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تقديم
انطالقا مف الرؤية كاألىداؼ الكطنية كاستجابة إلطار العمؿ في االستراتيجية الكطنية لتطكير
النظاـ اإلحصائي األردني ( )8188 – 8102عمؿ فريؽ دائرة االحصاءات العامة عمى كضع
استراتيجية احصائية لمدائرة لألعكاـ (  ) 8188 – 8102بنيج تشاركي مع المكظفيف مف
مختمؼ المستكيات كمع شركاء الدائرة مف منتجي البيانات كمستخدمييا.
تسعى الدائرة إلى اإلرتقاء بالعمؿ اإلحصائي مف خالؿ تحديث المنيجيات كاألساليب ،كتطكير
القدرات البشرية ،كاالستجابة لمتحكالت اإللكتركنية ،كذلؾ بما يمبي االحتياجات لدل مستخدمي
البيانات ،كالمساىمة في تكفير البيانات الالزمة لكضع مؤشرات التنمية المستدامة كالسجالت
اإلدارية كفقان لمعايير جكدة العمؿ اإلحصائي المعتمدة عالميان.
إف التمكيف التشريعي كالمؤسسي لمدائرة يجعميا أكثر فاعمية ككفاءة في متابعة النظاـ
اإلحصائي ،لذا فإف بناء قدراتيا سينعكس عمى أداء النظاـ اإلحصائي كقدرتو عمى االستجابة
لالحتياجات الكطنية ،كالكصكؿ إلى مخرجات إحصائية نكعية تشكؿ المقكـ الرئيس في صناعة
كاتخاذ الق اررات في كافة المجاالت باالعتماد عمى خطط أكثر كاقعية ،لككنيا قد استندت إلى
بيانات احصائية دقيقة كشاممة كذات جكدة .
إننا كاذ نطمؽ ىذه االستراتيجية ضمف جيكد إصدار االستراتيجية الكطنية لنشكر معالي كزير
التخطيط كالتعاكف الدكلي كالمجنة االستشارية لإلحصاءات عمى دعميـ لمدائرة في ىذا الصدد
كال يفكتنا شكر فريؽ عمؿ الدائرة عمى جيكدىـ المخمصة في انتاج ىذا العمؿ الذم نعتبره منتجان
يضاؼ إلى االنتاج الكطني الرامي إلى تحقيؽ الرؤية كاالىداؼ الكطنية .
د .قاسم سعيد الزعبي
المدير العام
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ممخص تنفيذي
تعمؿ دائرة االحصاءات العامة بمكجب قانكف اإلحصاءات األردني رقـ  08لسنة  ،8108كتعتبر
المحرؾ الرئيس لمنظاـ اإلحصائي األردني ،كمككف أساسي كقيادم لالستراتيجية الكطنية لتطكير
النظاـ االحصائي (  ،) 8188- 8102كقد كضعت خطتيا االستراتيجية ىذه ألجؿ ضماف

جكدة منتجات النظاـ االحصائي ،كتحقيؽ رؤية تتجو نحك تعزيز ريادتيا في القيادة الكفؤة كالفعالة
لمنظاـ اإلحصائي األردني ،األمر الذم ألقى عمى عاتقيا تأدية رسالة تقكـ عمى انتاج كنشر
بيانات احصائية ممبية لالحتياجات الكطنية كذات جكدة باإلضافة الى القياـ بأدكار التنظيـ
كالدعـ كالمتابعة لمعمميات اإلحصائية كادارة البيانات االحصائية لدل المؤسسات المككنة لمنظاـ

االحصائي.

كألجؿ أف تقكـ الدائرة برسالتي ا فقد تبنت ثالثة اىداؼ استراتيجية كصمت الييا عبر تقييـ الكضع

الحالي لمدائرة داخميا كخارجيا  ،باإلضافة إلى تحميؿ األىداؼ الكطنية لرؤية االردف ،8182

كاألىداؼ االستراتيجية في االستراتيجية الكطنية لتطكير النظاـ اإلحصائي ،كقد ركزت تمؾ

االىداؼ عمى تعزيز الدكر القيادم لمدائرة ،كتطكير منيجياتيا كمكاردىا البشرية كالمالية ،

كتحسيف رضا متمقي الخدمات كالشركاء.

تسعى الدائرة الى تحقيؽ أىدافيا مف خالؿ تبني مجمكعة مف القيـ الجكىرية المتكافقة مع مبادئ

كمعايير العمؿ اإلحصائي ،كباالعتماد عمى خطة تشغيمية تضمنت حزمة مف األىداؼ التشغيمية

ذات العالقة بالتمكيف التشريعي كالتمكيف المؤسسي كبناء القدرات كتعزيز العالقة مع الشركاء في

النظاـ ،كمع مستخدمي البيانات ،كذلؾ لتحسيف مستكل رضاىـ عف المنتجات االحصائية لمدائرة

بالدرجة االكلى ،كرضاىـ عف المنتجات اإلحصائية لباقي مؤسسات النظاـ االحصائي االردني

بالدرجة الثانية.

لقد بنيت استراتيجية الدائرة عمى تكجو استراتيجي يعتمد مجمكعة مف األبعاد اليامة كالتي مف

ابرزىا:

ترسيخ معايير ضماف كضبط الجكدة في عمميات الدائرة كمككنات النظاـ اإلحصائي ،كتمكيف

الدائرة في إدارة مشركع تطكير مؤشرات التنمية المستدامة ،كادارة البيانات الكطنية ،كتحسيف
منيجيات ككسائؿ إنتاج البيانات كنشرىا ،كزيادة الكعي اإلحصائي بشراكة فاعمة مع كافة
المؤسسات الكطنية؛بغية الكصكؿ إلى منتجات إحصائية لخطط قطاعية ككطنية أكثر كاقعية

داعمة لق اررات أكثر رشدان كأث انر.
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 .1مقدمة
 0.0أىمية دائرة اإلحصاءات العامة
تأتي أىمية دائرة االحصاءات العامة مف مبررات كغايات كجكدىا فيي :
 .0المؤسسة األـ لمعمؿ اإلحصائي األردني كالمستندة إلى قانكف يحدد صالحياتيا كمسؤكلياتيا.
 .8بيت الخبرة الفنية اإلحصائية فيي المنتج الرئيسي لمبيانات اإلحصائية ،كىي مف تقدـ
التدريب كاالستشارات المتخصصة لكافة المؤسسات الكطنية الميتمة بالعمؿ االحصائي.

 .1المؤسسة التي ترصد كتمبي االحتياجات الكطنية مف البيانات؛ بما يمكف الحككمة مف بناء
خططيا كاتخاذ ق ارراتيا باالعتماد عمى ىذه البيانات ،فضال عف اىمية منتجات الدائرة

لمجيات المانحة كالداعمة لمتنمية الشاممة كالمستدامة في االردف.

 .4كلمدائرة أىمية تأتي مف أىمية العمؿ اإلحصائي ذاتو بالمؤسسات الكطنية ،كالمخططيف،

كالباحثيف ليككف أىمية المنتج اإلحصائي في كضع األىداؼ كرسـ السياسات كصناعة

الق اررات ،فضالن عف أىميتو في التحميؿ كالكصكؿ إلى استنتاجات تقكد البرامج الكطنية في
تصميـ كانفاذ تدخالت مناسبة إلحداث تغييرات مرغكبة في حياة المجتمعات المحمية ،االمر

الذم يشير إلى أف المنتج االحصائي مككف رئيس مف مككنات البرامج التنمكية في كافة

المجاالت االقتصادية كاالجتماعية كالبيئية كالصحية كالتعميمية  .....كغيرىا .
 8.0اإلطار المؤسسي لقطاع دائرة اإلحصاءات العامة
تأسست دائرة االحصاءات العامة في عاـ  0949مع بدايات استقالؿ المممكة ،كباشرت مياميا

بمكجب قانكف اإلحصاءات رقـ (  ) 84لسنة  0921كمع تطكر العمؿ االحصائي محميا

كخارجيا كاتساع نطاؽ عمؿ األجيزة اإلحصائية جرل تعديؿ القانكف إلى اف صدر قانكف

االحصاءات العامة رقـ (  ) 08لسنة .8108

ترتبط الدائرة بكزير التخطيط كالتعاكف الدكلي ،كتتكلى الدائرة المياـ كالمسؤكليات التالية :
أ -جمع كتصنيؼ كتخزيف كتحميؿ كنشر اإلحصاءات الرسمية بما في ذلؾ المسكح المتعمقة

