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ـــم  ـــث الك ـــن حي ـــاً م ـــداً ملحوظ ـــرة تزاي ـــة األخ ـــامل يف اآلون ـــهد الع ش
ـــاز  ـــة، وكان لجه ـــات اإلحصائي ـــات واملعلوم ـــب البيان ـــف يف طل والكي
ـــارزة  ـــة الب ـــراً للمكان ـــك نظ ـــه، وذل ـــراً من ـــاً واف ـــاء حظ ـــط واإلحص التخطي
ــدور  ــة والـ ــة الدوليـ ــر يف املنظومـ ــة قطـ ــا دولـ ــع بهـ التـــي تتمتـ
األســـايس الـــذي يلعبـــه عـــى الصعيديـــن اإلقليمـــي والـــدويل، 
ــاالت أدى  ــات واالتصـ ــات املعلومـ كـــا أن التقـــدم امللحـــوظ لتقنيـ
إىل الترسيـــع بطلـــب معلومـــات إحصائيـــة تتســـم باآلنيـــة والشـــمولية 
واملوثوقيـــة واملرونـــة، وعـــى الصعيـــد الوطنـــي فـــإن التطويـــر 
ــر إىل  ــو اآلخـ ــاج هـ ــة يحتـ ــوي يف الدولـ ــار التنمـ ــتمر للمسـ املسـ
ـــم  ـــرار ورس ـــع الق ـــم صن ـــة لدع ـــمولية وآني ـــة وش ـــر دق ـــاءات أك إحص

السياســـات ورصـــد مـــدى التقـــدم وتقييـــم اآلثـــار واألداء.

 إن االســـتجابة املســـتمرة لهـــذه الطلبـــات املتزايـــدة كـــاً وكيفـــاً، 
ــط  ــم الخطـ ــات رسـ ــة متطلبـ ــة لتلبيـ ــاءات املطلوبـ ــيا االحصـ ال سـ
ـــر  ـــة قط ـــق رؤي ـــرز لتحقي ـــدم املح ـــة التق ـــة ومتابع ـــة بالدول التنموي
2030، تقتـــي مـــن الجهـــاز ايجـــاد آليـــة متكنـــه مـــن مواصلـــة تطويـــر 
ـــل  ـــة داخ ـــتجدات ذات الصل ـــة املس ـــتدام، ومبواكب ـــكل مس ـــه بش عمل
ـــداُد  ـــاز إع ـــى الجه ـــن ع ـــذا تع ـــت. ل ـــس الوق ـــة يف نف ـــارج الدول وخ
ـــا  ـــن نوعه ـــرب األوىل م ـــايئ تعت ـــل اإلحص ـــة للتواص ـــراتيجية وطني اس
ـــاء  ـــط واإلحص ـــاز التخطي ـــإرشاف جه ـــة، ب ـــتوى دول املنطق ـــى مس ع

ـــه. ـــم ل ـــاء واملنظ ـــزي لإلحص ـــاز املرك ـــه الجه بوصف

هـــذه  إعـــداد  عنـــد  واإلحصـــاء  التخطيـــط  جهـــاز  اعتمـــد  وقـــد   
ــن  ــي مـ ــال، والتـ ــذا املجـ ــة يف هـ ــر الدوليـ ــراتيجية املعايـ االسـ
أهمهـــا مشـــاركة ومســـاهمة الفاعلـــن الرئيســـن يف العمـــل 
اإلحصـــايئ واملعلومـــايت مـــن مســـتخدمن ومنتجـــن للبيانـــات 
واملعلومـــات اإلحصائيـــة، وذلـــك لبنـــاء رشاكـــة حقيقيـــة تضمـــن 
ـــربات  ـــن الخ ـــتفادة م ـــن، واالس ـــل املعني ـــن قب ـــراتيجية م ـــي االس تبن
ــاع  ــذا القطـ ــوض بهـ ــل النهـ ــن أجـ ــود مـ ــر الجهـ ــارب، وتظافـ والتجـ

الحيـــوي.

ــة  ــراتيجية إضافـ ــذه االسـ ــل هـ ــأن مُتثـ ــة بـ ــى ثقـ ــا عـ ــاً، فإننـ ختامـ
نوعيـــة يف إطـــار الســـعي املســـتمر لتطويـــر النظـــام اإلحصـــايئ 
والعمـــل اإلحصـــايئ بشـــكل عـــام، وأن نتائـــج تحقيـــق أهدافهـــا 
ســـتكون نتائـــج ملموســـة يف النظـــام وآليـــات عملـــه، شـــاكرين كل 

ــراتيجية. ــذه االسـ ــم هـ ــداد وتصميـ ــاهم يف إعـ ــن سـ مـ
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متهيد

ـــة،  إن االهتـــام باالتصـــال والتواصـــل اإلحصـــايئ ليـــس باألمـــر الجديـــد يف قطـــاع اإلحصـــاء بالدول
ـــو  ـــا ه ـــا م ـــال، منه ـــذا املج ـــل يف ه ـــطة التواص ـــن أنش ـــد م ـــام بالعدي ـــاع القي ـــاد القط ـــث اعت حي
ـــاكن  ـــكان واملس ـــام للس ـــداد الع ـــربى كالتع ـــة الك ـــات اإلحصائي ـــة بالعملي ـــك املتعلق ـــت كتل مؤق
واملنشـــآت، والتـــي تتميـــز بالركيـــز عـــى التوعيـــة باســـتخدام مكثـــف لوســـائل اإلعـــام، ومنهـــا 
مـــا هـــو دائـــم ومســـتمر كـــا هـــو الحـــال يف األعـــال اإلحصائيـــة الدوريـــة والتـــي تهـــدف 
ــب  ــد يف الغالـ ــتخدمن، وتعتمـ ــات للمسـ ــات واملعلومـ ــل البيانـ ــايس إىل توصيـ ــكل أسـ بشـ

