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 مقدمة 

االساسية التي تعتبر اإلحصاءات الرسمية من العناصر 
ُ ظ                           ُ ال يمكن االستغناء عنها في ن   م المعلومات   

للمجتمعات الديمقراطية، فهي تخدم الحكومات 
والجمهور بالبيانات التي يمكن أن تساعدهم على فهم  
واتخاذ القرارات حول االقتصاد، والسكان، والمجتمع  

� عد   ُ ي  والبيئة. و تحسين إدارة اإلنتاج  طار في هذا اإل   
إلنتاج    ً ا  أساسي  ً ا  اإلحصائي واإلطار القانوني أمر

إحصاءات عالية الجودة وأولوية للعديد من البلدان. 
لتنفيذ هذه   ةالمسبقاألساسية ط والشرومن بين 

ألنظمة يؤطر أنشطة اقانون قوي توفر المهمة هو 
حيث ضمان استقاللها ونزاهتها من اإلحصائية،  

باالضافة الى احترام  ، وجودة انتاج بياناتها ومساءلتها
 . ةاإلحصائي يةالسر

ألمم المتحدة االساسية لمبادئ المع     ً شيا  اتمو
عتمدتها اللجنة  االتي  إلحصاءات الرسميةبخصوص ا

قرار من الجمعية بعتمادها اتم و 1994اإلحصائية عام 
خطة عمل مراكش التي ل       ً تنفيذا  و ،2014العامة عام 

  من أجل النهوض بالتنمية اإلحصائية 2004قرت عام  � ا  
عتمد عليه عند إعداد التشريعات       ً  ُ أساسا  ي  باعتبارها 

قامت األمانة التنفيذية ، الخاصة بالعمل اإلحصائي
  )اإلسكوا(للجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا 

بإعداد دليل  حساب األمم المتحدة للتنمية  مظلة  تحت
 كان والذي ل العربيةقانون اإلحصاءات الرسمية للدو

 البيئة حول الخبراء أجتماع لتوصيات أستجابة
 والشراكات والحوار والتعاون السليمة المؤسسية

 المستدامة التنمية أهداف مؤشرات واستخدام ألنتاج
   .2018 عام تونس في المنعقد

الى تحسين إدارة  سترشادياإل هدف هذا الدليل ي
اإلنتاج اإلحصائي وإنتاج إحصاءات عالية الجودة،  

وضمان استقاللية أنشطة األنظمة اإلحصائية  
ونزاهتها، ومساءلتها، وجودة انتاج بياناتها، باإلضافة  

  دليليقدم هذا الو  ةاإلحصائي يةالى احترام السر
تطوير التشريعات  من أجل إرشادات للبلدان 

ُ ظ                ُ لدعم تحديث الن   اإلحصائية الالزمة   م اإلحصائية 
، وإطالق العنان للقيمة الكاملة لإلحصاءات  لوطنيةا

 ستناد الى وثيقةباإل ا الدليلوتم إعداد هذ الرسمية.
                             ّ              القانون العام لإلحصاءات الرسمي ة لشرق أوروبا "

إرشادات حول تحديث  "و "والقوقاز وآسيا الوسطى
 باوللجنة االقتصادية ألور "التشريع اإلحصائي

عه للمنطقة العربية ويتطوترجمته تم الذي و (2018)
لغربي آسيا واالجتماعية بل اللجنة االقتصادية     ِ من ق  

مارات العربية اإلوبمساهمة كل من  )سكوااإل(
 التونسية، والجمهورية ،البحرين مملكةو ،المتحدة

  مصر وجمهورية ،ودولة فلسطين العراق،وجمهورية 
   دولة ليبياو المملكة العربية السعوديةو العربية

الى المعهد العربي للبحوث  ضافة باإل ،دولة قطرو
 .اإلحصائية والتدريب

 كما يلي:   أجزاء من مقدمة وثالثة    الدليل يتكون 
 واقع القوانين اإلحصائية الرسمية  -   األول  الجزء 

عناصر القانون - الثاني   والجزء  ،في المنطقة العربية 
 - الثالث  الجزء و  ، العام لإلحصاءات الرسمية األساسية 

مالحظات تفسيرية خاصة بالقانون العام لإلحصاءات 
 .الرسمية
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واقع القوانين  عن األول من الدليل نبذة   الجزءيقدم 
وتواريخ  اإلحصائية الرسمية في المنطقة العربية

عتماد قوانين ايؤكد على أهمية تحديث أو و عتمادها ا
بل الدول العربية لمواكبة               ِ ت الرسمية من ق  ااإلحصاء

ِ التطورات المستج   متطلبات العمل اإلحصائي ل دة                
لعناصر ا يالثانالجزء وتحديث آلياته.  ويعرض 

  أما .األساسية للقانون العام لإلحصاءات الرسمية
مالحظات  قدمفيالثالث من هذا الدليل  الجزء

تفسيرية خاصة بالقانون العام لإلحصاءات الرسمية 
تطبيقه تسهيل لات اإلحصائية دالمستج تلبيةمن أجل  

تقديم  ، من خالل عبر البلدانواسع على نطاق 
  أو تنقيح في مراجعة توصيات مفيدة للبلد الراغب

 مع التشريعات اإلحصائية أو التشريعات ذات الصلة
.  العربية دولالعرض لبعض الممارسات الجيدة في 

القضايا الناشئة ذات  كما تناول الدليل آخر التطورات و
استخدام  كاآلثار المترتبة على التشريعات اإلحصائية: 

البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي وعلوم  
ُ ، وتبادل البيانات الوطنية والدولية، والط  البيانات رق                                         

التعدادات، والتعاون مع البنوك  تنفيذالجديدة ل
، وإدارة المركزية ووكاالت البيانات الجغرافية المكانية

   البيانات الحكومية.

ونطاق  باالضافة الى ذلك، يركز الدليل على هدف
القانون اإلحصائي، والمبادئ والتعريفات الرئيسية  

صائي  حتطوير النظام اإللإلحصاءات الرسمية و
المجلس االستشاري تنسيق العمل بين الوطني، و

اإلحصائي والهيئات االستشارية األخرى من خالل  
امج اإلحصائية، وتفويض جمع البيانات تطويرالبر

عتبار السرية اإلحصائية، والوصول إليها آخذين باإل
وجودة اإلحصاءات الرسمية، ونشر اإلحصاءات 

ها، وتوفير الخدمات اإلحصائية، والتعاون  عن بالغاإلو
 والعالقة مع التشريعات األخرى.  لمخالفاتالدولي، وا

المبادئ تماشى مع يوتجدر اإلشارة الى أن هذا القانون 
االساسية لألمم المتحدة بخصوص اإلحصاءات  

حيث تم سرد جميع المبادئ وكذلك دمجها  الرسمية 
حصائي. ويقدم هذا  مع العناصر الرئيسية للقانون اإل

تنسيق كيفية و              ً                  الدليل تعريفا  للوحدات اإلحصائية
لجنة تنسيق من خالل  األنشطة اإلحصائية الوطنية

مثلين عن جميع منتجي اإلحصاءات  تتألف من م فنية
الرسمية في بلد ما وتعمل تحت رئاسة الجهاز 

 حصائي الوطني.  اإل

تفاصيل  حصائي الوطني النظام اإلتتضمن مهام و
ومهمة تقديم   اإلحصائية،حول تنسيق األنشطة 

المشورة للحكومة والجمهور بشأن القضايا المتعلقة 
 البياناتجمع بالمنهجيات والتصانيف اإلحصائية، و

على  استخدام اإلحصاءاتو ،واإلبالغ عنهاالنشرو
في   كبير اإلحصائيين ة تشمل مسؤوليو. نطاق واسع 

لإلحصاءات   ةالصحيح اتتفسيرتوفير ال طارهذا اإل
التعليق على استخدام ممارسة صالحياته في و

بما  استخدامها،إساءة كذلك حول ات وءاإلحصا
  يتماشى مع المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية.

لمجلس االستشاري اإلحصائي تعزيز اتشمل مهام كما 
 حصائي الوطني،النظام اإلالشفافية والمساءلة في 

وتعزيز استخدام اإلحصاءات الرسمية في المجتمع 
  .هاتنفيذلوتخصيص الميزانية 

تجي من لتمكين  جمع البيانات بشكل خاص  تفصيل    وتم 
الوصول إلى البيانات وجمعها من  اإلحصاءات الرسمية  

المتوفرة على مستوى   مصادر البياناتكل  من     ً ا  مجان 
الرمز ( المعرف بما في ذلك    ،ة والخاص   ة العام القطاعات  
على مستوى التفاصيل الالزمة لألغراض   ،) التعريفي 

 . الحد من عبء االستجابة و   اإلحصائية 

نطاق تبادل البيانات داخل   ويوصي الدليل بتوسيع
تلقي بيانات فردية  من خالل نظام اإلحصاء الوطني 

من منتجين آخرين   )الرمز التعريفي(ف      ّ المعر  مع 
فيما بينهم       ً حصريا  وتبادلها   الرسميةلإلحصاءات 

 في مجال اختصاص كل منتج. ولألغراض اإلحصائية 
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طار التنظيمي  اإل القانون  يوفرمن ناحية أخرى، 
لى البيانات الفردية  من الحصول ع  لباحثيناتمكين ل

في حث  لدعم تطوير خدمات الب  ً لة  فصمبطريقة 
تقديم خدمات ضافة الى باإل ة،المكاتب اإلحصائي 

غيرها  و تكنولوجيا المعلوماتستفادة من واإل أخرى 
 ،منظمات أخرىالخاصة بمن الخدمات غير اإلحصائية 

اإليرادات المتأتية من الخدمات االستفادة من كذلك و
الخدمات  وتعزيز اإلحصائية اإلضافية لتنفيذ النشاط 

 اإلحصائية الالزمة. 

أن العناصر المشتركة توفر    ً ا  أخيرتؤكد اإلرشادات و
التغييرات في التشريعات  المنطقي لدراسة  األساس

�  شك لتأن دون  اإلحصائية حديث  تتطوير ومام أ      ً عائقا     
يسلط الدليل الضوء على   كما .ة اإلحصائي ةشطناأل

الحاجة إلى ضمان بنية أساسية تشريعية ومؤسسية  
وبالتالي معالجة القضايا  وحديثة،قوية ومرنة 

والدخول في   جديدة،وتطوير نماذج أعمال   الناشئة،
 . شراكات واستخدام مصادر وتقنيات بيانات جديدة

فة بنود                     ً           اإلشارة انه ليس ملزما  العمل بكا وتجدر
القانون الواردة في هذا الدليل كوحدة واحدة وإنما 

يمكن االستفادة منها واالسترشاد بما هو مالئم منها 
             ً                                لكل دولة وفقا  لظروفها وطبيعة نظامها اإلحصائي  

في هذا   الواردة البنودواولوياتها. إن االستفادة من 
  قانون إصدار مثل أساليب بعدة تكونالدليل يمكن ان 

  تراه ما  بحسب أنظمة و أ تعليمات إصدار أو تشريع أو
 لها.     ً ا  مناسب دولة كل

 بأجراء تحديث على الدليل  سكوا اإل   وستقوم 
التفسيرية   الحظات على الم         ً وخصوصا    بشكل مستمر 

بعد اعتماد ونشر عناصر   ) الجزء الثالث (للقوانين  
 القانون العام لإلحصاءات الرسمية األساسية، 

واقع الدراسات واآلراء القانونية المختلفة   لعكس 
 اإلجراءات التي يجب أن و  بديت بشأنها       � التي ا  

،                ً بما تراه مناسبا    لتعديل تشريعاتها   الدول   ها تتبع 
 والتعديالت التي يجب إجراؤها بما يتفق مع 

المبادئ الواردة في عناصر القانون العام لإلحصاءات 
أفضل تعرض فيها  س   كما .  الرسمية األساسية

 الوطنية   الممارسات في شأن تعديل التشريعات 
 في إطار   الحالية، والمبررات التي أدت إليها 

فع إليها من آراء ودراسات قانونية أو إحصائية     ُ ما ر  
 .قام بها الخبراء
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 الرسمية اإلحصائية  القوانين  واقع . األول الجزء
 العر�ية  المنطقة  في

لمبادئ االساسية لألمم لينص المبدأ األساسي السابع 
لإلحصاءات المتحدة بخصوص اإلحصاءات الرسمية 

ن على المأل القوانين    َ عل   ُ ت  "ضرورة أن  الرسمية على
ُ ظ                                           ُ واإلجراءات والتدابير التي تعمل بموجبها الن   م  

طر القانونية والتشريعية  همية األأل     ً نظرا    "اإلحصائية
ضمان في تأطير األنشطة االحصائية الوطنية و

ُ ظ      ُ فالن  .  استقالليتها العلمية والمهنيةوحمايتها  م   
ضمن إطار قانوني  عادة اإلحصائية الوطنية تعمل 

سبق معظمها حيث يسمى قانون اإلحصاءات الرسمية 
المبادئ االساسية لألمم المتحدة بخصوص  

ت الرسمية التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية  اإلحصاءا
وتم اعتمادها بقرار من الجمعية العامة عام  1994عام 

من  2004                       �        ، وخطة عمل مراكش التي ا قرت عام 2014
شمل  تال باعتبار أنها  أجل النهوض بالتنمية اإلحصائية

 ما يخصفيواإلحصاءات مجال التطورات في  أحدث
ُ ظ            ُ وحوكمة الن   إدارة باالضافة الى عدم  ،االحصائيةم  
بين ستمر للتفاعل الم  الضرورية لياتآلل هاتوفير

المستخدم والمنتج وهو أمر ضروري لتعزيز أهمية 
 اإلحصاءات واستخدامها. 

  ،1969-1950فترة خالل ال ،هذه التشريعات أقدمو
سبع دول عربية أي ثلث الدول في المنطقة  الىتعود 
كل  في  1960عام و ،رم          ُ في جزر الق   1951عام  وهي:

 العربية الجمهورية العربية السورية والمملكةمن 
دولة الكويت  من  في كل  1963وعام  ،السعودية

 ،في جمهورية مصر العربية 1964وعام  ،ودولة ليبيا
 في المغرب.  1968وعام 

 التش��ع السليم أهمية 

ٌ                                    التشريع السليم أمر  بالغ األهمية لنظام إحصائي جيد فهو:                     
يضيف الشرعية والشفافية على العمليات اإلحصائية، وهو  

ومع   -ضروري لتوفير ثقة الجمهور في النظام اإلحصائي  
ذلك، فهو غير كاف؛ حيث يعتمد على تصرفات الوزراء  
وكبار المسؤولين في النظام اإلحصائي، ويضمن بشكل  

 أساسي استمرارية الترتيبات رغم تغيير األفراد. 

 (2002)دينيس تريوين 

قوانين اإلحصاءات  الدول العربية  ظمعمأصدرت و
تحديد  جلها تضمنإذ  القرن الماضي في  الرسمية

المهام والمسؤوليات لألجهزة واإلدارات اإلحصائية  
تحديد أهداف العمليات اإلحصائية  وكذلك 

ومستخدمي  نتجين والمبحوثين ومسؤوليات الم
ولم يتم   .استخداماتهاالبيانات اإلحصائية وشروط 

التحديث أو التعديل عليها خالل العقدين المنصرمين 
مثل دولة فلسطين قليل من البلدان عدد بل        ِ اال من ق  
اإلسالمية الموريتانية   والجمهورية ،2000في عام 

واإلمارات العربية ، 2012ودولة ليبيا عام  ،2005عام 
  صومالالو مان       ُ سلطنة ع   كانتو .2015عام  المتحدة 
عام  ،قانون االحصائيال  يل  ّ عد  ت على قامتا تينآخر دول
 .على التوالي 2020و 2019

تحديث ب      ً مؤخرا    قامت بعض الدول إلى جانب ذلك،  
من الهياكل التنظيمية لألجهزة واإلدارات اإلحصائية  

عن   مركزية واستقاللية العمل اإلحصائي ضمان  أجل 



5 

بشكل عام، تنفيذ البرامج اإلحصائية وجهة االرتباط،  
وتحديد مواعيدها، والتطورات الدولية في المجاالت 

في مجال   ياإلحصائية بما في ذلك التعاون الدول 
المملكة العربية  قامت على ذلك   ومثال اإلحصاءات. 

تنظيم الهيئة العامة لإلحصاء  بتحديث   السعودية 
، وتعديالته؛ وقد تضمن هذا 2015الصادر في العام  

التنظيم الكثير من األحكام التي تؤطر وتحوكم 
العمل اإلحصائي في المملكة، ومن ذلك أن الهيئة 

العامة لإلحصاء هي المرجع الرسمي الوحيد لتنفيذ 
العمل اإلحصائي والمشرف الفني والمنظم له، كما أنها 

                        ً                   تقوم بالعمل اإلحصائي وفقا  للمعايير الدولية  
متعارف عليه، وجمع البيانات والمعلومات من ال 

السجالت اإلدارية من كافة الجهات العامة والخاصة، 
                                             ً وإعداد األدلة والتصنيفات اإلحصائية الوطنية وفقا  

للمعايير الدولية وتحديثها وتطويرها، والتنسيق 

والتعاون مع نظيراتها في الدول األخرى والهيئات 
ة فيما يتعلق بالجوانب والمنظمات اإلقليمية والدولي

أهمية وجود إلى أن  شارة  وتجدر اإل اإلحصائية.  
تعتبر من الشروط تشريعات قوية في مجال اإلحصاء 

 إحصائي نظام  أي  لفعالية    ة مسبق ال و  األساسية 
 كما هو متعارف عليه على الصعيد الدولي   وطني 

(IMF, 2003) .  

قوانين اإلحصاء في   فيما يليأدناه الجدول يعرض و
من أقدمها الى أحدثها   رتباطجهة اإلالدول العربية و

حديثة إلدارة  قوانين إصدار  أهمية لتوضيح
تم إصدار و. أكثر فعاليةوءات الرسمية حصااإل

   2000منذ عام  وتحديث قانون اإلحصاء الوطني
  ،دولة عربية 22من أصل فقط  دول  سبعفي حوالي 

 ئة.  في الما 32أي ما يعادل 

 رتباط اإل اتقوانين اإلحصاء في الدول العر�ية وجه

 جهة اإلرتباط  تا��خه رقم القانون و  الدولة 

 العام التخطيط  هيئة 1951لسنة  قانون جمهو��ة القمر المتحدة 

 وزارة اإلقتصاد والتخطيط   2001و 1960 - لسنة  212رقم نظام اإلحصاءات العامة  المملكة العر�ية السعودية 

 رئاسة مجلس الوزراء  1960لسنة  35 قانون اإلحصاء رقم الجمهو��ة العر�ية السو��ة 

 وزارة التخطيط   1963لسنة  27رقم  اإلحصاء والتعداد قانون دولة الكويت 

 دولة لي�يا 
   1953عام  (12)إلحصاءات والتعدادات رقم ل قانون أول

 1963لسنة  (16)تعديل القانون رقم 
 وزارة التخطيط 

 وزارة التخطيط    1964لسنة  2915قانون رقم  جمهو��ة مصر العر�ية 

 المندوبية السامية للتخطيط  1968لسنة  67-370قانون اإلحصاء رقم  المملكة المغر�ية 

 جمهو��ة العراق
 1939لسنة   (40)أول قانون لإلحصاء رقم 

 1972لسنة  21خر قانون لإلحصاء رقم آ
 وزارة التخطيط 

 مجلس الوزراء    في شأن اإلحصاء والتعداد 1977لسنة  7قانون رقم  مملكة البح��ن 

 1979لسنة  1793قانون إدارة اإلحصاء المركزي رقم  الجمهو��ة اللبنانية 
 1980لسنة  2728رقم  قانونو

 رئاسة مجلس الوزراء 

الجمهو��ة الجزائ��ة  
 رقمنة واإلحصائيات وزارة ال 1982لسنة  484المرسوم التشريعي لإلحصاء رقم  الديمقراطية الشع�ية 
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 جهة اإلرتباط  تا��خه رقم القانون و  الدولة 

  1981لسنة  26رقم بإنشاء المعهد الوطني لإلحصاء قانون  جمهو��ة ج�بوتي 
وزارة االقتصاد والمالية المكلف  

 والتخطيط بالصناعة 

 وزارة التخطيط والتعاون الدولي    1995لسنة  28قانون اإلحصاء رقم  الجمهو��ة اليمنية 

   1999لسنة  32قانون المنظومة الوطنية لإلحصاء رقم  الجمهو��ة التونسية 
وزارة التنمية واإلستثمار والتعاون  

 الدولي

 مجلس الوزراء  2000لسنة  4قانون اإلحصاءات العامة رقم  دولة فلسطين 

 مجلس الوزراءشؤون وزارة   2004قانون اإلحصاء لسنة  جمهو��ة السودان 

اإلسالمية   الجمهو��ة
 2005لسنة  17قانون اإلحصاء العمومي رقم  المو��تانية 

وزارة الشؤون اإلقتصادية  
 والتنمية

 2012لسنة  12قانون اإلحصاءات األردني رقم  الهاشمية المملكة األردنية 
معالي وزير التخطيط والتعاون  

 الدولي

بتعديل بعض أحكام القانون رقم   2015لسنة  (4)قانون رقم  دولة قطر 
 بشأن اإلحصاءات الرسمية 2011لسنة  (2)

 جهاز التخطيط واإلحصاء 

بإنشاء الهيئة   2015لسنة  (6)مرسوم بقانون اتحادي رقم  اإلمارات العر�ية المتحدة 
 االتحادية للتنافسية واإلحصاء 

 وزارة شؤون مجلس الوزراء

بإصدار قانون اإلحصاء   55/2019مرسوم سلطاني رقم        ُ     سلطنة ع مان 
 والمعلومات 

 وزارة اإلقتصاد الوطني 

جمهو��ة الصومال  
 الديمقراطية 

 2020لسنة  24قانون اإلحصاء رقم 

 1970لسنة  35قانون اإلحصاء رقم 
  ستثماراإل ،وزارة التخطيط

 قتصادية اإل والتنمية
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العام لإلحصاءات   القانون عناصر  . الجزء الثاني
 األساسيةالرسمية 

لقانون العام العناصر األساسية لهذا الفصل قدم ي
على  حد كبير  إلى    َ   اعت مد الذي لإلحصاءات الرسمية 

                             ّ              القانون العام لإلحصاءات الرسمي ة لشرق أوروبا "
ي  تآخر التحديثات الو "والقوقاز وآسيا الوسطى

رشادات حول تحديث التشريع اإل"وردت في 
 . (2018)با وللجنة االقتصادية ألور "اإلحصائي

بل اللجنة                     ِ للمنطقة العربية من ق  رشادات يع اإلووتم تط
  )سكوااإل(لغربي آسيا واالجتماعية االقتصادية 

 الدول العربية. ع تعاون مالب

 القانون العام لإلحصاءات عناصر   وفيما يلي
: الرسمية

 هدف القانون ونطاقه  . الفصل األول 

 . هذا القانون اإلطار القانوني إلعداد اإلحصاءات الرسمية وإنتاجها ونشرها وتطويرها يحدد   هدف القانون وتع��فه  1-1

 : ما يليك  تعرف اإلحصاءات الرسمية في سياق هذا القانون

وغيرها من   القتصادية والديمغرافية واالجتماعية والبيئيةاإحصاءات تصف الظواهر  )أ(
سس  ألة للمجتمع المدروس ومستندة على           ِ بطريقة ممث   ]دولةاسم ال[  خرى لـالمجاالت األ

 ؛ رسمية جهة عن صادرة  علمية ومنهجيات إحصائية معيارية
ألحكام هذا القانون، وبما يتفق مع    ً ا  وإعدادها ونشرها وفق  وإنتاجها يجب تطويرها  ) ب(

 (A/RES/68/261)المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية المنبثقة عن األمم المتحدة 
حصائية الوطنية المتبعة في مجال اإلحصاء وكذلك المعايير والتوصيات  والممارسات اإل

 ؛                       ً والمتعارف عليها عالميا    ً ا  اإلحصائية المتفق عليها دولي
  لمنتجياإلحصائية  العمل حصاءات رسمية في برامج كإشار إليها بوضوح      ُ أن ي   يجب  ) ج(

 ة. الرسمي اإلحصاءات
تسري أحكام القانون اإلحصائي على البيانات التي يتم جمعها أو الحصول عليها لألغراض   نطاق القانون  1-2

بل منتجي اإلحصاءات الرسمية. وتنطبق أحكام هذا القانون على الهياكل               ِ اإلحصائية من ق  
ّ                                  المكو نة للمنظومة اإلحصائية الوطنية وعلى  ّ   ومزو دي  المبحوثين        العمومية  البيانات    

 .والمستفيدين من الخدمات اإلحصائية                          ّ  ومستخدمي اإلحصاءات الرسمي ة

 ، من منتجي اإلحصاءات الرسمية، من: ]اسم الدولة[يتألف النظام اإلحصائي الوطني 

، وهو السلطة  ]ستبدل باسمه الرسمي في كل مكان في القانون  ُ ي  [ جهاز اإلحصاء الوطني   )أ(
 ؛ صاء الوطنيالرائدة في نظام اإلح

 منتجون آخرون لإلحصاءات الرسمية. ) ب(

https://undocs.org/ar/A/RES/68/261
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تع��ف النظام اإلحصائي   1-3
 الوطني 

  جهاز اإلحصاء الوطني ف من       � والمؤل   ] اسم الدولة[ـ يعرف النظام اإلحصائي الوطني الخاص ب
 ومنتجي اإلحصاءات الرسمية كما يلي:

،  ]كل جزء من أجزاء القانونستعاض عنه باالسم الرسمي في   ُ ي  [ جهاز اإلحصاء الوطني   )أ(
 ؛ وهو السلطة المرجعية الرئيسية في النظام اإلحصائي الوطني

يتألفون من كيانات تنظيمية للسلطات الوطنية    :                               ّ  المنتجون اآلخرون لإلحصاءات الرسمي ة ) ب(
� على النحو المحد   ساسية تطوير  أو أ للقانون اإلحصائي والتي تتولى بصفة حصرية   ً ا  د وفق               

 للقانون اإلحصائي.  ً ا  بالغ عنها وفقاإلوإنتاج اإلحصاءات الرسمية ونشرها و
 الشركاء في القانون هم:   الشركاء في القانون  1-4

ة أو هيئات عامة يطلب منهم            � أشخاص أو ا   يتألفون من :نوالمبحوث )أ( ّ                           سر، ومؤسسات خاص                 
ة بهم أو ءمنتجو االحصا ّ         ات الرسمية توفير المعلومات الخاص  بأنشطتهم من خالل                                  

 ؛    ّ                                 عملي ات تعداد ومسوح لجمع هذه البيانات
باإلضافة الى                           ّ         ّ  يتألفون من السلطات الوطني ة والمحلي ة   :البيانات اإلدارية )ومنتج(مزودو   ) ب(

التي  المتواصل  التدريبو على المهارات ساسيالبنوك المركزية ومؤسسات التدريب األ
البيانات التي تم جمعها في المقام األول لألغراض  بمنتجي اإلحصاءات الرسمية  زودت

 ؛لجنة فنية لتنسيق اإلحصاءات الرسمية في تمثيلهم يتم  والذين ؛اإلدارية
ن يعامة الناس ووسائط اإلعالم والباحثيتألفون من   :مستخدمو اإلحصاءات الرسمية ) ج(

رية والسلطات الوطنية والمحلية الحكومية  والطالب وأصحاب الشركات واألعمال التجا
قليمية والدولية وغيرها التي تتلقى اإلحصاءات  والمنظمات غير الحكومية والمنظمات اإل

 ؛الرسمية أو تصل إليها
 .يمثل على نطاق واسع فئات مختلفة من المستخدمين  :ستشاري لإلحصاءالمجلس اإل ) د(

 وتع��ف اإلحصاءات الرسمية المبادئ األساسية   . الفصل الثاني 

المبادئ األساسية   2-1
ّ   لإلحصاءات الرسمي ة                 

 الرسمية بتطوير وإنتاج ونشر واإلبالغ عن اإلحصاءات الرسمية  اإلحصاءات يلتزم منتجو 
  الصادرة عن األمم المتحدة الإلحصاءات الرسمية األساسيةللمبادئ      ً وفقا   ] اسم الدولة[لـ 

 :التالية وغيرها من المبادئ اإلحصائية المتفق عليها 

على منتجي اإلحصاءات الرسمية أن يقرروا، بشكل مستقل   ينبغي   االستقاللية المهنية، )أ(
ٍ                                                                وخال  من أي ضغوط أو تدخل من مصادر سياسية أو خارجية أخرى، بشأن تطوير       

اإلحصاءات وإنتاجها ونشرها ونقلها، بما في ذلك اختيار مصادر البيانات والمفاهيم  
امة النشر ومحتواها  مة، وروزن                  َ والتصنيفات المستخد  والتفصيالت  األساليب ووالتعاريف، 

وجميع أشكال النشر واالتصال. ويجوز لمنتجي اإلحصاءات الرسمية، كل في مجال  
على أي تفسير    ً ا  اختصاصه، التواصل مع العموم على المسائل اإلحصائية والتعليق علن

