
1 April 2021 1

تجربة الجهاز في مجال 

تأهيل البيانات الخام

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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:  الفلسفة والتوجة

منهااالستفادةاملعنيينحقومنعامةسلعةالبيانات•

القانون بنصحمايتهايجبالفرديةالبيانات•

األفرادخصوصيةخرق دون البياناتإتاحةالجهاز علىترتب•

مؤهلةنسخةأول الجهاز وأنتجالبياناتتأهيلعلىبالعملالجهاز باشر •
1999عامالبياناتمن

بياناتمجموعة300حواليتاريخهحتىالجهاز أخرج•
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:الطلب على البيانات حسب املوضوع

اخرى

%3

التعداد

%3

قوى عاملة

%37

مسوح اقتصادية

%25

المسح الصحي

%20

االنفاق واالستهالك

%12
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:الطلب على البيانات حسب الجهة

أفراد فلسطينيين

%8
مؤسسات أجنبية

%14

أفراد أجانب

%16

مؤسسات فلسطينية

%20

هيئات دولية

%42
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:  أشكال نشر البيانات

ماكأدخلتالتيالكاملةالبياناتمجموعةتشمل:خامفرديةبيانات•
(تباعوال تنشر ال )جمعت

مايةلحمعالجتهاتمولكنفرديةخامبياناتهي:مؤهلةفرديةبيانات•
البياناتصاحبةالجهات/األفرادوسريةخصوصية

تجمعاتالمثل)أكثرأو مؤشر وفقتجميعهاتمبيانات:تجميعيةبيانات•
(املحافظاتأو 

 كتبفينشرهايتمالتيالجداول :بيانيةورسومإحصائيةجداول •
الجمهور خدماتخاللمنأو الجهاز،ومنشورات
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:  رزمة البيانات املؤهلة

.1CD علىيحتوي:

,ASCIIشكلينعلىالبياناتمننسخة• SPSS

(املسحاستمارةالبيانات،قاموساملنهجية،)البياناتتوثيق•

(املساعدة)االستخدامدليل•

ومنتجاتهالجهاز حول عامةمعلومات•

املسححول بروشور 2.

(الرخصة)االستخداملترخيصاالتفاقيةمننسخة3.
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:كيفية الحصول على البيانات املؤهلة

(الكترونيبريدورقي،)الجمهور خدماتقسمخاللمنطلبتقديم•

(وعأسبأقصاهامدةخالل)واعتمادهاالرزمةلتجهيز داخلياالعمليتم•

الغاملبودفعاالتفاقية،لتوقيعالبياناتطالبمعاالتصاليتم•
،)املستحقة

ً
(بنكيةحوالهشيكات،نقدا

يةاإللكترونالصفحةعبر لهترسلأو باليدللطالبالرزمةتسلم•
البياناتتلكالستخدامترخيصباتفاقيةمصحوبة
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:  حقوق مستخدم البيانات

راءةبقاملتعلقةاالستفساراتعلىواإلجابةفنيدعمعلىالحصول •
معها،قاملرفالتوثيقاستخدامأو الحاسوبعلىتحميلهاأو ”البيانات“

.الرزمةتسليمتاريخمنشهرينفترةخاللوذلك

نسخةلوعماالتفاقيةفيبهااملصرحاألجهزةعددعلىالبياناتتحميل•
منهااحتياطية

خص يالشباسمهالبياناتتحليلخاللمنإليهاتوصلنتائجأينشر •
البياناتمصدر إلىاإلشارةشريطة

إضافيةنسخةشرائهعند%25قدرهتخفيضعلىالحصول •
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:التزامات مستخدم البيانات

الترخيصفيواردةغير جهةألينسخهااو نقلهاعدم•

وعدماإلحصائيوالتحليلواألبحاثالدراساتألغراضاستخدامها•
املبحوثينخصوصياتلكشفاستخدامها

منهاأيقيمةوتغيير البياناتأصلعلىالتعديلعدم•

للجهازإليهايتوصلالتياالستنتاجاتمنأينسبهعدم•

أو أبحاثيأفيالبياناتمصدر إلىاإلشارةفياملهنيةباملعايير االلتزام•
البياناتإلىمستندةدراسات
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:  سياسة التسعير

