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إلى المجلس إلطار العام للبيانات الوصفية خاص بفلسطينحول ااول ورقة مفهوم م وتبني يتقد•
االستشاري لإلحصاءات الرسمية 

2010

2018-2014تنفيذ وتطبيق اإلطار الوطني للبيانات الوصفية على خطة الجهاز لألعوام وضع •
في الهدف الثالث لتعزيز جودة اإلحصاءات 2013

اهن للبيانات تشكيل فريق لإلطار الوطني للبيانات الوصفية للعمل على دراسة الوضع الر•
مسودة بناء إطار البيانات الوصفيةالوصفية وإعداد  2015

أن وروعيباالعتماد على عدة مراجع مسودة بناء إطار البيانات الوصفيةتطوير وإغناء•
يكون اإلطار يلبي الرؤية والتصور حول بناء نظام للبيانات الوصفية

-20162017

نبذة تاريخية 
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ف احدى المنتجات اإلحصائية المهمة التي تص•
البيانات الرقمية من حيث مدلوالتها وجميع
تها العمليات التي تمت للحصول عليها ومعالج
ي تم وكيفية استخدامها والظروف والمعايير الت

امالجمع البيانات على ضوءها وصفا دقيقا وش

البيانات الوصفية 

الهيكل الذي يحكم ويحدد اتفاقيات العمل •
والتعاون بين جميع اجزاء النظام االحصائي

فية داخل الدولة فيما يتعلق بالبيانات الوص)

االطار الوطني للبيانات
الوصفية 

تعريفات 
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الوطنياإلحصائي النظام والقدرات في تعزيز الثقة • 

بينهمانطقي ومعيرة البيانات اإلحصائية والوصفية والحفاظ على التكامل المتوحيد ●

دوليةبين مكونات النظام ومؤسسات على تبادل البيانات القدرة ●

شامل للعمليات االحصائية توثيق ●

المستخدمينمن تغذية راجعة توفير ●

للبياناتوصول المستخدمين تسهيل ●

المعلوماتعمل االحصائيين وتكنولوجيا تسهيل ●

االستجابة للتطور السريع مرونة ●
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اهمية 
االطار 

ايجاد إدارة 
متكاملة لمصادر

البيانات 

تسهيل إنتاج 
اإلحصاءات 

بمعايير موحده

توثيق العمليات
وفق االحصائية

GSBPMنموذج 

إدارة عمليات 
ال التواصل واالتص
بالمستخدمين

تحسين جودة 
ية وحيادية وشفاف
المنهجيات 

ات تحسين عملي
ل وتبادتصفح 

البيانات

تطوير قاعدة 
ية بيانات معلومات

ط تمكين وضع خط
ة تطويريه لمواكب
التطورات 



مفاهيميةبيانات وصفية 

...(مؤشرات مصطلحات تصنيفات، )

ة       منهجيبيانات وصفية 

(أساليب وإجراءات العمل)

وصفية للجودة بيانات
(مؤشرات الجودة المبنية على ابعاد الجودة)

بيانات وصفية 
مرجعية 

ية وصف بنية المخرجات االحصائ
بكافة اشكالها  

ارير التق،الجداول االحصائية،قواعد البيانات)
...(اإلحصائية

لية بيانات وصفية هيك

تصنيف البيانات الوصفية في االطار
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الوطنيالمستوى

الدوليالمستوى

الوزارات والمؤسسات 

الحكومية

وصانعي المخططون

القرارات

االكاديميونو الباحثون

الصحافة ورجال األعمال 

والجمهور العام

ة مثلمنظمات دولي

WHO،UNESCO،ILO،FAO

مستخدمو البيانات الوصفية

اإلحصاءات إنتاجالعاملون على 

المعلوماتالعاملون على أنظمة 

جهات التخطيط والرقابة والتقييم 

للمخرجات االحصائية
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الوضع الراهن لإلطار

تقديم مسودة إطار البيانات الوصفية لالعتماد من اإلدارة العليا في الجهاز•

:تشمل خطة تنفيذ وتطبيق اإلطار إعداد •

عقد اجتماعات  وورش عمل مع ممثلي الوزارات والمؤسسات للتعريف باإلطار. 

بشأن اعتماد وتطبيق اإلطارإعداد وثيقة لتقديمها إلى مجلس الوزراء الستصدار قرار .
في النظام اإلحصائي
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التحديات والصعوبات

:العام للبيانات الوصفية التي تعود إلىفي تطبيق اإلطار التحديات•

في أمور عديدة ومنها التشريعات، والتخطيط الوزارات والمؤسسات اختالف .

لية المؤسسة والتنظيم، والثقافة السائدة في المؤسسة ، ومبادئ العمل ، ومستوى استقال

.في عملها

في اإلطارالوصفيةمكونات البيانات تنوع .

النظام صعوبات في عمليات المعيرة في توحيد المصطلحات والتصنيفات في●

اإلحصائي
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نظاممكونات البيانات الوصفية األساسية لبناء 

المكونات المتوفرة

معجم المصطلحات ● 

المؤشراتدليل ●

التصنيفاتنظام ● 

غير المتوفرة المكونات 

وجاري العمل على توفيرها

دليل المتغيرات ●

بنك االستمارات● 
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من الزيارة الدراسية مجاالت االستفادة المتوقعة

العام إلطار في تطبيق االتعرف على أفضل الممارسات في التغلب على التحديات●

والمؤسسات الوزاراتاختالف تعود إلى في النظام اإلحصائي التي للبيانات الوصفية 

.اإلطارفي مكونات البيانات الوصفيةتنوع وفي أمور عديدة 

فات في المصطلحات والتصنيالتعرف على أفضل الممارسات في معيرة وتوحيد ● 

اإلحصائيالنظام 

في بناء نظام البيانات الوصفية التعرف على أفضل الممارسات ●
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