ِ خاط   ٍ أو إستعمال   ئ     ؛ على أي إساءة في استخدام اإلحصاءات الرسميةكذلك غير سليم و           
تطوير اإلحصاءات الرسمية وإنتاجها ونشرها ونقلها  إعداد و  ينبغي لموضوعية،الحياد وا ) ب(

ويجب أن  وأخالقيات المهنة  فنيةبطريقة محايدة وموثوقة وغير منحازة وفق معايير 
 ؛ إمكانية الوصول المتساوي والمتزامن إلى اإلحصاءات الرسميةتاح لجميع المستخدمين   ُ ت  

أن تعكس الواقع بأمانة ودقة  ينبغي حصاءات الرسمية  أي أن اإل الدقة والمصداقية،  ) ج(
مة الختيار المصادر واألساليب                                                    َ واتساق قدر اإلمكان وأن تستند إلى معايير علمية مستخد  

 ؛ واإلجراءات
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  وقابلة للمقارنة  ً ا  أي أن اإلحصاءات الرسمية متناسقة دولي التناسق وقابلية المقارنة، ) د(
 ؛بمرور الوقت وعبر المناطق والبلدان

تقديم اإلحصاءات الرسمية بطريقة واضحة  ينبغي أي أنه  الوضوح والشفافية، ) ه(
ُ ومفهومة، ويجب إبالغ المستخدمين بالط   رق واإلجراءات المطبقة بشفافية لتسهيل                                    

 ؛ التفسير المناسب
أن البيانات الفردية   أي السرية اإلحصائية واالستخدام الحصري لألغراض اإلحصائية، ) و(

بل منتجي اإلحصاءات الرسمية التي تشير إلى                                     ِ التي يتم جمعها أو الحصول عليها من ق  
   ً ا  ستخدم حصري                         ُ أن تكون سرية بشكل تام وت  ينبغي األشخاص الطبيعيين أو المعنويين،  

ح لهم بذلك                 � بل األشخاص المصر                                             ِ لألغراض اإلحصائية ويمكن الوصول إليها فقط من ق  
 ؛القانون بموجب

تعني الدرجة التي تلبي بها اإلحصاءات الرسمية احتياجات المستخدمين   ذات صلة، ) ز(
 ؛الحالية والناشئة وتحترم حق المواطنين في الحصول على المعلومات العامة

تعني أفضل استخدام ممكن لجميع الموارد المتاحة لتحقيق النتائج.   فعالية التكلفة،  ) ح(
مل اإلحصائي مع االستفادة الكاملة من التقدم التكنولوجي  يجب تخطيط نتائج الع 

بل النظام اإلحصائي الوطني وتلك التي                                            ِ وموازنة النتائج مقابل الجهود الضرورية من ق  
� تقد    للعمل اإلحصائي.  م مدخالت    

تع��ف اإلحصاءات   2-2
 الرسمية 

 ق التعريفات التالية:  � طب                      ُ ألغراض هذا القانون، ت  

تطوير  وإعداد لغاية يعني االستخدام الحصري للبيانات   ،االستخدام ألغراض إحصائية )أ(
الخدمات اإلحصائية،   وتقديمونشرها وإيصالها،  وتحليلهااإلحصاءات الرسمية وإنتاجها 

 ؛بما في ذلك جميع األنشطة التي ينظمها القانون اإلحصائي
من  وفق عينات تمثيلية  ،الفرديةيعني الجمع األولي للبيانات   ،المسح اإلحصائي ) ب(

، ينفذه  أو مجموعة من المنشآت االقتصاديةمن مجموعة سكانية معينة  المبحوثين
ستخدام منهجيات  امن خالل   ً ا  منتجو اإلحصاءات الرسمية ألغراض إحصائية حصر

 ؛إحصائية معيارية
  البيانات االجتماعيةلجمع وتحليل ونشر  هو العملية الكلية  ،التعداد العام للسكان ) ج(

يجري    ،السكان وخصائصهم في فترة زمنية محددةإلجمالي واالقتصادية والديمغرافية 
من    ً ا  ألغراض إحصائية حصركلما دعت الحاجة إلى ذلك،   كل عشر سنوات على األقل أو

 ؛ ستخدام منهجيات إحصائية معياريةاخالل 
والمنتجة من طرف الهياكل الوطنية والمحلية أو  البيانات المجمعة   ،البيانات اإلدارية ) د(

نيابة عنها، ما عدا منتج اإلحصاءات الرسمية، ألغراض إدارية تتوافق واألسس القانونية  
 ؛ غير التشريعات اإلحصائية

  األساسية، أي الشخص المبحوث أو األسرة أوالمشاهدة تعني  ،الوحدة اإلحصائية ) ه(
 ؛الخصائص اإلحصائيةوالتي تحمل  ة االقتصادي  المنشأة

ً                                      هي البيانات األكثر تفصيال  للوحدات اإلحصائية والتي تسمح بالتعرف   ، البيانات الفردية ) و(                        
 ؛ عليها وتحديد هوية الوحدة اإلحصائية المبحوثة بطريقة مباشرة أو غير مباشرة

ّ  المعر ف  ) ز(             ً                           ّ       المخصص حصريا  للوحدة اإلحصائية يتيح التعر ف إلى   ،)الرمز التعريفي(     
اسمها أو موقعها الجغرافي الدقيق أو من رقم   للوحدة من خالل الخصائص الفردية 

                      ّ                                                    هويتها. وقد يسمح المعر ف بالتحديد المباشر، أي تحديد وحدة إحصائية فردية من  
ٍ                           ّ ف  واحد أو من مجموعة من المعر     ّ معر   شار إلى التعريف بواسطة أي وسيلة أخرى         ُ فات. وي   

 ؛ بأنه تعريف غير مباشر
اإلحصاءات الرسمية والتحليالت اإلحصائية والخدمات اإلحصائية إتاحة  ،رالنش ) ح(

 ؛كافة المستخدمينلوالبيانات الوصفية 
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يعني النشر حين تصبح فيه اإلحصاءات الرسمية، بما في ذلك    ،)اإلطالق(اإلصدار  ) ط(
 ؛ اإلحصاءات المنقحة، متاحة لعموم الناس ألول مرة

يعني جميع األنشطة المتعلقة بجمع البيانات ومعالجتها وتحليلها وتخزينها    ،اإلنتاج ) ي(
 ؛لتجميع اإلحصاءات الرسمية الالزمة

إنشاء وتعزيز وتحسين األساليب والمفاهيم  يعني األنشطة الرامية إلى   ،التطوير ) ك(
مة في إنتاج اإلحصاءات الرسمية ونشرها                                      َ والمعايير واإلجراءات اإلحصائية المستخد  

 ؛والتواصل من خاللها
والوثائق األخرى التي تصف البيانات اإلحصائية  المعلومات  تعني  ،البيانات الوصفية ) ل(

ف عليها وذلك                   َ للمواصفات المتعار     ً قا  وتشرح العمليات اإلحصائية بطريقة موحدة طب
ُ معلومات عن مصادر البيانات والمناهج والتعاريف والتصانيف وط   بتوفير حتساب  اإلرق                                                          

 ؛بياناتالوجودة 
لبيانات التي تنشرها الجهات الحكومية وشبه الحكومية  ا هي  ،البيانات المفتوحة )م(

مشاركتها مع الجمهور بحرية أو بالحد  والخاصة والتي تخص نشاط تلك الجهات ليتم 
األدنى من القيود من أجل تعظيم مشاركة الجمهور وتحفيز االبداع واالبتكار والنمو  

 ؛ االقتصادي
حجام الضخمة والسرعات العالية  ألهي البيانات ذات ا ،البيانات الكبيرة أو الضخمة )ن(

، وحفظها، وإدارتها،  لتقاطهاالتتطلب أدوات وأساليب جديدة  يوالتنوع في البيانات، والت
 ؛ومعالجتها بطريقة فعالة

  والتفصيالتيعني تزامن وتكامل األساليب  ،تنسيق األنشطة اإلحصائية الوطنية ) س(
بين منتجي اإلحصاءات الرسمية    ً ا  ق عليها دولي                                    َ والتصنيفات والتعاريف والمفاهيم المتف  

 .ئيةلضمان التنفيذ الناجح للبرامج اإلحصا

 �نظيم النظام اإلحصائي الوطني  . الفصل الثالث 

رئيس  / وزير التخطيط[سلطة  تتبع  ً ا  مستقلة مهني منظمة / الجهاز اإلحصائي الوطني هو هيئة الجهاز اإلحصائي الوطني  3-1
المهنية للقطاع اإلحصائي الوطني   ودعم االستقالليةتعمل على ضمان . ]رئيس الدولة/ الوزراء

وفق هذا القانون   مكوناتهالعمل اإلحصائي لكل لتطوير  وطنية استراتيجية وضع وتنفيذعلى و
احتياجات  مكان الى االستجابة قدر اإل إطارفي  مختلف اإلحصاءات الصادرة عنه باالضافة الى 

 المستخدمين. كافة 

  حصائيمهام الجهاز اإل 3-2
 ومسؤوليا�ه 

وجمع البيانات والمعلومات  ج الرئيسي لإلحصاءات الرسمية                ِ الوطني هو المنت   ئياإلحصاجهاز ال
  من مصادرها المختلفة وتدوينها وتبويبها  ] اسم الدولة[في التي تغطي جميع جوانب الحياة 
السجالت االدارية   المتأتية من البياناتبما في ذلك  ومؤشراتها،وتحليلها واستخراج احصاءاتها 

 . الضخمة والبيانات المفتوحة والبياناتشآت الخاصةنفي الجهات العامة والم

مسؤول عن تنسيق جميع األنشطة لتطوير وإنتاج ونشر وتوصيل اإلحصاءات  كذلك هو 
 .  مختلف الشركاءالرسمية داخل النظام اإلحصائي الوطني بالتشاور مع 

إنتاج اإلحصاءات الرسمية بشكل موحد وفي الوقت  ضمان جهاز اإلحصاء الوطني  يجب على 
المناسب، وتوجيه ومراجعة تطبيق المنهجية والمعايير اإلحصائية، وإجراء البحوث واتخاذ  

اإلجراءات الالزمة لتحسين جودة اإلحصاءات الرسمية باستمرار بالتعاون مع منتجي  
 اإلحصاءات الرسمية اآلخرين.  
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شورة للحكومة والجمهور بشأن القضايا المتعلقة بجمع البيانات،  المجهاز اإلحصاء الوطني يقدم 
 والمنهجية اإلحصائية، والنشر، والتواصل من خاللها، واستخدام اإلحصاءات.  

الوعي االحصائي للوصول لالستخدام األمثل لإلحصاءات   تعزيز م جهاز اإلحصاء الوطني بويق
 الرسمية.  

 . )الجهة التابع لها(ل ب                                  ِ أية مهام أخرى يكلف بها الجهاز من ق  

ال يمكن تكليف جهاز اإلحصاء الوطني بمسؤوليات تتعارض مع المبادئ األساسية لإلحصاءات  
�                   الرسمية المحد دة في قانون اإلحصاء.                

تنسيق  ل فنية لجنة 3-3
 اإلحصاءات الرسمية 

على   الدولة، وتعملمن ممثلين عن جميع منتجي اإلحصاءات الرسمية في الفنية اللجنة تتألف 
الجهاز اإلحصائي  إشراف تحت وذلك نظام اإلحصاء الوطني اإلحصائية ل األنشطة  كل تنسيق  

 تشمل أنشطة لجنة التنسيق مناقشة ومراجعة ما يلي: والوطني. 

 ؛ برامج العمل اإلحصائيواالستراتيجية اإلحصائية الوطنية  )أ(
 ؛ الواجب تطبيقها موحدةالمنهجية والمعايير اإلحصائية ال ) ب(
 ؛ لمشتركةاقواعد السرية  ) ج(
 ؛ الموحدةاإلطار المشترك لضمان الجودة وعالمة الجودة  ) د(
 . سياسة النشر والتواصل المشتركة ) ه(

استبدل العنوان الرسمي في كل مكان في  [يرأس الجهاز اإلحصائي الوطني كبير اإلحصائيين   تعيين ك�ير اإلحصائيين  3-4
ً                رئيس الدولة بناء  على اقتراح من  / رئيس الوزراء[بل     ِ من ق   -دون تأخير   -  ن     � المعي   ]القانون                 

 . سنوات ]X[لفترة محددة مدتها  ]الحكومة

مسؤوليات ك�ير   3-5
 اإلحصائيين 

المهام المنصوص عليها في هذا القانون تكفل االستقالل المهني للموظفين المسؤولين. يتولى  
كبير اإلحصائيين تعزيز االستقاللية المهنية للنظام اإلحصائي الوطني وقيادة التطوير  

تعزيز قيمة  من أجل االستراتيجي لإلحصاءات الرسمية والشراكات وعالقات أصحاب المصلحة 
رسمية. يمثل كبير اإلحصائيين النظام اإلحصائي الوطني على المستويين الوطني  اإلحصاءات ال

 ق التعاون الدولي للنظام اإلحصائي الوطني.  يسيتولى تنوالدولي و

ً                                                       يكون كبير اإلحصائيين مسؤوال  عن اإلدارة التنفيذية العامة وتطوير جهاز اإلحصاء الوطني                            
، بالتوافق التام مع  )إن أمكن( المحلية  أو قليميةوموظفيه، بما في ذلك مكاتبه المركزية واإل

إلحصاء التي تقوم  ااإلشراف على أعمال (التشريعات اإلحصائية الوطنية واالستقالل المهني. 
 .)جة لإلحصاءات الرسمية والتنسيق بين أعمالها اإلحصائية         ِ هات المنت  جبها ال

استخدام الموارد  كذلك بشأن و  ،ليتعين على كبير اإلحصائيين اتخاذ قرار مستقل بشأن الهيك
والمهام وتعيين الموظفين. يقرر كبير اإلحصائيين محتوى البرامج اإلحصائية المتعددة  

السنوات والسنوية بما في ذلك المخرجات اإلحصائية وتقارير التنفيذ بالتشاور مع مستخدمي  
 اإلحصاء وغيرهم من منتجي اإلحصاءات الرسمية. 

ق على مجمل النظام اإلحصائي                                 � إصدار معايير ومبادئ توجيهية تطب   يجوز لكبير اإلحصائيين
وضع اللوائح القانونية  كالوطني لتطوير اإلحصاءات الرسمية وإنتاجها ونشرها واإلبالغ عنها. 

والبروتوكوالت الفنية المناسبة لضمان التزام جميع منتجي البيانات واإلحصاءات الرسمية  
صدر جهاز اإلحصاء الوطني المبادئ                   ُ وعالية الجودة، وي   حصاءات صحيحة ومتسقة إصدار  إب

التوجيهة لتطبيقها في جميع فعاليات النظام اإلحصائي الوطني من أجل تطوير اإلحصاءات  
 . الرسمية وانتاجها ونشرها

� يمكن لكبير اإلحصائيين أن يرو   والتصنيفات   والتفصيالت ج الستخدام واعتماد المعايير                           
ومقدمي   المبحوثينبل     ِ من ق              ً المطبقة أيضا  والمصطلحات المطبقة في اإلحصاءات الرسمية و
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يجب على كبير اإلحصائيين  كذلك  البيانات والمجتمع في جميع المسوح والسجالت اإلدارية.  
اإلحصاءات  استخدام كيفية تسهيل التفسير الصحيح لإلحصاءات ويحق له التعليق على 

 ءة استخدامها. إسا حول و

ك�ير  فترة والية  اء هنإ 3-6
 اإلحصائيين  

  المتعلقة ألي سبب من األسباب   انقضاء أجلهاال يمكن إنهاء فترة والية كبير اإلحصائيين قبل 
 :إال لألسباب التالية بالمبادئ اإلحصائية

 ؛استقالة كبير اإلحصائيين )أ(
 ؛ سحب الجنسية ) ب(
أو أن قدرته على العمل  ، كبير اإلحصائيين غير قادر على العملعلن فيه أن              ُ قرار محكمة ي   ) ج(

 ؛محدودة
لحكم المحكمة                 ً دة أو سجن وفقا                                          َ حكم قانوني صادر عن محكمة بشأن جريمة متعم   ) د(

 ؛القانوني
 اإلحصائيين، وفي هذه الحالة تعتبر الواجبات منتهية.  وفاة كبير  ) ه(

المنتجين اآلخ��ن   تعيين 3-7
 لإلحصاءات الرسمية 

علن عنها                        ُ على أساس وظيفة شاغرة م   اآلخرين  إلحصاءات الرسميةايتم تعيين رؤساء منتجي 
 .منافسة مفتوحة تستند على أساس الكفاءة المهنية ذات الصلةفي إطار و

،  ذات الصلة نظماتالمداخل    ً ا  المنتجون اآلخرون لإلحصاءات الرسمية هم كيانات مستقلة مهني
يمارسون أنشطة حصرية أو أساسية، تتعلق بتطوير اإلحصاءات الرسمية وإنتاجها ونشرها  

واإلتصال من خاللها. وال يمكن تكليف هذه الكيانات بمسؤوليات تتناقض مع أحكام ومبادئ هذا  
 القانون.

ات الرسمية  يكون رؤساء منتجي اإلحصاءات الرسمية اآلخرين مسؤولين عن تطوير اإلحصاء
الذي   وإنتاجها ونشرها واإلتصال من خاللها، على النحو المحدد في البرنامج اإلحصائي السنوي 

كبير اإلحصائيين بالتشاور مع مستخدمي اإلحصاء وغيرهم من منتجي  تم إقراره من قبل 
حصائية  مع التوجيهات والمعايير اإل  ً ا      �                             وتنف ذ هذه المهام بما يتوافق تمام . اإلحصاءات الرسمية

 الصادرة عن كبير اإلحصائيين.

 األخرى ة  لفني ا والهيئات  ستشاري اإلحصائي  المجلس اإل  . الفصل الرابع 

المجلس  تع��ف  4-1
 ستشاري لإلحصاء اإل

ة في إسداء المشورة للحكومة وكبير اإلحصائيين  يالهيئة االستشارية الرئيس هو هذا المجلس 
. يجب أن تكون  ]اسم الدولة[بشأن القضايا ذات األهمية اإلستراتيجية لإلحصاءات الرسمية لـ  

 وتكوينه، وكذلك أعماله، علنية. ستشاري اإلحصائي والية المجلس اإل

تكو�ن المجلس   4-2
 ستشاري لإلحصاء اإل

أعضاء معينين يمثلون على   ]أدخل الرقم [ء على األقل من ستشاري لإلحصايتألف المجلس اإل
في                                  ً يجب أن يكون كبير اإلحصائيين عضوا  كذلك نطاق واسع فئات مختلفة من المستخدمين.  

�        الوطني مهام أمانة السر . ويزو د جهاز  اإلحصاء ستشاري لإلحصاء، ويتولى جهاز المجلس اإل       ّ                      
ستشاري  الضرورية لتغطية تكاليف أداء المجلس اإلالوطني بالموارد الكافية الالزمة واإلحصاء 
 لإلحصاء.

تعيين أعضاء المجلس   4-3
 ستشاري لإلحصاء اإل

ً      بناء  على   ] رئيس الدولة/ الحكومة[بل      ِ من ق   ءإلحصالستشاري يتم تعيين أعضاء المجلس اإل     
المنصب على  اقتراح بشأن الهيئات أو المجموعات التي سيتم تمثيلها. وتقتصر فترة توليهم 

ِ أدخ  [ يتولى  ، و                   ً    من بين أعضائه رئيسا  له ءإلحصالستشاري سنوات. ينتخب المجلس اإل ]ل الرقم   
 ء. إلحصالكبير اإلحصائيين توفير األمانة للمجلس االستشاري 



13 

مهام المجلس   4-4
 ستشاري لإلحصاء اإل

 ستشاري لإلحصاء المهام التالية:المجلس اإل    ّ  ينف ذ

مقترحات من أجل التطوير االستراتيجي لإلحصاءات الرسمية وضمان أن تعكس  تقديم  )أ(
 ؛ البرامج اإلحصائية احتياجات المجتمع وأولوياته من المعلومات

تعزيز الشفافية والمساءلة في نظام اإلحصاء الوطني وتقييم تنفيذ البرامج اإلحصائية   ) ب(
 ؛ لتطوير اإلحصاءومتابعة عملية تنفيذ أنشطة االستراتيجية الوطنية 

المعلومات بشكل منتظم من جميع الجهات   تدفقو  يجاد آليات عمل مناسبة ألنسيابإ ) ج(
العامة والخاصة الى جهاز اإلحصاء الوطني لتنفيذ البرامج االحصائية ومعالجة التحديات  

صدار اإلحصاءات الرسمية والتنسيق لتطوير البنى  إ التي تواجه تنفيذها وتعييق تقدم 
 ؛ طاعقالزمة لتقدم هذا اللية االتحت

إلحصاءات الرسمية وتقييم مدى االمتثال  األساسية ل مبادئ ال ضمان احترام  العمل على ) د(
 ؛؛ وتقديم المشورة بشأن قضايا االمتثال لهاهال

تشجيع استخدام اإلحصاءات الرسمية كأساس أدلة للسياسات العامة والتقييم واتخاذ   ) ه(
 ؛القرار

والتي يتم تنفيذها بشكل دوري،  امج اإلحصائية متعددة السنوات والسنوية إقرار البر ) و(
 ؛ والنظر في انعكاسات تخصيص الميزانية على تنفيذ البرامج اإلحصائية

لتنظيم أعماله ومهامه، وكيفية صنع   ستشاري لإلحصاءاإلاعتماد النظام الداخلي للمجلس  ) ز(
 .القرار فيه

يجوز للمجلس االستشاري اإلحصائي إجراء تقييمات خارجية مستقلة لمجاالت أو أنشطة أو  
 . كيانات تنظيمية محددة ضمن النظام اإلحصائي الوطني

تع��ف الهيئات   4-5
 ستشا��ة األخرى اإل

رى تضم أعضاء من داخل النظام اإلحصائي  يجوز لكبير اإلحصائيين إنشاء هيئات استشارية أخ
لألنشطة االستراتيجية والمنهجية في اإلحصاءات الرسمية. وتكون    ً ا  الوطني وخارجه، دعم

ً واليات هذه الهيئات وتكوينها، فضال    عن عملها، علنية.                                 

 �نسيق النظام اإلحصائي الوطني والبرامج اإلحصائية    . الفصل الخامس 

  ءاإلحصا�نسيق أنشطة  5-1
 الوطنية 

ق على مجمل النظام                                 � إصدار معايير ومبادئ توجيهية تطب  اإلحصاء الوطني   جهازعلى  توجبي 
  تحقيق اإلحصائي النظام في                ّ  اإلحصاءات الرسمي ة  يمنتجعلى  ويجب اإلحصائي الوطني 

المعتمدة  نيف اتصوال المناهجمفاهيم والتناسق العمل اإلحصائي بإستخدام أكبر قدر ممكن من 
الوطني   اإلحصاء جهاز أينما أمكن ذلك. ويعززاإلحصاء الوطني  جهازفق ما يقرره وو ،     ً دوليا  

 . بأسره النظام اإلحصائي الوطني في  المشتركةالممارسات 

برمجة األنشطة اإلحصائية   5-2
 الوطنية 

برنامج  مهمة وضع الخطط والبرامج اإلحصائية، بما في ذلك اإلحصاء الوطني  جهازيتولى 
إحصائي متعدد السنوات وبرنامج إحصائي سنوي، كأدوات رئيسة لإلدارة االستراتيجية  

والتشغيلية الفعالة ولتنسيق األنشطة في النظام اإلحصائي الوطني فيما بينها وذلك بالتشاور  
ومقدمي البيانات   المبحوثينالوثيق مع منتجي البيانات اإلدارية ومستخدمي اإلحصاءات و

  اإلحصاء  جهازة. ويشارك منتجو اإلحصاءات الرسمية اآلخرون في العملية ويقدمون إلى اإلداري 
حصائي الوطني وضع الخطط  ويتاح للجهاز اإل  .المعطيات الالزمة لتنفيذ هذه المهمة الوطني

ت الحينية والمستقبلية  جاياتحاستجابة لإلوالعاجلة لبحث ظاهرة حديثة وعاجلة 
   .تحليلهايتم رصدها ول للمستخدمين
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منتجي  ل االعتماد معايير  5-3
 اإلحصاءات الرسمية  

المنتجين في النظام اإلحصائي الوطني كمنتجين لإلحصاءات   اعتماديقرر كبير اإلحصائيين 
إلى عملية    ً ا  وإدراج مخرجاتهم واألنشطة ذات الصلة في البرامج اإلحصائية استناد الرسمية،

 شفافة وموثقة باستخدام المعايير التالية:

االمتثال ألحكام هذا القانون ومبادئ اإلحصاءات الرسمية   علىيثبت المنتج قدرته  )أ(
 ؛ذلك  فيورغبته 

يجب أال تكون عمليات التسليم واألنشطة مماثلة لتلك التي يقوم بها منتجون آخرون   ) ب(
 . المبحوثينإضافي على                      ٍ ويجب أال تؤدي إلى عبء  

اإلبالغ عن البرامج  5-4
 اإلحصائية 

، بالتنسيق الوثيق مع منتجي اإلحصاءات الرسمية اآلخرين،  الوطنيجهاز اإلحصاء يتولى 
مسؤولية اإلبالغ عن تنفيذ البرامج اإلحصائية، واإلفادة بشأن أدائها والتدابير المتخذة لتحسين  

أو هيئة أخرى   ستشاري لإلحصاءالمجلس اإلحال التقارير إلى   ُ وت   .المستقبليةالبرامج واألنشطة 
المجلس  رأي  عن التقارير الخاصة بالتنفيذ وعن   ُ  َ  وي عل ن. ء إلبداء الرأيتمثل مستخدمي اإلحصا

 . ستشاري لإلحصاءاإل

هدف ونطاق البرنامج   5-5
اإلحصائي متعدد  

 السنوات 

د جهاز اإلحصاء الوطني برنامج إحصائي متعدد السنوات للنظام اإلحصائي الوطني لتحديد   ِ ع   ُ ي  
، بهدف تلبية احتياجات  ]اسم الدولة [التطوير االستراتيجي لإلحصاءات الرسمية لـ 

يجب أن يوفر البرنامج اإلحصائي متعدد السنوات رؤية  كذلك . والجديدةالمستخدمين الحالية 
� حد  [نظام اإلحصائي الوطني للسنوات التالية وأولويات لتطوير ال ، وإنشاء  ]د: خمس أو عدد آخر   

 .ذلك مع الموارد الالزمةمواءمة  عمليات التسليم المطلوبة وإجراءات التطوير، مع 

هدف ونطاق البرنامج   5-6
 اإلحصائي السنوي 

عام لتحديد  د جهاز اإلحصاء الوطني برنامج إحصائي سنوي للنظام اإلحصائي الوطني كل  ِ ع   ُ ي  
أنشطة البرنامج اإلحصائي متعدد السنوات ولتحديث قائمة منتجي اإلحصاءات الرسمية بما  

 في ذلك: 

 ؛اإلحصاءات الرسمية التي سيتم إصدارها )أ(
  معبل منتجي اإلحصاءات الرسمية     ِ من ق   إجراؤهاسيتم  ىحصائية التاإلالمسوحات  ) ب(

 ؛عبء االستجابة ليلتق  مراعاة
البيانات اإلدارية أو بيانات من مصادر قائمة أخرى إلى منتجي اإلحصاءات   جمع عمليات  ) ج(

 ؛الرسمية وتبادلها
 ؛ ة الخاصة باإلحصاءات الرسميةيتطوير الرئيسالأنشطة  ) د(
 .حفظ السجالت اإلحصائية وتطويرها ) ه(

  اعتماد البرامج اإلحصائية 5-7
 موارد وال

اإلحصائي الوطني البرامج اإلحصائية متعددة السنوات والسنوية إلى المجلس  يقدم الجهاز 
مستخدمي اإلحصاءات إلبداء الرأي ومن ثم  ستشاري لإلحصاء أو إلى هيئة أخرى تمثل اإل

   .للبرامجقبل بدء الفترة المرجعية   والمواردالبرامج اإلحصائية عتماد ا

أو   المتخصصة لفنيةالحكومة التدخل بالمسائل لعند الموافقة على البرامج اإلحصائية، ال يجوز 
 باألنشطة المستقلة اإلحصائية للسلطات الوطنية. 

يجب أن يشتمل برنامج العمل السنوي على تقديرات للموارد البشرية والمالية والتقنية الالزمة  
 لتنفيذ البرامج اإلحصائية. 
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 ال�يانات   جمع .  س د ا سالفصل ال 

  جمع ال�يانات مهمة 6-1
ُ ط  ب ٍ �ق     مسؤولة    

إلى االعتبارات    ً ا  ختيار مصادر للبيانات استناداتحديد منتجي اإلحصاءات الرسمية  على يتعين
 . المفروض على المجيبين ءوالعب  والوقت والكلفة بالجودةمهنية والمتعلقة الالفنية الضرورية 

، بما  ) ً ا  مجان(الوصول إلى البيانات وجمعها من جميع مصادر البيانات العامة والخاصة كما يجب 
 فات، على مستوى التفاصيل الالزمة لألغراض اإلحصائية.              ّ في ذلك المعر  

يلتزم منتجو اإلحصاءات الرسمية بالحد من عبء االستجابة وإعادة استخدام البيانات من  و
البيانات الموجودة بالفعل. إذا لم يكن األمر كذلك، يمكن الحصول على  خالل مراعاة مصادر 

 البيانات من خالل المسوحات اإلحصائية.