ـــت. ـــف واإلنرن ـــى الصح ع

ـــة  ـــن أهمي ـــبه م ـــا تكتس ـــراً مل ـــا، نظ ـــطة وتطويره ـــذه األنش ـــز ه ـــراتيجية لتعزي ـــذه االس ـــأيت ه ت
ـــل  ـــاح العم ـــان نج ـــاً لض ـــراً رضوري ـــد أم ـــا يُع ـــو م ـــع، وه ـــايئ يف املجتم ـــي اإلحص ـــع الوع يف رف
ــق  ــا يتعلـ ــة أو فيـ ــات اإلحصائيـ ــات واملعلومـ ــاج البيانـ ــق بإنتـ ــا يتعلـ ــواًء فيـ ــايئ سـ اإلحصـ
ــايئ  ــل اإلحصـ ــياً للعمـ ــاً أساسـ ــايئ داعـ ــل اإلحصـ ــراتيجية التواصـ ــرب إسـ ــتخدامها، وتعتـ باسـ
ــاز التخطيـــط واإلحصـــاء لتطويـــر اإلحصـــاء وبنـــاء نظـــام احصـــايئ  بالدولـــة وتنفيـــذ خطـــة جهـ
قـــوي يخـــدم اهـــداف اســـراتيجية التنميـــة الوطنيـــة لدولـــة قطـــر، وعليـــه ستســـتعرض الوثيقـــة 
بالتفصيـــل كيـــف ســـيتواصل الجهـــاز مـــع أصحـــاب املصلحـــة والـــرشكاء الداخليـــن والخارجيـــن 
ـــات  ـــاز؛ وتحدي ـــم رشكاء الجه ـــن ه ـــراتيجية م ـــتحدد اإلس ـــا س ـــال، ك ـــكل فع ـــا بش ـــذ إدارته لتنفي
التواصـــل الحاليـــة؛ وأهـــداف ورســـائل التواصـــل الرئيســـية املســـتهدفة، والنهـــج واملبـــادرات 

واألنشـــطة والقنـــوات املســـتهدفة.

ــل  ــيق والتكامـ ــكال التنسـ ــع أشـ ــه جميـ ــى أنـ ــل عـ ــف التواصـ ــم تعريـ ــة، يتـ ــذه الوثيقـ يف هـ
ـــا، وهـــو مصمـــم لضـــان قيـــام الجهـــاز  ـــا وخارجيً وتبـــادل اآلراء بـــن األشـــخاص أو األطـــراف داخليً
بتنفيـــذ إدارتهـــا بنجـــاح، فهـــو يفـــرض املشـــاركة املثـــى والدعـــم مـــن الـــرشكاء الرئيســـين 

لدعـــم تنفيـــذ هـــذه االســـراتيجية.

ـــؤدي اىل  ـــي ت ـــة، والت ـــؤة والفاعل ـــن اإلدارة الكف ـــزأ م ـــزًء ال يتج ـــى ج ـــذا املعن ـــل به ـــد التواص يع
ـــي: ـــايل وه ـــق الت تحقي

ــة . 	 ــة لدعـــم صياغـ ــائل اإلحصائيـ ــأن املسـ ــات بشـ ــات والخـــربات واملارسـ ــادل املعلومـ تبـ
السياســـات املســـتنرة والتفاعليـــة والتخطيـــط واتخـــاذ القـــرار، وكذلـــك عمليـــات الرصـــد 

والتقييـــم وإعـــداد التقاريـــر.

ــتمر . 2 ــن أن تسـ ــي ميكـ ــا، والتـ ــا وخارجيًـ ــل داخليًـ ــبكات التواصـ ــات وشـ ــة والعاقـ ــاء الثقـ بنـ
ــرى. ــا أخـ ــور قضايـ ــد ظهـ ــددة عنـ ــا متعـ ــدم أغراًضـ ــت وتخـ ــرور الوقـ مبـ

ـــمية . 	 ـــاءات رس ـــر إحص ـــدة يف توف ـــية والرائ ـــة الرئيس ـــاره الجه ـــاز باعتب ـــورة الجه ـــز ص تعزي
ـــة. ـــة يف الدول ـــات ذات الصل ـــودة والخدم ـــة الج عالي
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الرؤية

تواصـل إحصـايئ ومعلومايت كْف وفعـال، يلبي احتياجات املسـتفيدين مبهنية وجودة 
عالية. ومصداقية 
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الرسالة

تعزيـز الـرشاكات الوطنيـة والدوليـة ونـرش بيانات ومعلومـات إحصائية موثوقـة وحديثة 
وفقاً للمنهجيـة الدولية.
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االلتـــزام بقيـــم العمـــل االحصـــايئ الثابتـــة يف جميـــع األنشـــطة اإلحصائيـــة ومـــع جميـــع الـــرشكاء 
واملعنيـــن، وذلـــك عـــى النحـــو التـــايل:

الحوكمة

التكامل

التطوير املستمر

التيسري

التواصل الفاعل

ــاج  ــز العاقـــة بـــن رشكاء النظـــام االحصـــايئ لضـــان انتـ ضبـــط وتعزيـ
ونـــرش بيانـــات إحصائيـــة موثوقـــة وفقـــاً ملعايـــر وسياســـات موحـــدة.

ــايئ  ــام االحصـ ــن رشكاء النظـ ــود بـ ــد الجهـ ــيق وتوحيـ ــق التنسـ تحقيـ
ـــي  ـــات الت ـــات واملعلوم ـــة البيان ـــن كاف ـــوى م ـــتفادة القص ـــان االس لض
تجمـــع يف مختلـــف الجهـــات لتوفـــر الجهـــد والوقـــت والكلفـــة وضـــان 

ـــة. ـــن جه ـــر م ـــل يف أك ـــرار العم ـــدم تك ع

االســـتمرارية يف تطويـــر وتحديـــث املنهجيـــات واملارســـات اإلحصائيـــة 
للوصـــول اىل درجـــات عاليـــة مـــن التميـــز والثقـــة.

تســـهيل طـــرق وآليـــات وإجـــراءات الدعـــم الفنـــي االحصـــايئ بـــن جميـــع 
رشكاء النظـــام االحصـــايئ، وفـــق املعايـــر واملارســـات الدوليـــة 

الحديثـــة.

فتـــح جميـــع قنـــوات االتصـــال لضـــان تلبيـــة احتياجـــات جميـــع الـــرشكاء 
واملســـتفيدين مـــن العمـــل االحصـــايئ.

