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 محددات دعم القرار السياس ي

هل هو ممكن من الناحية العملية 

بشكل كلي، أم جزئيات 

وجود النموذج الفني، تسلسل العمليات وتداخالتها 

أوجه االختالف عن المنهجية التقليدية 

 



 موقف قيادة العمل االحصائي

الرؤية لمستقبل العمل االحصائي والتناغم مع استراتيجية العمل االحصائي 

القدرة على قيادة التغيير والرغبة في التطوير 

التشاور مع المؤثرين باتخاذ القرار على المستوى السياسي 

تحديد المسئولين ذوي التاثير داخل المؤسسة االحصائية 

استيعات قوى الشد العكسي داخل المؤسسة االحصائية 

فرص التعاون مع االجهزة المرجعية US Census Bureau 
 



 الموقف السياسي

 حشد الدعم الخارجيStakeholder support 

 مجلس الوزراء /متخذ القرار السياسي لدى توطين القناعة 

 لمعلومات محددة من التعداد وتوقيتهاالملحة حاجة الدولة 

النقلة النوعية في عمل االحصاء لمرحلة ما بعد التعداد 

التحول نحو الحل االلكتروني استثمار وليس عبئ مالي 

 

 



 الشراكة متطلبات 

 .توفر اخملصصات الالزمة لطرح العطاءات 1.

عداد واثئق العطاءات ووضع 2. آ ليات الوصول اىل وضع مواصفات حصيحة للعطاءات املطروحة، ا 
 .ورشوط حتمي املؤسسة وتضمن التنفيذ بشلك جيد

 اجراءات ورشاكء طرح العطاءات 3.

 .الرقابة عىل تنفيذ العطاءات4.

 



 إيجاد الشراكة 

   توفر جهة مؤهلة لتقديم الخدمة المطلوبة 

الضمانات 

تقبل فكرة الشراكة مع القطاع الخاص 

تقبل مجتمع الباحثين، المجتمع بشكل عام: الشراكة الوطنية 

 



  (GIS) الوضع القائم، نظم المعلومات الجغرافية

الخرائط الرقمية، التعاون السابق مع مكتب التعداد االمريكي 

دور المركز الجغرافي الملكي 

تغطية شاملة وحديثة لجميع المناطق الماهولة بمختلف انواع طبقات الخرائط 

 ،الجهات المستقلة في تقييم التحضيرات الفنيةRSS  



 التحديات

 يف املنطقة العربية والعامل،جزئيةسابقة ال تجارب ال •

 ضعف خربة كوادر دائرة الاحصاءات العامة•

   دلى عدد من قيادات الصف الاولالشعور ابخملاطرة، وعدم الرغبة يف التغيري وخاصة •

 غري اكيف للتحضري  الوقت املتاح•

 مركز البياانت، االتصال وتراسل املعلومات، اخل : املناس بة البنية التحتية•

 املوارد املالية•

 الاجراءات املالية والادارية •

  outsourcingيف السوقتوفر اخلدمة املناس بة   •

 

 



 الفرص

مواكبة التطور املتسارع في استخدام التقنيات الحديثة في كل املجاالت ومنها •
 .املجال الاحصائي

 للنتائج النهائية  آنيااستخراج النتائج •
ً
  خالل فترة قياسية، وأول بأول  وصوال

تطبيق ضوابط ومعايير للجودة الشاملة لالجراءات والبيانات والتي يتيحها •
 .التنفيذ الالكتروني بشكل افضل بكثير مما هو في الطريقة التقليدية

في الدائرة الرئيس ي آلاني للبيانات من امليدان الى مركز البيانات  التناقل•
 عن الاستمارات الورقية

ً
 .  بواسطة شبكات الاتصال عوضا

 



(تابع)المزايا   

ادارة وضبط العمل امليداين من خالل ادوات الكرتونية فاعةل مثل آ نظمة اخلرائط والتتبع الالكرتوين •
 .يتطلب ذكل خرائط رمقية مجليع املناطق املاهوةل .للباحثني والبياانت

 .ضامن رسية وآ من البياانت يف مجيع مراحل العمل من مجع ونقل ومعاجلة وختزين ونرش•

حداث نقةل نوعية يف تنفيذ معل ادلائرة مس تقباًل حبيث تتحول لك املسوح والتعدادات الالحقة اىل • ا 
 .الكرتونية

 



 آ لية التنفيذ الالكرتوين للتعداد 