بمجاالت الحياة االجتماعية كالديمكغرافية كاالقتصادية كالز ارعية كالبيئية كالثقافية كأم

مجاؿ مف المجاالت التي تتعمؽ بأحكاؿ المجتمع األخرل كانشطتو كظركفو كفؽ

التعريفات كالتصنيفات كالمعايير كاألساليب كالتقنيات المتعارؼ عمييا في ىذا المجاؿ.
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ب -اجراء تعداد عاـ مرة كؿ عشر سنكات عمى األكثر في المكعد الذم يقرره مجمس الكزراء
بناء عمى تنسيب الكزير في أم مف المجاالت كاالمكر التالية:-
 -0المساكف كالسكاف.
 -8الزراعة.
 -1الصناعة.
 -4المنشآت.
 -2ام مجاؿ آخر يقرر مجمس الكزراء بناء عمى تنسيب مف الكزير اجراء تعداد لو.
ج -تنسيؽ العمؿ اإلحصائي كتنظيمو بالمشاركة مع الدكائر الحككمية المختمفة لتطكير السجالت
اإلحصائية اإلدارية ليا بصكرة تتفؽ مع االساليب كالمعايير الدكلية  ،كبما يضمف التكقيت
المناسب كتمبية احتياجات مستخدمي البيانات بفاعمية ككفاءة.

د -المشاركة في التعاكف الدكلي كتبادؿ الخبرات مع االجيزة كالمؤسسات العممية العربية كالدكلية
العاممة في مجاؿ اإلحصاء كفؽ المعايير كالمتطمبات الدكلية.

ق -ابراـ العقكد كعقد االتفاقيات مع الجيات المحمية كالدكلية بعد مكافقة مجمس الكزراء بتنسيب
مف الكزير.

ك -قبكؿ اليبات كالتبرعات كالمنح شريطة مكافقة مجمس الكزراء عمييا.
ز -انشاء مراكز لمتدريب اإلحصائي كاعداد خطط كبرامج التدريب الالزمة ليذه الغاية.
ح -اجراء أم مسح متخصص ألم جية تطمب شريطة مكافقة مجمس الكزراء مقابؿ بدؿ يحدده

المدير العاـ.

ط -عقد الندكات كالمؤتمرات كالنشاطات التي مف شأنيا التكعية بأىمية استخداـ االحصاءات في
صناعة القرار.
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تدار الدائرة مف مدير عاـ يعينو مجمس الكزراء كيرتبط بكزير التخطيط كالتعاكف الدكلي كيتكلى

المدير العاـ مياـ االشراؼ عمى أداء مديريات الدائرة التي ترتبط بو بمكجب الييكؿ التنظيمي
المعتمد .كألجؿ تعزيز دكر الدائرة جرل تعديؿ الييكؿ التنظيمي ليا مؤخ انر ليصبح اكثر انسجامان
مع مسؤكليات الدائرة كأكثر فاعمية في تمبية االحتياجات مف البيانات اإلحصائية كلتصبح الدائرة

أكثر كفاءة في لعب الدكر الرئيس في مشركع تطكير مؤشرات التنمية المستدامة كادارة البيانات

االدارية كالكطنية.

كمف الجدير ذكره اف مديرية المكارد البشرية في الدائرة تخضع لنظاـ الخدمة المدنية كتمارس

االدارة المالية كفقان لمنظاـ المالي االردني كقانكف المكازنة العامة كتخضع اجراءاتيا اإلدارية
كالمالية لرقابة ديكاف المحاسبة.

 1.0دكر دائرة اإلحصاءات العامة في النظاـ اإلحصائي
تمعب دائرة االحصاءات العامة أدكا انر رئيسية كميمة في النظاـ االحصائي األردني فيي :
 .0المنسؽ الرئيس لمعمميات اإلحصائية بيف المؤسسات المككنة لمنظاـ االحصائي.

 .8تراقب إلتزاـ مككنات النظاـ اإلحصائي بمعايير الجكدة في انتاج كنشر البيانات
اإلحصائية.

 .1تدير عممية الربط االلكتركني بيف قكاعد البيانات لدل المؤسسات المككنة لمنظاـ
اإلحصائي.

 .4تتابع انجاز المؤسسات المككنة لمنظاـ اإلحصائي لمبيانات الالزمة لتطكير مؤشرات
التنمية المستدامة كادارة البيانات االدارية الكطنية.

 .2تسيـ في بناء القدرات اإلحصائية المؤسسية كالفردية لمكحدات اإلحصائية في المؤسسات
المككنة لمنظاـ االحصائي.
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 .2تقييم الوضع الحالي لدائرة اإلحصاءات
 0.8التقييـ
تيدؼ دائرة االحصاءات العامة مف عممية التقييـ إلى تحسيف منيجياتيا كعممياتيا كأنشطتيا كفقان
لنتائج متابعة رضا مستخدمي البيانات كرضا العامميف ،كتستفيد مف نتائج التقييـ في إعداد كتنفيذ
خطة التحسيف المكجية لممنيجيات كالعمميات كالنشاطات بما يمبي االحتياجات كفؽ التكقعات.
 8.8آليات التقييـ
يتـ تقييـ الكضع الحالي لألنشطة كالعمميات مف خالؿ المنيجيات المعتمدة ككفؽ خطة تقييـ
سنكية كنصؼ سنكية كربعية  ،كبالتنسيؽ مع المعنييف كذلؾ لتحديد احتياجات مستخدمي
البيانات ،حيث تقكـ الدائرة باإلجراءات التالية :
 .0تشكيؿ لجنة فنية مف المختصيف في الدائرة كالشركاء الرئيسييف مف المؤسسات الشريكة
بيدؼ تصميـ االستراتيجية المطمكبة ككضع األىداؼ االستراتيجية بما يتالءـ مع األىداؼ
الكطنية.
 .8مراجعة االستراتيجية السابقة لمدائرة كاالستراتيجية الكطنية لإلحصاء ،كتقييـ ما تـ إنجازه في
تمؾ الخطط مف قبؿ فريؽ إعداد الخطة.
 .1عمؿ تحميؿ ) (SWOTلمبيئة الداخمية كالخارجية؛ الستخالص نقاط القكة كنقاط الضعؼ
كالفرص كالتحديات التي تكاجو الدائرة .
 .4عقد كرشة عمؿ  ،بمشاركة ممثميف عف المؤسسات الشريكة بيدؼ تقييـ الكضع اإلحصائي
الكطني بشكؿ عاـ كخطكة أكلى مف خطكات االستراتيجية.
 .2عمؿ تقييـ خارجي مف قبؿ الخبراء الدكلييف كباريس  80كاالسككا لتقييـ االستراتيجية
الكطنية األكلى لإلحصاء ككضع النظاـ اإلحصائي الكطني بشكؿ عاـ كالدائرة بشكؿ
خاص.
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 .6مراجعة التقييـ الداخمي لمكرشة كاالستبياف كالتقييـ الخارجي لمخبراء مف قبؿ المجاف ذات
العالقة.
 .5إعداد خارطة طريؽ لتنفيذ خطكات إعداد االستراتيجية بالتعاكف مع الشركاء.

