وامل�س��اكن� ،إح�ص��اءات الق��وى
العامل��ة� ،إح�ص��اءات الأح��وال املعي�ش��ية� ،إح�ص��اءات الن��وع االجتماع��ي... ،
	•	 الإح�ص��اءات ﺍﻻﻗﺘ�ﺼﺎدي��ة� :إح�ص��اءات احل�س��ابات القومي��ة� ،إح�ص��اءات التج��ارة
الدولي��ة� ،إح�ص��اءات الأ�س��عار� ،إح�ص��اءات البيئ��ة� ،إح�ص��اءات الأعم��ال... ،
	•	 جم��ع و�إدارة البيان��ات :العملي��ات امليداني��ة ،البيان��ات ال�س��جلية والإداري��ة ،جم��ع
البيان��ات ال�ضخم��ة ،جم��ع البيان��ات املكاني��ة ،الف��روع واملكات��ب الإقليمي��ة... ،
	•	 نظ��م املعلوم��ات� :إدارة احلوا�س��يب وال�ش��بكات والأنرتن��ت� ،إدارة قواع��د البيان��ات،
�إدارة قاع��دة البيان��ات اجلغرافي��ة... ،
	•	 اجل��ودة واملنهجي��ات والأ�س��اليب :اجل��ودة ،املنهجي��ات ،ت�صمي��م العين��ات
وامل�س��وحات ،الت�صاني��ف... ،
	•	 التن�سيق الإح�صائي
	•	 التعاون الدويل واالقليمي
	•	 الن�شر والإت�صال والعالقات العامة مبا يف ذلك امل�ستخدمني
	•	 ال�ش�ؤون املالية واملوارد الب�شرية
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	•	 ال�ش�ؤون القانونية
	•	 التطوير الإح�صائي ،الرتاخي�ص الإح�صائية ،التحاليل الإح�صائية... ،
	•	 التدريب الإح�صائي.
وميك��ن للأجه��زة الإح�صائي��ة جتمي��ع الوح��دات الأ�سا�س��ية املبين��ة �أع�لاه حت��ت تق�س��يم
يتم جتميع
تنظيمي م�ستقل؛ �أي حتت �سقف �إداري واحد ح�سب �صنف الوحدات� .أي �أن ّ
وح��دات الإنت��اج الإح�صائ��ي (الإح�ص��اءات االجتماعي��ة ،الإح�ص��اءات ﺍﻻﻗﺘ�ﺼﺎدي��ة)
جميعا معا يف وحدة تنظيمية فنية وجتميع الوحدات املتعلقة ب�أن�ش��طة امل�س��اندة الفنية
(جم��ع و�إدارة البيان��ات ،نظ��م املعلوم��ات ،اجل��ودة واملنهجي��ات والأ�س��اليب ،والتن�س��يق
الإح�صائ��ي) يف وح��دة تنظيمي��ة �أخ��رى ،وجتمي��ع وح��دات امل�س��اندة الإداري��ة (ال�ش���ؤون
املالية واملوارد الب�ش��رية ،ال�ش���ؤون القانونية) يف وحدة تنظيمية ثالثة .وتبقى الوحدات
الأ�سا�س��ية املعني��ة بالتوا�ص��ل والتع��اون ال��دويل والتطوي��ر الإح�صائ��ي ومرك��ز التدري��ب
التوج��ه ،املتع ّل��ق بتجمي��ع الوح��دات
مرتبط��ة باملدي��ر الع��ام مبا�ش��رة .وم��ن �ش���أن ه��ذا ّ
الأ�سا�س��ية� ،إ�ضف��اء مزي��د ًا م��ن املرون��ة يف تن�س��يق الأعم��ال الإح�صائي��ة �أو غريها.
وتت ّ��م عملي��ة التجمي��ع ح�س��ب حج��م وطبيع��ة الأعم��ال املناط��ة بعه��دة ه��ذه املديري��ات.
ولك��ن تبق��ى عملي��ة التجميع يف ح ّد ذاتها رهينة ا�س�تراتيجية اجله��از و�أهدافه واملوارد
والإمكاني��ات املادي��ة والب�ش��رية املتاح��ة ل��ه ،حي��ث يتوق��ف كل ذل��ك يف النهاية على مدى
االهتم��ام وال��دور ال��ذي توليهم��ا الدول��ة لقط��اع الإح�ص��اء يف �سيا�س��اتها.