القيم
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يف ســـياق معايـــر هـــذه الوثيقـــة، يكـــون للكلـــات والعبـــارات التاليـــة املعـــاين املوضحـــة 
قريـــن كل منهـــا:

االسرتاتيجية:	 

يف ســـياق هـــذه الوثيقـــة، تُعـــرف االســـراتيجية عـــى أنّهـــا خطـــة طويلـــة األمـــد للوصـــول 
ـــال  ـــة يف مج ـــودة والرسع ـــة والج ـــق الدق ـــًة لتحقي ـــارًة الزم ـــد مه ـــداف، وتُع ـــدة أه إىل ع
العمـــل اإلحصـــايئ وتبـــادل البيانـــات والخـــربات اإلحصائيـــة بـــن جميـــع مكونـــات النظـــام 

ـــا. ـــة وخارجه ـــل الدول ـــايئ داخ اإلحص

الجهاز:	 

ويقصـــد بـــه جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء، بصفتـــه املرجـــع الرســـمي لإلحصـــاءات الرســـمية 
بالدولـــة، واملـــرشف الفنـــي واملنظـــم للعمـــل اإلحصـــايئ داخـــل الدولـــة، ويتـــوىل تنســـيق 
أعـــال وعمليـــات التواصـــل اإلحصـــايئ بـــن جميـــع الوحـــدات اإلحصائيـــة والرشيكـــة يف 

قطاعـــات ومؤسســـات الدولـــة وخارجهـــا، وفقـــاً لهـــذه االســـراتيجية.

العمل اإلحصايئ:	 

وهـــو مجموعـــة العمليـــات الفرعية/األنشـــطة املرابطـــة أو املتفاعلـــة التـــي تُحـــول 
املدخـــات إىل مخرجـــات إحصائيـــة يف بيئـــة مؤسســـية محـــددة، ويشـــمل القيـــام بدراســـة 
ـــواء  ـــة س ـــاالت اإلحصائي ـــق باملج ـــل يتعل ـــداد أو أي عم ـــح أو تع ـــتطاع أو مس ـــث أو اس أو بح

كانـــت تلـــك األعـــال تتـــم بشـــكل كيل أو جـــزيئ.

النظام اإلحصايئ:	 

وهـــو منظومـــة املؤسســـات والوحـــدات اإلحصائيـــة، والقوانـــن واألنظمـــة الداخليـــة 
واإلجـــراءات واملارســـات املنظمـــة للعمـــل اإلحصـــايئ، التـــي تعمـــل يف أطـــر متعـــددة 
وطنيـــة داخـــل الدولـــة، وإقليميـــة ودوليـــة خـــارج الدولـــة، ويشـــمل النظـــام جهـــاز التخطيـــط 
ــمية بالدولـــة، واملســـئول عـــن  ــاءات الرسـ ــاء بصفتـــه املرجـــع الرســـمي لإلحصـ واإلحصـ
ـــة بالجهـــات العامـــة  ـــع الوحـــدات اإلحصائي تنســـيق أعـــال هـــذا النظـــام، باإلضافـــة إىل جمي

والخاصـــة والجامعـــات واملعاهـــد البحثيـــة.

سياق ومفاهيم اسرتاتيجية التواصل اإلحصايئ
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التواصل اإلحصايئ:	 

ــادل  ــل وتبـ ــيق والتكامـ ــكال التنسـ ــع أشـ ــاالً لجميـ ــاراً فعـ ــر إطـ ــة توفـ ــة إداريـ ــو عمليـ وهـ
ـــات  ـــدات واملؤسس ـــخاص والوح ـــن األش ـــة، ب ـــات اإلحصائي ـــار العملي ـــربات يف إط اآلراء والخ
اإلحصائيـــة، باإلضافـــة إىل األطـــراف األخـــرى مـــن الـــرشكاء واملســـتفيدين وأفـــراد املجتمـــع، 

لبنـــاء الســـمعة والهويـــة اإلحصائيـــة للجهـــاز.

األهداف املرحلية:	 

يُعـــرف الهـــدف املرحـــيل بهـــذه االســـراتيجية عـــى أنـــُه الهـــدف الـــذي يتـــم الســـعي 
لتحقيقـــه كـــاًّ وكيًفـــا يف مرحلـــة معينـــة ومحـــددة زمنيـــاً مـــن مراحـــل العمـــل لتحقيـــق 
االســـراتيجية ألهدافهـــا الرئيســـية، ويحتـــل ذلـــك الهـــدف املرحـــيل يف تلـــك املرحلـــة، 
يف  املســـئولن  عنـــد  أو  املوظفـــن  عنـــد  ســـواء  االهتامـــات  يف  األوىل  املرتبـــة 
ـــد  ـــن وتوحي ـــن املعني ـــع املوظف ـــود وجم ـــف الجه ـــم تكثي ـــث يت ـــة، حي ـــم الدوري اجتاعاته
صفوفهـــم املختلفـــة مـــن أجـــل تحقيقـــه كـــا يجـــب ووفقـــاً للجـــدول الزمنـــي املحـــدد.

الجهات الرشيكة:	 

يُقصـــد بهـــا جميـــع املعنيـــن واملهتمـــن بالعمـــل اإلحصـــايئ، مـــن جهـــات منتجـــة للبيانـــات 
الدوليـــة  واملنظـــات  البحثيـــة،  واملعاهـــد  والجامعـــات  منهـــا،  مســـتفيدة  وجهـــات 
واإلقليميـــة، واملؤسســـات اإلعاميـــة، ومســـتخدمي البيانـــات واملهتمـــون باإلحصـــاءات 

مـــن أفـــراد املجتمـــع.
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أهمية اسرتاتيجية التواصل اإلحصايئ

ـــه  ـــاء بصفت ـــط واإلحص ـــاز التخطي ـــن جه ـــركة ب ـــل مش ـــة عم ـــة آلي ـــراتيجية مبثاب ـــذه االس ـــرب ه تُعت
الجهـــة الرســـمية املنـــوط بهـــا توفـــر اإلحصـــاءات الرســـمية بالدولـــة، وجميـــع رشكاء العمـــل 
ــق  ــرة يف تحقيـ ــة كبـ ــراتيجية أهميـ ــذه االسـ ــا أن لهـ ــة، كـ ــارج الدولـ ــل وخـ ــايئ داخـ اإلحصـ
التواصـــل الفعـــال واملطلـــوب لخدمـــة التقاريـــر واملتابعـــات ذات الصلـــة بالجانـــب اإلحصـــايئ 

باســـراتيجية التنميـــة الوطنيـــة، وتـــربز أهميـــة هـــذه االســـراتيجية يف اآليت:

أهمية االسرتاتيجية كآلية للتواصل اإلحصايئ:	 

ـــات . 	 ـــد للبيان ـــتمر واملتزاي ـــب املس ـــة الطل ـــة لتلبي ـــددة ومتكامل ـــة مح ـــق آلي ـــل وف العم
ــة  ــمول واملوثوقيـ ــم بالشـ ــي تتسـ ــة، والتـ ــودة العاليـ ــة والجـ ــة ذات الدقـ اإلحصائيـ

وبشـــكل آين.