وال يجوز الي جهة عامة او خاصة إجراء أي مسح أو دراسة إحصائية ميدانية على أي مستوى  
 . معه والتنسيق اإلحصاء الوطني  جهاز من البلد دون موافقة 

�يانات  معالجة ال  مهمة 6-2
الموجودة في حيازة  

حصائي  النظام اإل
 الوطني 

عن أساليب جمع البيانات ومصادرها، فإن البيانات التي يحصل عليها منتجو  بصرف النظر 
  إجراء عليهم معالجتها وتخزينها ونشرها و يتوجبوضمن واليتهم  قعاإلحصاءات الرسمية ت 

ويساهم جهاز اإلحصاء  اإلحصائي. حكام هذا القانون أ مع  ً ا  صل من خاللها بما يتوافق تمامالتوا
   .البيانات الضخمةالوطني في تطوير المصادر المختلقة للبيانات ومن ضمنها 

البيانات والتحقق من صحتها، ودمج البيانات من   دقيقيحق لمنتجي اإلحصاءات الرسمية ت 
حصائية واستخدام  لألغراض اإل  ً ا  مصادر مختلفة وتنفيذ تكامل البيانات الفردية حصري 

 . المنهجيات والتقنيات اإلحصائية حسب االقتضاء

تبادل ال�يانات داخل   6-3
حصائي  النظام اإل

 الوطني 

يجب على منتجي اإلحصاءات الرسمية   ،                               ّ           ضمن حدود األحكام المتعلقة بالسري ة اإلحصائية
أي ازدواجية في   جنبتبادل البيانات والبيانات الوصفية ضمن النظام اإلحصائي الوطني لت

 . تهاجمع البيانات وتحسين جود

إعالم المبحوثين في   6-4
  الدراسات االستقصائية

اإلحصائية ومشاركتهم  
 هم ومسؤوليا�

وأساسها   ونطاقها اإلحصائية االستقصائية الدراسات أغراض على  طالع اإل للمبحوثين يحق
وااللتزام المحتمل   تها القانوني، وكذلك بشأن استخدامات البيانات، والتدابير لضمان سري 

 . بنشرها 

. ويمكن اعتبار  ]للكيانات الخاصة والعامة[تكون المشاركة في المسوحات اإلحصائية إلزامية 
� مشاركة األشخاص واال   اآلخرين في دراسة استقصائية  المبحوثينسر المعيشية وجميع                  

ٍ       أو بعض  منهم   المبحوثينإحصائية معينة إلزامية في البرنامج اإلحصائي السنوي لجميع        
 ولإلجابة عن جميع األسئلة أو عن بعضها. 

ها.  بعض منالال يجوز االمتناع عن تقديم تلك البيانات او المعلومات اإلحصائية او حجب  وكذلك 
ال تم طلبها  حتقدموا بها  يصحة البيانات والمعلومات التتثبت وعليهم تقديم المستندات التي 

منهم. ويعتبر االمتناع عن االفصاح عن المعلومات مخالفة لهذا القانون تستوجب تطبيق  
 . القانون هذاالعقوبات الواردة في 

� قد    ُ وت  ة حيحجب أن تكون المعلومات المقدمة في المسح اإلحصائي صي  م في غضون اإلطار    
في حاالت استثنائية، يجوز لمنتج  [الزمني المطلوب، بالشكل المطلوب ودون مقابل. 

من األسر المعيشية على دراسة استقصائية   المبحوثيناإلحصاءات الرسمية أن يقرر مكافأة 
 . ] ً ا  كبير  ً ا  تفرض عبئ
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          ّ    ّ             ال عدم تلق ي رد  منهم بحلول  في ح المبحوثينيحق لمنتجي اإلحصاءات الرسمية المتابعة مع و
 .البيانات  في  الموعد النهائي، أو إذا تم الكشف عن أوجه تعارض أو ثغرات

ل�يانات  للوصول ا مهمة 6-5
 الضخمة    وال�يانات اإلدا��ة

َ                                                                          تلتز م جميع السلطات الوطنية والمحلية بتزويد منتجي اإلحصاءات الرسمية، من دون أي       
فات، على مستوى التفاصيل الالزمة إلنتاج                          ّ حوزتهم، بما في ذلك المعر  مقابل، بالبيانات التي في 

التي تمكن من تقييم جودة البيانات.  واإلحصاءات الرسمية والبيانات الوصفية، حيثما أمكن، 
   .البيانات الضخمةويساهم في تطوير المصادر المختلقة للبيانات ومن ضمنها 

الحفاظ على  المختلقة  مصادرها  من  نات الضخمةالبياو  يجب على مقدمي البيانات اإلدارية
. مع  عليها المتفق  والمواصفات  الزمنية للتوقيتات      ً وفقا  استمرارية توفير البيانات اإلدارية 

مراعاة السياق القانوني الوطني، يجب مراعاة اآلليات القانونية إلضفاء الشرعية، مثل البرنامج  
وال يمكن االستناد إلى أحكام السرية الخاصة أو أحكام السرية  .  اإلحصائي أو غيره من الوسائل

ما لم يستبعد التشريع  البيانات الضخمة و لوصول للبيانات اإلداريةلالتابعة لتشريعات أخرى 
  صراحة استخدام البيانات ألغراض إحصائية.

التزام مزودي ال�يانات   6-6
 اإلدا��ة بالتشاور 

يخططون لتطوير مجموعة جديدة من آليات جمع   حينعلى مزودي البيانات اإلدارية   يتعين
جمع البيانات أو معالجتها بطريقة قد تؤثر على  ما يتعلق ب ة في يالبيانات أو تنفيذ مراجعة رئيس

وعند االقتضاء،  اإلحصاء الوطني  جهازالبيانات المقدمة لإلحصاءات الرسمية، استشارة 
 . اآلخرين لإلحصاءات الرسمية، قبل اتخاذ القرارالمنتجين 

   ً ا  إنشاء سجالت إحصائية واالحتفاظ بها، الستخدامها حصر الوطني إلحصاءا جهازيجوز ل  السجالت اإلحصائية  6-7
ألغراض إحصائية. وتشير السجالت اإلحصائية إلى قوائم الوحدات اإلحصائية وخصائصها، بما  

 تاج اإلحصاءات.             ّ              في ذلك المعر فات الالزمة إلن

  أو البيانات  قواعد من  عدد في  المتوفرة البيانات بين الجمعإلحصاء الوطني ا جهازلكما يجوز 
  لمطابقةألغراض غير إحصائية والربط بين السجالت   ً ا  ساسأ  ئتنش  � ا   التي اإلدارية السجالت من

  للتحليل وأخضاعها اإلحصائية  لألغراض المختلفة السجالت في ومناظرتها  الفردية البيانات
 .منها اإلحصائية المؤشرات  ستنباطاو

حصاء وال يجوز الي جهة كانت تنفيذ مسح شامل او تعداد  اإل  جهاز لمسؤولية التعدادات  تخضع التعدادات  6-8
ً شامال    ً ا  عدعتبر تعداد كل عملية                                    ُ لم يكن هناك اتفاق او تنسيق مسبق، وي   ما   عنإلنتاج بيانات      

السكان أو المساكن أو الوحدات االقتصادية أو المباني أو   ية خصائص لحجم وهيكلالبعض 
ينطبق هذا القانون بالكامل على جميع عمليات التعداد. ويمكن الحصول على بيانات  و المزارع. 

غيرها من  التعداد من الدراسات االستقصائية اإلحصائية، أو من مصادر البيانات اإلدارية و
 مصادر البيانات، أو من مجموعة مزيج من هذه البيانات.  

ّ                                            كما أن  المشاركة في التعدادات هي إلزامية لجميع الم اإلحصاء الوطني   جهاز. ويقوم بحوثين      
تساهم في عمليات التعداد المستويات المركزية واإلقليمية   ان ويمكن م عمليات التعداد ينظبت

              ّ     الخصائص والمعر فات   الوطني  اإلحصاء  جهازم                � حكومية. كما ينظ  والمحلية من وزارات وهيئات 
وتقنيات الذكاء   البيانات كعلوماألساليب الحديثة   ستخداماو التي يتعين جمعها في التعدادات 

 .  المتطورة المعلومات  لوجياووتكن ،الصناعي
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 الس��ة اإلحصائية  . الفصل السابع 

ال�يانات الخاضعة للس��ة   7-1
 اإلحصائية 

أو  ( التي تسمح بتحديد  نيةالبيا المعرفاتهي  حصائيةاإل  البيانات الفردية الخاضعة للسرية 
إما بصورة مباشرة أو غير مباشرة،   المعنويين،األشخاص الطبيعيين أو هوية  ) إمكانية تحديد

 عن المعلومات الفردية.  وبالتالي الكشف 

الوطنية أو المحلية ليست محمية بالسرية اإلحصائية، ما  اإلحصاءات التي تشير إلى السلطات 
 للسرية اإلحصائية. ]اسم القانون [    ُ                                  لم ت علن أنها من أسرار الدولة على أساس 

ال يجوز نشر اإلحصاءات، التي قد تجعل من الممكن التعرف على شخص طبيعي أو اعتباري،     ستثناء من الس��ةاال 7-2
 بشكل ال لبس فيه.  على الكشف عن البيانات  ها إال إذا أعطى الشخص موافقتهعن واإلبالغ

ليست محمية بالسرية  فهي إلحصاءات التي تشير إلى السلطات الوطنية أو المحلية ا أما
يمكن لرئيس اإلحصائيين التنازل عن حماية     .دولةال       ُ                  ما لم ت علن أنها من أسرار اإلحصائية، 

السرية اإلحصائية لألشخاص االعتباريين اآلخرين في القطاع العام. قد يتنازل كبير  
للتشريعات األخرى،    ً ا  وفق للجمهور،لسرية اإلحصائية للبيانات المتاحة اإلحصائيين عن حماية ا

 مع مراعاة قضايا الجودة والموثوقية ذات الصلة. 

االستخدام الحصري   7-3
 لألغراض اإلحصائية 

لألغراض    ً ا  جب على منتجي اإلحصاءات الرسمية استخدام البيانات الفردية حصري ي 
ات الفردية التي تم الحصول عليها ألغراض إحصائية  اإلحصائية. ال يجوز استخدام البيان

في أي تحقيق أو مراقبة أو إجراءات قانونية أو اتخاذ قرار إداري أو معالجة أخرى    ً ا  حصري 
    دولية. ةأو منظم محلية ة بل أي سلط                                                  ِ مماثلة للمسائل المتعلقة بشخص طبيعي أو اعتباري من ق  

االستناد إليه، في ترتيب أي عبء مالي ضد من تقدم به، ال يجوز استخدام أي بيان إحصائي أو 
ً                   ً                                          كما ال يجوز اتخاذه دليال  في جريمة، أو أساسا  ألي إجراء أو تصرف أو مساءلة قانونية، ومع                         

ذلك يجوز استخدامه كدليل ضد من قدم معلومات غير صحيحة بالمخالفة ألحكام قانون  
 اإلحصاء.

من خاللها  حماية البيانات السرية بطريقة ال يمكن يجب على كل منتج لإلحصاءات الرسمية 
سواء بشكل مباشر أو غير مباشر، عندما يتم أخذ   االعتباري،تحديد هوية الشخص الطبيعي أو 

   . جميع الوسائل ذات الصلة التي قد يستخدمها طرف ثالث في االعتبار

معالجة ال�يانات وتخ��نها   7-4
 بط��قة آمنة 

 والمجاميعإلحصاءات الرسمية حماية البيانات الفردية  يجب على كل منتج ل )أ(
قبل إصدارها واتخاذ جميع التدابير التنظيمية واإلدارية والفنية   سريةب واإلحصاءات

 ؛والتنظيمية الالزمة لمنع وصول األشخاص غير المصرح لهم
فات              ّ باستخدام معر  لمنتجي اإلحصاءات الرسمية معالجة وتخزين البيانات الفردية يجوز  ) ب(

التخلص من جميع نماذج جمع البيانات  و طوال الفترة الالزمة لألغراض اإلحصائية
 فات حالما تصبح غير ضرورية ألغراض إحصائية.                      ّ األصلية التي تشمل المعر  

االستخدام العام   7-5
الوصول إلى ال�يانات  و

 الفردية 

ال يجوز لمنتجي اإلحصاءات الرسمية اإلفصاح عن البيانات الفردية ألي مستخدم، إال في ظل  
ملفات االستخدام العام والبيانات الفردية ألغراض البحث بما يتماشى مع لوائح  لتنظيم صارم 

 قانون اإلحصاء. 

بيانات  ال يجوز لمنتجي اإلحصاءات الرسمية إنتاج وإصدار ملفات االستخدام العام من ال
ال يمكن التعرف على  وبالتالي   ،فات             ّ م إزالة المعر  تالفردية إال إذا تمت معالجة البيانات بحيث ت
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سواء بشكل مباشر أو غير   األشكال،بأي شكل من  المعنوييناألشخاص الطبيعيين أو 
 . الوسائل ذات الصلة بشكل معقولاستخدام كافة وذلك بمباشر

ال�يانات  الوصول إلى   7-6
الفردية الخاصة بالنظام  

 اإلحصائي الوطني 

الوطني والمنتجين اآلخرين لإلحصاءات الرسمية تبادل البيانات الفردية،   ءاإلحصا  جهازيحق ل
لألغراض اإلحصائية في مجال    ً ا  فات والبيانات السرية األخرى، حصري                 ّ بما في ذلك المعر  

 .اختصاص كل منهم في اإلحصاءات الرسمية

توثيق   حول كل عملية نقل من هذا القبيل، وكذلك  يتم تفويض كبير اإلحصائيينيجب أن 
شفاف   بشكلجميع عمليات اإلرسال توثيق  الشروط في اتفاقية موقعة بشكل متبادل. يجب 

 . طلبال للجمهورعند متاح و

الوصول إلى ال�يانات   7-7
 الس��ة ألغراض البحث 

بيانات الفردية  اليجوز لمنتجي اإلحصاءات الرسمية، عند الطلب، منح حق الوصول إلى 
من  لمشاريع البحث العلمي بما يتماشى مع الشروط واألحكام التي يحددها كبير اإلحصائيين 

 اتباع هذه المبادئ: خالل 

ام  ، وليس ألي استخد     ً حصريا  الوصول لألغراض اإلحصائية والبحثية يقتصر منح حق  )أ(
 ؛ لتبادل البيانات فيما بعد كذلك ليسإداري أو قضائي أو استخدام برمجي آخر، و 

يجب أن يستند قرار منح حق الوصول أو عدم منحه إلى وصف تفصيلي للغرض   ) ب(
 ؛واألهداف والمنهجيات

ول على البيانات ذات الصلة المباشرة والضرورية لتحقيق غرض وأهداف  حصيقتصر ال ) ج(
 ؛     ً صريا  ح مشروع البحث

أو بسعر يغطي تكاليف االستخراج المباشر للبيانات وتطوير الخدمة    ً ا   ُ                ي منح الوصول مجان ) د(
 ؛ فقط

 ؛فات                                                 ّ البيانات المقدمة ألغراض البحث ال يمكن أن تشمل المعر   ) ه(
لتقليل مخاطر  ومحددة منتج اإلحصاءات الرسمية ضمانات أمنية كافية يقدم يجب أن  ) و(

أو التعديل أو الكشف غير المقصود أو  االتالف ح به أو                            � الخسارة أو الوصول غير المصر  
 ؛ غير المناسب عن البيانات الفردية التي يتم منح الوصول إليها ألغراض البحث

ى البيانات ألغراض البحث عند الطلب  قائمة بجميع تصاريح الوصول إلإتاحة يجب  ) ز(
 ؛ للمساءلة

يجب إتاحة تقارير البحث والتحليالت المستندة إلى نتائج الوصول إلى البيانات  كذلك   ) ح(
 اإلحصائية للجمهور. 

بالوصول إلى البيانات الفردية   ،في مجال مسؤوليته، وقبل أن يأذن منتج اإلحصاءات الرسمية
ضمان البنية التحتية التقنية  يتوجب عليه  العلمي، لبحث غراض األ الخاضعة للسرية اإلحصائية 

للقانون اإلحصائي. يمكن لمنتجي    ً ا  للمستلمين وإطار الحماية الكاملة للبيانات السرية وفق
كتعويض عن التكاليف اإلضافية التي يتكبدها إعداد البيانات،       ٍ سعر                         ُ اإلحصاءات الرسمية تحديد  

 . ]قانون القانونياسم ال[على النحو المنظم في 

� في حال منح اإلذن، يوق   في معالجة البيانات خالل مشروع   المشاركينع جميع األشخاص                     
 على عقد ويلتزمون بموجبه بما يلي:  ،بالقانون العام لإلحصاءات الرسميةالبحث الخاص 

عن  عدم محاولة تحديد هوية األشخاص الطبيعيين أو المعنويين بأي وسيلة، بما في ذلك  )أ(
 ؛ طريق مطابقة البيانات مع البيانات الفردية األخرى

م تلك البيانات  أو استخدام، عدم الكشف عن أي بيانات فردية ألشخاص غير مرخص له ) ب(
 ؛ ألغراض غير المشار إليها في الطلب

عدم الكشف عن أي تجمعات مستمدة من البيانات الفردية التي قد تسمح بالكشف غير   ) ج(
 ؛حداتالمباشر عن الو
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 ؛ قتباس المصدر في جميع المنتجات المنشورةإ ) د(
 التخلص من البيانات الفردية عند اكتمال مشروع البحث.  ) ه(

ً           تتاح قائمة  بعمليات اإلرسال كاف ة  عند الطلب.   ّ                    ٌ            

ّ                   ٍ يتم  التوقيع على التزام   التزام الس��ة  7-8  بل:       ّ         ّ                            ّ       ِ بالسري ة عند تول ي الوظائف في اإلحصاءات الرسمي ة، من ق      

وغيرهم من منتجي  اإلحصاء الوطني  جهازجميع الموظفين الدائمين والمؤقتين في  )أ(
 ؛ اإلحصاءات الرسمية

ومن  ،أشخاص آخرين مخول لهم الوصول إلى البيانات الخاضعة للسرية اإلحصائية ) ب(
الذين يشاركون في عمليات   ام اإلحصائي الوطنيالنظضمنهم األشخاص من خارج 

 . التعداد

  ) ب(و ) أ( تينالواردة في النقط هوقف الشخص عن أداء مهامتحتى بعد   ً ا  م واجبيبقى االلتزا
 .أعاله

طرف ثالث على أجزاء من مهام اإلنتاج  معالتعاقد  لمنتجي اإلحصاءات الرسمية يجوز  التعاقد مع طرف ثالث  7-9
اإلحصائي أو أنشطة الدعم فقط عندما يمكن ضمان الحماية الكاملة للسرية اإلحصائية  

يتوجب على من يجري التعاقد معهم الحفاظ على سرية البيانات    كماواالستقالل المهني. 
 العقد.  اتقاقيات في  لمدة المحددةضمن اد عليها و               َ مهامهم المتعاق   ألداء  ً ا  واستخدامها حصر

 الرسمية   اإلحصاءات   جودة  . الثامن   الفصل 

بالتقييم المنتظم لجودة اإلحصاءات الرسمية وتحسينها   منتجو اإلحصاءات الرسميةيلتزم  االلتزام بالجودة  8-1
مواعيدها،   دقةدقتها وموثوقيتها وحسن توقيت نشرها و و  تهاالءمبمفي ما يتعلق باستمرار 

 للمقارنة.  اقابليتهو تناسقهاو اضوحهو و تهاوكذلك لشفافي

اإلحصاءات الرسمية وإنتاجها ونشرها على أساس معايير   تطوير يجب لضمان الجودة،  
التوصيات اإلحصائية المتفق عليها   حسب موحدة ومناهج وتصانيفوأساليب منسقة ومفاهيم 

 . ً ا  دولي

  ومعالجة تدقيقلتحسين جودة اإلحصاءات الرسمية، يحق لمنتجي اإلحصاءات الرسمية 
  والتحقق من صحتها، وجمعها من مصادر مختلفة، والقيام بربط السجالت ومطابقة  البيانات

 ألغراض إحصائية، واستخدام أساليب التقدير اإلحصائي لسد الثغرات.   ً ا  البيانات الفردية حصر

ّ             يوث ق منتجو اإلحص ً مة في عملية اإلنتاج، فضال                                       َ اءات الرسمية المصادر واألساليب المستخد      عن                          
بمصادر اإلنتاج   مين        ِ المستخد   عالمإمجموعات البيانات الناتجة عنها، بطريقة موحدة. 

 اإلحصائي وأساليبه وجودة النواتج اإلحصائية من خالل البيانات الوصفية.

منتجو  يسعى مين بانتظام فيما يتعلق بجودة اإلحصاءات الرسمية.                 ِ استشارة المستخد   تمي  تقييم الجودة  8-2
ت.  لتحسين جودة البيانا  المبحوثينإلى الحصول على االستجابة من   اإلحصاءات الرسمية

التعاون مع األوساط العلمية لتقييم المنهجية اإلحصائية   لمنتجي اإلحصاءات الرسمية يجوز 
يمكن أن يقوم   وتحسينها والتشجيع على العمل التحليلي باستخدام اإلحصاءات الرسمية.

للنظام  خبراء داخليون وخارجيون بتقييم البيئة المؤسسية والعمليات والنواتج التابعة 
 . طنياإلحصائي الو
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 الرسمية   اإلحصاءات نشر   . التاسع   الفصل 

صل  اتو الو نشر اإلحصاءات  9-1
 بها

فعالة  و آنيةفي الوقت المناسب وبطريقة  اخالله من التواصلويجب نشر اإلحصاءات الرسمية 
مع االمتثال الكامل للقانون اإلحصائي، ال سيما فيما يتعلق بحماية السرية اإلحصائية وضمان  

 المتساوي والمتزامن إليها على النحو المطلوب بموجب مبدأ الحياد. الوصول 

ّ                       يقوم كل  منتج لإلحصاءات الرسمية بوضع جدول   وذلك                                 ً بتحديد الروزنامة اإلحصائية مسبقا           
�                   ّ                            زمني مسبق خاص بنشر اإلحصاءات ويوف ر للعامة على أن يبي ن التواريخ واألوقات المقررة                                   

.                                 ً رأ على تاريخ النشر المحدد مسبقا  يط تغيير  بالغ العامة بأي إ  جبلنشر اإلحصاءات الرسمية. وی
 علن عنه للعامة.                     ُ فترة زمنية معقولة وي   خالل حدد موعد جديد للنشر   ُ وي  

تترافق نشرات اإلحصاءات الرسمية ببيانات وصفية وتعليقات توضيحية، وتتاح إمكانية  
اءات الرسمية تحديد سعر  . ويجوز لمنتجي اإلحص ً ا  الوصول إليها لجميع المستخدمين مجان

 . ]اسم اإلجراء القانوني [المطبوعات وغيرها من المواد، على النحو المنصوص عليه في 

� صح   ُ ت  يجب تمييز اإلحصاءات الرسمية بوضوح عن أي إحصاءات أخرى عند نشرها.  ح األخطاء    
  غ إلى                � ر التصحيحات وتبل                                             ُ كشف عنها في اإلحصاءات الرسمية المنشورة، وتصد        ُ التي ي  

مين استخدام اإلحصاءات الرسمية             ِ يحق للمستخد     المستخدمين في أقرب وقت ممكن.
 والبيانات الوصفية ذات الصلة في منتجاتهم مع اإلشارة إلى مصدر البيانات.  

سياسة نشر اإلحصاءات   9-2
 الرسمية 

 ما يلي:  اإلحصاء الوطني جهازيضع 

ّ         سياسة منس قة للنشر  )أ(   جميعلالبيانات  تتيحإجراءات شفافة ب مقرونة واصلتوال          
 ؛ النظام اإلحصائي الوطني عبرق    � تطب  ، وز   � تحي   بدون المستخدمين

 . بها والتواصلنشر اإلحصاءات الرسمية بمصطلحات موحدة خاصة  ) ب(

ٌ  إحصاءات   بأنها  بشكل واضح،    ّ                                              تصن ف النشرات األولية لإلحصاءات التي ستخضع للمراجعة        
 .أولية

رات التي تطرأ على                    � ة الناتجة عن التغي  يبالتعديالت الرئيس  ً ا  مسبق الجمهور إعالميتم 
 . منهجياتال

   اإلحصائية   الخدمات   على   الطلب  . الفصل العاشر 

ّ                                                 على طلب العمالء، يمكن أن يقد م منتجو اإلحصاءات الرسمية خدمات إحصائية باستخدام       ً بناء     ةخدمات اإلحصائي التوفير   10-1                            
البيانات المتوافرة لديهم التي تم جمعها أو الحصول عليها ألغراض إحصائية. وال يجوز أن  

نظام  المصداقية وجودتها  إنتاج اإلحصاءات الرسمية  في اإلحصائية خدماتال ديمق ت عرض ُ ي  
ق أحكام السرية وأحكام الجودة في قانون اإلحصاء       � . تطب  للمخاطر والتهديد يالوطن ئياإلحصا

 بشكل كامل على تقديم الخدمات اإلحصائية. 

يمكن لمنتجي اإلحصاءات الرسمية تقديم البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات أو غيرها من   تقديم خدمات أخرى  10-2
السرية اإلحصائية والحماية المادية والمنطقية للبيانات  الخدمات غير اإلحصائية بشرط ضمان 

  التي تم جمعها أو الحصول عليها ألغراض إحصائية. مع احترام البيئة الدستورية الوطنية،
   .نطاققد يكون من الضروري الفصل الصارم للبيانات من حيث التنظيم والموظفين وال كذلك
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خدمات  ال  تمو�ل 10-3
 ة اإلحصائي 

للسعر الذي يحدده    ً ا  اإلحصائية وفق  خدماتال عنتحمل العمالء التكاليف اإلضافية المترتبة ي 
حفظ   ويتم .]نياسم اإلجراء القانو[منتج اإلحصاءات الرسمية، كما هو منصوص عليه في  

يغطي فقط التكاليف  هذا الدخل أن بحيث ج اإلحصاءات الرسمية،    ِ منت  الدخل المتأتي لدى 
 . اإلضافية لتنفيذ النشاط الخدمي وتطوير الخدمات اإلحصائية الالزمة

الشفافية في إ�تاج   10-4
 الخدمات اإلحصائية 

ّ                                            اإلحصائية التي تقد م بانتظام في التقرير الخاص بتنفيذ البرنامج   خدماتالبيتم إعالم العامة                   
اإلحصائي السنوي. وستتاح للعامة نتائج أي خدمات إحصائية تقدم من دون تعويض، بما في  

 ذلك بياناتها الوصفية. ال تعتبر نتائج خدمات المعالجة اإلحصائية إحصاءات رسمية. 

تقديم خدمات   عند   ً ا  تام  ً ا  المتعلقة بالجودة من هذا القانون تطبيقتطبق أحكام السرية واألحكام 
 المعالجة اإلحصائية. 

تقديم خدمات إحصائية   10-5
 تشمل جمع ال�يانات 

على طلب سلطة دولية أو                                                          ً يجوز لكبير اإلحصائيين أن يوافق على جمع بيانات محددة بناء  
 . بعد اتباع اإلجراءات المناسبة في ذلك محليةوطنية أو 

بغرض تقديم   نفذستقصائية التي تإلدراسات اال/ مسوحاتال إلجراء ال يمكن اعتبار االستجابة  
ً                   بناء  على طلب سلطة أخرى(خدمات إحصائية تتضمن جمع البيانات  . تطبق  للمبحوثين  ً ا  إلزامي )     

وأحكام الجودة في قانون اإلحصاء  األحكام المتعلقة بالمسوحات اإلحصائية وأحكام السرية 
 بشكل كامل على تقديم الخدمات اإلحصائية التي تنطوي على جمع البيانات. 

 التعاون الدولي    . الفصل الحادي عشر 

  أنشطة المشاركة في   11-1
 التعاون الدولي 

ّ         إلحصاء الوطني ومنتجو اإلحصاءات الرسمية اآلخرون، كل  في مجال ا لجهاز مكني    اختصاصه                                               
لتطوير المعايير والتوصيات اإلحصائية  وبشكل فعال في العمل الدولي  المشاركة بنشاط

 وتنفيذها. 

ي مجال اإلحصاءات  ف  فنيالمركز التنسيق لجميع أنشطة التعاون اإلحصاء الوطني  جهازيكون 
حصاءات  الرسمية، وكذلك لجميع التقييمات التي تبادر بها المنظمات الدولية والتي تتعلق باإل

 الرسمية بصرف النظر عن المجال اإلحصائي والمنتج. 

الدولي    التبادل 11-2
  وال�يانات  حصاءاتلإل

 الفردية ألغراض إحصائية 

المنظمات والسلطات  بين اإلحصاءات الرسمية  تبادليتولى جهاز اإلحصاء الوطني تنسيق 
 المتطلبات التشريعية.  مع مراعاة الدولية في الدول األجنبية 

تبادل  الاالقتضاء  عندمنتجي اإلحصاءات الرسمية اآلخرين، والوطني  ءاإلحصا جهازيتيح 
في مجال    ً ا  حصرالطوعي للبيانات الفردية وغيرها من البيانات السرية ألغراض إحصائية  

التأكد من  الوطني  ءاإلحصا جهازالرسمية لبلد أجنبي. يجب على  اختصاص منتج اإلحصاءات
 أن المتلقي لديه اإلطار القانوني الالزم لتوفير الحماية الكاملة للبيانات السرية.  