 .2حضكر فريؽ اؿ ( )Peer Reviewمف الميد ستات لتقييـ الدائرة كالنظاـ اإلحصائي.
 .9عقد كرشتي عمؿ مع المنظمات غير الحككمية كالقطاع الخاص كالثانية مع األكاديمييف في
شير نيساف  8105لمعرفة احتياجاتيـ مف البيانات االحصائية.
 .01عقد كرشات عمؿ داخمية لفريؽ التخطيط االستراتيجي في الدائرة ؛ لتطكير مياراتيـ في
مجاؿ التخطيط االستراتيجي.
.00

عقد عدة اجتماعات ككرش عمؿ يتخمميا عصؼ ذىني لكافة المجاف لمعمؿ بتشاركية

؛إلعداد األىداؼ االستراتيجية كمؤشرات األداء كالبرامج المطمكبة لتنفيذ االستراتيجية.
 .08التنسيؽ مع ك ازرة تطكير القطاع العاـ ؛ألخذ رأييـ بما تـ إنجازه في الخطة االستراتيجية
،كمقارنة مدل التزاـ الدائرة بدليل النهج التشاركي في التخطيط االستراتيجي .
 .01عرض المسكدة النيائية لمخطة عمى المجنة الفنية في الدائرة كالشركاء مع أخذ التغذية
الراجعة ،كدراسة المالحظات كأخذىا بعيف االعتبار.
 .04إطالؽ االستراتيجية ضمف احتفاؿ رسمي يدعى إليو الشركاء.
 .02تزكيد الشركاء بالخطة االستراتيجية لمدائرة بعد إقرارىا لمتقيد بتنفيذىا.
 .06تحميؿ الخطة االستراتيجية عمى المكقع اإللكتركني بصكرة بارزة ليسيؿ الرجكع إلييا.
 .05إعداد برنامج متابعة إلكتركني لنشاطات الخطة كتقكـ كحدة التطكير كالتخطيط
االستراتيجي في الدائرة بالمتابعة كتزكيد اإلدارة العميا بتقارير إنجاز أكال بأكؿ.
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 .3التحميل الرباعي
 0.1نقاط القكة كالضعؼ ،الفرص كالتيديدات
تقكـ الدائرة بتحميؿ بيئتيا الداخمية ك البيئة المحيطة بيا كالمحددات كالعكامؿ التي تؤثر عمى

عمؿ الدائرة كمشاريعيا المستقبمية مف خالؿ عمؿ ( ،) SWOT ANALYSISكيشمؿ عمؿ
مسح لبيئة الدائرة لمتعرؼ عمى العكامؿ الداخمية كالخارجية التي تؤثر عمى عمؿ الدائرة مف

خالؿ تحديد نقاط الضعؼ كالقكة كفرص التحسيف كالتيديدات المختمفة التي مف الممكف أف تكاجو

العمؿ مف خالؿ استخداـ منيجية( )PESTEL؛ لتحميؿ العكامؿ السياسية كاالقتصادية
كاالجتماعية كالتكنكلكجية كالقانكنية التي تؤثر عمى الدائرة ،كذلؾ بتكزيع استبانة لكؿ مف

المكظفيف كالشركاء ك يتـ تحميؿ االستبانة كتحديد نقاط (القكة كالضعؼ كالفرص كالتيديدات)

كتحديد العكامؿ التي تؤثر عمى الدائرة مف الناحية السياسية كاالقتصادية كاالجتماعية

كالتكنكلكجية كالتشريعية كالنتائج المتكقعة لألعكاـ القادمة.
كيقكـ فريؽ التخطيط االستراتيجي بمناقشة المشاركيف بالنتائج السابقة باإلضافة الى نتائج رضى

المكظفيف كمتمقي الخدمة كالشركاء كنتائج تقييـ الخطة السابقة كنتائج تقييـ االداء لألقساـ

كالمديريات ك ترجمة مخرجات الجمسات المنعقدة الى أىداؼ استراتيجية مقترحة

ك مناقشة األىداؼ االستراتيجية المقترحة كالتي يتـ مناقشتيا مع المدراء كرؤساء االقساـ لمخركج

بصيغة شبو نيائية.
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أمور مساعدة

SWOT
ANALYSIS

أمور معطمة

لتحقيق االهداف

نقاط القكة

لتحقيق االهداف

اوالً :الموارد البشريةً

نقاط الضعؼ

سماتنا التي تساعد في تحقيؽ االىداؼ

سماتنا التي تعكقنا عف تحقيؽ اليدؼ

 .1كجكد فريؽ فني متخصص لديو خبرة تراكمية

 .0استمرار تسرب الكفاءات الفنية اإلحصائية المدربة كالمؤىمة

 .2تكفر خبراء كمدربيف في الدائرة عمى المستكييف

 .8ضعؼ بعض الكفاءات اإلحصائية المكجكدة في الكحدات

في مجاالت العمؿ اإلحصائي المختمفة

المحمي كالدكلي في مجاالت العمؿ اإلحصائي
المختمفة.

اإلحصائية في بعض المؤسسات الشريكة.
 .1ضعؼ في إعداد كتطبيؽ بعض سياسات المكارد البشرية :
 - ضعؼ آليات اإلحالؿ كالتعاقب

 .3كجكد مركز التدريب االحصائي األردني.

 - ضعؼ االلتزاـ في تطبيؽ معايير تقييـ أداء المكظفيف
 - عدـ كجكد دارسات دقيقة لمكازنة القكل البشرية تستند

تتعمق بنا نحن

داخمية

كالكحدات التنظيمية.
لتحميؿ دقيؽ لحجـ عبء العمؿ.

 - عدـ كجكد دراسة لتقييـ األثر التدريبي لمدكرات

التدريبية التي يقدميا المركز.
ثانيا  :المكارد المالية
 .1ارتفاع مستكل الدقة في التنبؤ كالتخطيط

-

المالي

عدـ تكفر دراسة تتعمؽ بسبؿ تكفير التمكيؿ الكافي
بشكؿ دائـ لتنفيذ نشاطات إحصائية مف خارج مكازنة
الدائرة .

 .2تطبيؽ برامج كفؤة لترشيد النفقات كضبط

-

االستيالؾ

نظاـ المكافآت كالحكافز في الدائرة غير كاؼ لالحتفاظ

بالكفاءات اإلحصائية المدربة كالمؤىمة.
-

محدكدية المركبات التي تمبي احتياجات العمؿ الميداني
في كافة محافظات المممكة.
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 ثالثا :العالقة مع الشركاء ومتمقي الخدمة .1الشفافية كالحيادية في إنتاج الرقـ اإلحصائي

-

كنشره لكافة المستخدميف.

ضعؼ اىتماـ معظـ المؤسسات الشريكة بمكضكع
تطكير اإلحصاء ضمف خططيا االستراتيجية

 .2تطبيؽ منيجية االتصاؿ كالتكاصؿ مع الشركاء
االستراتيجييف

-

ضعؼ الكعي كالتثقيؼ اإلعالمي الخارجي لمدائرة.

-

تطبيؽ محدكد مف بعض المؤسسات الشريكة لممعايير
الدكلية في إنتاج الرقـ اإلحصائي.

 .3تكفر دليؿ لمخدمات منشكر عمى مكقع الدائرة
اإللكتركني كمكضح فيو خريطة سير العمميات

-

ال يكجد اطار عمؿ مؤسسي يجمع الدائرة بشركائيا

 .4تكفر مكتب لخدمة الجميكر لمساعدة متمقي

-

تضارب بعض البيانات اإلحصائية بيف الجيات المنتجة
لمرقـ اإلحصائي

الخدمة كتكفير البيانات مباشرة ليـ.
 .5كجكد عدد كبير مف المؤسسات الشريكة لدييا

-

تراجع القدرة عمى تمبية الطمب المتزايد عمى البيانات مف

-

ضعؼ التنسيؽ بيف المنتجيف كالمستخدميف لمرقـ

قكاعد بيانات خاصة بنشاطاتيا كمياميا .

 .6كجكد كحدات إدارية لإلحصاء في عدد مف
المؤسسات الشريكة

قبؿ المستخدميف عمى مستكيات إدارية أقؿ

اإلحصائي

 .7سعي بعض المؤسسات الشريكة إلى تكثيؽ
عالقتيا بالدائرة مف خالؿ اتفاقيات تعاكف

ثنائي
 .8كجكد مكاقع إلكتركنية لمعظـ المؤسسات
الشريكة المنتجة لمرقـ اإلحصائي كتنشر
بياناتيا مف خالؿ المكقع كعبر بكابة الحككمة

اإللكتركنية

 .9قياـ بعض الكحدات المختصة في المؤسسات
الشريكة بتحميؿ البيانات اإلحصائية كاعداد
مؤشرات إحصائية.

 .11تبني بعض المؤسسات الشريكة كالمنتجة لمرقـ
اإلحصائي انتاج البيانات باستخداـ التقنيات
الحديثة
 .11ثقة مستخدمي البيانات كصانعي القرار

بالبيانات اإلحصائية بسبب جكدتيا كدقتيا
المعتمدة عمى معايير الممارسات الفضمى

الدكلية.
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 رابعاً  :العمميات والخدمات .0تكثيؽ كافة العمميات الرئيسية كمراجعتيا
بشكؿ سنكم

 .8تحديد المستيدفات ككضع مؤشرات اداء
سنكية كقياسيا لتحديد االكلكيات
 .1اجراء المقارنات المعيارية مع المؤسسات
الشبيية.