ـــر . 2 ـــاالت، لتطوي ـــات واالتص ـــات املعلوم ـــدث يف تقني ـــذي يح ـــور ال ـــن التط ـــتفادة م االس
ـــات والخـــربات مـــع رشكاء العمـــل اإلحصـــايئ  ـــادل البيان منظومـــة العمـــل اإلحصـــايئ وتب

ـــة. ـــارج الدول ـــل وخ داخ

ــة . 	 ــتمر لتلبيـ ــكل مسـ ــاء بشـ ــط واإلحصـ ــاز التخطيـ ــل جهـ ــر عمـ ــاهمة يف تطويـ املسـ
ــة. ــط التنمويـ ــات والخطـ ــم السياسـ ــرار لرسـ ــاع القـ ــن صنـ ــة مـ ــات املطلوبـ ــر البينـ وتوفـ

تحقيـــق املشـــاركة واملســـاهمة الفعالـــة للفاعلـــن الرئيســـن يف العمـــل اإلحصـــايئ . 	
اإلحصائيـــة،  واملعلومـــات  للبيانـــات  ومنتجـــن  مســـتخدمن  مـــن  واملعلومـــايت 

واالســـتفادة مـــن خرباتهـــم وتجاربهـــم.

أهمية االسرتاتيجية للتواصل اإلحصايئ يف إطار الوظائف القيادية:	 

التخطيـــط: يتـــم اســـتخدام اآلراء واالقراحـــات واالفـــكار عنـــد اعـــداد خطـــط اإلحصـــاء . 	
ــتقبلية. املسـ

التنظيـــم: يعطـــي التواصـــل فعاليـــة للتنظيـــم اإلحصـــايئ باعتبـــاره الرشيـــان الـــذي . 2
يحقـــق الرابـــط واالنســـجام بـــن مختلـــف وحـــدات النظـــام اإلحصـــايئ.

التوجيـــه: مـــن خـــال االنشـــطة التواصليـــة يتـــم التأثـــر عـــى ســـلوك العاملـــن . 	
وتحريكهـــم وارشـــادهم باســـتمرار للرفـــع مـــن الفعاليـــة يف انجـــاز االعـــال والكفـــاءة 

املطلوبـــة لتجســـيد اهـــداف االســـراتيجية.
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 الرقابـــة: تعتمـــد الرقابـــة عـــى تحليـــل املعلومـــات والبيانـــات حـــول نشـــاطات . 	
التواصـــل بـــن افـــراد النظـــام اإلحصـــايئ مـــا ميكـــن مـــن تصحيـــح االنحرافـــات يف 

الوقـــت املناســـب.

التنســـيق: مـــن خـــال التواصـــل يتـــم التنســـيق بـــن مختلـــف وحـــدات النظـــام اإلحصـــايئ . 	
لتحقيـــق االهـــداف املخططـــة.

دعـــم عمليـــة القيـــادة: ويتـــم ذلـــك مـــن خـــال توجيـــه املوظفـــن اإلحصائيـــن . 	
وتحفيزهـــم. عليهـــم  واإلرشاف 

أهمية االسرتاتيجية لبناء ثقافة التواصل اإلحصايئ:	 

ـــة  ـــلوكا ومارس ـــون س ـــل لتك ـــة التواص ـــا بثقاف ـــا بالغ ـــة اهتام ـــات الحديث ـــويل املؤسس ت
ـــة  ـــراد املؤسس ـــن أف ـــل ب ـــة التواص ـــاء ثقاف ـــن بن ـــة. وميك ـــراد املؤسس ـــدى كل اف ـــة ل يومي
ـــة  ـــى مارس ـــب ع ـــق التدري ـــن طري ـــة ع ـــات املختلف ـــراد يف املؤسس ـــن األف ـــدة وب الواح

ـــال: ـــن خ ـــك م ـــايت وذل ـــل املؤسس التواص

االعـــداد حـــول كيفيـــة التواصـــل الجيـــد )كتابـــة نقـــاط املوضـــوع، تجهيـــز اآلراء، اجـــراء . 	
الحـــوارات يف املواضيـــع اإلحصائيـــة(

ـــم بخصـــوص املســـائل . 2 ـــداء آرائه ـــم وإب ـــر عـــن افكاره ـــن عـــى التعب تشـــجيع املوظف
ـــم اإلحصـــاء. ـــي ته الت

ــر املعلومـــات . 	 ــايئ وتوفـ ــام اإلحصـ ــدث يف النظـ ــا يحـ ــكل مـ ـــن بـ ــام املوظف اعـ
املتعلقـــة باملواضيـــع املهمـــة.

تنظيم لقاءات واجتاعات منتظمة فردية وجاعية عى مدار السنة.. 	

انشـــاء منصـــة الكرونيـــة تســـمح للموظفـــن بطـــرح أفكارهـــم ومبادراتهـــم والـــرد . 	
عليهـــا )االتصـــال التواصـــيل(

استخدام وسائل االتصال املامئة لكل نشاط تواصيل.. 	

توضيـــح الصاحيـــات واملســـئوليات للموظفـــن باملؤسســـة حتـــى ينعكـــس ذلـــك . 	
ــايت. ــل املؤسسـ ــى التواصـ ــا عـ ايجابـ

تطوير ثقافة العمل الجاعي.. 	

إسرتاتيجية التواصل اإلحصايئ 12



أهداف اسرتاتيجية التواصل اإلحصايئ

ــام  ــاء النظـ ــية لبنـ ــداف الرئيسـ ــع األهـ ــايئ مـ ــل اإلحصـ ــراتيجية التواصـ ــداف اسـ ــق أهـ تتوافـ
اإلحصـــايئ بالدولـــة، والتـــي مـــن أهمهـــا العمـــل عـــى تحســـن االتصـــال والتواصـــل الداخـــيل 
والخارجـــي لدعـــم تكويـــن نظـــام احصـــايئ ومعلومـــايت كفـــؤ وفعـــال يلبـــي احتياجـــات 

ــرة. ــة كبـ ــة وثقـ ــع مبصداقيـ ــة ويتمتـ ــودة عاليـ ــة وجـ ــتفيدين مبهنيـ املسـ

ـــق  ـــال تحقي ـــن خ ـــية م ـــداف الرئيس ـــن األه ـــدد م ـــق ع ـــول إىل تحقي ـــراتيجية للوص ـــدف االس وته
أهـــداف مرحليـــة عـــرب خطـــط اســـراتيجية خاصـــة بـــكل فئـــة مـــن الفئـــات، مـــن موظفـــن بالجهـــاز، 

ورشكاء العمـــل اإلحصـــايئ، واملســـتفيدين باإلضافـــة ألفـــراد املجتمـــع.