ُ ظ    ُ لن  إحصاءات ا/ بياناتإرسال   اتكل عملي في   ى راع ُ ت  يجب أن  م اإلحصائية الوطنية المعنية   
منتج اإلحصاءات   هذه االتفاقيات تعفي . وال متبادلة وموقعة ويجب توثيق الشروط في اتفاقية 

. يجب إتاحة قائمة بجميع عمليات  المتبادلةضمان سرية البيانات التي من مسؤولية  الرسمية 
 اإلرسال هذه للجمهور عند الطلب. 
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 المخالفات  . عشر   الثاني   الفصل 

في   االمنصوص عليهلألحكام  حصاءانتهاكات السرية المنصوص عليها في قانون اإلتخضع  ا�تهاك الس��ة اإلحصائية  12-1
ً اسم القانون، مثال  [ . يجب أن تكون العقوبات المنصوص عليها فعالة ومتناسبة  ]القانون الجنائي                  

 ورادعة.

ها أو البيانات الخاضعة  / يستخدم المعلومات التي تتوافر لديه/ أي شخص أو منظمة تستخدم
للسرية اإلحصائية قبل نشرها ألغراض غير تلك التي يأذن بها هذا القانون أو تنتهك سرية هذه  

اسم قانون قانوني على سبيل المثال للمعامالت في  [  ص عليهلما ين   ً ا  مقاضاته وفق البيانات، تتم
 . ]األسواق المالية إلساءة استخدام المعلومات الداخلية

اللتزام بتوفير  اعدم  12-2
والسلوك    ال�يانات

 التعسفي 

  أو  تذكيره، من الرغم  على ، ً ا  عمد توفيرها عن يمتنع  عندما البيانات بتوفير ملزم مجيب أي    ّ  يغر م
   .في حالة توفير متعمد لبيانات كاذبة أو في حالة عدم االمتثال ألحكام تقديم البيانات

أنه إساءة استخدام أو تخويف لمجمعي  يتبين في حالة السلوك التعسفي للمدعى عليه، والذي  
أو تشجيع  البيانات، أو التدخل في عملية الجمع، أو انتحال صفة المسؤولين اإلحصائيين، 

اسم  [اآلخرين على عدم االمتثال، فقد يتم تغريم المدعى عليه على النحو المنصوص عليه في 
 . ]العمل القانوني 

 العالقة بالتش��عات األخرى  . الفصل الثالث عشر 

مواد متعلقة باإلحصاءات   13-1
 في تش��عات أخرى 

 عدل أي إجراء قانوني آخر يتعلق باإلحصاءات الرسمية ليتوافق مع هذا القانون.   ُ ي  

ٍ                                                  يجوز ألي طرف بصدد إعداد تشريع  قد يؤثر على البيانات أو األنشطة اإلحصائية أن يحصل                               
. وفي حال تضارب التشريعات، تسري أحكام هذا القانون أو  الوطني اإلحصاء  جهازعلى مشورة 

إلى هذا القانون أو يذكر فيه. وال تعتبر اإلحصاءات التي تصدرها السلطات  أي قانون آخر يستند 
 أحكام هذا القانون إحصاءات رسمية. تتوافق مع ألطرها التنظيمية الخاصة التي ال   ً ا  وفق

قانونية، مثل  اإلجراءات الأسماء ا[البيانات وإنتاجها ونشرها أحكام   تطوير راعييجب أن ي
إال إذا كانت هذه   ] ة الحكومة وقانون المحفوظات وما إلى ذلكقانون االنفتاح على أنشط

 القوانين ال تتعارض مع القانون الحالي.

د بقانون حماية           ُّ عدم التقي   13-2
 ال�يانات الشخصية 

. عندما تتم معالجة  ]... [العالقة بين قانون اإلحصاء وقانون البيانات الشخصية هي كما يلي  
حصاءات الرسمية، قد ينص القانون اإلحصائي على استثناءات  البيانات الشخصية ألغراض اإل

يمكن الرجوع إلى مواد محددة  [ من الحقوق المشار إليها في قانون حماية البيانات الشخصية 
إنتاج  يصبح الذي   قدرال، ب]من قانون حماية البيانات الشخصية أو أي عمل قانوني آخر 

ً مستحيال    ً ا  أمر، لدى مراعاة هذه القوانين، اإلحصاءات الرسمية بشكل خطير، وبالتالي   قهعيت أو        
 فإن هذه االستثناءات ضرورية لتنفيذ البرامج اإلحصائية. 

د بالتش��عات           ُّ عدم التقي   13-3
الخاصة بالوصول إلى  

 ال�يانات الفردية 

لوصول إلى البيانات الفردية هي  ا تحكم العالقة بين القانون اإلحصائي والقوانين األخرى التي 
اسم  [كما يلي: عند معالجة البيانات ألغراض اإلحصاءات الرسمية، قد ينص القانون اإلحصائي  

المشار إليها في تلك اإلجراءات   ] المحظورات[على استثناءات من االلتزامات    ]القانون اآلخر
أن مثل هذه االلتزامات   في حال ،لوصول إلى البيانات الفرديةحكم االقانونية التي ت
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ً مستحيال    ً ا  تجعل إنتاج اإلحصاءات الرسمية أمر قد ] المحظورات[ ، ومثل  رأو تعيقه بشكل خطي       
 . رسميةالحصاءات اإلهذه االستثناءات ضرورية لتحقيق أغراض 

االلتزام باستشارة الجهات   13-4
اإلحصائية فيما يتعلق  

 بالتش��عات 

الوطني بشأن   ء اإلحصا جهازيجب على أي مؤسسة عامة أو شخص اعتباري استشارة 
التحضير لقوانين جديدة أو تعديالت على القوانين الحالية واألنشطة األخرى ذات الصلة التي  

 ها. تنظر في األنشطة التي تنفذ بموجب القانون اإلحصائي وتؤثر بشكل مباشر علي

 النفاذ   بدء  . عشر   الرابع   الفصل 

 .  ]التاريخ[يبدأ نفاذ هذا القانون في  بدء النفاذ  14-1

 في الوقت عينه عندما يبدأ نفاذ هذا القانون:

 ؛ ]اسم اإلجراء القانوني، مثل القانون اإلحصائي في تاريخ معين[ )أ(
 . ]اسم اإلجراء القانوني [وينتهي نفاذه  ) ب(
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مالحظات تفسي��ة خاصة بالقانون   .الثالث جزءال
 العام لإلحصاءات الرسمية 

 هدف القانون ونطاقه . األول الفصل

  تطوير ق القانون على جميع األنشطة الرامية إلى     � يطب  
في  والتواصل بها  اإلحصاءات الرسمية وإنتاجها ونشرها  

عمليات التعداد التي تنتج اإلحصاءات  ، بما في ذلك  البلد 
للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية        ً وفقا    الرسمية 

التي أقرتها الجمعية العامة لألمم المتحدة على أعلى  
مستوى سياسي وللممارسات المتبعة في مجال  
    . اإلحصاء وقواعد الممارسات الوطنية المحتملة 

 قانون اإلحصاء في العراق 

 21لمركزي لإلحصاء قانون اإلحصاء رقم اعتمد الجهاز ا
المعدل والمتضمن الجانب اإللزامي لجمع   1972لسنة 

البيانات اإلحصائية مع ضمان سرية المعلومات وتحديد  
حقوق وواجبات المستجيبين والمستفيدين. كما يشتمل  

القانون على األهداف والمهام التي يضطلع بها الجهاز  
شخاص األساسيين في  اإلحصائي، كما يحدد تعريف األ

الجهاز كالوزير، رئيس الجهاز اإلحصائي، النظام الداخلي  
للجهاز المركزي لإلحصاء الذي يحدد مهام كل مديرية في  

الجهاز ويتضمن تحديد العالقة بالجهات األخرى المختصة  
من الوزارات وأجهزة الدولة غير المرتبطة بوزارة والقطاع  

 الخاص والجهات األخرى. 
تقديم مقترح قانون لإلحصاء جديد لتنظيم مهام   كما تم 

العمل اإلحصائي والواجبات وااللتزامات بالشكل الذي  
يتناسب والتطورات اإلقليمية والدولية، مع توحيد المفاهيم  

والمصطلحات اإلحصائية التي تؤمن قواعد بيانات  
َ                               ومعلومات وطنية معتم دة تتسم بالتكامل بين الوزارات                      

 . والجهات األخرى
ويعتبر الجهاز المرجع المختص في كل ما يتعلق بعمليات  

 .االحصاء المختلفة
http://cosit.gov.iq/ar/2013-01-31-06-16-32/2019-01-16-08-

25-26 . 

تصدرها  لهذا القانون، ال تعتبر اإلحصاءات التي   ً ا  ووفق
مثل اإلدارة العامة والشركات  (مؤسسات مختلفة 

جمعتها كيانات خاصة، بما في ذلك التي  أو )الخاصة
إحصاءات رسمية وبالتالي ، معاهد البحث الخاصة

وعالوة على ذلك،  ليست خاضعة ألحكام هذا القانون.  
ال تعتبر اإلحصاءات التي تصدرها الهيئات الحكومية، 

كجزء من التزامها باإلبالغ عن أنشطتها، إحصاءات  
تكن   رسمية وال تخضع ألحكام هذا القانون ما لم

جة في البرنامج اإلحصائي وتستوفي المعايير   َ ر   ْ د   ُ م  
مبادئ اإلحصاءات  مع وتتوافق   ً ا  المتفق عليها دولي 

دأ بالرسمية وال سيما مبدأ االستقاللية المهنية وم
االلتزام بالجودة. كما ال تشمل اإلحصاءات الرسمية  

اإلحصاءات التي هي قيد التطوير، والخدمات 
وغيرها من اإلحصاءات التي ال تفي بجميع اإلحصائية  

       ُ              ما لم ي ذكر خالف ذلك،  . و ةمبادئ اإلحصاءات الرسمي
ال ينظم هذا القانون االحصاءات غير الرسمية.  يوفر  

لمستخدمين  ل "الرسمية اإلحصاءات "مصطلح 
معلومات عن حالة وجودة اإلحصاءات المقدمة لهم  

دم يستخ ." ضمن موثوقية المعلومات اإلحصائيةتو
وليس  "اإلحصاءات الرسمية"القانون مصطلح 

اإلحصاءات "أو  " إحصاءات الدولة"مصطلحي 
 . للتأكيد على نطاق اإلحصاءات المعنية "الوطنية

ستخدم في إنتاج                              ُ يطبق القانون على أي بيانات ت  
اإلحصاءات الرسمية، بما في ذلك البيانات التي يتم  

وية الحصول عليها من مصادر إدارية ومصادر ثان
أن  أخرى مثل البيانات الضخمة. وتضمن هذه الفقرة 

 هاجميع البيانات، بغض النظر عن مصدر ةعالجيتم م
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 التي ينظمها القانون،عينها مبادئ  لل   ً ا  ، وفقهانوع و
ومتطلبات الجودة العالية لضمان صحتها 

  السريةضمان حمايتها وكذلك  و                ّ   وموضوعيتها ودقت ها
اءات الرسمية  اإلحصائية. ويتمتع منتجو اإلحص

بيانات بحوزتهم   أي معالجةباالستقاللية الكاملة في 
ونشر إحصاءات تستند إلى تلك البيانات دون قيود  

وتتطلب   تشريعات أخرى.أي   تفرضهاقانونية أو إدارية 
هذه الفقرة تحديد اإلحصاءات التي تستوفي المعايير  

وإدراجها في البرامج اإلحصائية لتمييز اإلحصاءات 
 . الرسمية عن أي إحصاءات أخرى

النظام اإلحصائي الوطني والمؤلف من جهاز عرف وي
اإلحصاء الوطني ومنتجي اإلحصاءات الرسمية  

ن يتألف ضمان أ ،لإلحصاءات الرسمية ئدبالمنتج الرا
   ً ا  النظام اإلحصائي الوطني من كيانات مستقلة مهني

ً   وقادر ة   على تطوير اإلحصاءات وإنتاجها ونشرها       
 سريةالها بحيادية دون تدخل وضمان عن بالغاإلو

المسؤوليات وينظم القانون اإلحصائي . اإلحصائية 
، بما في ذلك المنتجون لكل الشركاء والحقوق

اإلدارية والهيئات  البيانات زودو والمبحوثون وم
تهدف  وستشارية اإلحصائية والمستخدمون.  اإل

اللوائح المتعلقة بالمسؤوليات والحقوق إلى ضمان  
األداء بين أطراف القانون  وحسن جيد التعاون ال

توفر   وهي بذلك، لتنفيذ التشريعات اإلحصائية
مسؤوليات لمنتجي اإلحصاءات الرسمية وحقهم في  ال

،  ً ا  وفر للمستخدمين حقوقلك توكذ. بمهامهماالضطالع 
مثل الوصول المتساوي والمتزامن إلى اإلحصاءات  
الرسمية والوصول إلى المعلومات حول األساليب 

للمستخدمين التفاعل مع منتجي  يحق المطبقة. كما 
 ،اإلحصاءات الرسمية والتعبير عن آرائهم واحتياجاتهم

هذا و ، ً ا  ضمان أال يكون عبء االستجابة الناتج مفرطو
يتم من خالل المجلس االستشاري اإلحصائي. ويعرف 

في العملية االحصائية  المبحوثين على أنهم طرف 
� يخص  و لمشاركة ل القانون المسؤوليات والحقوق مص له   

حيث  اإللزامية، في بعض الدراسات االستقصائية 
والتواصل  يحق لمنتجي اإلحصاءات الرسمية المتابعة

في القانون    ً ا  ائي طرفيعتبر المجلس اإلحصهم. ومع
 كونه هيئة تمثيلية لمستخدمي اإلحصاءات الرسمية.  

ألساسية ا المبادئ . الفصل الثاني
 وتع��ف اإلحصاءات الرسمية 

وضعت المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية في 
قد في أوائل                                 ُ مؤتمر اإلحصائيين األوروبيين الذي ع  

ي التسعينيات، وذلك إلعادة بناء ثقة الجمهور ف
� د   ِ ع                       � اإلحصاءات الرسمية.  وا   � ت وثيقة دولية تحد    د دور                  

اإلحصاءات الرسمية وتوفر مبادئ توجيهية عامة 
ُ ظ                         ُ يستعان بها في تيسير الن   م اإلحصائية.  وقد اعتمد   

مؤتمر اإلحصائيين األوروبيين المبادئ األساسية 
، وصادقت عليها  1992لإلحصاءات الرسمية في عام 

 .  1994اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة عام  

اإلحصاءات لتقييم األساسية  ُ                  ت ستخدم هذه المبادئ 
التي يمكن تحديدها على أنها إحصاءات رسمية. وهي  

مع مبادئ األمم المتحدة األساسية  تتماشى
يمكن للبلدان أن تقرر على و ،لإلحصاءات الرسمية

المستوى الوطني تضمين مبادئ إضافية تتماشى مع  
لتصبح  )حسب االقتضاء(المبادئ األساسية المذكورة 

مدونة وطنية للممارسات المتعلقة باإلحصاءات  
على جميع منتجي اإلحصاءات   نبغيوي ،الرسمية

ة  يوتشمل المبادئ الرئيسفيها. المشاركة مية الرس
االستقالل المهني والحياد والموضوعية والدقة 

لمقارنة والوضوح  لقابلية الوالموثوقية واالتساق و
ا هذوبوالشفافية والسرية والمالءمة وفعالية التكلفة. 

توافر إحصاءات رسمية عالية  المبادئ  تكفل هذه
 الجودة لكل فرد في المجتمع.

بدأ األساسي هو أرساء االستقالل المهني عن الم
السياسات أو السلطات التنظيمية أو اإلدارية وكذلك 

المصالح الخاصة. يجب على واضعي السياسات  
والحكومة االعتراف بسلطة النظام اإلحصائي الوطني 
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في اتخاذ القرار بشكل مستقل وخالي من أي ضغوط  
ا ونقلها، تطوير اإلحصاءات وإنتاجها ونشرهمن أجل  

بما في ذلك اختيار مصادر البيانات والمفاهيم 
والتصنيفات  والتفصيالتوالتعريفات واألساليب 

ستخدامها، وتوقيت ومحتوى جميع أشكال النشر وا
واالتصال. يمكن لمنتجي اإلحصاءات الرسمية، في 

                                 ً              مجاالت اختصاص كل منهم التعليق علنا  على القضايا  
ام لإلحصاءات الرسمية؛ اإلحصائية وأي إساءة استخد

وتستند مصداقية النظام اإلحصائي الوطني إلى ثقة 
المستخدمين في اإلحصاءات الرسمية كمصدر  

لمعلومات التي ال تخدم أي  فيما يتعلق باموضوعي 
جهاز   متعمصالح. ويتطلب االستقالل المهني أن يت

اإلحصاء الوطني والمنتجون اآلخرون لإلحصاءات 
ني ثابت، كما يتطلب ترتيبات  الرسمية بوضع قانو

إدارية مناسبة، واستخدام األساليب العلمية والمعايير  
الجودة. وينبغي  بمعايير  ، وااللتزام ً ا  المتفق عليها دولي 

  عيق    ُ                                      أال ي نظر إلى االستقالل المهني على أنه مبدأ ي
التعاون؛ بل يتطلب إجراء مشاورات وثيقة مع  

المستخدمين ومزودي البيانات وغيرهم من الجهات 
 . اإلحصاءات الرسميةعلى دقة ظ الحفاالمعنية لضمان 

 قرار اللجنة الوزا��ة لإلسكوا

قرار رقم   2008أصدرت اللجنة الوزارية لإلسكوا في عام 
اإلسكوا الى التزام  تدعو فيه دول منطقة  )25-د( 283

بالمعايير الدولية لتعزيز األنظمة اإلحصائية الوطنية والتي  
تبني المبادئ األساسية لإلحصاءات  "توصي فيه البلدان بـ 

الرسمية والعمل على تطبيقها بما يكفل مصداقية المؤسسة  
اإلحصائية وحيادها واستقالليتها ويعزز مصداقية الرقم  

 . لوطني واإلقليمي والدولياإلحصائي على المستويات ا
https://www.unescwa.org/sites/www.unescwa.org/ 

files/ministerial_sessions/resolutions/283.pdf . 

حيث وتشمل المبادئ الرئيسة الحياد والموضوعية، 
تطوير اإلحصاءات الرسمية وإنتاجها ونشرها   ينبغي

  ونقلها بطريقة محايدة وموثوقة وغير منحازة وفق

وخالية من أي بيانات أو  محددة معايير مهنية
ميع أن يتمتع جاعتبارات سياسية. يجب 

  نمتزامالو يمتساوالوصول بالحق في الالمستخدمين 
مبدأ الدقة أن كما  إلى اإلحصاءات الرسمية؛

الى أن اإلحصاءات الرسمية يجب  يشير والموثوقية 
اإلمكان وأن  أن تعكس الواقع بأمانة ودقة واتساق قدر 

تستند إلى المعايير العلمية المستخدمة في اختيار  
 . المصادر واألساليب واإلجراءات

على أن  شددمبدأ االتساق والقابلية للمقارنة يإن 
وقابلة    ً ا  اإلحصاءات يجب أن تكون متسقة دولي

للمقارنة بمرور الوقت وعبر المناطق والبلدان؛ أما مبدأ 
نه يجب تقديم  أ فيعنيالوضوح والشفافية 

اإلحصاءات الرسمية بطريقة واضحة ومفهومة،  
األساليب واإلجراءات المستخدمين بإبالغ وكذلك 

صاءات  ح وعلى منتجي اال. ووضوحالمطبقة بشفافية 
     ً حصريا   هالتزام بالسرية اإلحصائية واستخداماإل

أن البيانات الفردية التي يتم  حيث ألغراض إحصائية، 
بل منتجي اإلحصاءات     ِ من ق   جمعها أو الحصول عليها

التي تشير إلى األشخاص الطبيعيين أو والرسمية 
سرية للغاية وتستخدم  بقىاالعتباريين يجب أن ت

لألغراض اإلحصائية ويمكن الوصول إليها    ً ا  حصري
بل األشخاص المصرح لهم بذلك بموجب          ِ فقط من ق  

صلة ذات  . ويجب أن تكون اإلحصاءاتالقانون
لدرجة التي تلبي بها اإلحصاءات بالموضوع، وتعني ا

الرسمية احتياجات المستخدمين الحالية والناشئة 
 عنيويوتحترم حق المواطنين في المعلومات العامة. 

أفضل استخدام  أنه الفعالية من حيث التكلفة، أي مبدأ 
كذلك ممكن لجميع الموارد المتاحة لتحقيق النتائج. 

تكنولوجية االستفادة الكاملة من التطورات اليجب 
بل النظام                                  ِ وموازنة النتائج مقابل الجهود من ق  

التي تقدم مدخالت  الجهات اإلحصائي الوطني و
 . للعمل اإلحصائي

ّ       عد  مفهوم  ُ ي     ً ا  عنصر "االستخدام لألغراض اإلحصائية"  
      ً                                        أساسيا  من عناصر السرية اإلحصائية ومن القانون.  



27 

المحالة إليهم،  لمبحوثين على أن البيانات، كفل ليوهذا 
      ً حصرا   ستخدم لألغراض اإلحصائية              ُ ستبقى سرية، وت  

 بل المصرح لهم                           ِ ويمكن الوصول إليها فقط من ق  
طوير اإلحصاءات  وهذ يهدف إلى تبموجب القانون. 

جودة  عزيز الرسمية وإنتاجها ونشرها وإيصالها، وت
، بما في ذلك جميع وتحليلها  الخدمات اإلحصائية

القانون اإلحصائي. ويشجع  األنشطة التي ينظمها 
االستخدام الحصري لألغراض اإلحصائية األفراد  

والشركات على اإلبالغ بدقة عن بياناتهم في  
الدراسات االستقصائية اإلحصائية دون التعرض 
لخطر وصول منافسي األعمال أو الصحفيين أو  

السياسيين أو المحققين أو السلطات إلى بياناتهم. 
في سرية بياناتهم الركن   المبحوثينوتمثل ثقة 

األساسي إلنتاج إحصاءات عالية الجودة وضمان أداء  
ُ ظ           ُ مستقل للن    م اإلحصائية الوطنية.   

 ممارسة جيدة في االستخدام لألغراض اإلحصائية 

يتم تزويد الموظف برزمة المبادئ التوجيهية   فلسطينفي 
من أجل قراءتها وفهمها خالل فترة ال تقل عن شهر، كما  

منه التوقيع على تعهد والقسم بااللتزام بالمبادئ    ُ    ي طلب
التوجيهية وقانون اإلحصاءات العامة خالل عمله وبعد  

                ً                                         انتهاء عمله أيضا ، باعتبار أن ما اطلع عليه أثناء عمله في  
 الجهاز يبقى ضمن نطاق قانون اإلحصاءات العامة. 

اإلمارات العربية  ألجل تعزيز السلوك المهني للموظفين في 
أصدر المركز االتحادي للتنافسية واإلحصاء األدلة   المتحدة

 التالية: 

ميثاق الممارسات الفضلى إلعداد اإلحصاءات الرسمية   )أ(
 في الدولة؛

 دليل أخالقيات ومبادئ استخدام تقنية المعلومات؛  ) ب(
 . ميثاق خدمة المتعاملين ) ج(

يشمل تعريف القانون االحصائي عدة عناصر منها و 
الجمع األولي للبيانات وهو   ، المسح اإلحصائي 

أو من مجموعة سكانية   المبحوثين الفردية من 
يقوم بها منتج لإلحصاءات معينة   مجموعة منشآت 

لألغراض اإلحصائية من خالل    ً ا  الرسمية حصري 
فهي البيانات اإلدارية    أما الستخدام المنهجي؛  ا 

بل، أو نيابة عن،                             ِ البيانات التي يتم جمعها من ق  
السلطات والهيئات الوطنية والمحلية غير منتجي 

اإلحصاءات الرسمية، ألغراض إدارية بما يتوافق مع 
الوحدة . وتعرف  التشريعات اإلحصائية األخرى

األساسية، أي   المشاهدة وحدة   وهي اإلحصائية  
، ة االقتصادي   المنشأة واألسرة، و  الشخص الطبيعي، 

.  التعهدات المشار إليها في البياناتذلك من وغيرها  
ً البيانات الفردية المستوى األكثر تفصيال  وتوفر                                       

ّ  المعر ف . أما  للبيانات حول الوحدات اإلحصائية       
يعني سلسلة من األحرف تسمح   ) الرمز التعريفي ( 

 اسمها أو خالل بتعريف فريد لوحدة إحصائية من  
موقعها الجغرافي الدقيق أو رقم تعريفها. قد يسمح 

بالتعريف المباشر، بمعنى   ) الرمز التعريفي (   المعرف 
ٍ  معرف   تحديد وحدة إحصائية فردية من  واحد أو     

مجموعة من المعرفات. يشار إلى تحديد الهوية بأي 
 .  وسيلة أخرى على أنه تحديد غير مباشر

، اإلحصاءات الرسميةة نشط، وهو أحد أ ُ           ي قصد بالنشرو
التحليالت اإلحصائية والخدمات اإلحصائية  بجعل 

. أما والبيانات الوصفية في متناول المستخدمين
 تعريف الجمهور ألول مرة علىمن خالله يتم  األصدار

.  اإلحصاءات الرسمية بما في ذلك اإلحصاءات المنقحة
جميع األنشطة المتعلقة  البيانات إنتاج ويقصد بعملية 

ع ومعالجة وتحليل وتخزين البيانات الالزمة بجم
 .   اإلحصاءات الرسمية علجم

وضع وتعزيز وتحسين   شملياألنشطة  وتطوير
األساليب والمفاهيم والمعايير واإلجراءات اإلحصائية  

المستخدمة في إنتاج ونشر ونقل اإلحصاءات  
البيانات  فهي تشمل لبيانات الوصفية . اما االرسمية

ى التي تصف البيانات اإلحصائية  والوثائق األخر
والعمليات اإلحصائية بطريقة موحدة من خالل توفير 

معلومات عن مصادر البيانات واألساليب والتعاريف 
  . ويهدفوالتصنيفات وجودة البياناتوالتفصيالت 
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تزامن وتكامل  الى تنسيق األنشطة اإلحصائية الوطنية 
األساليب والتصنيفات والتعاريف والمفاهيم 

بين منتجي    ً ا  المتفق عليها دولي والتفصيالت
اإلحصاءات الرسمية لضمان التنفيذ الناجح للبرامج  

هناك طريقتين للتطرق إلى المبادئ  و  اإلحصائية.
األساسية لإلحصاءات الرسمية: األولى كما تبين من 

خالل التطرق المباشر. والثانية من خالل اإلشارة الى 
شرة وضمن فقرات هذه المبادئ بطريقة غير مبا

 القانون المختلفة واينما ينطبق ذلك.

�نظيم النظام اإلحصائي   .الفصل الثالث
 الوطني 

هيئة جهاز اإلحصاء الوطني أن  هذه الفقرةؤكد ت
   من حيث موقعه وعالقته بالحكومة.  ً ا  مستقلة مهني

تحديد موقع جهاز اإلحصاء الوطني في    ً ا  يمكن أيضو
لممارسة القانونية لكل بلد.  قد  ل  ً ا  تبعتشريعات أخرى، 

يؤثر موقع جهاز اإلحصاء الوطني في الحكومة على 
مفهوم لعلى التصور   ً ا  استقالليته المهنية وأيض

االستقالل المهني. لذلك، يجب تحديد العالقة داخل 
قة في أن الثعلى   والتأكيد الحكومة بشكل جيد

ستخدم في                                      ُ البيانات التي يتم جمعها لإلحصاءات ال ت  
 القرارات اإلدارية. 

   في بعض الدول العر�ية   فنية ال   ات الهيئ   أسماء 
 (منتجو اإلحصاءات) 

  للتخطيط االستشارية اللجنة جمهو��ة مصر العر�ية 
 . اإلحصائي والتنسيق

 اللجنة اإلستشارية الفنية  جمهو��ة العراق

اللجنة اإلستشارية األردنية   المملكة األردنية الهاشمية 
 لإلحصاءات

اللجنة اإلستشارية الفنية   دولة لي�يا 
 للنظام اإلحصائي الوطني 

 اللجنة اإلستشارية الفنية  دولة فلسطين 

   ً  بعا   قد تكون هناك إختالفات طفيفة بين البلدان ت
الوطني لمهام المتنوعة التي يتولى جهاز اإلحصاء ل

حول:    ً ا  أساسي  ً ا  مسؤوليتها. لذا توفر الفقرة توضيح
ً                                          أوال ، أن جهاز اإلحصاء الوطني هو المنتج الرئيسي     
والمنسق لجميع األنشطة المتعلقة بتطوير، وإنتاج،  

                                               ً  ونشر، وإيصال اإلحصاءات الرسمية في الدولة.  ثانيا ، 
الدور والمهام الرئيسية لجهاز اإلحصاء الوطني كعنصر 

، يكلف جهاز   ً ا  في النظام اإلحصائي الوطني.  ثالثفاعل 
تقديم المشورة للحكومة  بمهمة اإلحصاء الوطني  

 ، يشير إلى أنه  ً ا  والجمهور في مجال اإلحصاء.  أخير
ال يمكن تكليف جهاز اإلحصاء الوطني بمسؤوليات  
تتعارض مع االستقالل المهني، مثل المهام اإلدارية  

 .المتعلقة باألفراد والمنشآت

من ممثلين عن جميع  الفنية تألف لجنة التنسيقت
منتجي اإلحصاءات الرسمية في الدولة وتعمل برئاسة  

المكتب اإلحصائي الوطني وتقوم بتنسيق جميع  
األنشطة داخل نظام اإلحصاء الوطني. تشمل أنشطة  

 لجنة التنسيق مناقشة ومراجعة وتنسيق ما يلي:

  االستراتيجية\ برامج العمل اإلحصائي )أ(
 ؛الوطنية  اإلحصائية

 ؛سياسة النشر واالتصال المشتركة ) ب(
إطار ضمان الجودة المشترك وعالمة الجودة  )ج(

 ؛ الموحدة
 ؛ قواعد السرية المشتركة ) د(
الواجب الموحدة المنهجية والمعايير اإلحصائية  )ه(

 تطبيقها.  

