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البيانات الوصفية التي يوفرها الجهاز:

معجم
المصطلحات
االحصائية
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دليل
المؤشرات
االحصائية

التصنيفات
االحصائية

معجم المصطلحات االحصائية
1999

• اصدار أول نسخة من معجم المصطلحات حيث تم تجميع كافة
المصطلحات بمساعدة اإلحصائيين الذين يقومون بإعداد التقارير
اإلحصائية ،وتم اعتماد التعريفات بناء على أسس علمية

2007

• اصدار النسخة الثانية من معجم المصطلحات حيث تم
مراجعة وتجميع كافة المصطلحات التي تم استخدامها في
الجهاز في الفترة الممتدة بين اإلصدارين

2009

• اصدار النسخة الثالثة من معجم المصطلحات وقد
أضيفت بعض المصطلحات التي دخلت لالستخدام بعد
صدور النسخة الثانية.

2018-2010
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• تحديث المعجم بشكل مستمر من حيث اضافة مواضيع
جديدة ،ومصطلحات جديدة ،والتأكد من صحة التعريف،
اعادة تفصيل مصدر التعريف وإعطاء رمز خاص لكل
مصطلح.

تابع :معجم المصطلحات االحصائية
 تم نشر المصطلحات على الصفحة االلكترونية الرسمية للجهاز في الرابط
التالي:
http://www.pcbs.gov.ps/site/lang__ar/612/default.aspx
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المؤشرات االحصائية
 بدأ العمل على دليل المؤشرات االحصائية منذ عام  2011وتحديثه سنوياً ،بحيث:
 يقدم شرحا ً مفصالً لكل مؤشر من المؤشرات اإلحصائية التي تنتجها كافة
اإلدارات اإلحصائية المتخصصة في الجهاز.
 وباالعتماد على المؤشرات التي ينشرها الجهاز في تقاريره ودورياته ومنشوراته،
 والتعريف بالمؤشرات وطريقة احتسابها.
 تم نشر دليل المؤشرات على الصفحة االلكترونية الرسمية للجهاز في الرابط
التالي:
http://www.pcbs.gov.ps/pcbs_2012/Publications_AR.aspx
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ربط المصطلحات بالمؤشرات االحصائية

7

2015

2016

2017

• توحيد المواضيع
الرئيسية
للمصطلحات
والمؤشرات
• إعطاء رمز موحد
لكل موضوع

• اجراء عمليات ربط
المصطلحات
بالمؤشرات

• اعداد قاعدة
للمصطلحات
والمؤشرات
اإلحصائية

التصنيفات اإلحصائية
 تعتبر التصنيفات اإلحصائية جزء مهم من البيانات الوصفية التي
تساعد الباحثين والمستخدمين بشكل عام على الفهم العميق والصحيح
للرقم اإلحصائي الرسمي ،وإمكانية إجراء المقارنات بين البيانات.
 يلتزم الجهاز باستخدام كافة التصنيفات اإلحصائية المعيارية بعد إجراء
عملية توطين لها( )Localizationبما يتالءم مع خصوصية الواقع
الفلسطيني ،وقد يتم استخدام التصنيف الدولي كما هو دون توطين ،في
حال مالءمته وتلبيته لالحتياجات المحلية.
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التصنيفات المستخدمة في الجهاز
 قام الجهاز باستخدام التصنيفات االحصائية منذ نشأته عام  1993الى
يومنا الحالي ،موزعة كاآلتي:
نوع التصنيفات

عددها

تصنيفات دولية
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تصنيفات دولية تراعي الخصوصية
الفلسطينية

10

تصنيفات محلية ولوائح ترميز داخلية
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المجموع
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 وفي عام  2012تم العمل على نشر التصنيفات على الصفحة
االلكترونية الرسمية للجهاز تحت مظلة :نظام التصنيفات االحصائية
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توحيد التصنيفات االحصائية في النظام االحصائي
 في عام  2007تم التأكيد على أهمية التنسيق بين مكونات النظام االحصائي الوطني ،والذييشمل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني باإلضافة للوزارات والمؤسسات الحكومية التي
تشارك في عملية جمع البيانات وإنتاج الرقم اإلحصائي.
 وفي عام  2009صادق مجلس الوزراء على قرار توحيد المصطلحات والتصنيفاتاإلحصائية في النظام االحصائي الوطني ,بحيث يكون مصدرها الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني.
 وفي عام  2010تم العمل على اطار التبادل البيني الفلسطيني (زنّار) الذي يحكم عملياتتبادل البيانات إلكترونيا ً بين المؤسسات الحكومية لضمان تبادل سليم ومتفق عليه للبيانات،
وبذلك يوفر البنية التحتية المناسبة لتصميم وبناء خدمات الحكومة اإللكترونية بشكل سليم
والتطور ،يحتوى الموقع على التصنيفات المعيارية حيث يضم تسعة
سع
وفعّال وقابل للتَو ُّ
ُّ
عشر تصنيفاً ،ومصدر كل تصنيف والمؤسسة المسؤولة عنه.
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التصنيف الفلسطيني المركزي للمنتجات
حسب التصنيف الدولي المركزي للمنتجات( ،)CPCاإلصدار
2.0
التصنيف المركزي للمنتجات :
 يعتبر تصنيفا ً شامالً لجميع السلع والخدمات.
 يتضمن المنتجات التي تعتبر ناتجا ً للنشاط االقتصادي.
 يشكل أداة لتجميع وتبويب جميع انواع اإلحصاءات التي تتطلب تفصيل المنتجات،
وهذه اإلحصاءات قد تغطي االنتاج او االستهالك الوسيط او النهائي او تكوين
رأس المال او التجارة الخارجية او األسعار.
 تم توطين التصنيف بما يتالءم مع الواقع الفلسطيني.
تم استخدام التصنيف في عام  2018من خالل ترميز المنتجات السلعية والمواد
الخام في سلسلة المسوح االقتصادية على الحد الرابع.
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تحديات ومعيقات استخدام التصنيفات
• وجود بعض الصعوبات في توطين التصنيفات بناءا ً على الخصوصية
الفلسطينية عند التحديث آلخر اإلصدارات الدولية.
 الحاجة الى وصف تفصيلي لترميز بعض بنود االستمارة المستوفاة من
الميدان حسب الحد االخير في التصنيفات مثل النشاط االقتصادي،
المنتج ،التخصص ،المهنة.
 ضعف التنسيق بين مكونات النظام اإلحصائي الوطني في هذا المجال.
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مجاالت االستفادة المتوقعة من الزيارة
الدراسية
 تطوير قاعدة المصطلحات والمؤشرات من خالل تحديث الربط بينهما
واستخدام البحث الفعّال.
 تطوير نظام التصنيفات االحصائية من خالل استخدام البحث الفعّال في
قواعد التصنيفات ونواحي أخرى بناء على تجربة جهاز االحصاء
المصري.
 التغلب على صعوبات استخدام تصنيف المنتجات حيث يلزم تفصيل المنتج
لترميزه على الحد السابع.
 االطالع واالستفادة من تجربة جهاز االحصاء المصري إلغناء تجربة
الجهاز.
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