األهداف الرئيسية السرتاتيجية التواصل اإلحصايئ:	 

رفع مستوى التواصل الداخيل بن جميع املستويات الوظيفية بالجهاز. 	

تطوير الكوادر اإلحصائية بالجهاز. 2

زيادة استخدام البيانات اإلحصائية. 	

تعزيز جودة البيانات اإلحصائية. 	

زيادة االعتاد عى السجات اإلدارية كمصدر رئييس لإلحصاءات الرسمية. 	

تطوير البنية التحتية الرقمية. 	

إرساء ثقافة التواصل والتعاون والشفافية. 	

رفع فعالية النظام اإلحصايئ وتقليص الفجوة بن مكوناته. 	

تعزيز املعرفة اإلحصائية والوعي لدى املجتمع بأهمية اإلحصاء. 	

إرساء ثقافة التواصل والشفافية مع املجتمع. 0	

تعزيز الرشاكات االسراتيجية بن الجهاز ومكونات املجتمع. 		

إيصال بيانات ومؤرشات التنمية الوطنية لكافة التقارير اإلقليمية والدولية. 2	

ــة . 		 ــن املنظـــات اإلقليميـ ــة مـ ــة املطلوبـ ــات واملـــؤرشات اإلحصائيـ ــتكال البيانـ اسـ
ــة والدوليـ

تطبيـــق أحـــدث املارســـات اإلحصائيـــة والتقنيـــات الحديثـــة املـــوىص بهـــا مـــن . 		
املنظـــات الدوليـــة
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النتائج املتوقعة من تحقيق أهداف اسرتاتيجية التواصل اإلحصايئ:	 

ـــات . 	 ـــل املعلوم ـــة ونق ـــة اإلحصائي ـــل املؤسس ـــفافية داخ ـــز الش ـــاهمة يف تعزي املس
ـــب. ـــت املناس ـــرارات يف الوق ـــذي الق ـــبة ملتخ املناس

اتاحة كافة مجاالت ووسائل التواصل بن أعضاء النظام اإلحصايئ.. 2

إيجاد بيئة داخلية مامئة للتعاون وتبادل املعرفة بن املوظفن.. 	

ــذا . 	 ــن وكـ ــن املوظفـ ــا بـ ــاء وقيمهـ ــداف اإلحصـ ــالة وأهـ ــة ورسـ ــز رؤيـ ــرش وتعزيـ نـ
ــة.  ــا الخارجيـ بيئتهـ

متكـــن املوظفـــن مـــن تقديـــم أراءهـــم واقراحاتهـــم بخصـــوص املســـائل تطويـــر . 	
اإلحصـــاء.

ايصـــال املعرفـــة اىل كافـــة املســـتويات االداريـــة والعمـــل عـــى تحقيـــق الفهـــم . 	
الجيـــد لهـــا.

ترســـيخ ثقافـــة املؤسســـة وجعـــل العامـــل يتكيـــف مـــع القيـــم واملبـــادئ الســـائدة . 	
يف املنظمـــة واحرامهـــا واالنضبـــاط عنـــد ادائـــه ملهامـــه.

ـــل . 	 ـــاخ عم ـــر من ـــاء لتوف ـــن اإلحص ـــاعات ع ـــة االش ـــة ومواجه ـــات الخاطئ ـــح املعلوم تصحي
ـــتقرار. ـــوده االس يس

تحســـن العاقـــات بـــن املوظفـــن واإلدارة مـــن خـــال جعـــل قنـــوات التواصـــل . 	
مفتوحـــة عـــى الـــدوام.

العمـــل . 0	 أســـاليب  أو  التنظيـــم  يف  تغيـــر  ألي  اإلحصائيـــن  املوظفـــن  اعـــداد 
املخـــاوف. وتبديـــد  االهـــداف  وتوضيـــح  لذلـــك  الازمـــة  باملعلومـــات  وتزويدهـــم 

تسهيل تدفق املعلومات اىل كل املستويات.. 		

البيانـــات اإلحصائيـــة، وكـــذا . 2	 تلبيـــة احتياجـــات املســـتفيدين واملســـتخدمن مـــن 
ـــن  ـــودة املطلوب ـــة والج ـــم بالنوعي ـــر متطلباته ـــاءات لتوف ـــن لإلحص ـــات املنتج احتياج

ويف التوقيـــت املناســـب.

االرتقاء بامليزة التنافسية يف االعال اإلحصائية.. 		

تعزيز الثقة باإلحصاءات الرسمية يف وحدات النظام اإلحصايئ بالدولة.. 		

مشاركة جميع أعضاء النظام اإلحصايئ بالدولة يف تنمية العمل اإلحصايئ.. 		
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لنجـــاح هـــذه االســـراتيجية وضـــان تحقيقهـــا ألهدافهـــا، البـــد مـــن وضـــع مبـــادئ أساســـية 
ومقومـــات ترتكـــز عليهـــا للعمـــل عـــى تحقيـــق تلـــك األهـــداف، وضـــان التكامـــل والتنســـيق 

بـــن الجهـــات الرشيكـــة يف النظـــام اإلحصـــايئ.

املبادئ األساسية التي يجب توفرها:	 

الهيـــكل التنظيمـــي: وجـــود هيـــكل تنظيمـــي الســـراتيجية التواصـــل اإلحصـــايئ . 	
لضـــان التواصـــل الكفـــؤ والفعـــال لتحقيـــق اهـــداف االســـراتيجية.

ـــة . 2 ـــاد طويل ـــق أبع ـــك ف ـــتمرارية وذل ـــايئ باالس ـــل اإلحص ـــم التواص ـــتمرارية: ان يتس االس
ـــة ـــداف مخطط ـــد وأه االم

ــة . 	 ــفافة وواضحـ ــة شـ ــات املتداولـ ــالة او املعلومـ ــون الرسـ ــب ان تكـ ــفافية: يجـ الشـ
ـــج  ـــه نتائ ـــم عن ـــد تنج ـــل وق ـــه ب ـــايئ اهداف ـــل اإلحص ـــق التواص ـــك ال يحق ـــاف ذل ويف خ

ســـلبية.