يتوج��ب عن��د تطوي��ر الهي��كل التنظيم��ي جله��از الإح�ص��اء ،تو�ضي��ح مه��ام
كم��ا ّ
واخت�صا�ص��ات وم�س���ؤوليات الوح��دات التنظيمي��ة والأعم��ال الت��ي �س��ت�ضطلع به��ا �س��واء
منه��ا الفني��ة �أو الإداري��ة �أو غريهم��ا .كم��ا يج��ب مراجع��ة وحتدي��ث الهي��كل التنظيم��ي
ومهام الوحدات التنظيمية ب�ش��كل دوري وفق ًا للم�س��تجدات واملتغريات التي تطر�أ على
التوجه��ات اال�س�تراتيجية للجه��از.
بع��د �إع��داد �أو تعدي��ل الهي��كل التنظيم��ي جله��از الإح�ص��اء ،يج��ب التحق��ق م��ن مواءمته
م��ع الأط��ر القانوني��ة والتنظيمي��ة واملالي��ة للبل��د .ويت ّ��م ذل��ك ع��ادة م��ن قب��ل ممثل�ين عن
احلكوم��ة عل��ى غ��رار جه��ة االرتب��اط ووزارة املالي��ة وغريه��م؛ وم��ن َث ّ��م مواف��اة اجله��ة
الر�س��مية (جمل���س ال��وزراء �أو الربمل��ان )... ،املُخ�� ّول لها ح�س��ب ت�ش��ريع البل��د ،بالهيكل
التنظيم��ي للم�صادق��ة علي��ه ب�صفة ر�س��مية.
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الف�صل اخلام�س
الإ�ستنتاجات
تلخ���ص ه��ذه الدرا�س��ة جت��ارب �أجه��زة الإح�ص��اء الوطني��ة العربي��ة فيم��ا يتعل��ق بتبن��ي
املب��ادئ الأ�سا�س��ية للإح�ص��اءات الر�س��مية والأط��ر القانوني��ة والتنظيمي��ة الإح�صائي��ة
الر�س��مية واملمار�س��ات الف�ضلى التي اعتمدتها هذه الأخرية متا�ش��ي ًا مع التطورات التي
�ش��هدها الع��امل خ�لال ال�س��نوات الأخرية يف املج��ال الإح�صائي.
وق��د بين��ت الدرا�س��ة �أهمي��ة اجله��ود الت��ي قام��ت به��ا البل��دان العربي��ة لتطوي��ر نظمه��ا
الإح�صائي��ة وحتدي��ث �إنتاجه��ا الإح�صائ��ي م��ن حتدي��د للممار�س��ات اجلي��دة يف املج��ال
ت�أ�س�� ّيا باجله��ات وال��دول املتق ّدم��ة .ولك��ن يبق��ى التط�� ّور املح��رز حم��دودا بالنظ��ر لع��دد
ال��دول العربي��ة الت��ي ال زال��ت تعم��ل عل��ى رف��ع التح ّدي��ات الت��ي تواجهه��ا من �أجل �إر�س��اء
نظ��م �إح�صائي��ة متط�� ّورة .وق��د مثل��ت ه��ذه النقط��ة الأخ�يرة �أب��رز الأ�س��باب الت��ي دع��ت
�إىل �إجن��از ه��ذه الدرا�س��ة بالنظ��ر للحاج��ة الأكيدة لكافة الأجه��زة الإح�صائية العربية
�إىل وج��ود وثائ��ق و�أدل��ة منهجي��ة مل�س��اعدتها عل��ى حتدي��ث ط��رق عمله��ا وا�س��تنباط
�أ�س��اليب جديدة للتعامل مع امل�س��تجدات العديدة يف املجال الإح�صائي على امل�س��تويات
الت�ش��ريعية والفني��ة واللوج�س��تية .وق��د ّمت االعتم��اد لإجن��از هذه الدرا�س��ة و�إثرائها على
البح��وث والأدل��ة والن�ش��رات و�أوراق العم��ل املقدم��ة �إىل امل�ؤمت��رات والن��دوات العلمي��ة
املتخ�ص�ص��ة� ،إ�ضاف��ة �إىل م��ا توف��ر م��ن معلوم��ات يف مواق��ع �إنرتن��ت املنظم��ات العاملي��ة
والإقليمي��ة والأجه��زة الإح�صائي��ة.