يهدف التنسيق، سواء تم بواسطة لجنة التنسيق أو أي 
وسيلة خرى، إلى ضمان التوافق مع المبادئ الرئيسية 

لإلحصاءات الرسمية، وتبادل المعرفة وتطبيق المعايير  
اإلحصائية الدولية والتوصيات في جميع اإلحصاءات 

الرسمية المنتجة في الدولة، مما يضمن موثوقية نظام 
عالية  الواإلحصاءات الرسمية اإلحصاء الوطني 

لجنة التنسيق لإلحصاءات الجودة. ومن مهام 
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تنسيق عمل النظام اإلحصائي الوطني من   ،الرسمية
خالل التعاون المنتظم بين جميع منتجي اإلحصاءات  
الرسمية، واالتفاق على برامج العمل ووضع إجراءات 

 بكفاءة وشمولية.  مشتركة

إلى كبير اإلحصائيين الدور المستقل سند   ُ وي  
قيادة  في  )المدير التنفيذي/ المدير العام/ الرئيس(

وتنسيق وتمثيل النظام  جهاز اإلحصاء الوطني 
اإلحصائي الوطني على الصعيدين الوطني والدولي 

في الوقت المناسب من  ه وتعيين هضمان استقدامو
أجل إنشاء منصب ثابت وقوي لجهاز اإلحصاء الوطني  

من خالل  تعيين رؤساء منتجي اإلحصاءات الرسمية و
 .     ً حصرا   مهنيةالمعايير الإلى  ةستندمشفافة وعملية 

� حد                                     ُ وينبغي تعيين كبير اإلحصائيين لفترة ت   د في   
  ،قانون اإلحصاءات؛ من أجل تأكيد االستقاللية المهنية

عن فترة والية الحكومة.  منفصلة وتكون هذه الفترة 
منتجي اإلحصاءات الرسمية  ويعتمد اختيار رؤساء 

يدعم جمع اإلحصاءات بشكل  بما  على معايير مهنية 
مستقل وعلى أساس محايد ويبني الثقة في 

 اإلحصاءات الرسمية. 

 المشاركة الفعالة وكفاءة التنسيق 

دراسة اإلسكوا حول بناء القدرات اإلحصائية من أجل وضع  
تقييم  السياسات المدعومة باألدلة ما تبين التالي: يبين 

االحتياجات في مجال قدرات األجهزة الوطنية في بلدان  
أن هناك عالقة قوية بين تشكيل مجلس   (2012)اإلسكوا 

لجنة تنسيقية لإلحصاء تتمثل فيه جهات عدة من كافة  
عناصر النظام اإلحصائي من منتجي البيانات وبين  

استكمال الخطط االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاء  
أو  / ا مع االستراتيجية التنموية والقطاعية وومواءمته

 االستراتيجية الوطنية للحد من الفقر. 

وترد الئحة شاملة باألسباب التي بموجبها يتم إنهاء  
                                ً         والية كبيراإلحصائيين من منصبه منعا  ألي تدخل 

سياسي أو حكومي غير مناسب في عملية تطوير 
ل  وإنتاج ونشر وتوصيل اإلحصاءات الرسمية والوصو 

غير المناسب إلى المعلومات، وهذا يدعم جهاز  
اإلحصاء الوطني في التصرف بنزاهة ويؤكد أن فترة 

                                      �    والية كبير اإلحصائيين ليست مرتبطة بالتغي رات 
               ً                                السياسية، وأيضا  يمنع الضغط على كبير اإلحصائيين  

فيما يتعلق باإلنهاء المبكر لواليته مع الحفاظ على 
 بها. سالمة اإلحصاءات والثقة 

 ُ     ع مان  لسلطنة  قانون اإلحصاء والمعلومات

ً                      يكون المركز مسؤوال  عن األنشطة اإلحصائية،   - (16)المادة                   
 واإلحصاء الرسمي للسلطنة. 

يتولى المركز دعم األنشطة اإلحصائية من   - (17)المادة 
 خالل مايلي: 

بناء قدرات الموارد البشرية العاملة في األنشطة   )أ(
 ؛ اإلحصائية، وتنمية مهاراتهم وفق اإلمكانيات المتاحة

 ؛ تطوير اإلحصاء الرسمي ) ب(
تطوير وتحديث الوسائل التقنية التي تدعم األنشطة   ) ج(

 ؛اإلحصائي
توحيد مبادئ ومفاهيم اإلحصاء الرسمي لدى القائمين   ) د(

 ؛ باألنشطة اإلحصائية
م نشر وإتاحة البيانات والمعلومات ) ه( ُ                                 تطوير ن ظ   ُ         

 ؛ اإلحصائية
اإلسهام في توعية األفراد والجهات الحكومية وغير   ) و(

 ؛الحكومية بأهمية األنشطة اإلحصائية
 .اإلشراف على القائمين باألنشطة اإلحصائية ) ز(

يتمتع كبير اإلحصائيين بالسلطة الكاملة لتحديد  
األولويات والبت في الهيكل التنظيمي والمهام التي  

صاء الوطني، بما في ذلك مكاتبه يضطلع بها جهاز اإلح
المركزية واإلقليمية. ويشمل ذلك اتخاذ قرار مستقل  

بشأن تعيين جميع موظفي جهاز اإلحصاء الوطني  
ف مع                                       � وترقيتهم وتطويرهم. وهذا أمر مهم للتكي  

المتطلبات الجديدة الخاصة بالمعرفة والقدرات  
والتكنولوجيا. وتحدد المسؤوليات لكبير اإلحصائيين 
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تنسيق النظام اإلحصائي الوطني مثل وضع المعايير ب
ويمكن تعزيز هذه  والمبادئ التوجيهية في اإلحصاء.

المعايير والمبادئ التوجيهية لكي يستخدمها 
المجيبون ومقدمو البيانات اإلدارية. على سبيل  

البيانات اإلدارية  مزودوالمثال، إذا استخدم 
نخدمها  عينها التي يست والتفصيالت التصنيفات

النظام اإلحصائي الوطني، فإن ذلك يقلل من تكاليف 
ويزيد من فعالية   والتفصيالت حفظ التصنيفات 

استخدام البيانات من مصادر متعددة. ويتمتع  
ُ ظ                                  ُ اإلحصائيون بخبرة عالية في إنشاء ن   م تصنيف   

دولية جيدة األداء يمكن أن تفيد كذلك السلطات في 
خدمت على نطاق أوسع.             ُ إذا ما است  أخرى بلدان 

وتعتمد المعايير والمبادئ التوجيهية الصادرة عن كبير  
للمعايير الدولية المعترف بها    ً ا  اإلحصائيين أساس

أداة هامة  و والممارسات الجيدة في مجال اإلحصاءات
كما يتمتع    .ة وتعزيز ثقة المستخدمينلتطوير المهني

كبير اإلحصائيين باتخاذ قرار بشأن البرامج اإلحصائية  
بالتشاور مع األطراف األخرى. ولكبير اإلحصائيين  

السلطة الكاملة للبت في مضمون البرامج اإلحصائية  
السنوية ومتعددة السنوات، وتقارير التنفيذ بعد  

 حوثينالمباستشارة مستخدمي اإلحصاءات و
على غرار جهاز اإلحصاء  ومقدمي البيانات اإلدارية

يتعين على منتجي اإلحصاءات الرسمية  والوطني، 
وأن تتركز أعمالهم    ً ا  اآلخرين أن يكونوا مستقلين مهني

على العمل اإلحصائي.  ويتم إدراج منتجي    ً ا  حصر
اإلحصاءات الرسمية اآلخرين في البرنامج اإلحصائي  

المعايير المهنية. وال يمكن  افوتوساما السنوي إذا 
لمنتجي اإلحصاءات الرسمية أن يتولوا مسؤوليات 

   تتناقض واالستقاللية المهنية.

ّ                                      ويقر ر كبير اإلحصائيين بشأن إدراج المنتجين       
ومخرجاتهم وأنشطتهم في البرامج اإلحصائية  

إلى عملية شفافة وموثقة. وينبغي أن تتماشى    ً ا  استناد
مع القانون   ً ا                 ّ ءات الرسمية كلي  أنشطة منتجي اإلحصا

ويجب أن تتبع المعايير والمبادئ التوجيهية التي 
يصدرها كبير اإلحصائيين. ويؤدي تطبيق المعايير  

إلى تحسين إمكانية مقارنة اإلحصاءات   الموحدة
وزيادة الموضوعية واالتساق في القرارات المتعلقة 

بكيفية إنتاج اإلحصاءات ضمن النظام اإلحصائي  
وطني. يتطلب شغل وظائف رؤساء منتجي  ال

عملية غير سياسية  من خالل اإلحصاءات الرسمية  
مماثلة للنموذج المتبع في تعيين كبير اإلحصائيين.  

ولن يتعاون رؤساء هذه الكيانات إال مع كبير 
اإلحصائيين والنظام اإلحصائي الوطني وذلك في 

ل  المسائل المتعلقة باالستقاللية المهنية واالمتثا
اإلنتاج  للقانون، مثل تطوير ممارسات النشر، وأساليب

اإلحصائي، والمهارات والقدرات المتعلقة بإنتاج 
 اإلحصاءات الرسمية. 

  االستشاري المجلس . الفصل الرابع
 األخرى فنيةال والهيئات اإلحصائي

  عليه  يطلق ما أو، ستشاري اإلحصائييقدم المجلس اإل
المشورة   ،لجنة اإلحصاء االستشارية في بعض الدول

للحكومة ولكبير اإلحصائيين وجهاز اإلحصاء الوطني  
والنظام اإلحصائي الوطني بشأن القضايا ذات األهمية 

االستراتيجية لإلحصاءات الرسمية. والية وتكوين  
  ستشاري اإلحصائي، باإلضافة إلى عمله،المجلس اإل

عدد البلدان التي أنشأت وقد تزايد  .ةلنيتكون ع 
مصر  (فقط ثالث دول      ً                مجلسا  أعلى لإلحصاء من 

  10إلى أكثر من  )1999 ،تونس(و )2006، وفلسطين
 العام الحالي.  حتىبلدان 

من  يتألف المجلس االستشاري اإلحصائي على األقل 
أعضاء معينين يمثلون بشكل عام فئات المستخدمين 

يفضل أال يشكل ممثلو القطاع العام أغلبية   .المختلفة
على المجلس ستشاري اإلحصائي. إلأعضاء المجلس ا

اإلحصائي أن يمثل المستخدمين ومجتمعات 
المستخدمين على نطاق واسع، وليس المنتجين. 

ويمكن أن تحدد البلدان عدد األعضاء ونوع 
ً المستخدمين ومجموعات المستخدمين، فضال   عن                                     
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اء المجلس. وللتشديد على  مدة عضوية أعض
االستقاللية المهنية، يكون معظم أعضاء المجلس من  

خارج الحكومة، إال إذا كانوا يمثلون وكاالت بحوث 
  المركزيعلمية. أما في ما يتعلق بالكيانات مثل البنك 

أو وزارة المالية، التي هي في الوقت نفسه منتجة  
يين  لإلحصاءات الرسمية ومستخدمة لها، فينبغي تع

ً ممثل عن المستخدمين بدال   من رئيس لكيانهم                         
اإلحصائي. وعند اختيار أعضاء المجلس، يمكن إعطاء 

في  األولوية ألولئك الذين يستخدمون اإلحصاءات 
يجب  عدة مجاالت، مثل وسائط اإلعالم أو البرلمان.

في المجلس                              ً أن يكون كبير اإلحصائيين عضوا  
يد في المجلس  هو العضو الوح(ستشاري اإلحصائي اإل

، ويتولى )الذي ال يمثل مستخدمي اإلحصاءات
المكتب  زود                                    ُ المكتب اإلحصائي الوطني مهام األمانة. ي  

الموارد الكافية الالزمة لتغطية باإلحصائي الوطني 
 ستشاري اإلحصائي. تكاليف عمل المجلس اإل

   المجلس اإلستشاري اإلحصائي أسماء  
 الدول العر�ية بعض  في  

 اءات) (مستخدمواإلحص 

 الهيئة اإلستشارية للمجلس األعلى  مملكة البح��ن 

 المجلس الوطني األعلى لإلحصاء جمهو��ة مصر العر�ية 

 الهيئة اإلستشارية للمجلس األعلى  دولة الكويت 

 اللجنة الوطنية لإلحصاء  دولة لي�يا 

ة  ياإلسالم  الجمهو��ة
 المو��تانية 

 مجلس اإلحصاء الوطني 

اللجنة التنسيقية للدراسات   المغر�ية المملكة  
 اإلحصائية

 اللجنة الدائمة لإلحصاء       ُ     سلطنة ع مان 

 المجلس اإلستشاري لإلحصاء  دولة فلسطين 

 ستشارية لجنة اإلحصاء اإل دولة قطر 

المملكة العر�ية  
 السعودية 

 الهيئة األستشارية للمجلس األعلى 

 المجلس الوطني لإلحصاء   الجمهو��ة التونسية 

ستشاري اإلحصائي من  يتم تعيين أعضاء المجلس اإل
السلطة عينها التي تعين   ]رئيس الدولة/ الحكومة[بل  ِ ق  

ً                       كبير اإلحصائيين بناء  على اقتراح الهيئات أو                     
المجموعات التي سيتم تمثيلها. وتقتصر فترة توليهم  

سنوات. ينتخب المجلس  ]أدخل الرقم[المنصب على 
                                  ً      ستشاري اإلحصائي من بين أعضائه رئيسا  له.  اإل

األمانة للمجلس يتولى كبير اإلحصائيين توفير 
 . ستشاري اإلحصائياإل

 قطر دولة في لجنة اإلحصاء االستشا��ة

أن دولة قطر شكلت لجنة إحصاء استشارية بموجب قرار  
بتشكيل لجنة اإلحصاء    2018لسنة  (2)مجلس الوزراء رقم 

 ستشارية وتنظيم أعمالها.اإل

 ويتولى المجلس اإلحصائي االستشاري المهام التالية:

تقديم مقترحات التطوير االستراتيجي   )أ(
لإلحصاءات الرسمية والتأكد من أن البرامج  

اإلحصائية تعكس االحتياجات المعلوماتية ذات  
 ؛األولوية للمجتمع

تعزيز الشفافية والمساءلة في نظام اإلحصاء   ) ب(
الوطني وتقييم تنفيذ البرامج اإلحصائية  

 ؛ ومتابعة تنفيذ أنشطة التطوير االستراتيجي
مبادئ اإلحصاءات الرسمية كضامن لالعمل  )ج(

 ؛ والتقييم والمشورة بشأن قضايا االمتثال لها
تشجيع استخدام اإلحصاءات الرسمية كأساس   ) د(

 ؛ أدلة للسياسات العامة والتقييم واتخاذ القرار
إبداء الرأي في البرامج اإلحصائية وتنفيذها  )ه(

الميزانية على والنظر في انعكاسات تخصيص 
 ؛ تنفيذ البرامج اإلحصائية

ستشاري إقرار النظام الداخلي للمجلس اإل )و(
اإلحصائي لتنظيم مهامه وتنظيمه وأساليب 

يجوز للمجلس وعمله واتخاذ قراراته. 
االستشاري اإلحصائي إجراء تقييمات خارجية 
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مستقلة لمجاالت أو أنشطة أو كيانات تنظيمية  
 صائي الوطني. محددة ضمن النظام اإلح

المرونة الالزمة إلنشاء  بكبير اإلحصائيين  لىحتي
مع أعضاء من داخل وخارج النظام ستشارية إهيئات 

لدعم تطوير أنشطة إحصائية  اإلحصائي الوطني 
  دعم التطوير المنهجيمن أجل و ،محددة وتنسيقها

يجب أن تكون واليات هذه الهيئات وتشكيلتها،  
لمفضل وضع الهيئات . ومن اوكذلك عملها، علنية

ستشارية بالتشاور مع المجلس اإلحصائي. ويمكن  اإل
ستشارية أن تركز، على سبيل المثال، على  للهيئات اإل

احتياجات المستخدمين الجدد في مجال إحصائي  
محدد، والمشورة العلمية والمنهجية، والمشاريع  

اإلنمائية مع الجهات المعنية، والتنسيق مع منتجي  
لرسمية اآلخرين، والتعاون مع مقدمي  اإلحصاءات ا

 . المبحوثينالبيانات اإلدارية والمشاورات مع ممثلي 

 الجمهو��ة التونسية  في المجلس الوطني لإلحصاء

هيكل إستشاري يضمن التشاور الضروري بين منتجي  
ومستعملي المعلومة اإلحصائية من أجل تطوير إنتاج ونشر  

 . دالمعطيات التي تستجيب لحاجيات البال

�نسيق النظام اإلحصائي  .  الفصل الخامس
 الوطني والبرامج اإلحصائية 

إلى النظام اإلحصائي الوطني له فوائد عدة:   إلنضمامإ
  جفهو يعزز االستقاللية المهنية الخاصة بكل منت

للقانون اإلحصائي، ويدعم تحسين   ً ا  لإلحصاءات وفق
الجودة وتطوير اإلحصاءات، كما يسهل التبادل المهني  

الوعي   زعزداخل النظام اإلحصائي الوطني، وي
، ويمنح الموحدةواستخدام األدوات والمعايير 

أهمية كبيرة،   اإلحصائية الدراسات االستقصائية
 المصادر من الالزمة ويضمن الحصول على البيانات

  مفتوحة بيانات او إدارية بياناتكانت  ءسوا تلفةالمخ
، ويمنح مكانة أعلى كمنتج  وغيرها ضخمة بيانات أو

ّ           لإلحصاءات الرسمية في البالد، ويمك ن من تبادل                                 
تنظيم البيانات الفردية ألغراض إحصائية داخل  

بقي المنتجين على                          ُ النظام اإلحصائي الوطني، وي  
 بآخر التطورات الدولية في مجال اإلحصاءات.  اطالع 

لتداخل الموجود بين مصادر مؤشرات التنمية ل      ً  ونظرا   
� وتعد   حتم التنسيق تد الجهات الوطنية المنتجة لها، ي     

بين األنظمة اإلحصائية الوطنية لضمان فعاليتها، 
         ً                               وذلك وفقا  للمبدأ األساسي الثامن لإلحصاءات 

تنسيق بين الوكاالت ال "الرسمية الذي ينص على أن  
اإلحصائية داخل البلدان أمر ضروري لتحقيق 

كذلك و  ، " االتساق والفعالية في النظام اإلحصائي 
تنظيم المسؤوليات اإلدارية لألجهزة المنتجة 

للبيانات المختلفة لتقوم بمهامها في تنفيذ األنشطة 
� المطلوبة.  كما أن تعد   ُ ظ                         ُ د الجهات المعنية في الن                        م  

مؤشرات إلى الوطنية، وخاصة بالنسبة  اإلحصائية  
التنمية، يدعو إلى وجود قيادة مؤسسية.  وهذه 

 القيادة تقوم بها عادة األجهزة اإلحصائية الوطنية 
تقنية.  وعلى األنظمة اإلحصائية خبرة  لما لها من 

� الوطنية أن ت نظ   يتمتع قانوني    من خالل إطار م نفسها             ُ  
التقنية قانونية لوضع اإلجراءات    ات صالحي ب 

المطلوبة.  ومن أهم الشروط لتحقيق التنسيق الجيد 
 دائمة   لجنة   أو  إنشاء مجلس وطني أعلى لإلحصاء 

  .اإلحصائي   العمل   لتنسيق 

ٍ         ي عتبر التنسيق الفعال األساس ألداء فعال  من حيث                                      ُ 
ٍ                               التكلفة، ومتسق  يتحلى به أي نظام إحصائي وطني                 
يظهر معايير مهنية عالية. يجب على جميع منتجي  

اإلحصاءات الرسمية استخدام مفاهيم وتعريفات 
َ         وطرق موحدة وم تف ق عليها   وتفصيالتوتصنيفات    ُ              

 اإلحصاء        ً                             دوليا  حيثما أمكن ذلك. ويتولى جهاز
الوطني مسؤولية التنسيق مع منتجي اإلحصاءات  

وفي ما بينهم، كما أنه يتولى مسؤولية ضمان االتساق  
واالمتثال للقانون ومبادئ اإلحصاءات الرسمية ضمن  
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ً     النظام. يكون جهاز اإلحصاء الوطني مسؤوال  عن                                        
إعداد البرامج اإلحصائية، بالتشاور الوثيق مع 

مبحوثين ومقدمي البيانات مستخدمي اإلحصاء، وال
اإلدارية. يجب أن يشارك منتجو اإلحصاءات الرسمية  

اآلخرون في العملية من خالل تزويد المكتب 
اإلحصائي الوطني بالمعلومات الالزمة. وتمثل البرامج  

اإلحصائية األداة الرئيسية لتنسيق النظام اإلحصائي 
تجي            ُ  �                                الوطني. وي نف ذ التنسيق بالتعاون الوثيق مع من
اإلحصاءات الرسمية من خالل إصدار المعايير  

والمبادئ التوجيهية اإلجرائية، على سبيل، تصميم  
الدراسات االستقصائية اإلحصائية واالستبيانات 

والمنهجيات  والتفصيالت والمصطلحات والتصنيفات
وبوابات البيانات المشتركة وسياسات النشر ونقل 

ي اإلحصاءات البيانات والتبادل في ما بين منتج
الرسمية والسرية والوصول إلى البيانات التفصيلية 
 للبحوث، والتعاون مع الجهات المعنية، وما إلى ذلك.

 واقع �نسيق النظام اإلحصائي الوطني  
 في الدول العر�ية 

لوطنية عملية تحديد المسؤوليات ا   اإلحصاء أجهزة  تقود  
م اإلدارية لألجهزة المنتجة للبيانات المختلفة في   ُ  الن ظ   ُ   

َ اإلحصائية الوطنية لتقوم كل منها بدورها في األنشطة                                                  
المطلوبة، من خالل إطار قانوني له صالحية قانونية معينة 

في اتخاذ اإلجراءات التقنية الالزمة.  وتعتبر األجهزة 
اإلحصائية الوطنية الجهة الرسمية والمصدر الرسمي لنشر 

ن ليس هناك الرقم اإلحصائي في معظم البلدان.  ورغم أ 
قانون معمول به في المؤسسات الوطنية األخرى التي تنتج 
بيانات إحصائية، إنما يوجد التزام قانوني لملء االستبيانات 

 .الصادرة عن جهاز اإلحصاء الوطني في معظم البلدان 

يقرر كبير اإلحصائيين إدراج المنتجين في النظام 
، اإلحصائي الوطني كمنتجين لإلحصاءات الرسمية

وإدراج مخرجاتهم واألنشطة ذات الصلة في مشاريع  
ً                         البرامج اإلحصائية بناء  على عملية شفافة وموثقة                        

تثبت قدرة المنتج    )أ(باستخدام المعايير التالية: 

واستعداده لالمتثال ألحكام القانون اإلحصائي  
يجب عم تكرار  )ب(ومبادئ اإلحصاءات الرسمية؛  

التي أجراها منتجون  عمليات التسليم واألنشطة تلك 
  آخرون بحيث ال تؤدي إلى عبء مفرط على

. كما يتولى جهاز اإلحصاء الوطني، المبحوثين
بالتنسيق الوثيق مع منتجي اإلحصاءات الرسمية  

اآلخرين، مسؤولية اإلبالغ عن تنفيذ البرامج 
اإلحصائية، بما في ذلك، إذا لزم األمر، تدابير  

لمجلس اإلستشاري التحسين. وتقدم التقارير إلى ا
اإلحصائي أو هيئة أخرى تمثل مستخدمي اإلحصاء  
                           ُ                        إلبداء الرأي. كما ينبغي أن ت علن تقارير التنفيذ ورأي 

 المجلس اإلستشاري اإلحصائي. 

ويقترح القانون نوعين من البرامج اإلحصائية: برنامج  
وير  إحصائي متعدد السنوات مع رؤية وأولويات لتط

حدد: [النظام اإلحصائي الوطني للسنوات التالية 

 ممارسات جيدة في �نسيق العمل االحصائي 

ٌ  ، باإلضافة إلى برنامج العمل، قانون   دولة فلسطينلدى                                   
الوطنية األخرى التي  لإلحصاء معمول به في المؤسسات 

                                                   ً  تنتج بيانات إحصائية. ويتولى جهاز اإلحصاء الوطني أيضا   
إقامة ترتيبات تنظيمية لتنسيق جمع المعلومات حول  
اإلحصاءات على الصعيد الوطني، مثل توقيع مذكرات  
                        ُ                          تفاهم مع المؤسسات التي ت جمع منها البيانات، لضمان  

لمستخدمين  تنظيم العمل، وعقد ندوات بين المنتجين وا
من جهات متعددة وبشكل منتظم وعلى مستوى عال،  
وإقامة ترتيبات تنظيمية بغية وضع معايير إحصائية،  

كإعداد دليل للمفاهيم والمصطلحات المستخدمة في الجهاز  
المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وتشكيل لجنة لتطوير  

اإلحصاءات تضم ممثلي أقسام اإلحصاء في الوزارات  
 ق العمل اإلحصائي على المستوى الوطني. مهمتها تنسي

لجنة لتطوير االحصاءات تضم   جمهورية العراق وفي 
ممثلي اقسام اإلحصاء في الوزرات مهمتها تنسيق العمل  

                                       ُ           اإلحصائي على المستوى الوطني، وباستمرار ت عقد ندوات  
 واجتماعات بين المنتجين والمستخدمين.
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يشمل عمليات التسليم   ]أو عدد آخر سنوات خمس
المطلوبة وإجراءات التطوير، مع موازنة ذلك مع  

الموارد الالزمة، وبرنامج سنوي يتضمن قائمة محددة 
 بأنشطة السنة مع مدخالت ونواتج اإلنتاج اإلحصائي. 

متعدد السنوات للنظام  ويتم إنشاء برنامج إحصائي 
يضع األولويات الضرورية لتطوير  اإلحصائي الوطني 

  اإلحصاءات في جميع أجزاء النظام اإلحصائي الوطني
عداد استراتيجية وطنية لتطوير  من خالل إ

اإلحصاءات، كما هو موصى به في خطة عمل مراكش 
لإلحصاء، الصادرة عن اجتماع المائدة المستديرة  

معني باإلدارة من أجل نتائج التنمية، الدولي الثاني ال
إلى أنه يوفر رؤية   ، باإلضافة2004في المغرب عام 

مستقبلية لما سيكون عليه النظام بعد خمس وعشر  
  ً ا  سنوات. وينبغي أن يحدد كل بلد الشكل والدورة وفق

تلبية احتياجات  الى هدفيكما  للممارسات الوطنية.
ن هدف البرامج المستخدمين الحالية والناشئة. ويكم

اإلحصائية في وضع خطط ألنشطة النظام اإلحصائي  
الوطني، وتنسيق العمل بين منتجي اإلحصاءات  

الرسمية بشكل فعال، والحصول على تفويض خاص  
 بالعمل اإلحصائي من الحكومة. 

   ً ا  تقييم  ُ    ي جرييتعين على جهاز اإلحصاء الوطني أن 
ً شامال   ي البرامج دراجها فحة إل                  َ جميع البنود المقتر  ل     

اإلحصائية. ويستلزم إعداد البرامج اإلحصائية دراسة  
نقدية للمنتجات القائمة، والسعي إلى تحقيق مكاسب  

في الكفاءة، وضمان وضع إحصاءات جديدة وتحسين 
اإلحصاءات التي ال تراعي مبادئ اإلحصاءات الرسمية.  