 .4تطكير منيجية االبداع كاالبتكار
 .2تكفر مكقع الكتركني

كتنفيذ التعداد

السكاني الكتركنيا
 .6تطكير خدمات الدائرة االلكتركنية

بما

يتماشى مع مبادرة الحككمة االلكتركنية

 .5منيجية تقييـ رضا متمقي الخدمة ال يكجد مؤشرات لقياس الصحة كالسالمة كالبيئة
كتحديد احتياجاتيـ كتـ القياس كالتحميؿ بشمكلية
العداد خط التحسيف كالتطكير ككضع
خطة لمعالجة االنحراؼ

 .2التكاصؿ مع متمقي الخدمة مف خالؿ
المكقع االلكتركني كالزيارات الميدانية

لـ تتـ قياس فاعمية كسائؿ االتصاؿ المستخدمة حاليا

كالبريد االلكتركني كالياتؼ
 .9تحديد الشركاء كتصنيفيـ الى ثالث
مجمكعات ( االكثر تأثي ار كمتكسط
التأثير كقميؿ التأثير)
 .01اعتماد نمكذج لالقتراحات كالشكاكل مف
خالؿ صندكؽ اك المكقع االلكتركني

 .00عقد اجتماعات مع بعض المؤسسات
داخؿ كخارج االردف ( برنامج التكأمة مع
الدنمارؾ ) لتطكير اليات ضماف الجكدة
كنشرىا

كتطكير

كمقارنة االداء

المكقع

االلكتركني

 .08تكفر منيجية تصنيؼ متمقي الخدمة
كمنيجية المقاءات الدكرية

مع متمقي

الخدمة
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ال يكجد استبياف الستطالع رام كنتائج اجتماعات
برنامج التكأمة

فرص

مخاطر

ظركؼ خارجية يمكف استثمارىا لتحقيؽ

ظركؼ خارجية يمكف أف تضر كتعيؽ تحقيؽ اليدؼ

اليدؼ

اوالً  :المتغيرات السياسية
 .0اىتماـ القيادة السياسية بعمؿ الدائرة
كدعميا.

 .8االستقرار السياسي كاألمني في المممكة
.

-

تدني مستكل استقرار األكضاع السياسية كاألمنية في

بعض الدكؿ المجاكرة
-

 .1ارتباط المممكة بعالقات سياسية متميزة

حالة المجكء التي تكاجييا الدكلة بشكؿ عاـ تتطمب
تكثيؼ جيكد الدائرة في رصد التغيرات.

مع كثير مف دكؿ العالـ.

 .4برنامج الالمركزية كالعمؿ البمدم يشكؿ
مناخ إيجابي لمحصكؿ عمى معمكمات

-

التعاقب السريع لإلدارات عمى دائرة االحصاءات العامة.

أكثر عمقا عف المحافظات.

خارجية

تتعمؽ بالبيئة الخارجية

 .2التزاـ الحككمة بتكفير مؤشرات التنمية
المستدامة

ثانيا :المتغيرات االقتصادية
 .0الدعـ المباشر مف الحككمة لمشاريع

-

كنشاطات الدائرة

المخصصات المرصكدة في المكازنة العامة لممشاريع
الرأسمالية غير كافية

 .8الشراكة كالتشبيؾ مع المؤسسات المحمية
كاإلقميمية كالدكلية.

 .1اىتماـ المنظمات الدكلية ذات العالقة

-

كالمؤسسات المانحة بعمؿ الدائرة.

التمكيؿ المخصص لتنفيذ بعض النشاطات اإلحصائية
غير كاؼ

ثالثا :المتغيرات االجتماعية
-

تقدير

الباحثيف

كالمختصيف

بالعمؿ

-

ضعؼ الكعي اإلحصائي

اإلحصائي لمدكر الذم تقكـ بو الدائرة في
تكفير كانتاج الرقـ اإلحصائي كفؽ افضؿ

-

ضعؼ االستجابة مف قبؿ بعض مزكدم البيانات

الممارسات اإلحصائية.

رابعاً :المتغيرات التكنولوجية
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-

الدعـ

الحككمي

لتطبيقات

الحككمة

-

اإللكتركنية في القطاع العاـ .
-

التطكر المستمر في مجاؿ التكنكلكجيا كأثره عمى البنية
اإلحصائية لمدائرة.

كجكد مزكدم خدمات كتدريبات في
المجاالت اإللكتركنية.

خامساً  :المتغيرات البيئية
-

شراكة فاعمة في تكفير البيانات كاجراء

-

المسكحات البينية لصالح الجيات المحمية
كالدكلية.

سادساً :القوانين والتشريعات

كجكد قانكف ينظـ العمؿ اإلحصائي في الدائرة ك

-

في المممكة (قانكف اإلحصاءات العامة رقـ ()08
لسنة ( )8108كالذم يؤكد عمى:
-

ال يعطي القانكف صفة االستقاللية المينية لدائرة
االحصاءات العامة

-

ال يشير القانكف الى آلية تعييف كمدة استمرار المدير

دكر الدائرة في جمع كتصنيؼ كتخزيف

العاـ لإلحصاءات في منصبو لضماف استقرار العمؿ

كتحميؿ كنشر اإلحصاءات الرسمية.

اإلحصائي كتنفيذ الخطط

-

سرية البيانات

-

تنسيؽ العمؿ اإلحصائي بالتعاكف مع

-

الزاـ الكحدات اإلحصائية في المؤسسات

الشريكة تمنع الدائرة مف الدخكؿ إلى بيانات تمؾ

الحككمية بالتقيد بالمنيجيات كالتصنيفات

المؤسسات.

-

الشركاء.

المؤسسات الشريكة ضمف ىيكميا التنظيمي.

-

التي تتبعيا الدائرة

-
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ال يشير القانكف إلى إلزامية إنشاء كحدات إحصائية في
كجكد بعض النصكص القانكنية في قكانيف المؤسسات

تقنيف التعيينات في القطاع الحككمي

 8.1الشركاء كالمكردكف
قائمة الشركاء المؤثريف
المؤسسات التالية ىي األكثر تأثي ار في دائرة اإلحصاءات العامة
1

رئاسة الوزراء

11

وزارة الزراعة

13

دائرة الجمارك

1

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

13

وزارة السياحة واآلثار

12

ادارة اإلقامة والحدود_مديرية األمن

3

وزارة الداخمية

12

البنك المركزي

12

البنك الدولي

2

وزارة االتصاالت وتكنولوجيا

12

ديوان الخدمة المدنية

12

منظمة العمل الدولية

العام

المعمومات
2

وزارة تطوير القطاع العام

12

ديوان المحاسبة

12

برنامج األغذية العالمي()WFP

2

وزارة االعالم

12

المجمس األعمى لمسكان

12

منظمة األغذية والشركات(الفاو)

2

وزارة المالية

12

المؤسسة العامة لمضمان
االجتماعي

2

وزارة الصناعة والتجارة والتموين 11

دائرة االحوال المدنية

1

وزارة العمل

12

دائرة الموازنة العامة

12

وزارة البيئة

11

دائرة الموازم العامة

11

وزارة الشؤون البمدية

11

دائرة مراقبة الشركات

محددات العالقة مع الشركاء
ترتبط عالقة الدائرة مع شركائيا بمجمكعة مف المحددات يقع في مقدمتيا المحددات التشريعية
التي تضع حدكدان فاصمة لمصالحيات كالمسؤكليات ،كمحددات مؤسسية تتعمؽ بالبرامج كالمكارد
لدل كؿ شريؾ لذا فإف فاعمية التشبيؾ كالتنسيؽ كالعمؿ التشاركي تقمؿ مف أثر ىذه المحددات
عمى عمؿ الدائرة .
الشراكة كالتشبيؾ
كمف أىـ أكجو التكامؿ في العمؿ االحصائي االىتماـ بالعالقة مع الشركاء كالمكرديف (
االستراتيجييف كالتنفيذييف كالثانكييف ) مما يعزز مف التكامؿ كالتعاكف كتبادؿ الخبرات ألجؿ
تحقيؽ االىداؼ .
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التنسيؽ
تعتمد الدائرة في التنسيؽ مع شركائيا عمى االجتماعات كالمخاطبات الرسمية ككرش العمؿ

كلقاءات المدير العاـ مع زمالئو المسؤكليف في المؤسسات الحككمية االخرل ،كتجد الدائرة أف
تعزيز التنسيؽ يكمف في الربط اإللكتركني بيف قكاعد بيانات الشركاء كاتباع اجراءات قياسية في

ادارة البيانات االدارية.