االنســـجام: الحـــرص عـــى ان يكـــون هنـــاك انســـجام كامـــل بـــن أعضـــاء النظـــام . 	
اإلحصـــايئ لتحقيـــق أهـــداف التواصـــل اإلحصـــايئ وأهـــداف االســـراتيجية.

الواقعيـــة: يجـــب ان تتســـم املعلومـــات واملشـــاورات املتداولـــة بالواقعيـــة الن . 	
ــداف. ــورة االهـ ــوه صـ ــي يشـ ــر الواقعـ ــل غـ التواصـ

ـــى . 	 ـــل حت ـــكال التواص ـــائل وأش ـــف وس ـــتخدام مختل ـــل: اس ـــائل التواص ـــكال وس ـــوع أش تن
ـــاملة. ـــة وش ـــتهدفة فعال ـــة املس ـــة اإلحصائي ـــون العملي تك

ـــؤدي اىل . 	 ـــة ت ـــي عملي ـــايئ: وه ـــام اإلحص ـــة يف النظ ـــات الرشيك ـــن الجه ـــل ب التكام
ـــة  ـــة للجه ـــدم كل جه ـــاس أن تق ـــى أس ـــتويات ع ـــدة مس ـــى ع ـــات ع ـــن الجه ـــط ب الرب
ــات  ــيق والتحالفـ ــة التنسـ ــز عمليـ ــا لتعزيـ ــارص تنقصهـ ــن عنـ ــه مـ ــا تحتاجـ ــرى مـ األخـ

والـــرشاكات وتبـــادل األدوار واملـــوارد.

التنســـيق بـــن الجهـــات الرشيكـــة يف النظـــام اإلحصـــايئ: عمليـــة قياديـــة تحقـــق . 	
ــاءة  ــاً للكفـ ــا طلبـ ــات وخارجهـ ــل الجهـ ــة داخـ ــة وعموديـ ــل أفقيـ ــال وتواصـ إدارة اتصـ
والتفاعـــل اإليجـــايب والتكامـــل وتحقيقـــاً لبنـــاء النظـــام اإلحصـــايئ برؤيـــة جاعيـــة. 

ولتحقيـــق التكامـــل بـــن الجهـــات الرشيكـــة، البـــد أن توفـــر الـــرشوط التاليـــة: 

التزام مشرك.	 

توافق يف األهداف.	 

وجود مجاالت للتواصل.	 

املبادئ األساسية ومقومات نجاح االسرتاتيجية
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أبرز مقومات نجاح االسرتاتيجية:	 

تعريـــف االســـراتيجية ونطاقهـــا بشـــكل واضـــح وان تكـــون بســـيطة وســـهلة وغـــر . 	
معقـــدة.

التواصل املستمر املبني عى التعاون والثقة والشفافية.. 2

ـــة . 	 ـــة املهني ـــة العاق ـــة وتكمل ـــتويات الرشاك ـــة مس ـــى كاف ـــل ع ـــة التواص ـــور عملي تط
ـــربات. ـــل الخ ـــادل ونق ـــة لتب ـــة العملي بالعاق

ان يكون التواصل من اجل االرتقاء بالعمل اإلحصايئ بالدولة.. 	

التواصل يكون يف مسؤوليات القرار ملنح الثقة والتقدير.. 	

ان تخدم االسراتيجية اهداف كافة الرشكاء.. 	

استخدام التقنية إلدارة اسراتيجية التواصل.. 	

التقييم من خال قياس مؤرشات األداء.. 	

انســـجام أهـــداف اســـراتيجية التواصـــل اإلحصـــايئ مـــع أهـــداف النظـــام اإلحصـــايئ . 	
الوطنـــي واملبـــادئ األساســـية لإلحصـــاءات الرســـمية الصـــادرة عـــن منظمـــة األمـــم 

املتحـــدة.

توفري إحصاءات ذات جودة عالية

القياس = رضا العماء

زيادة استخدام اإلحصاءات الرسمية

القياس = زيادة يف عدد الطلبات 
واملشاهدات االلكرونية والتحميل 

للبيانات

إرساء ثقافة التواصل والتعاون والشفافية

القياس = األداء مقابل األهداف املحددة 
للتعاون وتبادل البيانات

 نظام إحصايئ وطني فعال ومتكامل

القياس = مؤرش بناء القدرات اإلحصائية
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ــا  ــة التـــي تتوقـــف عليهـ ــاالت العريضـ ــا املجـ ــة باعتبارهـ ــة التاليـ ــا املوضوعيـ ــرت القضايـ ظهـ
ــل. ــراتيجية التواصـ اسـ

اإلقرار بقيادة الجهاز للنظام اإلحصايئ:. 1

يســـعى جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء إىل أن يُنظـــر إليـــه عـــى أنـــه املصـــدر 
الرســـمي لإلحصـــاءات الرســـمية بالدولـــة. مثـــل هـــذا التصـــور ســـيزيد مـــن 
مصداقيـــة النظـــام اإلحصـــايئ بالدولـــة. ويف ســـياق التواصـــل اإلحصـــايئ، 
ـــراتيجية  ـــايئ واس ـــام اإلحص ـــة يف النظ ـــادة اإلحصائي ـــك القي ـــد ذل ـــل بع ليمث

التواصـــل اإلحصـــايئ. 

تواصل مسؤويل النظام اإلحصايئ:. 2

ـــل  ـــة للتواص ـــغ األهمي ـــرًا بال ـــد أم ـــة يع ـــن بالدول ـــئولن اإلحصائي ـــل املس تواص
د  ـــ ـــيل وميت ــال الداخ ــى االتصـ ــر عـ ــه يؤثـ ــايئ ألنـ ــام اإلحصـ ــال للنظـ الفعـ
ـــر عـــى العاقـــات الخارجيـــة وصـــورة الرشاكـــة، يســـعى جهـــاز التخطيـــط  ليؤث
واإلحصـــاء إىل تعزيـــز التواصـــل القيـــادي، وجعلـــه أكـــر مشـــاركة مـــا 

ســـيؤدي ذلـــك إىل تحســـن تدفـــق املعلومـــات بـــن الـــرشكاء.

التواصل الداخيل:. 3

ــل  ــن التواصـ ــم اىل تحسـ ــكل دائـ ــاء بشـ ــط واإلحصـ ــاز التخطيـ ــعى جهـ يسـ
الداخـــيل بـــن إدارات واقســـام الجهـــاز وذلـــك العتبارهـــا قنـــاة حاســـمة يصـــل 

مـــن خالهـــا الجهـــاز إىل الـــرشكاء الخارجيـــن.