د جهاز اإلحصاء الوطني برنامج إحصائي سنوي   ِ ع    ُ وي  
ائي الوطني كل عام كأداة عملية لتنفيذ  للنظام اإلحص

البرنامج اإلحصائي متعدد السنوات ولتحديث قائمة 
 منتجي اإلحصاءات الرسمية بما في ذلك: 

 اإلحصاءات الرسمية التي سيتم إصدارها  )أ (

تضمن البرنامج اإلحصائي السنوي قائمة بجميع  ي
للنظام  ة التابعة يالمدخالت والنواتج واألنشطة الرئيس

اإلحصائي الوطني، بما في ذلك، اإلحصاءات الرسمية  
التي ستصدر؛ وجميع مصادر البيانات، مثل الدراسات  

االستقصائية اإلحصائية، والبيانات اإلدارية وأي 
مجموعات بيانات أخرى؛ كما أنه يتضمن أنشطة  

التنمية السنوية؛ والسجالت اإلحصائية. وسيوفر  
قائمة بمنتجي اإلحصاءات   البرنامج اإلحصائي السنوي

الرسمية باإلضافة إلى روابط للمدخالت والنواتج  
واألنشطة ذات الصلة. ينبغي إدراج جميع اإلحصاءات 

الرسمية في   اإلحصائية والدراسات االستقصائية
البرنامج السنوي بصرف النظر عن مصدر التمويل،  
سواء كان التمويل من ميزانيات المنتجين، أم من  

الوكاالت الحكومية األخرى، أو من التمويل  ميزانيات
الخارجي من المصادر الوطنية أو الدولية. ويجب أال  

حتسب أي إحصاءات قد تكون قيد التطوير ضمن  ُ ت  
 اإلحصاءات الرسمية. 

  و منتجج��ها حصائية التى سياإل المسوحات  )ب(
 اإلحصاءات الرسمية وتقد�ر عبء االستجابة 

المسوح والدراسات يشتمل البرنامج على جميع 
االستقصائية اإلحصائية التي سيقوم بها جهاز 

اإلحصاء الوطني ومنتجو اإلحصاءات الرسمية 
اآلخرون، وتوضيح طرق جمع البيانات لكل مسح أو 

مثل العدد  (استقصاء، وتقدير عبء االستجابة 
، سواء کان المسح سیجرى  )التقريبي ونوع المجیبین

ذلك يشمل  علی أساس طوعي أم إلزامي وك
� اإلحصاءات أو السجالت اإلحصائیة التي یوف   ر                                     

 . هااالستقصاء مدخالت
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�يانات من  ال/جميع عمليات نقل ال�يانات اإلدا��ة ج)(
الرسمية   ت مصادر قائمة أخرى إلى منتجي اإلحصاءا 

 وتبادلها 

� ينظ   م نقل البيانات اإلدارية وأي بيانات أخرى في    
ل و السنوية وذلك لضمان الوصبرنامج اإلحصاءات 

السلس إلى البيانات اإلدارية واستخدامها في إنتاج 
ً اإلحصاءات الرسمية. وتوفر البيانات اإلدارية بديال                                                 

ً فعاال   ً من حيث التكلفة بدال         من إعادة جمع معلومات                     
يتضمن البرنامج الئحة  .المبحوثين مماثلة من  

وعات بمجموعات البيانات اإلدارية كافة أو أي مجم 
رسل إلى منتجي اإلحصاءات الرسمية،              ُ بيانات أخرى ت  

أسماء الجهات التي تقع هذه و ولكل مجموعة بيانات، 
البيانات في عهدتها ويتوجب عليهم توفيرها، 

وأسماء منتجو اإلحصاءات الرسمية المتوجب عليهم 
استالم البيانات وتحليلها، واإلحصاءات أو السجالت 

عملية إرسال المدخالت،   اإلحصائية التي توفر لها 
باإلضافة إلى تواتر نقل البيانات وأنواع الوحدات 
 اإلحصائية. ويمكن االستعاضة عن ذلك باإلشارة  
إلى مذكرة تفاهم أو أي اتفاق آخر ينظم إرسال 

البيانات التي تحتوي على المعلومات الالزمة وهي 
 متاحة للعامة.

الخاصة باإلحصاءات  ة يتطو�ر الرئيسالأنشطة  د) (
 الرسمية 

ن البرنامج اإلحصائي متعدد السنوات هو األداة إ
األنشطة اإلنمائية  درج   ُ وت  ة للتطوير اإلحصائي،  يالرئيس

ذ في سنة معينة ضمن البرنامج السنوي.   � نف         ُ التي ست  
كما سترد عمليات التقييم الداخلية والخارجية  

حصائي  المخطط لها والمعروفة والمتعلقة بالنظام اإل
معلومات عن    ً ا  الوطني. وقد يتضمن البرنامج أيض

تخذ القرارات المتعلقة       ُ . وست  اإلحصاءات تكاليف إنتاج 
باألولويات بطريقة أكثر فعالية إذا كانت تكاليف كل 

يتضمن البرنامج معلومات عن األنشطة ناتج معروفة. 

ة وصالتها بالمتطلبات  ياإلحصائية السنوية الرئيس
ركز  ويالدولية وبالبرنامج اإلحصائي المتعدد السنوات. 

أهمية جمع ونشر البيانات كذلك على البرنامج 
التفصيلية وعلى جميع منتجي اإلحصاءات الرسمية 

توفير بيانات مفصلة حسب الجنس، والعمر، والمنطقة 
 حيثما ينطبق ذلك. ،الجغرافية

 ية وتطو�رها حفظ السجالت اإلحصائ ) ه(

 يسرد البرنامج جميع السجالت اإلحصائية 
 دارية السارية والمخطط لها ومن ضمنها واإل 
بين المساواة  مؤشرات  مثل مرصد  (ة  صد الوطني ا المر 

 ات ، وعالقتها باستقصاء ) الجنسين ومؤشرات التنمية 
البيانات ونقلها. وهذا يشجع على استخدام سجالت 

حصاءات الرسمية إحصائية مشتركة بين منتجي اإل
لضمان استخدام أطر معاينة متسقة ضمن النظام 

 اإلحصائي الوطني.

لمكتب اإلحصائي الوطني تقديم البرامج ل يمكن
اإلحصائية متعددة السنوات والسنوية إلى المجلس 

اإلحصائي أو إلى هيئة أخرى تمثل   ستشارياإل
مستخدمي اإلحصاءات إلبداء الرأي ومن ثم العتماد 

أشهر قبل  ]3-2[الهيئة المناسبة في موعد ال يتجاوز 
تتمثل إحدى المهام  بدء الفترة المرجعية للبرنامج.

ة الخاصة بالمجلس اإلحصائي، كونه المستشار  يالرئيس
ية واحتياجات  في ما يتعلق باألولويات االستراتيج

المستخدمين، في تقديم االستشارة إلى كبير  
اإلحصائيين بشأن محتوى البرامج اإلحصائية.  
ويضمن المجلس اإلحصائي أن تعكس البرامج  

مع الميزانية  مواءمتهااحتياجات المستخدمين و
المحددة وااللتزامات الوطنية والدولية القائمة.  

   ً ا  ح البرامج وفقويجوز لكبير اإلحصائيين أن يقرر تنقي
لنصيحة المجلس اإلحصائي. وفي األحوال كافة، 

سيتم تقديم رأي المجلس اإلحصائي إلى الحكومة  
 . عند البت في البرامج اإلحصائية
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يجب أال تتدخل الهيئة  وينص القانون على أنه
المعتمدة للبرامج اإلحصائية في القضايا التي يغطيها  

اإلحصائية  االستقالل المهني، أو في األنشطة 
ولذلك ينبغي على  للسلطات الوطنية المستقلة. 

                   ّ                    اتخاذ القرار أال تغي ر أو تعلق على طريقة لدى الحكومة 
إعداد اإلحصاءات وإنتاجها ونشرها، بما في ذلك  

اختيار مصادر البيانات والمفاهيم والتعريفات  
التي يتعين  والتفصيالت واألساليب والتصنيفات

أشكال النشر ومحتواها. مع   استخدامها، وموعد جميع
ذلك، يمكن للحكومة تحديد أولويات استخدام الموارد  
المحدودة وطلب إعداد إحصاءات جديدة أو الحد من 

عبء االستجابة المترتبة من أنشطة محددة. أما في  
ما يتعلق بأنشطة الهيئات الحكومية المستقلة مثل 

البنك الوطني ضمن البرامج اإلحصائية، ال يجوز  
لحكومة تغيير أي عناصر يتفق عليها كبير  ل

 اإلحصائيين مع البنك الوطني والمجلس اإلحصائي. 

 ُ                                           ي منح منتجو اإلحصاءات الرسمية الموارد البشرية 
والمالية والفنية الالزمة لتنفيذ البرامج اإلحصائية.  

يحق لكبير اإلحصائيين أن يطلب تغييرات أو يرفض 
وكذلك المنتجات إدراج منتجي اإلحصاءات الرسمية  

ستبعد                                         ُ التي ال تستوفي المعايير. نتيجة لذلك، قد ت  
بعض المنتجات التي ال تستوفي المعايير من 

درج كمشاريع إنمائية منفصلة عن                 ُ البرنامج أو قد ت  
     ِ     المنت ج في  وتتطلب مشاركة اإلحصاءات الرسمية.  

ٍ ج                       ِ البرامج اإلحصائية كمنت   أن   لإلحصاءات الرسمية،    
بته في االمتثال للقانون ومبادئ يثبت قدرته ورغ

الموارد تؤثر التغييرات في   .اإلحصاءات الرسمية 
منتجي اإلحصاءات ل الميزانية  ة من مخصص ال 

الرسمية على البرمجة اإلحصائية. في حالة تخفيض 
منتجو اإلحصاءات الرسمية   حدد الميزانية، سي 

األنشطة التي ينبغي وقفها أو تقليصها. كما 
ً أي أنشطة تتطلب تمويال  حددون  ي س  ، مثل  ً ا  إضافي                      

ة يرئيس   ومراجعات إحصاءات جديدة،    إعداد 
 .إلحصاءات، وتحديث اإلنتاج اإلحصائي ل 

 جمع ال�يانات .  الفصل السادس

ُ ظ     ُ الن   "وقود"البيانات هي  م اإلحصائية الوطنية،   
وإنتاج اإلحصاءات الرسمية يسهل عملية توجيه 

القرارات ودفع عملية صنع السياسات. في عالم سريع  
ر، توجهت أجهزة اإلحصاء الوطنية بشكل متزايد      � التغي  

إلى مصادر البيانات اإلدارية وغير التقليدية لزيادة  
التغطية والكفاءة والجودة إلنتاج البيانات بشكل  

المعلومات الجديدة  إلى  لحاجةمنتظم، ولتلبية ا
وتقليل عبء االستجابة وتكلفة اإلنتاج اإلحصائي. في  

 19-كوفيدجائحة ر الوضع خالل                 � بعض البلدان، تغي  
التي وضعت األنظمة اإلحصائية الوطنية تحت ضغط  

غير مسبوق سواء من حيث زيادة الطلب وانخفاض  
ُ ر ط               � العرض، مع تأث   رق جمع البيانات التقليدية بشدة.    

لعديد من أجهزة اإلحصاء الوطنية إمكانية سنى لت
، إما من خالل   ً ا  الوصول إلى مصادر غير متوفرة سابق

قوانين الطوارئ التي تمنح المزيد من حقوق الوصول،  
أو تكوين شراكات جديدة أو االستفادة من شراكات 

قائمة أو من خالل القدرة على إظهار الحاجة 
في  . الحياة والموت الرئيسيةالواضحة إلبالغ قرارات 

ظل هذه الظروف االستثنائية ال يزال من غير المؤكد 
إلى أي مدى سيتم تضمين هذه التطورات في إنتاج  

البيانات العادية أو ما إذا كان سيتم التراجع عنها أثناء 
 ."العودة إلى الوضع الطبيعي"

يحق لمنتجي اإلحصاءات الرسمية الوصول إلى  
ها من جميع مصادر البيانات العامة البيانات وجمع

فات، على مستوى                  ّ بما في ذلك المعر   ، ً ا  مجانوالخاصة 
التفاصيل الالزمة لألغراض اإلحصائية. ويقوم منتجي  

اإلحصاءات الرسمية باستخدام البيانات اإلدارية  
القائمة شرط أن يتوافق اإلطار المفاهيمي والمتطلبات  

ً اإلحصائية أو أن يكون قابال      ً ا  ديل وفقللتع                         
لالحتياجات اإلحصائية. ويسلط القانون الضوء على 

االستقاللية المهنية الخاصة بمنتجي اإلحصاءات 
ُ الرسمية عند اختيارهم مصادر البيانات وط   رق جمعها.                                        
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وتشمل كذلك استخدام مجموعات أخرى من البيانات 
الثانوية، على سبيل المثال، تلك التي جمعتها 

ا في ذلك البيانات الضخمة، من  المنظمات الخاصة، بم
منتجي اإلحصاءات الرسمية. يلتزم منتجو 

بتصميم عملية جمع البيانات مع  اإلحصاءات الرسمية  
وتكاليف توفير البيانات اإلحصاءات مراعاة جودة 

إعادة استخدام وعبء االستجابة مع النظر في 
البيانات من خالل مراعاة مصادر البيانات الموجودة  

ذا لم يكن األمر كذلك، يمكن الحصول على بالفعل. إ
 البيانات من خالل المسوحات اإلحصائية.  

ُ بصرف النظر عن ط    رق ومصادر جمع البيانات،                
فإن البيانات التي يحصل عليها منتجو اإلحصاءات 

  ، الرسمية هي ملكية النظام اإلحصائي الوطني 
 تم جمعها من جميع بيانات الدراسات االستقصائية 

، وجميع البيانات اإلدارية، ومصادر أخرى ية اإلحصائ 
ألغراض إحصائية للقانون وباستقاللية تامة     ً ا  وفق 

 يجب معالجتها وتخزينها ونشرها ونقلها مع 
االمتثال الكامل ألحكام القانون اإلحصائي. يحق 

لمنتجي اإلحصاءات الرسمية تحرير البيانات 
ودمج البيانات من مصادر    صحتها، والتحقق من 

  ً ا  لفة وتنفيذ تكامل البيانات الفردية حصري مخت 
لألغراض اإلحصائية واستخدام المنهجيات 

 وتخضع   واألساليب اإلحصائية حسب االقتضاء 
جميع البيانات داخل النظام اإلحصائي الوطني 

 .للحماية من خالل السرية اإلحصائية

والبيانات الوصفية يمكن أن  االحصاءات ن مشاركة إ
لألغراض اإلحصائية داخل النظام اإلحصائي  تتم 

من المهم تبادل البيانات داخل النظام   الوطني.
اإلحصائي الوطني لتفادي االزدواجية في جمع  

  ،وعبء االستجابة ،البيانات وخفض التكاليف
سمح   ُ ي  اإلحصاءات الرسمية. ولذلك، جودة وتحسين  

  ، لمنتجي اإلحصاءات الرسمية بتبادل البيانات
داخل النظام اإلحصائي الوطني  الوصفية نات والبيا
بالسرية اإلحصائية.   ةعلقالمتالقيود احترام مع ولكن 

النظام  مكوناتما بين   وال يمكن تبادل البيانات إال في
اإلحصائي الوطني التي تتمتع باستقاللية كاملة من  

مبادئ األمم المتحدة وتتوافق والناحية المهنية 
ويجب على منتجي   سمية.األساسية لإلحصاءات الر

اإلحصاءات الرسمية إبالغ المبحوثين حول  
مجموعات البيانات، على سبيل المثال تحديد الغرض  

من االستطالعات ونطاقها وشرح كيفية استخدام  
وكيف سيتم ضمان   ً ا  يمازال البيانات، وما إذا كان الرد 

على بناء الثقة في  المبحوثينالسرية. ويساعد إعالم 
الرسمية، وبالتالي تسهيل تلقي المعلومات   اإلحصاءات

عالم  إالصحيحة والدقيقة لإلحصاءات. كما يتم 
ما إذا كانت المشاركة في حول  ن يالمبحوث

 االستبيانات إلزامية أم ال. 

ٍ هج   َ ن  على اتباع القانون   شجعوي  المشاركة    تكون فيه   
في الدراسات االستقصائية اإلحصائية إلزامية  

مثل الشركات  لكيانات العامة والخاصة، إلى ا بالنسبة 
توفر المسوحات   ، حيثلدعم كفاءة جمع البيانات 

اإلجبارية معدالت استجابة أعلى وبالتالي جودة  
فراد واألسر  في ما يتعلق باأل و أفضل للبيانات. 

د              ّ اآلخرين، سيحد   المبحوثين المعيشية وجميع 
البرنامج اإلحصائي السنوي الدراسات االستقصائية  

جميع  أن  عناإلعالن  يجري لم    زامية.إلل ااإلحصائية  
العبء  تخفيف وذلك من أجل االستطالعات إلزامية 

إتاحة مساحة للمستجيبين  بهدف  المبحوثينعلى  
ويمكن أن   ليقرروا ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة. 

  إلى فرض عقوبات باالستجابةلتزام اال انتهاك يؤدي  
تقديم المعلومات   المبحوثينيجب على   باعتبار أنه 
اإلطار الزمني المحدد.   وضمن دون أي مقابل المطلوبة 
الخاصة، قد يقرر  المعيشية  ألسر اإلى وبالنسبة 

منتجو اإلحصاءات الرسمية في حاالت استثنائية  
ة، نقدية أو غير ذلك، إلى  تقديم حوافز إضافي

ت الدراسة  ألسر المعيشية إذا كانضمن ا  المبحوثين
خالل فترة  ة د متواصل و جهبذل تطلب االستقصائية ت 

يحق لمنتجي  و  معينة، مثل االحتفاظ بمذكرات.
، إعادة   ً ا  التزام اعتبار ذلك  اإلحصاءات الرسمية، دون 
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لتذكيرهم بالدراسة االستقصائية    المبحوثيناالتصال ب
ن يتيح  يفح  ،إذا لزم األمر إضافية وطلب معلومات 

 القانون لمنتجي اإلحصاءات الرسمية الوصول  
إلى المعلومات الضرورية ويمكنهم المتابعة مع  

ستكون معدالت عدم االستجابة أقل   المبحوثين
 ات.  ء وتتحسن جودة اإلحصا

لوصول إلى البيانات اإلدارية يعزز الموقف القانوني ا
، عليها لحصولفي المنتجي اإلحصاءات الرسمية  
ومرفقة بالبيانات  بالمستوى الالزم من التفصيل 

الوصفية ذات الصلة على النحو المحدد في البرنامج 
السلطات العامة  إلزامكذلك و ،اإلحصائي السنوي

لوكاالت الجغرافية والوزارات والسلطات الضريبية وا
المكانية وغيرها ممن يجمعون البيانات أو ينشئونها 

كجزء من أنشطتهم، بتقديم بياناتهم لألغراض 
يؤدي استخدام البيانات اإلدارية  .  ً ا  مجان  اإلحصائية

باعتبار أن  إلى تحسين فعالية اإلنتاج اإلحصائي
   ً ا  كبد تكاليف إضافية كما أنها ال تفرض عبئيال جمعها 

تتحسن  أن  من المنتظر .المبحوثينعلى   ً ا  يإضاف
إجراءات وأساليب  البيانات اإلدارية و يمزودخدمات 

نتيجة التعاون مع منتجي اإلحصاءات الرسمية   معمله
  ألخطاءل  ً ا  الجودة وتصحيحفي           ً عنه تحسنا  مما ينتج  

ض السرية   � عر                          ُ ال يمكن لهذا التعاون أن ي  و. جدت    ُ ان و  
د       � أال تقي  كذلك وتضمن هذه الفقرة  اإلحصائية للخطر.

التشريعات األخرى تسليم البيانات الفردية إلى منتجي  
ستبعد صراحة استخدام                          ُ اإلحصاءات الرسمية ما لم ي  

البيانات ألغراض إحصائية. وفي هذه الحالة، ينبغي  
إعادة النظر في ضرورة هذا االستبعاد ألن القانون  

ي اإلحصاءات  يضمن حماية أي بيانات مقدمة لمنتج
على    ّ  ي نيتعحصائية.  كما سرية اإلمراعاة لل الرسمية 

جهاز اإلحصاء  استشارةدارية اإلمقدمي البيانات 
  ً ا  مسبق ،حصاءات الرسميةلإلج آخر        ِ وأي منت  الوطني 

  حولوبأقرب وقت ممكن بشأن أي تغييرات متوقعة 
ؤثر على البيانات  يقد  ما جمع البيانات أو معالجتها

 حصاءات الرسمية. إللقدمة الم

 االستفادة تحقيق الوطني اإلحصائي للجهاز ينبغي كما
  عملية في والحديثة المتطورة التقنيات من القصوى

 الذكاء السيما الرسمية اإلحصاءات وإنتاج إعداد
 تسهم والتي اآللة م    � وتعل   البيانات وعلوم االصطناعي

 البيانات وتحليل ومعالجة جمع عملية تسريع في
 كفاءة لتحسين يؤدي مما البشرية األخطاء وتقليل
   .الرسمية اإلحصاءات انتاج عملية

� تشك   ل السجالت اإلحصائية حجر األساس في     
ألخذ  األساسوتعتبر  ،اإلحصاءات الرسمية الحديثة

للبيانات    ً ا  مصدركما أنها تعتبر  شكل فعالالعينات ب
الوحدات اإلحصائية،  ب  تعلقةالمواألساسية المتسقة 

مثل األعمال التجارية واألسر المعيشية والمساكن،  
مختلف اإلحصاءات ذات الصلة.  في ما يتعلق بوذلك 

مسؤول عن إنشاء  هو الجهاز اإلحصاء الوطني يعتبر و
حصائية واالحتفاظ بها الستخدامها  اإلسجالت ال

وال يذكر القانون السجالت   ألغراض إحصائية.  ً ا  حصر
� ستحد    ّ   أن ها إذ ، االحتفاظ بهاالتي يتعين  د في البرنامج      

ّ     لكل  بلد اإلحصائي السنوي . وقد يلزم وضع تشريعات     
أو تعليمات إضافية لتحديد متطلبات إنشاء السجالت  

وال   واستخدامها. االحتفاظ بهااإلحصائية المختلفة و
يمكن استخدام البيانات الفردية من السجالت  

اإلحصائية إال ألغراض إنتاج إحصاءات رسمية داخل  
منتجي . وهذا يعني أن النظام اإلحصائي الوطني 

على بيانات   يمكن أن يحصلوا اإلحصاءات الرسمية
فات من السجالت                               ّ عن الوحدات اإلحصائية ذات المعر  
حصائي  اإلبرنامج لااإلحصائية، على النحو الوارد في 

ويتعين االحتفاظ بسجالت إحصائية منفصلة   سنوي.ال
عن السجالت اإلدارية والعامة المماثلة التي تديرها  
هيئات غير إحصائية وتستند إلى تشريعات أخرى. 

وقد توفر السجالت اإلدارية والعامة مدخالت هامة  
السجالت اإلحصائية  سجالت اإلحصائية. وبما أن  لل 

، فال يمكن االحصائية السريةبب االلتزام  بموج  محمية
تقديم بيانات فردية من السجالت اإلحصائية إلى  

نفسها  السجالت اإلدارية حتى لو كانت البيانات
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ضرورة تعريف ( من مصادر أخرى. للعامةمتاحة 
المصطلحات الواردة بهذه الفقرة وتبيان الفروق بين  

 .)رهااددارية ومصالسجالت االحصائية والسجالت اإل

العد الشامل إلنتاج بيانات عن ب التعدادات ى وتعن 
حجم وهيكلية السكان أو المساكن و   بعض خصائص

وهي  ، أو الوحدات االقتصادية أو المباني أو المزارع 
حصاء وال يجوز الي جهة كانت من مسؤولية جهاز اإل

يمكن انجاز تعدادات ( تنفيذ مسح شامل او تعداد  
التنسيق   مع مراعاة حصائي  قطاعية خارج الجهاز اإل

ينطبق هذا . و ) هذا الخصوص: مالحظة سابقة   في 
القانون بالكامل على جميع عمليات التعداد. ويمكن 

الحصول على بيانات التعداد من الدراسات 
إلحصائية، أو من مصادر البيانات االستقصائية ا 

          ً منها جميعا  و أ اإلدارية وغيرها من مصادر البيانات،  
ّ                               مجموعة. كما أن  المشاركة في التعدادات إلزامية ك                

جهاز اإلحصاء الوطني يقوم و   لجميع المبحوثين.
ويمكن ان تساهم في   ، بتنظيم عمليات التعداد 

 عمليات التعداد المستويات المركزية واإلقليمية 
� والمحلية من وزارات وهيئات حكومية. كما ينظ   م                                          

ّ         الخصائص والمعر فات التي   جهاز اإلحصاء الوطني                
تتطلب هذه الفقرة (  يتعين جمعها في التعدادات. 

من التدقيق مراعاة لخصوصية بعض البلدان       ً مزيدا  
 . ) نشطة االحصائيةفي انجاز األ

  إعداد عملية تحسين في تسهم التي الممارسات ومن
  ةاإلحصائي لألغراض اإلدارية البيانات وإتاحة وتجهيز

وجود وحدة تنظيمية معنية باإلحصاء والبيانات في  
الجهات الحكومية خاصة تلك الجهات التي تكون  
ضمن مكونات النظام اإلحصائي الوطني، على ان 

يتولى مركز اإلحصاء الوطني عملية التدريب وبناء 
  قدرات العاملين في هذه الوحدات.

 الس��ة اإلحصائية   .الفصل السابع

الحق في الخصوصية هو مبدأ أساسي من مبادئ 
وهو مكرس في العديد من اإلجراءات   اإلنسان،حقوق 

القانونية، ومقبول على نطاق واسع داخل المجتمع  
اإلحصائي كمبدأ أساسي للمعالجة القانونية للبيانات  

الفردية. الحق في الحصول على معلومات حول  
وضع االقتصادي والديمغرافي واالجتماعي والبيئي ال

معترف به في المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية  
لألمم المتحدة التي تم تبنيها كقرار من الجمعية العامة 

 .2014في عام 

إن الحق في الخصوصية غير مذكور بصراحة في 
ص اشخ األيتوقع كل    ذلك، التشريعات األساسية. ومع  

، م التي تتخذها الحكومات نيابة عنه أن القرارات  
والتي تؤثر على جميع جوانب حياتهم، ستكون ذكية 

إتاحة من األهمية  لذلك، ومفيدة للصالح العام.  
المعلومات لواضعي السياسات وجميع الجهات  

الفاعلة األخرى في االقتصاد والمجتمع. عالوة على 
ذلك، فإن توافر مثل هذه المعلومات ضروري لألفراد 

ممارسة حريتهم في تلقي المعلومات أو البحث أو ل 
م أو اتخاذ قراراتهم الفردية أو مساءلة الحكومة.      � التعل  

يتم الجمع بين الحق في الخصوصية والحق في 
إنتاج إحصاءات رسمية ب  العيش في مجتمع مستنير 

 - . تتزايد الحاجة إلى المعلومات باستمرار وموثوقة
الجائحة العالمية األخيرة ولكن ليس فقط في ضوء 

لبيانات غير التقليدية ل في ضوء ظهور مصادر     ً ا  أيض 
وزيادة الطلب على استخدامها خالل العقد الماضي. 

وبالتالي، يواجه المجتمع اإلحصائي التحدي المتمثل 
في إيجاد التوازن بين التوقعات المتزايدة لحماية 

دة  حق األفراد في الخصوصية والحاجة المتزاي 
 .للبيانات والمعلومات 
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) لسنة  6الس��ة اإلحصائية في القانون رقم (
 �إنشاء الهيئة االتحادية للتنافسية واإلحصاء  2015

 :(10)سرية البيانات والمعلومات اإلحصائية المادة 

�   د  جميع البيانات والمعلومات اإلحصائية التي تقد م   ُ  ت ع )أ(                                            �  
ألي من العاملين فيها  للهيئة سرية، وال يجوز للهيئة أو  

إطالع أي شخص أو جهة عامة أو خاصة عليها أو  
اإلفصاح عنها أو استخدامها ألي غرض بخالف العمل  

ً          اإلحصائي أو التنافسي، ما لم يكن ذلك بناء  على طلب                                          
 ؛                       ً                   من الجهات المختصة وفقا  للتشريعات النافذة

تلتزم الهيئة عند نشرها للمعلومات اإلحصائية بعدم   ) ب(
هار أي بيانات شخصية تتعلق بمكان البحث، وذلك  إظ

 ؛     ً                       حفاظا  على سرية هذه البيانات
يجب على الهيئة اتخاذ كافة اإلجراءات لحماية البيانات   ) ج(

والمعلومات اإلحصائية، على أن يتم جمعها وحفظها في  
                                             ً      أماكن تتوفر فيها شروط األمن والسالمة، وذلك طبقا  لما  

ٍ     دارة بناء  على اقتراح  من  يصدر من قرار من مجلس اإل             ً          
 . المدير العام

تحديد نوع البيانات التي يجب أن تبقى سرية  يجب 
وال يتم الكشف عن الخاضعة للسرية اإلحصائية  أو

البيانات الفردية عند إصدار اإلحصاءات، ويتم ضمان 
يحثهم على و المبحوثينالخصوصية مما يكسب ثقة 

األدالء ببيانات ومعلومات صحيحة ودقيقة لصالح  
كبير  ل دوعوي. اإلحصاءاتجميع مستخدمي 

ما إذا كانت المعلومات المتعلقة   القراراإلحصائيين 
ن للقطاع العام سرية أو غير  باألشخاص االعتباريي

سرية. وال يجوز استخدام البيانات التي يتم جمعها  
لألغراض اإلحصائية في أي قرارات إدارية تتعلق  

بشخص طبيعي أو معنوي.  ويجوز لكبير اإلحصائيين  
أن المعلومات المتعلقة بهذه الوحدات ال  بأن يقرر 

ينبغي اعتبارها سرية إذا كانت المعلومات ذات  
بالوحدة.              ٍ لحق أي ضرر                       ُ حة عامة وال يحتمل أن ت  مصل 
التطبيق الصارم لهذا القانون مهم للحفاظ على ثقة إن 

إذا كان وفي نظام اإلحصاء الوطني.  المبحوثين
تقديم معلومات صادقة  المبحوثينبإمكان 

لإلحصاءات دون خوف من العواقب، فإن اإلحصاءات 
 ستعكس الواقع بشكل أكثر دقة. 