التطكير كاإلدارة المؤسسية
تقكـ دائرة االحصاءات العامة مف خالؿ المديريات الفنية كبالتنسيؽ

مع مركز التدريب

اإلحصائي عمى إعداد خطط كبرامج التدريب الالزمة إلنتاج الككادر المؤىمة في المجاؿ

اإلحصائي ،كما يتـ عقد الندكات كالمؤتمرات كالنشاطات التي مف شأنيا التكعية بأىمية المنتج
اإلحصائي لممكظفيف كالشركاء.

كما تيتـ الدائرة بتدريب المكظفيف الذيف يقكمكف بجمع البيانات اإلحصائية ميدانيا ،فيتـ تدريبيـ

عمى ذلؾ مف خالؿ األقساـ الفنية المتخصصة لكؿ مف المسكح الدكرية أك السنكية أك الربعية
كبصكرة ت ؤىميـ لمقياـ بيذه الميمة ،كما يشارؾ كؿ مف قسـ الجكدة ك قسـ الرقابة الميدانية في

متابعة آلية التدريب كمخرجاتو.

كتسعى الدائرة إلى إيجاد تنسيؽ عالي المستكل مع الدكائر الحككمية المختمفة لتطكير مشركع

إدارة البيانات

بصكرة تتفؽ مع األساليب كالمعايير الدكلية كبما يضمف تمبية احتياجات

مستخدمي البيانات بفاعمية ككفاءة.

كما تساىـ الدائرة في تبادؿ الخبرات مع األجيزة كالمؤسسات العممية العربية كالدكلية العاممة في

مجاؿ اإلحصاء كفؽ المعايير كالمتطمبات الدكلية.

كما كتعتمد الدائرة في عمميات التطكير المؤسسي كبناء القدرات عمى األدلة اإلجرائية كاإلرشادية
الصادرة عف ك ازرة تطكير القطاع العاـ ككذلؾ تقارير التقييـ الصادرة عف جائزة الممؾ عبد اهلل

الثاني لتميز األداء الحككمي كالشفافية.

التمكيف المؤسسي :
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تسعى دائرة اإلحصاءات العامة إلى التمكيف المؤسسي مف خالؿ ترسيخ مفيكـ االحصاء التقني

التكنكلكجي بأفضؿ الممارسات؛ كذلؾ باستخداـ التقنيات المتطكرة التي نفذت بيا مشركع التعداد

العاـ لمسكاف كالمساكف  ،8102كالقدرة عمى الربط اإلحصائي مع كافة المؤسسات مف خالؿ

منظكمة إدارة البيانات ،كالسعي قدما إلى تطكير عمؿ مركز التدريب اإلحصائي ليككف أكاديمية
دكلية لتنمية الكفاءات اإلحصائية ككسيمة لتطكير كادر العامميف في القطاع ،كيمزـ ذلؾ تكفير
بنية تحتية تقنية كمادية ترسخ مفيكـ التمكيف المؤسسي.

 .2اإلطار االستراتيجي
 0.4األسس االستراتيجية
 0.0.4الرؤية

الريادة في القيادة الكفؤة كالفعالة لمنظاـ اإلحصائي األردني.
 8.0.4الرسالة

إنتاج كتحميؿ كنشر البيانات اإلحصائية باستخداـ أفضؿ التقنيات الحديثة ك تطبيؽ أفضؿ

الممارسات كالمنيجيات اإلحصائية المكصى بيا دكليان لتمبية احتياجات أصحاب العالقة،
كتحسيف أداء مككنات النظاـ اإلحصائي األردني.
 1.0.4القيـ الجكىرية

 النزاىة

 الشفافية
 المساءلة

 المكضكعية
 االحتراؼ

 التشاركية كالتشبيؾ

 8.4األىداؼ الكطنية كاالستراتيجية
اليدؼ الكطني  :تحقيؽ معدالت نمك مستدامة (رؤية األردف_.)8182
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اليدؼ القطاعي  :تطكير منتجات احصائية نكعية ممبية الحتياجات بناء مؤشرات التنمية

المستدامة كالبيانات االدارية الكطنية .
األهداف االستراتيجية

 الهدف االستراتيجي األول:
تعزيز دكر الدائرة في قيادة النظاـ االحصائي األردني.
 الهدف االستراتيجي الثاني:
تطكير المنيجيات كاألساليب االحصائية ككفايات العامميف.
 الهدف االستراتيجي الثالث :
تحسيف مستكل رضا مستخدمي البيانات عف المنتجات االحصائية.

 .2الخطة التنفيذية والرقابة والتقييم
 0.2الخطة التنفيذية
تصمـ الخطة التنفيذية بناء عمى تفكيؾ األىداؼ االستراتيجية إلى أىداؼ تشغيمية تغطي
العمميات كالمكارد الالزمة لتحقيؽ كؿ ىدؼ استراتيجي ،ثـ يتـ تفكيؾ األىداؼ التشغيمية الى
نشاطات كمشاريع تحقؽ المخرجات المرجكة مف كؿ ىدؼ كذلؾ ضمف اطار زمني محدد
كمؤشرات اداء ككمفة تقديرية لسنكات عمر االستراتيجية.
 8.2الرقابة
يتـ متابعة تنفيذ كتقيػيـ الخطػة التنفيذيػة مػف خػالؿ كحػدة التطػكير كالتخطػيط االسػتراتيجي كفػؽ

أسػػس تقيػػيـ دكريػػة (ربعيػػة  ،نصػػؼ سػػنكية  ،سػػنكية ) ككفػػؽ منيجيػػات كمؤش ػرات أداء معتمػػدة،

كذلؾ عف طريؽ متابعة تحقيؽ الرؤية كالرسالة كالقيـ لمدائرة كمتابعة عمميات التنفيذ كتقييـ انجاز
المديريات كاالستفادة مف التغذية الراجعة في إعداد الخطة التحسػينية ،كصػياغة الحمػكؿ المناسػبة

لػػدعـ كمتابعػػة التنفيػػذ ضػػمف اإلطػػار الزمنػػي المتكقػػع مػػع رصػػد النفقػػات الماليػػة المخصصػػة فػػي
المكازنة.
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 1.2االستدامة
إف استدامة البرامج كاألنشطة يجب أف تضمف ما يمي:
أ .بناء القدرات اإلحصائية مف خالؿ معايير البنى التحتية ،المنيجيات كتطكير الميارات (تكفير
المكظفيف لمعمؿ عف كثب مع خبراء خارجييف لنقؿ المعارؼ كالميارات).
ب .المطالبة بزيادة التمكيؿ مف مكازنة الدكلة.
ج .تكثيؽ إجراءات العمؿ.
د .التكافؽ مع المنيجيات الدكلية لمعمؿ اإلحصائي.
ق  .تعزيز عالقات الشراكة كالتشبيؾ .
 4.2المكازنة كالتمكيؿ
فيمػػا يتعمػػؽ بالمخصصػػات الماليػػة فإنػػو يػػتـ رصػػد مخصصػػات ماليػػة بشػػكؿ دكرم كمتكػػرر لخدمػػة

العمػػؿ اإلحصػػائي كلتطػػكير االنظمػػة التقنيػػة ،كمػػا يػػتـ رصػػد المخصصػػات لممشػػاريع التػػي تحتػػاج
إلى مسكحات ميدانية قبؿ المباشرة بتنفيذىا.