 أسعار فرضتمفقطاملعنيينقبلمنالبياناتواستخدامالجديةلضمان•
البياناتملجموعات

 األسعار عوضعندروعيالبحثيةالحركةوتشجيعاملستخدمينعلىللتيسير •
األيديمتناول وفيرمزيةتكون أن

البياناتهذهلتجهيز الجهاز مصاريفتغطيال األسعار •

األخرى الدول فيمثيالتهاعنبكثير تقلاألسعار •

سحاملوتكلفةوتعقيداتصعوبةحسباألسعار فيبسيطتفاوتهناك•

$100املحلية،للمؤسسات$75لألفراد،$50األسعارمتوسط•
األجنبيةللمؤسسات
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البيانات املؤهلةCDاستعراض 

CD_ROM/Menu.exe
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املعالجة الفنية للبيانات الخام
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:  التعريف والهدف

 البياناتملعالجةتتمالتيالفنيةالعملياتمنمجموعةبهيقصد•
بهدفالتعداداتأو املسوحخاللمنجمعهايتمالتيالخاماإلحصائية

صحابألالفرديةالبياناتسريةحمايةضمانمعالعام،لالستخدامإتاحتها
البياناتتلك

ور جمهقبلمنالخارجيلالستخدامالبياناتإلتاحةالعمليةهذهتهدف•
املعنيين
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:  الجهات املستفيدة

الباحثين\مراكز االبحاث املختلفة1.

.طلبة الدراسات العليا\الجامعات2.

.الوزارات3.

.بنك املعلومات4.

.مؤسسات القطاع الخاص5.

.جهات أخرى 6.



1 April 2021 15

:  أنواع امللفات

املتغيراتكلوتشملالتعدادمنعينة\مسحبياناتتشملعامةملفات1.
.املسحفياملشمولة

.الجغرافيةاملواقعحسبأو املوضوعحسبمتخصصةملفات2.
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:  امللفالعدادعليهاالعمليتمالتيالفنيةالجوانب

املحافظة على السرية•

التأكد من توافق امللف مع مستويات النشر املسموح بها•

التأكد من عدد املشاهدات بما يتوافق مع النشر•

مراعاة وجود البيانات التعريفية بما يتوافق مع مستويات النشر•

املعالجة الفنية لحاالت غير مبين، ال ينطبق، عدم االستجابة  •

انتاج دليل استخدام البيانات مطابق مللف البيانات الخام املعالج•

يها ما التأكد من امللف بعد تجهيزه من خالل املقارنة مع مصادر أخرى بما ف•
نشر من بيانات سابقة من املسح



1 April 2021 17

:  سرية البيانات

:يقصد بها

.الحفاظ على خصوصية البيانات الفردية•

( الفرد، األسرة، املنشأة)الحفاظ على خصوصية  وحدة العد •

مناطق العد، )الحفاظ على خصوصية املناطق الجغرافية الصغيرة •
(التجمعات الصغيرة
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:  للمحافظة على السرية يتم

.الدالة على وحدة العدحذف البيانات التعريفية1.

.لبعض املتغيراتRecodeعمل 2.

.اشتقاق متغيرات من ضمن املتغيرات االصلية3.

. تجميع فئات بعض املتغيرات مثل العمر4.

اعادة تجميع بيانات بعض املتغيرات مثل الحالة الزواجية5.

الغاء متغيرات 6.

امكانية الرجوع الى البيانات االصلية 7.
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:  لتسهيل استخدام امللف يتم

.ممكنحدبأقص ىامللفاتعددتقليل1.

.ملفمنأكثر وجودحالفيالربطمتغيراتتحديد2.

.احتسابهاآليةتوضيحمعاملحسوبةاملتغيراتتسمية3.

.استخدامهاوأهميةلألوزانالتنبيه4.