مجموعات من البيانات الفردية للسرية كما تخضع 
بل  ، معنويونأو  ونأشخاص طبيعي  ينظمهاالتي ال 
الوحدات اإلحصائية مثل األحداث، على سبيل  تنظمها 
المعامالت؛ أو  أو الحوادث أو الجرائم  ،المثال

 تميزإذا كانت ت، ، مثل المساكن أو المركباتالممتلكات
إلى  المباشر المباشر أو غير  تعرفخصائص تسمح بالب
ال . ومن الناحية العملية، المعنويالطبيعي أو خص شال

من مجموعات البيانات    ً ا  قليل جد    ٍ عدد  سوى يتضمن 
لجهة    ً ا  الفردية في النظام اإلحصائي الوطني خطر

    .معنويتحديد هوية شخص طبيعي أو 

يتم القيام بما هو ضروري لضمان الحفاظ على سرية 
األوقات وخالل معالجة البيانات البيانات في جميع 

ويجب التأكد من أن البنية التحتية اإلحصائية  
والتعليمات اإلدارية وتكنولوجيا االتصاالت 

جمع البيانات ونقلها ومعالجتها في مة        َ المستخد  
مصممة لحماية سرية البيانات. باإلضافة إلى ذلك، 

ستتم حماية اإلحصاءات غير السرية قبل إصدارها. 
نتجو اإلحصاءات الرسمية الخصوصية  سيحمي م

من خالل مراعاة جميع الوسائل ذات الصلة، مثل   ً ا  أيض
ربط البيانات، التي يمكن استخدامها لتحديد  

الوحدات بشكل غير مباشر. بهدف زيادة توافر 
والبيانات  البيانات الضخمة وتقنيات الذكاء الصناعي. 

المصنفة حسب الموقع الجغرافي، قد يلزم تطوير  
 وسائل إضافية لضمان السرية. 

يتعين على منتجي اإلحصاءات الرسمية اتخاذ جميع 
التدابير األمنية الالزمة لحماية سرية البيانات 

واإلحصاءات قبل إصدارها. وينبغي تصميم البنية  
التحتية اإلحصائية والتعليمات اإلدارية وتكنولوجيا 

االتصاالت المستخدمة لجمع البيانات ونقلها  
ويشمل ذلك  ومعالجتها لضمان سرية البيانات. 
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الوصول إلى المباني التي يتواجد فيها منتجو 
اإلحصاءات الرسمية ومعدات اإلنتاج والبرمجيات.  
يجوز لمنتجي اإلحصاءات الرسمية تجهيز البيانات 

ّ                             الفردية ذات المعر فات وتخزينها كما هو مطلوب في                   
اإلنتاج اإلحصائي. وذلك من أجل القدرة على إعادة  

لموجودة وإتاحة دمج البيانات من  استخدام البيانات ا
نفس الوحدة من مصادر مختلفة. مما يؤدي إلى إنتاج  

ً                      معلومات إحصائية أكثر ثراء . يجب معالجة البيانات                           
الفردية وتخزينها بحيث ال يتم الكشف عنها  

لالستخدام غير المصرح به أو غير المشروع. على  
سبيل المثال، يمكن أن يقوم منتجو اإلحصاءات 

ّ            مية بتخزين بيانات فردية ذات معر فات داخلية  الرس                                
أو حتى مشفرة غير معروفة أو مستخدمة خارج  

 النظام اإلحصائي الوطني.  

                                  ُ     قانون اإلحصاء والمعلومات لسلطنة ع مان
 ) 11المادة (

ُ                      ً                           ت عد  جميع  البيانات الفردية وفقا  ألحكام هذا القانون، والتي        �   ُ 
ا إال بصورة  تتعلق بأي إحصاء سرية، وال يجوز نشره

تجميعية، ويحظر اطالع أي فرد أو جهة حكومية أو غير  
حكومية عليها، كما ال يجوز استخدامها لغير األغراض  

اإلحصائية. وال يجوز استخدام أي بيان فردي تم الحصول  
ً      عليه لترتيب أي عبء مالي، كما ال يجوز اتخاذه دليال  على                                                  

ي، ويمكن                 ً                        جريمة، أو أساسا  ألي إجراء أو تصرف قانون
                              ً                استخدامه كبينة ضد من قدم بيانا  أو معلومة غير  

 . صحيحة 

خضع لحماية تع يمامج أي  يمكن الكشف عن كما ال
السرية اإلحصائية. ومع ذلك، ينبغي أن تشمل  

المجاميع ذات المستوى األعلى المجاميع السرية ذات 
التي  ز في اإلحصاءات                          � المستوى األدنى لتجنب التحي  

. وينبغي أن يتخذ منتجو اإلحصاءات إصدارهايتم 
كافية لمنع التحديد غير المباشر  التدابير الالرسمية 

جميع المجاميع التي يمكن  تخضع   للمجاميع السرية.
أسرار الدولة ضمن  عتبر ُ ت   مسائلأن تكشف عن 

شريعات أخرى للسرية اإلحصائية. وينبغي إدراج  لت
 وى األعلى.هذه البيانات في المجاميع ذات المست

ْ ص      ُ أن ي   نصح ُ ي   ر كبير اإلحصائيين معايير لضمان   ِ د   
إلى الممارسات    ً ا  السرية اإلحصائية استناد

قد تتضمن هذه المعايير  ووالتوجيهات الدولية. 
تعليمات حول كيفية التعامل مع البيانات الفردية 

  البيانات الفرديةإبقاء  فات، وكيفية                  ّ وتخزينها مع المعر  
السرية عند إصدار   المجاميعمل مع وكيفية التعا سرية

القانون البیانات من   عتبروال ی الجداول اإلحصائية. 
في النظام غیر سریة  للعامةالمصادر المتاحة 

البیانات  بالكشف عن اإلحصائي الوطني وال یسمح 
. وليس من مهمة  المبحوثين موافقة ب إالالسریة 

منتجي اإلحصاءات الرسمية جمع البيانات الفردية  
غير األغراض اإلحصائية. وعالوة على ذلك،  لوتقديمها 

أو المصادر  المبحوثينالبيانات األولية من تم معالجة ت
بل منتجي                                 ِ العامة واستكمالها وتحريرها من ق  

في ير يتغقد يطرأ اإلحصاءات الرسمية، وبالتالي  
ويمكن تطبيق تشريعات منفصلة   ألصلية.األرقام ا
حفظ المحفوظات على مجموعات البيانات  تتعلق ب

 اإلحصائية، شرط عدم المساس بالسرية اإلحصائية. 

ولتمكين وتنظيم الوصول إلى البيانات الفردية دون  
توفير ملفات بسمح  ُ ي    ،فات في حاالت محدودة   ّ معر  

قد           ّ       فات السري ة التي          ّ ذات المعر  االستخدام العام 
يوفرها منتجو اإلحصاءات الرسمية والوصول إلى  

بموجب لوائح  البيانات الفردية الخاصة بالبحوث 
يحافظ على الثقة بين المستخدمين  مما  ،صارمة

من خالل التأكيد على أن منتجي   المبحوثينو
اإلحصاءات الرسمية لن يفصحوا عن البيانات الفردية 

 القانون. ألي مستخدم بخالف الحاالت التي ينظمها
مجموعات بيانات أكثر   ملفات االستخدام العاموتوفر 

� تفصيال  وتنظ        ً م كيفية معالجة منتجي اإلحصاءات       
الرسمية للبيانات الفردية بطريقة ال يمكن تحديد 

الشخص الطبيعي أو االعتباري فيها بشكل مباشر أو 
من استخدام البيانات التي   عززا يمغير مباشر. م
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يحتفظ بها منتجو اإلحصاءات الرسمية في المجتمع 
تحليل مجموعات البيانات ألغراض مختلفة  غناء إل

 وفي نفس الوقت ضمان السرية. 

  عام في المتحدة العر�ية اإلمارات دولة أطلقت
 الحكومية ال�يانات نضج مؤشر  2020

س قدرة  إلى قيا  الحكومية البيانات  نضج مؤشر يهدف 
الجهات الحكومة االتحادية في إدارة وإتاحة بيانات ذات  

جودة عالية وحديثة لصناع القرار تتفق مع المعايير  
والممارسات العالمية، ويهدف المؤشر إلى تقييم ومتابعة  

أداء الجهات الحكومية في تلبية متطلبات األجندة الوطنية  
والمؤشرات   ومؤشرات التنافسية العالمية وتوفير البيانات
 . التي يحتاجها صانع القرار ألغراض التخطيط

النظام اإلحصائي الوطني،       ّ  فعالي ةبغية تعزيز 
إعادة استخدام البيانات وتجنب على تشجيع الو

اإلحصائيين   كبيراالزدواجية في جمع البيانات، يجوز ل
جهاز  فات من    ّ معر  الأن يأذن بنقل البيانات الفردية دون 

إلى منتجين آخرين لإلحصاءات  اإلحصاء الوطني  
َ الرسمية ألغراض إحصائية. وتخضع البيانات المرس   لة                                            

ُ ظ    ُ لن  أما في ما يتعلق با  للسرية اإلحصائية. م اإلحصائية   
التي  ج وومستوى أعلى من النض بلغتالوطنية التي 

الذين يمتثلون  تتألف من منتجي اإلحصاءات الرسمية 
ً امتثاال   لقانون، يمكن تعديل التشريع بحيث يمكن ل  ً ا  تام       

اإلحصائيين أن يسمح لكل حالة على حدة   كبيرل
البيانات الفردية  ب ج اإلحصاءات الرسمية          ِ بتزويد منت  

فات. ويجب أن     ّ معر  المع   )العائدة للسجلبيانات ال غير(
ألنشطة اإلحصائية والنواتج  ايقتصر ذلك على 

فقط في  و المدرجة في البرنامج اإلحصائي السنوي،
ضمان سرية البيانات بشكل فيها  يمكنالحاالت التي 

ويجب توثيق البيانات المطلوبة والممارسات    كامل.
وتخزينها في  ومعالجتهااستخدامها  من أجل المطلوبة 

الخاصة اتفاق موقع. وينبغي أن تكون المعلومات 
عند الطلب   عامةالبيانات متاحة لل  لإرسابعملية 

 .لضمان الشفافية

لمنتجي اإلحصاءات الرسمية بمنح حق سمح      ُ كما ي  
لمشاريع البحوث    ً ا  بياناتهم الفردية حصريلوصول ال

ً عمال  العلمية المستقلة  ال يمكن أن تتضمن  و انون.لقبا     
فات، ويجب أن تقتصر على تلك                  ّ هذه البيانات معر  

  لمنتجييحق   التي تكون ضرورية لغرض البحث.
حصاءات الرسمية البت، بعد التشاور مع كبير  إلا

ما يتعلق   اإلحصائيين، في كل حالة على حدة في
 يملك اللكن البيانات الفردية.  إلىصول  و البإمكانية 

. البياناتإلى   الوصولفي حق تلقائي لباحث أي ا
، إلى البيانات صارمة للوصول  ً ا  شروطيحدد القانون ف

لدى الطرف  يتوافربما في ذلك ضرورة ضمان أن 
 الالزمين المتلقي البنية التقنية واإلطار التنظيمي

  منن والباحث قدمتيوعندما   لحماية البيانات السرية.
اإلحصائيين أن   كبير، يجب على الطلباتب الخارج

يتحقق من أن التشريعات اإلحصائية في البلد المعني  
  المتعارف عليهحد الإلى تحمي البيانات السرية 

  .للسرية انتهاكإذا طرأ أي  عقوباتفرض الوتسمح ب
منتجو اإلحصاءات الرسمية حق الوصول،   منحإذا 

التعامل   فإن جميع األشخاص الذين سيشاركون في
ملزمون بالتوقيع  مع البيانات خالل المشروع البحثي 

ً عمال       ٍ عقد  لى ع  خدمة تتطلب  البما أن هذه   لقانون.با    
لعميل، فينبغي السماح  صالح البيانات لاالجة مع

لمنتجي اإلحصاءات الرسمية بتحصيل التكاليف 
اإلضافية المترتبة على ذلك. ويمكن تطبيق التشريعات  
الوطنية المتعلقة بالخدمات العامة التي يمكن تحصيل  

ينبغي رصد جميع فرص الحصول على  رسوم عليها.
اإلحصائي   البيانات الفردية للبحوث في النظام

الوطني برمته، وينصح كبير اإلحصائيين بوضع نص  
   ً ا  موحد للعقد وقائمة مرجعية لتقييم الطلبات استناد

األساس لتقديم  يكونإلى القانون. ومن شأن ذلك أن 
قائمة بجميع عمليات إرسال البيانات الفردية ألغراض  

 البحث عند الطلب.

توفير األسس  من أجل  التعاقد مع طرف ثالث  ضرورة
الضرورية لشراء مواد أو خدمات من مؤسسات  

ً أن يكون فعاال  من شأنه تجارية، ما  من حيث التكلفة               
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ويوفر مهارات وقدرات غير متاحة في النظام 
وينبغي أن يكون جهاز اإلحصاء   اإلحصائي الوطني.

معها  لبدء طلبات المناقصات والتعامل   ً ا  الوطني مجهز
القواعد الوطنية المتعلقة بالمشتريات  وافق مع تلت

العامة، وبدعم من هيئة إدارية مختصة عند االقتضاء.  
ويمكن لمنتجي اإلحصاءات الرسمية اآلخرين  

استخدام خدمات الوحدات األخرى في الهيئة اإلدارية  
ال يقلل من مع طرف ثالث فالتعاقد  التي ينتمون إليها.

حصاءات الرسمية في ما يتعلق  مسؤولية منتجي اإل
بعمليات التسليم. ويجب أن يتحقق منتجو  

السلع أو  سالمة وتطابق اإلحصاءات الرسمية من 
 .معهمالخدمات التي يتم شراؤها من المتعاقدين 

الخاصة بالمتعاقدين، التي  المنصوصة كما أن الشروط 
حماية أي يجب أن تضمن يتعين توضيحها في العقد، 

ّ  يمكن للمتعاقدين الوصول إليها والتأك د بيانات سرية                                     
في العمليات    ً ا  ستخدم هذه البيانات حصر       ُ من أن ت  

وللمدة المحددة في العقد. وكما يفعل الباحثون، يجب 
التخلص من  مع الطرف الثالث المتعاقدينعلى 

البيانات السرية بعد انتهاء عملهم لدى منتجي 
 اإلحصاءات الرسمية. 

 جودة اإلحصاءات الرسمية  . الفصل الثامن

االلتزام  يجب على جميع منتجي اإلحصاءات الرسمية 
جودة  استمرار تحسين  كذلك ضمانو، بالجودة

احتياجات وذلك حسب منتجاتهم وعملياتهم، 
مبادئ اإلحصاءات  بما يتوافق مع  المستخدمين و

الرسمية والمعايير والتوصيات اإلحصائية المتفق 
االلتزام بالجودة من  التركيز على . وينبغي  ً ا  عليها دولي

ة في البرامج  يخالل إدراج إجراءات التحسين الرئيس
ز الثقة في اإلحصاءات الرسمية عزوهذا ياإلحصائية. 

 يمنتج كما ينبغي تحفير استخدامها. في و
لتحسين المستمر على مواصلة ااإلحصاءات الرسمية 

من أجل بناء معرفتهم المنهجية، ومتابعة التطورات 

الدولية وتبادل معارفهم مع منتجي اإلحصاءات  
 الرسمية اآلخرين. 

وتستند إدارة الجودة إلى معايير موحدة وأساليب 
منسقة خاصة باإلحصاءات الرسمية. ويقوم العديد من 

منتجي اإلحصاءات الرسمية بإجراء تقييمات ذاتية  
  .لجودةلأهداف خطط وة ووضع  يلإلحصاءات الرئيس

حين ذلك ألهداف، يجوز هذه اق وفي حالة عدم تحقي
عملية  و استبعاد مباشرة ألمنتج اإلحصاءات الرسمية 

اإلحصاء من قائمة اإلحصاءات الرسمية. لضمان جودة 
اإلحصاءات، يلتزم منتجو اإلحصاءات الرسمية في 

البيانات الفردية كمعالجة تطبيق األساليب اإلحصائية، 
بين   أو ربط السجالت أو غيرها من أشكال الجمع

البيانات من مصادر مختلفة واستخدام أساليب  
التقدير. ويتضمن ذلك المعالجة الصحيحة لعدم  

االستجابة، سواء بالنسبة إلى العينات أو الدراسات  
الشاملة. كما يتعين على جهاز  اإلحصائية االستقصائية 

وأن يتابع  ،دراسته المنهجيةيضع اإلحصاء الوطني أن 
ارك المعرفة مع منتجين  التطورات الدولية ويتش

� عد                           ُ آخرين لإلحصاءات الرسمية. ت   الوثائق الصحيحة    
البيانات  (ومجموعاتها لمصادر البيانات وطرقها 

ً أساس    ً ا  التزام )الوصفية ا يتعين على جميع منتجي  ي    
 اإلحصاءات الرسمية مراعاته.  

يوفر التقييم المنهجي ومراجعة الجودة بالتشاور مع 
  المبحوثينتخدمين وأصحاب المصلحة والمس

والمجتمع العلمي والخبراء الداخليين والخارجيين  
الوصول إلى إحصاءات عالية الجودة ومعلومات  

شفافة حول كيفية إنتاج اإلحصاءات.  المبحوثون هم  
ة التي ال يمكن إنتاج  يالجهات المعنية الرئيس

إحصاءات عالية الجودة من دونهم. ولذلك، يتعين 
على منتجي اإلحصاءات الرسمية السعي للحصول 

. وقد يتطلب ذلك  المبحوثين على االستجابة من 
إجراء اختبارات مسبقة الستبيانات الدراسات  

، وتعليمات الدراسة اإلحصائية االستقصائية
ق جمع البيانات قبل  االستقصائية، والمصطلحات وطر
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تغيير جوهري في الدراسات االستقصائية  أي إحداث 
. ومن المهم رصد عبء  غيرهاأخرى دراسات أو إطالق 

ُ االستجابة العام وتحديد س   ل الحد منه للحفاظ على   ُ ب                         
للبيانات  عالية  معدالت استجابة عالية وجودة 

� عد                           ُ المقدمة. وعالوة على ذلك، ي    المبحوثينتعزيز ثقة    
بالغ األهمية إلنتاج    ً ا  النظام اإلحصائي الوطني أمرفي 

التعاون مع األوساط  عزيز إحصاءات موثوقة.  ينبغي ت
العلمية الختبار أساليب جديدة، وإجراء الدراسات 

التجريبية والتحاليل وتدريب الموظفين. وقد يشمل 
 هذا التعاون اتفاقات التدريب مع الجامعات.  

وصول الباحثين إلى               ّ              وفي حال تطل ب هذا التعاون
البيانات السرية للنظام اإلحصائي الوطني.  تشجع  

ٍ هذه الفقرة إجراء تقييم   للبيئة المؤسسية والعمليات                         
والنواتج التي ينفذها خبراء خارجيون وداخليون.  
ويمكن أن تركز هذه التقييمات بصفة خاصة على 

مبادئ اإلحصاءات الرسمية وتطبيق المعايير  
صائية الدولية. ويمكن أن يباشر بها والتوصيات اإلح

ٌ                                         منتج  لإلحصاءات الرسمية، أو المجلس اإلحصائي أو       
هذه التقييمات  يستخدم منظمة دولية. كما يمكن أن 

على سبيل المثال من األوساط (خبراء وطنيين 
أو دوليين. وينبغي اإلعالن عن نتائج هذه  )العلمية

كبير  التقييمات للعامة. وعالوة على ذلك، يتحمل  
اإلحصائيين مسؤولية إجراء تقييم بصورة منتظمة  
للتأكد من أن منتجي اإلحصاءات الرسمية اآلخرين  

 يمتثلون لمبادئ اإلحصاءات الرسمية. 

 بعض الممارسات الجيدة في ضبط الجودة  
 في اإلحصاءات الرسمية

دائرة متخصصة باسم لجنة  / شكلت بعض البلدان لجنة
مها إدارة الجودة والتأكد من  تطوير جودة البيانات من مها

 التزام المكتب اإلحصائي وذلك من خالل: 

إعداد أدلة خاصة بمراقبة وضبط جودة اإلحصاءات   •
وااللتزام بالمعايير الدولية أثناء إعداد المؤشرات  

 . واالستمارة وأدلة التدريب

تطبيق آليات ضبط الجودة في المشاريع اإلحصائية   •
في المائة   10ما ال يقل عن  مثل االلتزام بإعادة مقابلة(

من عناصر العينة وفق معايير خاصة، وعدم اعتماد  
نتائج أي مسح دون مقارنة بعض المؤشرات المتكررة  

في مسوح أخرى، وكذلك مقارنة مؤشرات دورات نفس  
المسح المطابقة في ما بين السجالت اإلدارية لفحص  
التباين في مؤشرات المسوح للتأكد من صالحية هذه  

لمؤشرات، وفحص األوزان، ومقارنتها مع دورات  ا
 . )سابقة، ومسوح مشابهة

تطبيق معايير خاصة ببرامج إدخال البيانات إلى   •
الحاسوب لضمان صحة اإلدخال من خالل قواعد  

تدقيق آلي وتشمل االتساق، والمدى، ومسارات األسئلة  
 .والتواريخ

  المشاريع استيفاء استمارة التقييم الذاتي لمدراء  •
(DESAP)  بشكل سنوي . 

                             ً       �              إعداد الرزنامة اإلحصائية سنويا  والتقي د بها، وإعالم   •
 .                        ً الجمهور بأي تأخير مسبقا  

                 ً           ً                      نشر النتائج ورقيا  وإلكترونيا  وتوفير بيانات حديثة   •
 . للمستخدمين

إصدار تقارير تتعلق بتقييم الجودة مثل جودة   •
تقييم  المشاريع اإلحصائية، وجودة المسوح، وتقرير ال

، وإعداد تقارير بشأن  (DESAP)الذاتي لمدراء المشاريع 
نتائج فحوص جودة البيانات، إعداد دراسات  

متخصصة بموضوعات الجودة، وكذلك إعداد تقارير  
بشأن نتائج عمليات التدقيق الداخلي والخارجي حسب  

 . )2008-9001زو آي (نظام إدارة الجودة 
 . (NQAF) إعداد إطار وطني شامل لضمان الجودة •
قياس مؤشرات األداء االستراتيجية والتشغيلية بشكل   •

لقياس ما تم   )ربع سنوي، نصف سنوي، سنوي(دوري  
إنجازه بالمقارنة مع المستهدف ويتم الوقوف على  
أسباب ضعف اإلنجاز ووضع المقترحات المناسبة  

 . لتحسين األداء

 الرسمية اإلحصاءات نشر  .التاسع الفصل

هو  اإلحصاءات الرسمية المتعلق بنشر يالرئيسالشرط 
في الوقت المناسب وفي الوقت   هانشرأن يتم 
لمبادئ اإلحصاءات الرسمية والمواد   ً ا  وفقالمحدد 

  ،حماية السرية وتعتبرنشر. عملية البشأن المحددة 
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لى اإلحصاءات الرسمية المبادئ  إصول ووإمكانية ال
� عد       ُ كما ي   النشر. األساسية لعملية لى  إصول ودأ المب   

، بمن  خدمينلجميع المست وفوريةإحصاءات متساوية 
في   ً ا  محوري  ً ا  ن، أمري الحكومي نيخدمفيهم المست

يؤدي الوصول  أخالقيات اإلحصاءات الرسمية. 
ات لجميع ءالمتكافئ والمتزامن إلى اإلحصا

المستخدمين دون معاملة خاصة إلى بناء الثقة في  
اعد على تجنب ويس ،ات ومنتجيهاء كل من اإلحصا

إمكانية  ومن خالل التداخل قبل إصدار اإلحصاءات.  
على شبكة اإلنترنت، يمكن تنفيذ هذا   اإلحصاءات نشر

  موعد بتعيين، وذلك  ً ا  المبدأ اليوم بطريقة صارمة جد
� للنشر يحد  دقيق  صبح اإلحصاءات ت متىد فيه          

 الجديدة متاحة.

  صارمة تتمثل في وصول اتويفرض القانون سياس
جميع ل والفوريالكامل اإلحصاءات الرسمية 

الع المدون من ، المستخدمين ّ       االط  هذه   لع  سبق    
. ويشكل الوصول المتساوي اإلعالنات قبل نشرها

 ةالمهني يةاالستقاللب           ّ  في ما يتعل ق  ً ا  هام  ً ا  مؤشر  ً ا  أيض
  وفي حالمنتجي اإلحصاءات الرسمية. الخاصة ب

ّ  توج بي بل نشرها،إتاحة اإلحصاءات ق مراجعة      
. الحد منهاالممارسة أو هذه  من أجل وقف  اتالسياس

مبدأ الوصول المتساوي   عدم تطبيقما                ٌ وإذا اختار بلد  
إضافة   فترض   ُ ، ي  إلى اإلحصاءات الرسمية فوريوال

  ةالمسبق اإلتاحةمادة إلى القانون اإلحصائي لتنظيم 
أي مستخدم و .             ّ   إلى سلطات معي نة عينةحصاءات مإل
إلى اإلحصاءات يجب أن   وصول المسبقمنح حق ال ُ ي  

عن  عامةيجب إعالم الكما إعالن الحظر. على يوقع 
لبيانات  عن ا، و الوصول المسبقب تتمتعالسلطات التي 

وبشكل . موضوع الوصول وعن الموعد المحدد لذلك
أكثر  قبل   ً ا  متاح وصول المسبقعام، ينبغي أال يكون ال

 . لنشر اإلحصاءات المحددالموعد  منمن بضع ساعات 

يجب على جميع منتجي اإلحصاءات الرسمية أن 
ً جدوال    يضعوا  على أن ،  إلحصاءات المسبق لنشر  ال ب      
اإلحصاءات   نشر المقررة ل   مواعيد التواريخ وال   يحدد 

ّ ذا يط  ك الرسمية. وه    موعد لع جميع المستخدمين على       
نشر اإلحصاءات   ما يضمن   ، الرسمية اإلحصاءات   نشر 

بصرف النظر عن رد فعل الحكومة أو الجهات  
عند االلتزام بمواعيد اإلصدار   . الفاعلة  السياسية 

المسبقة، سيتم حماية اإلحصائيين الرسميين وكبير 
اإلحصائيين ورؤساء منتجي اإلحصاءات الرسمية 

اآلخرين من محاوالت مثل منع نشر وتوصيل 
المناسبة أو غير المرغوبة   اإلحصاءات غير 

. سيتم إبالغ جميع المستخدمين للفاعلين  لسياسيين ل 
بموعد إصدار إحصاءات رسمية جديدة.   ً ا  مسبق 

  ً ا  سيكون المستخدمون قادرين على التخطيط مسبق 
 وتجري    لكيفية استخدام اإلحصاءات الرسمية. 

اإلحصائيين   ية الل ستقا انتهاك    محاوالت معظم 
غير   اإلحصاءات منع نشر من أجل   المهنية   الرسميين 

جهات الفاعلة بالنسبة إلى ال أو غير المقبولة   المالئمة 
السياسية. ولذلك، يحمي القانون اإلحصائيين 

كبير اإلحصائيين ورؤساء المنتجين و الرسميين،  
 مماثلة.  اآلخرين لإلحصاءات الرسمية، من محاوالت 

 ،  ً ا  كي ديناميالخاص بالنشر  تقويم  ال يجب أن يكون  
،  ً ا  مسبق تحديد التواريخ الدقيقة   ً ا  ال يمكن دائم   إذ 

خالل الخاص بالنشر  تقويم  ال ومن الضروري تحديث  
أي اختالفات عن   عن   بالغاإل. وينبغي وتعديله   العام 

 ، خدمين للمست    ً ا  مسبق   وتوضيحها   حددة المواعيد الم 
. وهذا يساعد على  نشر لجديد ل       ٍ موعد    علن عن      ُ كما ي  

� تعد    تجنب أي إن وجود  . ةالمهني   ية االستقالل   على      
تقويم إصدار مسبق يحمي االستقالل المهني للنظام 

اإلحصائي الوطني، وبالتالي يدعم إنتاج معلومات 
 محايدة لجميع المستخدمين.  