بمغت مكازنة تنفيذ ىذه االستراتيجية ما قيمتو  152225111دينار أردني لمفترة 1211-1212
كمخصصات لممشاريع الرأسمالية  ،كما أف ىذه المكازنة أعدت باالعتماد عمى الخطة التنفيذية

ليذه االستراتيجية.
 2.2التشريعات
تسعى دائرة اإلحصاءات إلى الريادة المحمية كاإلقميمية كالى استقالليتيا ماليا كاداريا ؛مما يؤثر
إيجابا في مشركع الريادة اإلقميمية الذم يطمح إليو النظاـ االحصائي كيكفر فرصة الستقطاب

الخبرات كدعـ الكفاءات المحمية كأم أعماؿ تجمب النفع ،كما يككف لو دكر رقابي أساسي عمى
جكدة مدخالت الرقـ اإلحصائي في أم مؤسسة ،كيساىـ في تحسيف آليات العمؿ كتطكيرىا
كتكسيع قاعدة البيانات مف خالؿ مشركع إدارة البيانات كتفعيؿ دكر الرقابة لتقييـ جكدة البيانات

بما يتكافؽ مع أفضؿ الممارسات.
إف التمكيف التشريعي لمدائرة يعد متطمبان لمنجاح في تطكير مؤشرات التنمية المستدامة كادارة
البيانات االدارية الكطنية  ،كىذا ما يمكف اعتباره جكىر عمؿ النظاـ االحصائي األردني.
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 6.2الكعي اإلحصائي
تقكـ دائرة اإلحصاءات العامػة بالػدكر الػرئيس فػي نشػر الػكعي اإلحصػائي مػف خػالؿ كرش العمػؿ
كالن ػػدكات كالم ػػؤتمرات كالنشػ ػرات اإلحص ػػائية المختمف ػػة ،كم ػػا تق ػػكـ ال ػػدائرة بالتكعي ػػة بأىمي ػػة الػ ػرقـ

ػاء عمػػى معطيػػات إحصػػائية رقميػػة  ،لػػذلؾ كػػاف مػػف الضػػركرم
اإلحصػػائي عنػػد اتخػػاذ الق ػ اررات بنػ ن
التحػػديث عمػػى التشػريعات القائمػػة كاإلطػػار القػػانكني لعمػػؿ الػػدائرة بمػػا يخػػدـ ىػػذا الجانػػب كتسػػتخدـ
الػػدائرة عػػدة كسػػائؿ لنشػػر الػػكعي فػػي مقػػدمتيا كسػػائؿ االعػػالـ المرئػػي كالمقػػركء كالمسػػمكع ككسػػائؿ

التكاصؿ االجتماعي كالمكقع اإللكتركني.
 5.2احتياجات مستخدمي البيانات

إف أىـ فئات مستخدمي البيانػات ىػـ ارسػمي السياسػات ك صػناع القػرار ،كالمسػتثمريف ،كالدارسػيف
كالباحثيف .كيتطمب ذلؾ معرفة نكع البيانات المطمكبة كتحديدىا كمدل اكلكيتيا كمصادرىا.

لػػذلؾ ف ػػإف ال ػػدائرة تق ػػيـ عالقػػات معي ػػـ لتب ػػادؿ االحتياج ػػات كاذراء ألجػػؿ الحص ػػكؿ عم ػػى التغذي ػػة
الراجعو اليادفة لمتحسيف المستمر.
نكع البيانات المطمكبة
 البيانات الالزمة الحتساب مؤشرات األداء االقتصادية ك االجتماعية كالسكانية.
 البيان ػػات االقتص ػػادية كالزراعي ػػة كالمعمكم ػػات المتعمق ػػة بالعمال ػػة ،كالبطال ػػة كأع ػػداد الس ػػكاف
كالخصائص الديمكغرافية كاالجتماعية.
 البيانات كالمعمكمات المتعمقة بالسياحة كاالستثمار.
تحديد البيانات الالزمة لمقطاع كأكلكيتيا
ػاء عم ػػى أكلكي ػػة الخط ػػط
ي ػػتـ تحدي ػػد البيان ػػات حس ػػب الي ػػدؼ مني ػػا كم ػػا يعتم ػػد تحدي ػػد األكلكي ػػة بن ػ ن
كالمشاريع عمى المستكل الكطني كيتـ التشاكر مع مسػتخدمي البيانػات (بشػكؿ خػاص مػع متخػذم

بناء عمى الحاجة كالمشاريع المقترحة.
القرار) ن
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 .2إدارة البيانات
 0.6التحكؿ اإللكتركني
كاكبت دائرة االحصاءات العامة مستجدات العصر مف التطكر التكنكلكجي ،كالتقني كرغبة منيا

في أف تككف في مصاؼ األجيزة االحصائية الدكلية ،فقد عمدت الدائرة إلى إيجاد بيئة عمؿ

تقنية كىذا ما أكدتو الدائرة مف خالؿ تنفيذىا لمتعداد العاـ لمسكاف ك المساكف  8102إلكتركنيا

كبكافة مراحمو كالذم جعميا مف الدكؿ السباقة في التحكؿ اإللكتركني الشامؿ في جمع البيانات

اإلحصائية الميدانية ،كتجربة رائدة في العمؿ اإلحصائي ،ككاف ليذه التجربة صدل غير منيجية
تنفيذ التعدادات السكانية كالدراسات كالمسكح اإلحصائية في عدة دكؿ ،كاعتبار التعداد األردني

أنمكذجان رياديان يككف مرجعية في المؤتمرات ككرش العمؿ كاالجتماعات في المحافؿ الدكلية
اإلحصائية ،كأصبح ركيزة كقاعدة أساسية لطريقة تنفيذ كؿ التعدادات كالمسكح كالدراسات التي

ستجرييا الدائرة مستقبميان نظ انر النعكاساتو اإليجابية عمى دقة البيانات كالمراقبة الميدانية المباشرة
الشاممة في جمع المعمكمة كسرعة التنفيذ كاخراج النتائج ،كما تعمؿ الدائرة عمى إعداد

االستراتيجية الكطنية لإلحصاء بالتعاكف مع الشركاء الرئيسيف  8188-8102كالتي تيدؼ الى

تحسيف جكدة البيانات كاستخداميا كتحسيف الكفاءة التشغيمية كاإلسياـ في تطكير رأس الماؿ

البشرم؛ لضماف تقديـ خدمات إلكتركنية متكاممة كفؽ أعمى معايير الجكدة.

 8.6ادارة أمف البيانات
تنقسـ إدارة امف البيانات في دائرة اإلحصاءات العامة إلى قسميف رئيسييف :

 -1إدارة البيانااات بشااكل كفااؤ والمحافظااة عمااى ديمومتهااا كيػػتـ ذلػػؾ بتخػزيف البيانػػات بطػػرؽ
صػػحيحة كتحديػػد صػػالحيات النفػػاذ إلػػى تمػػؾ البيانػػات ،بحيػػث تكػػكف ضػػمف صػػالحيات
مختمفة حسب حاجة كؿ مستخدـ كطبيعة عممو ،بحيث يتـ ضماف عمميػة النفػاذ إلػى تمػؾ

البيان ػ ػػات بالطريق ػ ػػة الس ػ ػػميمة م ػ ػػف خ ػ ػػالؿ اس ػ ػػتخداـ مجمكع ػ ػػة م ػ ػػف األدكات كالبرمجي ػ ػػات
المخصصػػة ليػػذه األعمػػاؿ مثػػؿ برمجيػػة

 Oracleكبرمجيػػة  ، MySQLالتػػي ليػػا مػػف

الخص ػػائص م ػػا يض ػػمف المحافظ ػػة عم ػػى إدارة البيان ػػات كالمحافظ ػػة عم ػػى سػ ػريتيا ض ػػمف

المعايير المكصى بيا.
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 -2المحافظااة عمااى أماان وساارية البيانااات كيػػتـ ذلػػؾ مػػف خػػالؿ اتخػػاذ عػػدة إج ػراءات عمػػى
مسػػتكل اختيػػار الخ ػكادـ كأنظمػػة التشػػغيؿ كتصػػميـ الشػػبكة ،باإلضػػافة إلػػى كضػػع الجػػدر

النارية الخاصة لعمميات النفاذ ليذه الخكادـ.
 1.6تكقيت صدكر البيانات

تسػػعى دائ ػرة اإلحصػػاءات العامػػة كبشػػكؿ دائػػـ إلػػى تطػػكير أسػػاليب كمنيجيػػات العمػػؿ فػػي جمػػع