وم��ن جان��ب �آخ��ر ،واج��ه املعهد العربي للتدريب والبح��وث الإح�صائية بع�ض التحديات
وال�صعوب��ات يف �إع��داد ه��ذه الدرا�س��ة خا�ص��ة على م�س��توى ت�ش��خي�ص الواقع الت�ش��ريعي
أهم التحديات يف:
احل��ايل للبل��دان العربية .وقد متثلت � ّ
	•	 فق َ��دان الن�صو���ص القانوني��ة اخلا�ص��ة مبج��ال الإح�ص��اء لبع�ض ال��دول العربية على
م�س��توى املواقع الإلكرتونية للأجه��زة الإح�صائ ّية،
	•	 ع��دم توف��ر معلوم��ات ع��ن الهي��اكل التنظيمي��ة الإداري��ة لأجه��زة الإح�ص��اء العربي��ة
خا�ص��ة عل��ى مواق��ع الإنرتنت،
�ش��ح املراج��ع و�ضع��ف عملي��ات �أر�ش��فة املمار�س��ات الإح�صائي��ة احلالي��ة للأجه��زة
	•	 ّ
الإح�صائي��ة العربي��ة ون�ش��رها عل��ى مواقعه��ا االلكرتوني��ة،
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تبي امل�شاكل التي تع ّر�ضت لها الأجهزة الإح�صائ ّية
	•	 عدم تو ّفر درا�سات �أو مقاالت ّ
العرب ّي��ة الت��ي قام��ت ب�إن�ش��اء قان��ون �إح�ص��اء وواجه��ت �صعوب��ات يف تطبيق��ه �أو يف
حت�س��ن م��ن مردودي��ة عمله��ا يف املج��ال،
تطبي��ق ممار�س��ات �إح�صائي��ة ّ
توجه��ات البل��دان العرب ّي��ة يف جم��ال حت�س�ين
تب�ين ّ
	•	 ع��دم تو ّف��ر معلوم��ات من�ش��ورة ّ
ممار�س��اتها الإح�صائ ّي��ة واجل��دول الزمن��ي لتحقي��ق ه��ذه التح�س��ينات �إن وج��دت،
	•	 حمدودي��ة امل��واد املن�ش��ورة عل��ى املواق��ع والإنرتن��ت ب�صف��ة عام��ة ،ح��ول التج��ارب
الناجح��ة الت��ي قام��ت به��ا بع���ض البل��دان وكيفي��ة �إدارته��ا للمراح��ل االنتقالي��ة.
ورغ��م ذل��ك ،فق��د مت االعتم��اد عل��ى وثائ��ق و�أدل��ة ومراج��ع ودرا�س��ات �س��ابقة ق��ام به��ا
املعه��د عل��ى م�س��توى ال��دول العربي��ة لإث��راء الدرا�س��ة وتق��دمي مقرتح��ات علمي��ة وعملية
لال�ستئنا���س بها عند اجناز عمليات حتديث النظم والت�ش��ريعات الإح�صائية باملنطقة
العربية.
وجتدر اال�ش��ارة �إىل �أن الهدف الأ�سا�س��ي من هذه الدرا�س��ة هو حتليل واقع الت�ش��ريعات
الإح�صائية بالوطن العربي ،وتو�ضيح مدى مطابقة النظم احلالية للمبادئ الأ�سا�سية
للإح�صائيات الر�سمية للأمم املتحدة و�أف�ضل املمار�سات الإح�صائية املعتمدة عامليا؛
�إىل جان��ب تق��دمي م�ش��روع من��وذج ملد ّون��ة للممار�س��ات الإح�صائي��ة للمنطق��ة العربي��ة،
بالإ�ضاف��ة �إىل حتدي��د العنا�ص��ر الأ�سا�س��ية لقان��ون ي�ؤط��ر العم��ل الإح�صائ��ي بالوط��ن
العرب��ي ،و�إق�تراح اخلط��وط العري�ض��ة لهيكل تنظيمي جله��از �إح�صاء عربي ،والتي من
�ش�أنها دعم �أجهزة الإح�صاء والوكاالت الوطنية الأخرى يف �إنتاج بيانات و�إح�صاءات
جيدة وم�ستدامة.
فبخ�صو�ص اجلانب الت�شريعي ،تو�صلت الدرا�سة �إىل �إثبات �أهمية قوانني الإح�صاءات
الر�س��مية يف البل��دان العربي��ة� ،إذ بالرغ��م م��ن قدمه��ا تع�� ّد العم��ود الفق��ري ال��ذي ُبنيت
علي��ه النظ��م الإح�صائي��ة الوطني��ة .ولكنه��ا تبق��ى حم��دودة الأف��ق وال ت�س��تجيب لآخ��ر
التط��ورات والتحديث��ات يف املجال متا�ش��ي ًا واملبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية.