العيناتدائرةمهمةمنوهيممثلهتكون عينهسحب
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:  أنواع البيانات الخام املؤهلة

املحدودلالستخدامالخامالبيانات(Micro data under contract)يتمخامبيانات
ياناتالبهذهوتتميز الحكوميةواملؤسساتالجامعاتالستخداموتأهيلهامعالجتها

الترميزفئاتمستوى علىتفصيال اكثر كونها

فيفصيال تأكثر خامبياناتعلىالحصول تتطلباملستخدمينمنالفئةهذهاحتياجات
اإلحصاءةأجهز أماميقعفإنهالعام،لالستخداماملتاحةبالبياناتمقارنةالترميز فئات

اإلحصاء،قانون بأحكامااللتزاموبيناالحتياجاتهذهبينتوازن خلقتحدي

نهجياتواملواملصطلحاتاملفاهيماتباعلضمانالجهاز علىالنتائجعرضيتوجبكما
فيتأكيداليتطلبكما.الدوليةالتوصياتوفقمؤشر كلمعيتماش ىبماالتحليلفي

ئياإلحصاالجهاز مععليهااملتفقغير ألهدافالبياناتاستخدامفيالرغبةحالة
.جديدةمرجعيةشروطووفقرسمياذلكعلىموافقتهألخذللجهاز العودةبوجوب



1 April 2021 21

:  أنواع البيانات الخام املؤهلة
الخاصلالستخدامالخامالبيانات(Special micro data files)معالجتهايتمخامبيانات

واملستوى ميز التر فئاتمستوى علىتفصيال اكثر كونهاوتتميز محددةدراساتألغراضوتأهيلها
.أخرى بياناتمصادر معالربطإمكانيةوتوفر الجغرافي

علىالحصول طلبوالتنميةبالتخطيطتعنىمحددةجهاتقياماالحيانمنكثير فييلزم
امعالترميز فئاتومستوى الجغرافياملستوى علىتفصيال أكثر خامبياناتملفات

راونظتحديا،اكثر الفرديةالبياناتحمايةعمليةمنسيجعلاملتطلبهذامثلأنوحيث
االحصاءزةاجهعاتقعلىيقعفإنهاملستخدمين،فئاتلبعضالبياناتهذهمثلتوفير ألهمية
احدو آنفياملستخدميناحتياجاتفيالتطوراتومواكبةاالحصاءقانون بأحكامااللتزام

يدهاوتحداملسؤولياتتوضحمرجعيةوشروطعامإطار تحديدفيإضافياجهداذلكيتطلب
جنتائأيوعرضأخرى،جهةأيإلىالبياناتنقلعدموضمانالستخدامهامحددينبأشخاص

فيةاإلشار وكذلكسياسات،صياغةعليهاستعتمدأو نشرهافيالرغبةحالفيالجهاز على
لجهاز القةعال وأنهخامبياناتملفعلىباالعتمادالجهةتحليلعلىمبنيةالنتائجأناألبحاث
.حليلالتفياملتبعةواملنهجيةاآلليةتحديديتموأناملنشورة،بالنتائجرسميااإلحصاء
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:  أنواع البيانات الخام املؤهلة
اإلحصائيةالبياناتقواعد(Interactive Statistical Databases):

 همأمنيعتبر للمستخدمينوإتاحتهااإلنترنتعلىإحصائيةبياناتقواعدتوفير
.اإلحصائيةالبياناتنشر مجالفياملستجدات

 فيخاصةإجراءاتذلكيتطلبحيثاإلحصاءأجهزةأمامكبير تحديالتطور هذايعتبر
تعديلمناإلحصائيةباملفرداتالعبثعدميضمنبماالبياناتوحمايةأمنمجال

استغاللوإساءةوحذف

لضمانيةوعنابتركيز الشبكةعلىنشرهااملتوقعالبياناتملفاتدراسةإلىباإلضافة
ماراتاستمناملناسبةاآللياتوتجهيز دراسةيتوجبكمااإلحصائي،الجهاز حقوق كافة

هةللجتمنحسر كلمةوتحديدالشبكة،علىتستوفىواضحةمحددةمرجعيةوشروط
.الشروطكافةاستيفاءضمانبعدالطالبة
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شكراً لحسن استماعكم