الدعوة من أجل نظام إحصايئ فعال. 4

تظـــل عمليـــة التعـــاون والتنســـيق واحـــدة مـــن مجـــاالت التواصـــل املهمـــة 
ـــتثار  ـــتمر واالس ـــيق املس ـــاون والتنس ـــة للتع ـــاك حاج ـــلجهاز. هن ـــبة لـ بالنس
يف اإلحصائيـــات عـــرب النظـــام اإلحصـــايئ. مطلـــوب العمـــل بشـــكل جاعـــي 
ـــأدوار  ـــي ب ـــادة الوع ـــال زي ـــن خ ـــايئ م ـــام اإلحص ـــل النظ ـــرشكاء لتفعي ـــع ال م
كل جهـــة وايجـــاد روابـــط قويـــة بـــن املســـئولن داخـــل النظـــام اإلحصـــايئ.

العالقات واملشاركة:. 5

ســـتكون اإلدارة الفعالـــة للعاقـــات مـــع رشكاء النظـــام اإلحصـــايئ بالتأثـــر 
اإليجـــايب عـــى تصـــورات الـــرشكاء واإلجـــراءات تجـــاه العمـــل اإلحصـــايئ 

ــه.  ــه وخدماتـ ومخرجاتـ

االتصاالت الخارجية:. 6

ـــة  ـــة للدول ـــة مثالي ـــورة إحصائي ـــاد ص ـــاء إليج ـــط واإلحص ـــاز التخطي ـــعى جه يس
والحفـــاظ عليهـــا مـــن خـــال التواصـــل املســـتمر مـــع جميـــع الجهـــات 

الخارجيـــة.

املجاالت املوضوعية السرتاتيجية التواصل اإلحصايئ
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ـــراتيجية  ـــن يف اس ـــددة ورشكاء متعددي ـــداف متع ـــق أه ـــطة يف تحقي ـــض األنش ـــاهم بع ستس
التواصـــل اإلحصـــايئ، حيـــث تكـــون بعـــض األنشـــطة ذات صلـــة بالعديـــد مـــن الـــرشكاء لتحقيـــق 
ــاط/الخطة، وبالتـــايل  ــذ حســـب النشـ ــه يجـــب ان يتـــم تنظيـــم التنفيـ التأثـــر املطلـــوب، وعليـ
إنشـــاء اســـراتيجية تواصـــل متكاملـــة عـــرب القنـــوات والوســـائط واألنشـــطة – والخطـــط العمليـــة/

ـــي  ـــكل دوري مبن ـــا بش ـــن تحديثه ـــنوات، وميك ـــس س ـــرة خم ـــط ف ـــذه الخط ـــي ه ـــج، وتغط الربام
عـــى قياســـات األداء، وتقـــدم كل خطـــة مجموعـــة الـــرشكاء واألهـــداف االســـراتيجية والجـــداول 

ـــة. الزمني

تم تقسيم خطط تنفيذ اسراتيجية التواصل اإلحصايئ إىل أربع خطط رئيسية وهي:

خطة التواصل االسرتاتيجي الداخيل:. 1

ـــيل  ـــراتيجي الداخ ـــل االس ـــة التواص ـــال خط ـــن خ ـــاء م ـــط واإلحص ـــاز التخطي ـــعى جه يس
إىل تطويـــر عمليـــات االتصـــال والتواصـــل الداخـــيل بـــن جميـــع املســـتويات الوظيفيـــة 
يف الجهـــات اإلحصائيـــة، مـــن خـــال تحســـن مشـــاركة املعلومـــات عـــرب املســـتويات 
ــيل،  ــل الداخـ ــزز التواصـ ــي تعـ ــوات التـ ــتخدام األدوات والقنـ ــا، واسـ ــة فيهـ املختلفـ
ورفـــع مســـتوى البيئـــة املنفتحـــة واملوثوقـــة لتصبـــح ذا قيمـــة متزايـــدة مـــن أجـــل 
إرشاك املوظفـــن الذيـــن ســـيكون لهـــم يف النهايـــة تأثـــر إيجـــايب عـــى أداء 

الجهـــة.

الفئات املستهدفة بخطة االسرتاتيجية للتواصل الداخيل:	 

املدراء.. 	
رؤساء االقسام.. 2
الخرباء.. 	
املوظفن.. 	

األهداف الرئيسية لخطة االسرتاتيجية للتواصل الداخيل:	 

رفـــع مســـتوى التواصـــل الداخـــيل بـــن جميـــع املســـتويات الوظيفيـــة . 	
بالجهـــة.

تطوير الكوادر اإلحصائية بالجهة.. 2

خطط اسرتاتيجية التواصل اإلحصايئ
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األهداف املرحلية لخطة االسرتاتيجية للتواصل الداخيل:	 

ارشاك حقيقي ومستمر لجميع موظفي اإلحصاء لتطوير اإلحصاءات.. 	
إرساء الثقافة بأهمية دور كل موظف يف الجهة.. 2
تسهيل تبادل املعلومات عرب املستويات املختلفة يف الجهة.. 	
رفع أداء املوظفن اإلحصائين بالجهة.. 	
تعميـــم اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة للتواصـــل واالتصـــال يف جميـــع أعـــال . 	

الجهـــات.

أساليب وآليات قياس تحقيق األهداف:	 

استبيان رىض املوظفن عن مستوى التواصل اإلحصايئ داخل الجهة.. 	
املؤرشات واالقراحات واملبادرات التي تصل للمسئولن بالجهة.. 2
نقاط االتصال الداخيل.. 	
تقييم أداء املوظفن واإلنجاز.. 	
إمتام إجراءات مكننة العمليات اإلحصائية.. 	

الجدول الزمني للوصول للنتائج املستهدفة:	 

األهداف االسرتاتيجية

ــل  ــتوى التواصـ ــع مسـ رفـ
جميـــع  بـــن  الداخـــيل 
الوظيفيـــة  املســـتويات 

بالجهـــات

تطوير الكوادر اإلحصائية 
بالجهة

لجميـــع  ومســـتمر  حقيقـــي  ارشاك 
موظفـــي اإلحصـــاء لتطويـــر اإلحصـــاءات.

إرســـاء الثقافـــة بأهميـــة دور كل موظـــف 
يف الجهـــة.