ولبل��وغ ه��ذا املق�ص��د يج��ب على الأجهزة الإح�صائية الوطني��ة مراجعة الأطر القانونية
والتنظيمي��ة الإح�صائي��ة الوطنية املنظمة للعمل الإح�صائي لديها وتركيز �أطر قانونية
وم�ؤ�س�س��ية قوية ت�ضمن ا�س��تقالليتها ونزاهتها وم�س��اءلتها ،بالإ�ضافة �إىل �ضمان جودة
منتجاته��ا الإح�صائي��ة و�أمنه��ا .كم��ا يج��ب الأخ��ذ يف االعتب��ار جم��االت التح�س�ين الت��ي
يج��ب مراعاته��ا عن��د مراجع��ة الت�ش��ريعات الإح�صائي��ة وكذلك معاجلة �أوج��ه الق�صور
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احلالي��ة والت��ي ّمت��ت بلورته��ا نتيج��ة التحالي��ل والتقييم��ات الت��ي تو�صل��ت �إليها الدرا�س��ة
احلالي��ة �أو تل��ك الت��ي �أُجري��ت م��ن قب��ل جه��ات �أخ��رى عل��ى غ��رار منظم��ة اليورو�س��تات
و .Paris21وميك��ن �إعتم��اد القان��ون النموذج��ي ال��ذي �أفرزت��ه الدرا�س��ة وتكييف��ه م��ع
ال�س��ياق الوطن��ي لك ّل بلد.
اما فيما يتعلق باملمار�س��ات الف�ضلى ،فتنبغي اال�ش��ارة �إىل عدد ال ب�أ���س به من البلدان
العربية طورت و�إعتمدت مد ّونات �إقليمية �أو وطنية للممار�سات الف�ضلى للإح�صاءات
الر�س��مية م�س��توحاة من املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات الر�س��مية للأمم املتحدة لعام
 .2014ونق�ترح بالن�س��بة للبل��دان الأخ��رى الت��ي تخ ّلفت عن الركب تبن��ي املدونة التي ّمت
�إجنازها يف �إطار هذه الدرا�س��ة.
وعلى م�س��توى التنظيم الهيكلي للإجهزة الإح�صائية ،وعلى �أ�سا���س الت�ش��خي�ص الذي
�أفرزته الدرا�سة ،ف�إن الهياكل التنظيمية للأجهزة الإح�صائية للبلدان العربية تختلف
م��ن دول��ة �إىل �أخ��رى بالنظ��ر للت�ش��ريعات الراجع��ة بالنظ��ر ل��ك ّل دول��ة .وتتك��ون الغالبية
العظمى منها من دوائر �أو وحدات �إدارية ،منها من تنفذ مهام واخت�صا�صات اجلهاز
الفني��ة والتخ�ص�صي��ة و�أخ��رى تنف��ذ مه��ام امل�س��اندة .وتخت���ص البع���ض م��ن الأجه��زة
بوج��ود دوائ��ر ُتعن��ى بتطوي��ر العم��ل الإح�صائ��ي والت�أهي��ل العلم��ي للموظف�ين ،كم��ا تَعهد
بع���ض الأجه��زة الإح�صائي��ة العربي��ة مبه ّمة جتميع بيانات امل�س��وحات �إىل دوائر حملية
ترجع لها بالنظر �أو تتبع هياكل �إدارية خمتلفة .وقد قامت بع�ض الدول العربية م�ؤخرا
بتحدي��ث الهي��اكل التنظيمي��ة لأجهزته��ا الإح�صائي��ة متا�ش��يا و�آخ��ر التط��ورات الدولي��ة
يف ه��ذا املج��ال ،ولك��ن يبق��ى ع��دد ه��ذه البل��دان حم��دودا مقارن��ة بالع��دد الإجم��ايل
للأجهزة الإح�صائية العربية .وجتدر الإ�شارة �إىل وجوب �إعادة النظر يف الت�شكيالت
الإدارية والفنية للأجهزة مبا ي�ضمن �شمول وتكامل العمليات الإح�صائية لديها ووفق ًا
للتوجه��ات احلديثة يف العم��ل الإح�صائي.
وح��دة لتحدي��ث هذه الهياكل بال�ش��كل ال��ذي ينطبق
وبالرغ��م م��ن ع��دم وج��ود طريق��ة ُم ّ
ّ
أهم مكونات
عل��ى ك ّل البل��دان العربي��ة نتيج��ة الفروق��ات� ،إال �أ ّنه ّمت التو�صل �إىل حتديد � ّ
هيكل تنظيمي منوذجي جلهاز �إح�صاء ،يدعم تنفيذ املبادئ الأ�سا�س��ية للإح�صاءات
الر�س��مية ويتما�ش��ى م��ع املعاي�ير الدولي��ة ويواك��ب التط��ورات وامل�س��تجدات يف املج��ال
الإح�صائي ،وميكن اعتماده من قبل الدول العربية .وهو ما �أدرجناه بهذه الدرا�سة يف
فق��رة «الدلي��ل العملي لهي��كل منوذجي جلهاز �إح�صاء».
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