البيان ػػات اإلحص ػػائية كتحميمي ػػا كنش ػػرىا ،كرف ػػع ق ػػدرات الع ػػامميف م ػػف خ ػػالؿ التع ػػاكف كالتنس ػػيؽ م ػػع
الجيات كالمنظمات الدكلية ،كما كتعمؿ عمى رفع مستكل العمؿ اإلحصائي كممارساتو ،كمف ىذه
الجيػػات م منظمػػات ىيئػػة األمػػـ كالبنػػؾ الػػدكلي كصػػندكؽ النقػػد الػػدكلي كبػػاريس 80م ،حيػػث تجػػدر
اإلشػػارة إلػػى أف األردف انضػػـ إلػػى المعيػػار الخػػاص لنشػػر البيانػػات التػػابع لصػػندكؽ النق ػد الػػدكلي

( )SDDSكرابع دكلة عربية فػي عػاـ  .8101كمػا اسػتفاد األردف كبشػكؿ كبيػر مػف بػرامج الميػد
ستات (.)Med Stat

إف تكفير البيانات اإلحصائية لممستخدميف ضمف اإلطار الزمني المطمكب يعتبر مكضكع غاية
في األىمية ،إذ أف مف البدييي أف تعظيـ الفائدة مف قيمة المنتجات اإلحصائية ال يككف

بالضركرة مف خالؿ تكفير كـ كبير مف البيانات كالمؤشرات ،كانما يتحقؽ مف خالؿ تكفير المنتج
لممستخدـ في الكقت المطمكب ،كمف ىنا يعتبر تكقيت إصدار كنشر المنتج اإلحصائي ىك أحد

األبعاد كالعناصر األساسية لتقييـ الجكدة اإلحصائية ،كعميو فإف دائرة اإلحصاءات العامة ممتزمة
بإصدار النتائج كالتقارير اإلحصائية المختمفة لمدراسات كالمسكح ضمف جدكؿ زمني محدد
ككاضح؛ ليتسنى لممخططيف كراسمي السياسات كصانعي الق اررات اتخاذ الق اررات في الكقت

المناسب.
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 4.6جكدة البيانات
تنبع أىمية جكدة البيانات في العمؿ اإلحصائي مف أىمية استخداـ البيانات اإلحصائية في
مجاالت مختمفة ككاسعة مف خالؿ الدراسات كالبحكث ،لذا برزت الحاجة إلى التركيز عمى ضبط
الجكدة في إنتاج الرقـ اإلحصائي مف جيات كثيرة ،كقد تـ دراسة ىذا المكضكع بأبعاد

مختمفة منيا ما تـ االتفاؽ عميو ،كلكف عمى الرغـ مف اختالؼ كجيات النظر إال أنو ىناؾ بعض

المعايير كاألبعاد ال بد مف أخذىا بعيف االعتبار عند إنتاج الرقـ اإلحصائي.

عمى الرغـ مف أف ىناؾ العديد مف البحكث كالدراسات اإلحصائية التي تنظر بمكضكع جكدة
البيانات ،إال أنو ال يكجد مفيكـ كاضح كمحدد ليا ،كبكؿ األحكاؿ فإنيا جميعان تشير إلى مقياس
يقكـ عمى أساس تفضيؿ البيانات اإلحصائية بالمقارنة مع غيرىا مف المنتجات كالخدمات

اإلحصائية ،كمف ىنا فإف جكدة البيانات في العمؿ اإلحصائي تشير إلى جميع المجاالت

كالنكاحي المتعمقة بمدل تمبية ىذه البيانات لحاجة المستخدـ كاستجابتيا لتكقعاتو مف حيث األداء
كالمستكل كالشكؿ كالمضمكف ،باإلضافة إلى الدرجة العالية مف الدقة لممعمكمات في جميع

مراحميا كالتي تنسجـ مع متطمبات مستخدمي البيانات كمتخذم الق اررات .كتعرؼ جكدة البيانات
مف قبؿ مكتب اإلحصاء األكركبي عمى أنيا مجمكعة مف السمات كالخكاص في المنتج أك

الخدمة ا إلحصائية التي تمبي حاجة المستخدـ كتمبي رضاه .أما صندكؽ النقد الدكلي ()IMF
فيعرؼ جكدة البيانات ضمف اإلطار العاـ لتقييـ جكدة البيانات ( )DQAFضمف عدد مف األبعاد

كالمستكيات التي يتطمبيا بمكغ مرحمة جكدة البيانات ك يستخدـ قطاع دائرة اإلحصاءات العامة

المعايير كالتصانيؼ كاألدلة اإلحصائية الدكلية اذتية :
 التصنيؼ الدكلي المقنف لمتعميـ (إسكد )12

 الفيػػرس الرقمػػي لمسػػميات التخصصػػات فػػي التصػػنيؼ األردنػػي المعيػػارم لمتعمػػيـ (المنااار
)1222

 التصنيؼ الصناعي الدكلي المكحد لجميع األنشطة االقتصادية (.)ISIC4
 دليؿ التصنيؼ الدكلي المعيارم لمميف )(ISCO- 08
 التصنيؼ المركزم لممنتجات CPC 2.0

 التعريفة الجمركية  HS codeلنظاـ التجارة الخارجية
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المالحق (الخطة التنفيذية)
الهدف االستراتيجي رقم  :1تعزيز دور الدائرة في قيادة النظام االحصائي األردني.

دائرة اإلحصاءات العامة

االطار الزمني لمتنفيذ
الهدف التشغيمي

1-1

تطاااوير اطاااار عمااال مؤسسااااي

قاااااانوني الدارة البياناااااات باااااين
مكونات النظام االحصائي

النشاط

 تحديث مواد القانونوفاااااااااق التوجهاااااااااات
االستراتيجية لتطاوير
النظااااااام االحصااااااائي

المخرجات المتوقعة

قانون احصاءات
متوافق مع التوجهات
االستراتيجية

بماااااااااااااااا يضااااااااااااااامن

والرأي في

تاريخ

تاريخ

البدء

االنتياء

1212/11

1211/11

رئاسة الوزراء

وقسم الشؤون

(عدد ،نسبة)

المؤشر
عاااااااااادد الصااااااااااالحياتالقيادية الجديدة

1212/2

1211/11

االحصائية المستحدثة

فااااااااااااي المؤسسااااااااااااات

القطاعية.

وحدة التطوير

هيكل تنظيمي معتمد

الناشااااااااااااائة عااااااااااااان

والتخطيط

االستراتيجي

المتوقعة
لمتنفيذ

القيمة المستيدفة

قيمة األساس
8105

بالدينار

8102

1

8109

8181

8180

1

1212/2

-عدد الوحدات

االحصائية المطورة

1211/11

صفر

22222

3

1

2

1

1

ووزارة تطوير
القطاع العام

األهاااااااااااااااااااااااااااااااااااااداف

االستراتيجية.

نسبة االنجاز في اعادة

وديوان

تطوير الهيكل التنظيمي

التشريع والرأي

بما يتفق مع
1212/2

 تقيااااااااااااااااااااااااااايم األداءالمؤسسااي لمكونااات

النظام

تقرير فجوات االداء
المؤسسي

مديرية ادارة

1212 /11

االستراتيجية الجديدة
.8188-8102

البيانات

29

%22

%122

التمويل
(موازنة،
منح)

8188

-عاااااااااااااادد الوحاااااااااااااادات

الدائرة.

 تطاااااااااااااوير هيكاااااااااااااليسااااتجيب لمعمميااااات

ديوان التشريع

القانونية في

االستقاللية

تنظيمااااااااااااااي بمااااااااااااااا

التنفيذ

مؤشرات األداء لمهدف التشغيمي

شهر /سنة

مسؤولية

الكمفة

مصدر

بدون تكاليف

موازنة

الهدف االستراتيجي رقم  :1تعزيز دور الدائرة في قيادة النظام االحصائي األردني.

الهدف التشغيمي

2-1

ضػ ػػماف ج ػ ػػكدة عمميػ ػػات انت ػ ػػاج

كنشػ ػػر البيانػ ػػات لػ ػػدل مككنػ ػػات
النظاـ االحصائي

النشاط

 تط ػػكير نظ ػػاـ لتككي ػػدالج ػ ػػكدة ف ػ ػػي النظ ػ ػػاـ

االحصائي

المخرجات المتوقعة

دليؿ اجراءات قياسية
لمككنات النظاـ
االحصائي

االطار الزمني لمتنفيذ

مؤشرات األداء لمهدف التشغيمي

شهر /سنة

(عدد ،نسبة)

مسؤولية
التنفيذ

تاريخ

تاريخ

البدء

االنتهاء

8109/0

8188 /08

المؤشر

عدد التقارير اليت
تقيس فجوات االداء
املؤسسي.