ينبغي أن تقترن جميع إصدارات اإلحصاءات الرسمية  
وتعليقات توضيحية،   ،ومحدثة ،ببيانات وصفية كافية

مين من فهم خدمسؤول، لتمكين المستيكتبها المنتج ال
وأن أي أخطاء يتم تصحيحها  ،المنتجةاإلحصاءات 

. ويمكن أن توفر البيانات الوصفية بشفافية وسرعة
  مدةمعلومات عن سمات البيانات، مثل طول واتساق ال

المتوقعة، وما إلى ذلك.  المراجعاتالزمنية، ومتوسط  
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وصفية  الخبراء إلى بيانات  نمستخدموالوسيحتاج 
ً أكثر تفصيال   لتقييم األساليب اإلحصائية المطبقة             

وينبغي أن تكون البيانات  وجودة اإلحصاءات.
ال تحتوي على أي أموضوعية ونزيهة، و  الوصفية

إتاحة  كما يجب  بيانات تتعلق بالسياسة العامة. 
  منتجإمكانية الحصول على اإلحصاءات الرسمية، ك

النتائج   ،ى األقلذلك عل  يتضمنأن  على.  ً ا  عام، مجان
  عن طريقبطريقة واحدة خاصة بالنشر ة يالرئيس

  منتج اإلحصاءات الرسميةاإللكتروني الخاص بالموقع 
لمواد المطبوعة،  في ما يتعلق با. وعلى سبيل المثال

إلدارة بأكملها على اإلحصاءات  لسياسة تسعير  ّ  ب ق تط
الصيغة  هي النسخة الورقية الرسمية. وإذا كانت 

للنشر، فينبغي أن توفر على األقل  دة         َ ة المعتم  لوحيدا
 لجميع المستخدمين.   ً ا  ة مجانيالرئيسبعض النتائج 

ات الرسمية  ءيشترط القانون أن يتم تمييز اإلحصا
ات أخرى عند إصدارها. في ءبوضوح عن أي إحصا

لممارسة العملية، قد يعني هذا وجود ملصق ا
للنظام اإلحصائي الوطني   )شعار(لإلحصاءات الرسمية 

اإلحصاءات  بأكمله. للمستخدمين الحق في استخدام 
. ويستند  في منتجاتهم من خالل اإلشارة إلى المصدر

ذلك إلى افتراض أن بعض اإلحصاءات التي ينشرها 
تعتبر  ن مؤهلة لمنتجو اإلحصاءات الرسمية قد ال تكو

إحصاءات رسمية. ومن الناحية العملية، قد يعني ذلك  
نظام خاص بالوجود تصنيف لإلحصاءات الرسمية 

صنيف اإلحصائي الوطني بأكمله. وقد يكون هذا الت
شعار يميز اإلحصاءات الرسمية عن نتائج  عبارة عن

 يتم إنتاجهاأي منتجات ال عن و ،الخدمات اإلحصائية
 اإلحصاءات الرسمية. لمبادئ   ً ا  وفق

مراقبة لدى لمعالجة األخطاء التي لم يتم الكشف عنها  
حين حدوث  و، أو اإلصدار عملية النشرالجودة قبل 

لزم الفقرة منتجي اإلحصاءات                   ُ مثل هذه األخطاء، ت  
مستخدمين في أقرب توفير التصحيحات لل الرسمية ب

لمعالجة وقت ممكن. وقد تكون اإلجراءات التفصيلية 
ّ من سياسة نشر منس    ً ا  هذه الحاالت جزء مكن  ي. وقة                

إعادة استخدام اإلحصاءات الرسمية، بما في ذلك 
إلى  خدمونأن يشير المست ط، شروصفيةالبيانات ال

أي سوء استخدام   في حال حدوثمصدر البيانات. و
للمنتج   يكونأو تفسير خاطئ لإلحصاءات الرسمية، 

 . ً ا  الحق في الرد علن 

أداة هامة  التواصل بالبيانات و سياسة النشرتعتبر 
بالجداول    االلتزام يجب أن تضمن ،لالستقاللية المهنية

بنشر والخاصة والمتكررة   ً ا  بقسمالزمنية المحددة 
إلحصاءات الرسمية التي تحول دون التالعب في ا

ألغراض سياسية. وتتطلب هذه الفقرة  النشرتواريخ 
على كامل النظام  ق                          � وضع سياسة منسقة للنشر تطب  

اإلحصائي الوطني. ويمكن أن تشمل سياسة النشر  
 العناصر التالية: 

  ً ا  وفقنشر، خاصة بالومبادئ توجيهية عامة مبادئ  •
 . قانون الحاليلل 

وضع  استخدام مختلف منصات النشر وسياسة  •
 .األسعار

 . إجراءات معالجة األخطاء  •
 . التنقيحاتإجراءات معالجة  •
ُ س   • إلى جميع   خدمينالمستل تيسير وصول  ُ ب   

 . مختلف المنتجين مناإلحصاءات الرسمية  
 الخاصة بنشرة يالرئيسالمحتويات والممارسات  •

 . وصفيةالبيانات ال
أفضل الممارسات إلنتاج الجداول والرسوم   •

 . الخطيةالبيانية والتفسيرات 
ممارسات حفظ البيانات اإلحصائية الستخدامها  •

 في المستقبل.

 فيتطبيق مصطلحات موحدة عبر اإلحصاءات يساعد 
تجنب االرتباك وسوء التفسير. وكلما استخدمت نتائج  

اإلحصاءات الرسمية في مجاالت مختلفة تعريفات 
كان من األسهل  كلما  موحدة،  وتفصيالت وتصنيفات

ن بين البيانات عبر و لمستخدمأن يقارن ويجمع ا
اتساق ن من والمنتجكذلك أن يتحقق و ،المجاالت
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اإلحصاءات. وينبغي أن يميز منتجو اإلحصاءات  
المعلومات اإلحصائية  نشربين    ً ا  واضح  ً ا  الرسمية تمييز

وتفسيرات السياسة العامة ومنع إساءة استخدام  
يجب على  .بشكل خاطئ اإلحصاءات وتفسيرها

منتجي اإلحصاءات الرسمية إبالغ المستخدمين في 
لها وتأثيرها على  الوقت المناسب بالتغييرات المخطط 

القابلية للمقارنة بمرور الوقت، مثل الفواصل في  
ليكون المستخدمون على دراية  ،السالسل الزمنية

 . بالتعديالت الرئيسية وتأثيرها وأسباب إجرائها

جهة أرشفة اإلصدارات اإلحصائية مهمة ل   تعتبر 
لشفافية والثقة في اإلحصاءات الرسمية. ويمكن ا 

في   تها أرشف ظ باإلصدارات واالحتفا تحديد فترة 
الخاطئة   صداراتسياسة النشر. وهذا يعني أن اإل 

 ضع عالمة على التغييرات تو، ولكن واردة  بقى ست 
 في اإلصدارات لضمان توفر البيانات الصحيحة 

الخاصة . وعند انتهاء فترات األرشفة  ً ا  أيض 
ة ي الرئيس إلصدارات، تتم أرشفة مجموعات البيانات  با 

اتباع ب و  ، لمحفوظات الوطنية بالتعاون مع ا 
مساس بالسرية  الالتشريعات ذات الصلة دون  

 اإلحصائية أو غيرها من أحكام القانون.

  يضعما   ً ا  مهم للمستخدمين، وغالب حسن التوقيت
منتجو اإلحصاءات الرسمية تقديرات مبكرة لضمان 

توافر معلومات إرشادية على األقل في الوقت  
المناسب. ويتعين على منتجي اإلحصاءات الرسمية  

بأن  خدمينإلبالغ المست األولية اإلصداراتتحديد 
هذه اإلحصاءات تخضع للمراجعة عندما تتراكم 

ارات  اإلصد نشرالبيانات. ويمكن أن تكون سياسة 
من   ً ا  واحد  ً ا  ونوع من سياسة عامة للنشر   ً ا  األولية جزء 
منتجي اإلحصاءات الرسمية يجب على و. المراجعات

 الالزمة تدابيرالواتخاذ  وتحليلها التعديالترصد 
 البيانات. جودةلتحسين 

عن عملية مخطط لها عندما تتراكم   المراجعات تنتج
  تفصيالتوال اتالبيانات أو تتغير المفاهيم والتعريف

والتصنيفات المستخدمة في اإلحصاءات الرسمية،  
رات التي تطرأ على يعلى سبيل المثال بسبب التغي 

منتجي اإلحصاءات  على   جبالمعايير الدولية. وي
عن الرسمية إبالغ المستخدمين في الوقت المناسب 
التغييرات المخطط لها وعن التأثير على القابلية 

 الفترةفي  االنقطاعاتللمقارنة مع مرور الوقت، مثل  
  علىة يالرئيس التعديالت خالل إجراءوالزمنية. 

الزمنية قبل  الفترات  جمعاإلحصاءات، يجب إعادة 
  والتفصيالت اتالتغيير باستخدام المفاهيم والتعريف

  زمنية متسقةفترات   والتصنيفات الجديدة لضمان
 قبل وبعد التغيير. وكافية

الخدمات  على  الطلب  . الفصل العاشر
 اإلحصائية 

ينظم القانون إنتاج نوعين من الخدمات اإلحصائية:  
ً القائمة أصال  البيانات معالجة خدمات  داخل  في             

النظام اإلحصائي الوطني والخدمات الالزمة لجمع  
ل خدمات المعالجة اإلحصائية                    � بيانات جديدة. وتسه  

والمهارات والقدرات  االستخدام الفعال للبيانات 
مما في النظام اإلحصائي الوطني   القائمةالموجودة 

في المجتمع يوفر المزيد من المعلومات والمعرفة 
  ساعد على تجنب االزدواجية في جمع البيانات.يو
يتيح ذلك تقديم خدمات إحصائية لدعم الوكاالت  و

 تلك ومية والهيئات األخرى، على سبيل المثالالحك
 والتفصيالتالمتعلقة باستخدام التعريفات  

وتطوير جودة  الموحدةوالتصنيفات والمنهجيات 
� عد   ُ ت  وفي حين   البيانات وإدارتها.  المعالجةخدمات    

ة لتعزيز استخدام البيانات، يمكن    ّ مهم    ةاإلحصائي
من    ً ا  أيلمنتجي اإلحصاءات الرسمية أن يقرروا 

ً وعليهم أوال   .استخدامهاينبغي لمعالجة ا خدمات أن             
الموارد الكافية لألنشطة التي صدر بها  يضمنوا تأمين

البرامج اإلحصائية لضمان أعلى خالل تكليف من 
منتجو  باشرجودة لإلحصاءات الرسمية. وقبل أن ي

آثار يدرسوا أن  عليهماإلحصاءات الرسمية العمل، 
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تنفيذ خدمات المعالجة ل المحتملة لمصداقيةا
ً     مثال  على   اإلحصائية  الحساسة أو ذات  المسائل   

 الطابع السياسي. 

وتسمح خدمات المعالجة باستخدام معارف وموارد 
منتجي اإلحصاءات الرسمية، ما يسمى بالخدمات غير  
اإلحصائية، مثل استخدام البنية التحتية لتكنولوجيا 

ع البيانات التي يتم  المعلومات. هذا يعني أن جمي
ستبقى  اإلحصاءات جمعها أو الحصول عليها من أجل 

عن مجموعة البيانات التي قد    ً ا          ُ         سرية وست فصل تمام
نها المنظمات األخرى في البنية التحتية    � تخز  

لتكنولوجيا المعلومات للنظام اإلحصائي. وقد يساعد  
االستخدام الكامل للمعرفة والموارد الموجودة في  

   .في توفير التكاليف وزيادة جودة الخدمة الحكومة

يمكن تمويل خدمات المعالجة اإلحصائية من 
الميزانية. ويتعين على العمالء الذين يطلبون خدمات 

لمعالجة ل إحصائية أن يدفعوا التكاليف اإلضافية  
يحق ألي عميل شراء المعلومات التي كما  .  ةالمطلوب 

مكن أن . وي عينه   السعر مقابل ينتجها عميل آخر  
تطبق تشريعات منفصلة بشأن الخدمات العامة 

المستحقة الدفع على خدمات المعالجة اإلحصائية 
 دون اإلخالل بالقانون.

بالشفافية؛   معالجةيجب أن يتسم توفير خدمات ال
المنتجة   معالجةينبغي تقديم قائمة بخدمات الو

.  على سبيل المثال لكترونيبانتظام، على الموقع اإل
إلحصاءات الرسمية أي خدمات اوإذا قدم منتج 

دون تعويض، وذلك على سبيل المثال بسبب  معالجة
المحدودة، يجب أن تتاح هذه النتائج  المعالجة تكاليف

البيانات الوصفية  باإلضافة إلى لجميع المستخدمين 
توفير  الى جانب            ٍ بشكل متساو  إليها  لضمان الوصول

فافية. ال يمكن اعتبار شالبيانات بخدمات جمع 
اإلحصاءات الناتجة عن خدمات جمع البيانات  

إحصاءات رسمية. وبغض النظر عن ذلك، يتعين على  
منتج اإلحصاءات الرسمية أن يكفل جودتها، ويجب 

اتخاذ القرارات المتعلقة بالمفاهيم واألساليب داخل  
غم  للقانون. وعلى الر  ً ا  النظام اإلحصائي الوطني وفق 

من أن البيانات المقدمة كخدمة إحصائية قد ال تكون  
صحيحة في ما يتعلق بالمجتمع ككل، إال أنها قد تكون  

توفيرها  ويجبصحيحة في ما يتعلق بالعميل كفرد 
إذا  للعامة ليستفيد منها مستخدمون إضافيون.  

، التي تقدم بانتظام، المعالجةبعض خدمات  أصبحت
لتحقيق المعايير  و زاميةإلضرورية للمجتمع ككل أو 

اإلحصائية الدولية وتفي بمعايير اإلحصاءات الرسمية،  
إدراج قائمة بجميع خدمات  اإلحصائيين  كبيريمكن ل

جمع البيانات في تقرير تنفيذ البرنامج اإلحصائي  
السنوي، بما في ذلك خدمات جمع البيانات للسلطات  

  وال يترتب على ذلك أي تأثير على تمويلالدولية. 
النشاط، ما لم تقرر الحكومة إضافة المبلغ الذي يغطي  
تكاليف اإلنتاج إلى ميزانية منتج اإلحصاءات الرسمية  

يجب مراعاة مبدأ السرية وأحكام الجودة في   المعني.
 جميع الظروف. 

ّ     يعتبر منتجو اإلحصاءات الرسمية مخو لون   إنتاج  ب                                
ّ      خدمات فعالة وذات جودة عالية في ما يخص  جمع                                        

األساسية. وينظم   مكفاءته  خذنا باالعتبارأإذا ات، البيان
القانون خدمات جمع البيانات، مثل جمع بيانات  

إضافية من خالل زيادة حجم العينة من الدراسات 
المخطط لها، تلك القائمة أو  اإلحصائية االستقصائية

وإدراج متغيرات إضافية في الدراسات االستقصائية  
أو جمع البيانات من خالل   ،المخطط لهاتلك القائمة أو 

جريت لهذا الغرض. وال                   � استقصائية إضافية ا  دراسة 
نيابة عن  ن تقديم خدمات جمع البيانات إال يمك

نيابة  السلطات الدولية أو الوطنية أو المحلية، وليس 
ويمكن لمنتجي   لقطاع الخاص أو الباحثين.عن ا

خاصة  خدمات أي اإلحصاءات الرسمية أن يقرروا 
وينبغي  .جمع البيانات يتعين عليهم االشتراك فيهاب

الموارد الكافية لألنشطة التي  ضمنوالهم أوال أن ي
صدر بها تكليف من خالل البرامج اإلحصائية لضمان  
أعلى جودة لإلحصاءات الرسمية. وقد يكون لتوسيع  

القائمة آثار سلبية اإلحصائية الدراسات االستقصائية 
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المشاركة   ونالمجيبالردود، أو قد يرفض  جودةعلى 
. وقد  الذي قد يترتب عليهم إلضافيبسبب العبء ا

ال يمكن اعتبار   اإلحصاءات الرسمية. جودةيعوق ذلك 
 هاأو أجزاء من اإلحصائية الدراسات االستقصائية

جرى لتوفير خدمات جمع البيانات إلزامية        ُ التي ت  و
 المبحوثين. فيجب إعالم المبحوثينبالنسبة إلى 

يتعلق بالدراسات االستقصائية   بالطابع الطوعي في ما
. ويجب مراعاة مبدأ السرية في جميع هاأو بأجزاء من

الظروف. تطبق جميع األحكام المتعلقة بالدراسة  
االستقصائية اإلحصائية واألحكام المتعلقة بالجودة  

بالكامل. لن تتلقى السلطة التي تطلب الخدمة  
اإلحصائية أي بيانات فردية ما لم ينص على خالف 

 ذلك في نموذج المسح. 

 التعاون الدولي .  الفصل الحادي عشر 

 ضمن   بصورة معزولة ال يمكن وضع اإلحصاءات 
  ً ا  فرص يتيح  التعاون الدولي  ف الحدود الوطنية.  

د و جه عبر بذل للتطوير الفعال لإلحصاءات الجديدة  
يقلل من تكاليف إنتاج  كما أنه بين الخبراء.   ة مشترك 

وضع معايير وأدوات   اإلحصاءات الرسمية من خالل 
عتبر  ُ ي  الخبرات. وقبل كل شيء،    إشراكو   موحدة 

ضمان قابلية اإلحصاءات ل    ً ا  جد   ً ا  التعاون الدولي هام 
تكوين الخبرة ومن أجل    البلدان.  للمقارنة بين 
صة  ّ   المتخص  في اإلحصاءات، ينبغي لموظفي منتجي        

اإلحصاءات الرسمية أن يشاركوا في العمل  
ّ    يرك زوااإلحصائي الدولي وأن   بلدهم أولويات  على       

تغطية ن تخصيص تمويل كاف ل     ّ يتعي  كما  .  ه وتحديات 
االجتماعات وحلقات العمل   وحضور لسفر تكاليف ا 

 والدورات التدريبية.

جهاز اإلحصاء  به  لدور التنسيقي الذي يضطلعل  ً ا  نظر
ٍ ل  ممثكودور كبير اإلحصائيين  الوطني للنظام    

اإلحصائي الوطني على الصعيد الدولي يجب أن 

للتعاون   التنسيق     َ مركز  جهاز اإلحصاء الوطني  يكون 
اإلحصائي الدولي وأنشطة بناء القدرات الدولية 

  والتقييمات الخارجية التي تنفذها المنظمات الدولية.
كمنسق لنقل  جهاز اإلحصاء الوطني يعمل و

   ً ا  وفقاإلحصاءات الرسمية إلى المنظمات الدولية 
مبدأ االستقاللية المهنية الكاملة. وينبغي  للقانون ول

 منه دراسةطلب الو جهاز اإلحصاء الوطني إبالغ 
، حتى نقلهاجميع البيانات اإلحصائية الرسمية قبل 

الوزارات عندما توجه طلبات اإلحصاءات الرسمية إلى 
ويمنع إرسال  أو غيرها من السلطات مباشرة.

إحصاءات ال تتماشى مع األرقام الرسمية 
واالستنتاجات غير الدقيقة ذات الصلة. تتوافق جودة 

اإلحصاءات المقدمة إلى المنظمات الدولية مع 
الحفاظ على  يجب  اإلحصاءات الرسمية الوطنية.

ت مستوى ثقة المنظمات الدولية في اإلحصاءا
وفي حالة عدم التمكن من تلبية   الرسمية وتعزيزه

المنظمات الدولية من خالل  ابه قدمتتالتي الطلبات 
يمكن القيام بخدمات كما توفير اإلحصاءات القائمة، 

إذا سمحت الموارد   هاإضافية لتجهيز البيانات أو جمع
 معالجةبذلك، وفقا لألحكام المتعلقة بخدمات 

 البيانات. اإلحصاءات أو خدمات جمع

النقل الدولي للبيانات الفردية لألغراض اإلحصائية 
الوطني والمنتجين اآلخرين،   ءاإلحصاجهاز اعد سي

حسب االقتضاء، من تبادل البيانات الفردية لألغراض  
اإلحصائية على أساس طوعي، وال سيما لتحسين 
جودة اإلحصاءات المتعلقة باألنشطة عبر الحدود. 

في   ً ا  دائمحصاء الوطني جهاز اإلإشراك ويجب 
القرارات المتعلقة بتبادل البيانات في النظام  

وال يسمح القانون بإرسال البيانات اإلحصائي الوطني. 
الخاضعة للسرية اإلحصائية إلى المنظمات الدولية. مع  

ذلك، يمكن تطبيق األحكام المتعلقة بالوصول إلى  
البيانات الفردية ألغراض البحث على المنظمات  

ّ  ويمك ن لدولية في ما يتعلق بمشاريع البحث العلمي. ا     
من إنتاج إحصاءات ذات صلة وعالية  تبادل البيانات 
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� حس                ُ عبر الحدود، وي  والجودة عن األنشطة  من ن   
تماسك اإلحصاءات عبر المجاالت ويمنع التباينات في  

 .اإلحصاءات عبر البلدان

 المخالفات.  رالفصل الثاني عش 

ّ                                                 تعد  اللوائح المتعلقة بانتهاك السرية صارمة وذلك بغية     
تعزيز مصداقية اإلحصاءات الرسمية للحفاظ على  
الثقة في قدرة منتجي اإلحصاءات الرسمية على 

التأثير في سلوكيات األشخاص الذين لديهم إمكانية 
الوصول إلى البيانات. وتخضع جميع انتهاكات السرية  

تنص هذه الفقرة على   للمالحقة القانونية. كما
حكام      ً   طبقا  ألإجراءات خاصة بمعالجة المخالفات 

السرية في القانون. وستحاكم هذه االنتهاكات وفقا  
للتشريعات الوطنية المحددة، مثل القانون الجنائي  

والمالحقة القضائية في حالة استخدام أي شخص أو  
 آخر معلومات قبل  ً ا  أو شخص  ً ا  منظمة سواء كان موظف

ألغراض غير تلك التي يأذن بها هذا القانون، أي نشرها 
غير األغراض اإلحصائية أو البحوث اإلحصائية  

المأذون بها، على سبيل المثال االستفادة من  
 المعلومات قبل نشرها لتحقيق مكاسب شخصية. 

قانون   في دولة فلسطين إجراءات العقوبات
 2000) لسنة 4اإلحصاءات العامة رقم (

 .(19)العقوبات المادة   -الفصل السابع

مع عدم اإلخالل بأية عقوبة أشد منصوص عليها في أي  
 قانون آخر يعاقب: 

كل من أفشى من موظفي الجهاز أو مندوبي التعداد أو   •
اإلحصاء أية معلومات أو بيانات إحصائية سرية،  

من هذا القانون،   (17)وبالمعنى المقصود في المادة 
لع عليها بحكم عمله يعاقب بالحبس مدة ال تزيد   �                                            واط     

مائتي  (200)على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد على 

                                ً     يعادلها بالعملة المتداولة قانونا  أو  دينار أردني أو ما  
                    ً بكلتا العقوبتين معا . 

كل من حصل على معلومات أو بيانات إحصائية سرية   •
رق دون أن يكون مفوضا  بذلك   ُ                    ً       بأي طريقة من الط                  

      ً                                            قانونا ، يعاقب بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو  
مائتي دينار أردني أو ما   (200)بغرامة ال تزيد على 

                                 ً                       ً يعادلها بالعملة المتداولة قانونا  أو بكلتا العقوبتين معا . 
كل من انتحل صفة موظفي أو مندوبي الجهاز يعاقب   •

بالحبس مدة ال تزيد على ثالثة أشهر أو بغرامة ال تزيد  
مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة   (200)على 

                ً ا العقوبتين معا .                 ً         المتداولة قانونا  أو بكلت
كل شخص معنوي امتنع عن تقديم البيانات المطلوبة   •

                                         ً  أو قدم بيانات غير صحيحة بصورة متعمدة وفقا   
  (300)ألحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة ال تزيد على 

ثالثمائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة  
       ً  قانونا .

تقديم   كل شخص طبيعي يثبت امتناعه دون عذر عن •
البيانات اإلحصائية التي يطلبها الجهاز ألغراض التعداد  

           ً                                         العام، وفقا  ألحكام هذا القانون، يعاقب بغرامة ال تزيد  
مائة دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة   (100)على 

                 ً المتداولة قانونا . 

لتزام بتوفير البيانات بتكليف منتجي  يعزز اإل
ت الالزمة إلنتاج  اإلحصاءات الرسمية بجمع البيانا

اإلحصاءات الرسمية وضمان جودتها من خالل  
ومن خالل   المبحوثينالتعاون الوثيق مع ممثلي 

ز في بعض الحاالت.                               � تجنب التمثيل الناقص أو التحي  
ويمكن لمنتجي اإلحصاءات الرسمية اتخاذ إجراءات  

في تقديم البيانات،    ً ا  لتغريم المبحوث الذي يفشل عمد
أنه تم تذكيره، أو قدم بيانات خاطئة على الرغم من 

ّ   عن عمد. ومن المستحسن وضع سياسة موح دة                                    
لمعالجة القضايا التي قد تتطلب فرض عقوبات ضمن  

النظام اإلحصائي الوطني. وسيستند استخدام 
الدراسات االستقصائية اإلحصائية والعقوبات 

اإللزامية إلى ظروف كل بلد وتقاليده ويأخذ في 
ة المحافظة على معدالت استجابة  االعتبار صعوب

 عالية بما فيه الكفاية على أساس طوعي.



51 

العالقة بالتش��عات .  الفصل الثالث عشر
 األخرى 

                          ّ                   تشدد هذه الفقرة على أن يطب ق القانون اإلحصائي، 
ضع على أساس القانون العام، في حال       ُ الذي و  

                   ّ                       تعارض أي تشريع متعل ق باإلحصاءات في بلد ما. 
تشريعات أخرى تطبق على األنشطة  وينبغي تكييف 

 في اإلحصاءات الرسمية بحيث تتماشى والقانون. 
حصر تطبيق الحقوق والمسؤوليات الناشئة عن 

قانون اإلحصاء على الجهات التي تنتج اإلحصاءات 
الرسمية فقط. على سبيل المثال، ال تنطبق الوالية 

الواسعة لجمع البيانات إال على منتجي اإلحصاءات 
مية، وليس اإلحصاءات أو البيانات األخرى. الرس 

ة الخاصة ي ويحمي هذا الحكم المبادئ الرئيس 
السرية    ً ا  باإلحصاءات الرسمية، وخصوص 

 واالستقاللية المهنية.

   ً ا  وال تعتبر اإلحصاءات التي تصدرها السلطات وفق
ألطرها التنظيمية الخاصة التي ال تمتثل للقانون 

                                      ً إحصاءات رسمية. وستنفذ هذه األنشطة وفقا  
إنه حيث   لتشريعات أخرى ذات صلة غير القانون.

يضمن عدم تجاوز التشريعات األخرى الحقوق  
والمسؤوليات الناتجة عن القانون اإلحصائي ويمنع 

 الخلط في حالة تضارب التشريعات. 

تدقيق بعناية في األحكام التي تتناول  يجب الكما 
اإلحصاءات التي قد تصبح إحصاءات رسمية في 

المستقبل لتقييم ما إذا كان اإلطار القانوني يتعارض 
مع القانون أو ال. وسيتعين حل أي نزاعات قد تنشأ،  
قبل إدراج إحصاءات جديدة في قائمة اإلحصاءات 

لوطني الرسمية. وينبغي أن يواصل جهاز اإلحصاء ا
مراجعة التشريعات األخرى بعد بدء نفاذ القانون، على 

سبيل المثال، لتقييم المبادرات الرامية إلى وضع  
 تشريعات جديدة ومعدلة. 

تنظم العديد من اإلجراءات القانونية خارج نطاق  
التشريع اإلحصائي األنشطة التي ينفذها منتجو 

  اإلحصاءات الرسمية، كأي إجراءات تتعلق بانفتاح
األنشطة الحكومية والمحفوظات والخدمات العامة،  

وما إلى ذلك. وينبغي أن تطبق هذه اإلجراءات 
القانونية على األنشطة في إطار النظام اإلحصائي 

الوطني، إذا كانت ال تتعارض مع القانون. ولذلك، فإن 
القانون اإلحصائي يحتاج إلى تعديل ليتوافق والبيئة  

ضع على                  ُ الرغم من أنه قد و  التشريعية الوطنية، على 
 أساس القانون العام. 

تعتبر العالقة بين التشريع اإلحصائي والتشريع الحالي  
ٌ      ٌ أو المقبل لحماية البيانات دقيقة  وصعبة   لذلك تتطلب  ،                               

ً تحليال   . ومن نقاط النزاع الخاصة حق  ً ا      ّ  متأن ي      
األشخاص في الوصول إلى البيانات المخزنة عنهم أو 

غي استثناء مجموعات البيانات  طلب تصحيحها. وينب
في النظام اإلحصائي الوطني من هذه المواد، حيث  

ستخدم إال ألغراض                            ُ المعلومات الواردة فيها ال ت  ان 
إحصائية وليس لمعالجة شؤون األفراد. وفي حالة 

إعداد قانون لحماية البيانات، ينبغي أن يشارك جهاز  
    اإلحصاء الوطني عن كثب في العملية.

التشريعات الخاصة  حديث يجب العمل على ت 
 باالجهزة اإلحصائية الوطنية من حيث المفاهيم 

 التكنولوجيا   ستخدام او  المختلفة   البيانات   ومصادر 
والتابعية لألجهزة للوصول إلى الدرجة  الحديثة 

دة  المطلوبة من جودة البيانات واالستقاللية واالستفا 
حصائي واتخاذ القرارات المناسبة في من العمل اإل

األوقات المناسبة.
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