مديرية

المنيجيات

كاألبحاث

8102/0

8109 /08

 -نسبة االلتزاـ

بالمنيجيات الدكلية

1

%91

الهدف االستراتيجي رقم  :1تطوير المنهجيات واألساليب االحصائية وكفايات العاممين.
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المتوقعة
لمتنفيذ

بالدينار

القيمة المستهدفة

قيمة األساس
1212

الكمفة

1212
1

%92

1211

1212

1211

1211

1

1

1

1

%011

01111

بدكف تكاليؼ

مصدر
التمويل

(موازنة،
منح)

منح ،مكازنة

المخرجات المتوقعة
الهدف التشغيمي

 1-2تنمية المكارد البشرية.

النشاط

 تعزيػ ػ ػػز دكر مركػ ػ ػػزالتػ ػػدريب االحصػ ػػائي
فػ ػ ػ ػػي دعػ ػ ػ ػػـ النظػ ػ ػ ػػاـ

الدكرات

االحصائي

 استكماؿ تنفيذالمسكحات

كالتعدادات الكتركنيا.
 بناء قدرات المكظفيفبالمديرية.

شهر /سنة

(عدد ،نسبة)

مسؤولية
التنفيذ

عدد المتدربيف كعدد

االطار الزمني لمتنفيذ

مؤشرات األداء لمهدف التشغيمي

مركز التدريب
االحصائي

تاريخ

تاريخ

البدء

االنتياء

8102/0

8188/08

المؤشر
 -عدد المكارد البشرية

الممتمكة لكفايات العمؿ
االحصائي.

عدد المسكح المنفذه

-جميع المسكحات

كالتعدادات في الدائرة

تنفذ الكتركنيا

8102/0

8181/08

8102/0

8180 /08

الكتركنيا

 5دكرات
 011متدرب

المتوقعة

القيمة المستيدفة

قيمة األساس
8105

الكمفة

8102

8109

8181

8180

8188

04

06

02

81

84

801

811

821

821

111

مصدر
التمويل

لمتنفيذ

(موازنة،

بالدينار

منح)

14111

مكازنة،منح

تغطى التكاليؼ

%11

%21

%21

%011

%11

%61

%21

%91

ضمف مكازنة

المسكح التى يتـ

منح،مكازنة

تحكيميا.

 -شبكة ربط مع

المنتجيف.

نسبة العمميات المؤتمتة.

%011

821111

مكازنة

تطبيقات الياتؼ الذكي تطكير كسائؿ 8-8التحكؿ االلكتركني في تطبيؽ
كافة العمميات المؤسسية.

االتصاؿ االلكتركني

مع مستخدمي

انظمة معمكمات اداريةانظمة معمكمات مالية-انظمة معمكمات

كمنتجي البيانات.

اتصاؿ خارجي

العمميات المساندة.

-المكقعيف اإللكتركني

مديرية التحكؿ
اإللكتركني
8102/0

8188/08

نسبة تطكير المكقع

%51

%52

االلكتركني كالجغرافي.

%22

%91

%92

%011

01111

 -استكماؿ اتمتة

-تطكير عمميات

النشر اإللكتركني.

كالجغرافي

8102/0

8180/08

عدد المكارد البشرية

الممتمكة لكفايات العمؿ
االحصائي.
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%51

%21

%22

%91

%011

بدكف تكاليؼ

مكازنة

الهدف االستراتيجي رقم  :1تطوير المنهجيات واألساليب االحصائية وكفايات العاممين.

النشاط

الهدف التشغيمي

 1-8تطبي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػؽ الي ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػة لالب ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػداع
كاالبتكػ ػ ػ ػ ػ ػػار فػ ػ ػ ػ ػ ػػي العمميػ ػ ػ ػ ػ ػػات

االحصائية .

المخرجات المتوقعة

-

تكفير حاضنة

لالبداع كاالبتكار

كاالبتكار

شهر /سنة

(عدد ،نسبة)

مسؤولية
التنفيذ

 -حاضنة لالبداع

االطار الزمني لمتنفيذ

مؤشرات األداء لمهدف التشغيمي

تاريخ

تاريخ

البدء

االنتياء

لجنة االبداع
كاالبتكار

8102/0

8188/08

المؤشر
عدد االفكار االبداعيةالمطبقة.

الكمفة

القيمة المستيدفة

قيمة األساس

المتوقعة

التمويل

لمتنفيذ

(موازنة،

بالدينار

8105

8102

8109

8181

8180

8188

06

6

6

6

6

6

مصدر

01111

منح)

مكازنة ،منح

عمؿ مذكرات تفاىـ مع
االجيزة االحصائية
العربية كالدكلية

 4-8تعزيز عالقات الشراكة

كالمقارنة المعيارية مع األجيزة
اإلحصائية -المطبقة لمعايير

الممارسات الفضمى-كالمنظمات
الدكلية.

مذكرات تفاىـ

مديرية
المنيجيات
كاألبحاث.

 اجراء تقييـ سنكملمدل التقدـ في االلتزاـ
بالمعايير الممارسات

تقرير سنكم لقياس التقدـ

الفضمى

8102/0

8188/08

-عدد دراسات المقارنة

 اجراء مقارنات معياريةلممنيجيات كاألساليب
االحصائية الدكلي

 منيجيات احصائيةمحققة لممعايير الدكلية

المديريات الفنية
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0

0

0

0

0

1

011111

منح

الهدف االستراتيجي رقم  :3تحسين مستوى رضا مستخدمي البيانات عن المنتجات االحصائية .

النشاط

الهدف التشغيمي

المخرجات المتوقعة

م ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػف البيان ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػ ػػات

البيانات االحصائية .

االحصائية

 اع ػ ػ ػػداد سياس ػ ػ ػػة نش ػ ػ ػػر8-1

البيان ػ ػ ػػات االحصػ ػ ػ ػػائية

تطكير السياسة الكطنية

كالنفاذ الييا.

لمنشر كالنفاذ الى البيانات كفؽ أفضؿ

 -اصػػدار كثيقػػة السياسػػة

الممارسات الدكلية

تاريخ

تاريخ

البدء

االنتياء

التقرير السنكم

االحتياجػ ػ ػػات الكطني ػ ػ ػػة

 0-1رصد االحتياجات الكطنية مف

شهر /سنة

(عدد ،نسبة)

مسؤولية
التنفيذ

 -سػ ػ ػ ػػح سػ ػ ػ ػػنكم لرصػ ػ ػ ػػد

االطار الزمني لمتنفيذ

مؤشرات األداء لمهدف التشغيمي

لالحتياجات الكطنية

 -مديرية ادارة

مف البيانات

البيانات

االحصائية

-

كثيقة السياسة
الكطنية لنشر

البيانات االحصائية.

المؤشر

عدد المتغيرات الجديدة8102/0

8188/08

المدخمة عمى العمميات
االحصائية.

2

المتوقعة
لمتنفيذ
بالدينار

القيمة المستيدفة

قيمة األساس
8105

الكمفة

8102

2

8109

2

8181

2

8180

2

مصدر
التمويل
(موازنة،
منح)

8188

2

82111

منح

فريؽ كطني
كمديرية ادارة
البيانات

8102/01

8109/6

-نسبة اإللتزاـ بالسياسة

صفر

%21

01111

%21

مكازنة ،منح

كتعميميا كالتكعية بيا.

-

تصميـ استطالع
لرأم المجتمع

 1-1رفع مستكل الكعي االحصائي
لدل المستخدميف كالرأم العاـ

اعداد خطة
تحسيف تعتمد
الدركس المستفادة

تقرير نتائج رأم المجتمع

مديرية

العالقات العامة

8102/0

8188/08

مستكل تحسف الكعي
االحصائي

مف تقرير نتائج
رأم المجتمع
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%68

%62

%62

%51

%58

%52

02111

مكازنة ،منح