تبـــادل  تســـهيل  خـــال  مـــن  التواصـــل 
ـــة  ـــتويات املختلف ـــرب املس ـــات ع املعلوم

الجهـــة. يف 

اإلحصائيـــن  املوظفـــن  أداء  رفـــع 
. لجهـــة با

تعميـــم اســـتخدام التقنيـــات الحديثـــة 
يف جميـــع اعـــال الجهـــة.

الجدول الزمني لتحقيق الهدفاألهداف املرحلية لإلسرتاتيجية
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خطة التواصل االسرتاتيجي مع الرشكاء:  .2

يعمـــل جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء مـــن خـــال خطـــة التواصـــل االســـراتيجي مـــع 
الـــرشكاء عـــى تحســـن خدمـــة العمـــاء وتقديـــم الخدمـــات مـــن خـــال التنفيـــذ الفعـــال 
ــة  ــات الحديثـ ــة. لتوفـــر البيانـ ــار الوطنـــي للجـــودة اإلحصائيـ ــع اإلطـ ــا يتوافـــق مـ مبـ
ومعرفـــة  املناســـب،  الوقـــت  يف  واملعلومـــات  البيانـــات  لطلبـــات  واالســـتجابة 
ـــا  ـــات لتوفره ـــع البيان ـــدء بجم ـــل الب ـــدادات قب ـــوح والتع ـــن املس ـــرشكاء م ـــات ال احتياج
لهـــم، كـــا يتـــم إرشاك الـــرشكاء لتحديـــد احتياجاتهـــم ودمـــج طلباتهـــم واقراحاتهـــم 

ــة. ــم الخدمـ يف تقديـ

الفئات املستهدفة بخطة االسرتاتيجية للتواصل مع الرشكاء:	 

جميع الجهات املنتجة للبيانات اإلحصائية بالدولة.. 	
جميع املوظفن العاملن يف الوحدات اإلحصائية.. 2

األهداف الرئيسية لخطة االسرتاتيجية للتواصل مع الرشكاء:	 

زيادة استخدام البيانات اإلحصائية.. 	
تعزيز جودة البيانات اإلحصائية.. 2
زيـــادة االعتـــاد عـــى الســـجات اإلداريـــة كمصـــدر رئيـــيس لإلحصـــاءات . 	

الرســـمية.
تطوير البنية التحتية الرقمية.. 	
إرساء ثقافة التواصل والتعاون والشفافية.. 	
رفع فعالية النظام اإلحصايئ وتقليص الفجوة بن مكوناته.. 	

األهداف املرحلية لخطة االسرتاتيجية للتواصل مع الرشكاء:	 

متكن وتفعيل مكونات النظام اإلحصايئ بالدولة.. 	
املنتجـــة . 2 الوحـــدات  وباقـــي  الجهـــاز  بـــن  االلكـــروين  الربـــط  تحقيـــق 

بالدولـــة. لإلحصـــاءات 
تعميـــم اســـتخدام أحـــدث املارســـات اإلحصائيـــة والتقنيـــات الحديثـــة يف . 	

جميـــع االعـــال اإلحصائيـــة.
ـــع . 	 ـــة لرف ـــايئ بالدول ـــام اإلحص ـــاء النظ ـــن أعض ـــل ب ـــوات التواص ـــع قن ـــح جمي فت

ـــه. ـــه وتكامل فعاليت

أساليب وآليات قياس تحقيق األهداف:	 

قيـــاس نســـبة توفـــر البيانـــات واملـــؤرشات اإلحصائيـــة املطلوبـــة مـــن . 	
الدوليـــة. واملنظـــات  املســـتخدمن 

قيـــاس مـــدى التقـــدم يف التـــزام الوحـــدات اإلحصائيـــة بالدولـــة بتطبيـــق . 2
اإلطـــار الوطنـــي لجـــودة اإلحصـــاءات.
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خطة التواصل االسرتاتيجي التوعوية:  .3

توفـــر هـــذه الخطـــة أهـــداف وإرشـــادات حـــول كيفيـــة القيـــام بالتوعيـــة اإلحصائيـــة. 
وتشـــمل الخطـــة الدعـــوة إىل املســـاهمة يف التوعيـــة ونـــرش الثقافـــة اإلحصائيـــة 
يف املجتمـــع نظـــرا لوجـــود بعـــض الضعـــف يف الوعـــي اإلحصـــايئ لـــدى بعـــض 
افـــراد املجتمـــع عـــن أهميـــة االعـــال اإلحصائيـــة للدولـــة، ومنهـــا مـــا يخـــص بعـــض 
املســـتخدمن يف تحليـــل األرقـــام مـــن غـــر املتخصصـــن وعـــدم الرجـــوع إىل 

ــاالت. ــض الحـ ــة يف بعـ ــادر الرئيسـ املصـ

الفئات املستهدفة بخطة االسرتاتيجية للتواصل التوعوي:	 

رشائح املجتمع املختلفة.. 	
الجهات العامة والخاصة.. 2
وسائل االعام املختلفة.. 	
الجامعات واملعاهد البحثية.. 	

الجدول الزمني للوصول للنتائج املستهدفة:	 

األهداف االسرتاتيجية

زيادة استخدام البيانات 
اإلحصائية

تعزيز جودة البيانات 
اإلحصائية 

زيادة االعتاد عى 
السجات اإلدارية كمصدر 

رئييس لإلحصاءات 
الرسمية

تطوير البنية التحتية 
الرقمية

إرساء ثقافة التواصل 
والتعاون والشفافية 

رفع فعالية النظام 
اإلحصايئ وتقليص 

الفجوة بن مكوناته

متكن وتفعيل مكونات النظام 
اإلحصايئ بالدولة

تحقيق الربط االلكروين بن 
الجهاز وباقي الوحدات املنتجة 

لإلحصاءات بالدولة

تعميم استخدام أحدث املارسات 
اإلحصائية والتقنيات الحديثة يف 

جميع االعال اإلحصائية

فتح جميع قنوات التواصل بن 
أعضاء النظام اإلحصايئ بالدولة 

لرفع فعاليته وتكامله

الجدول الزمني لتحقيق الهدفاألهداف املرحلية لإلسرتاتيجية
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األهداف الرئيسية لخطة االسرتاتيجية للتواصل التوعوي:	 

تعزيز املعرفة اإلحصائية والوعي لدى املجتمع بأهمية اإلحصاء.. 	
إرساء ثقافة التواصل والشفافية مع املجتمع.. 2
تعزيز الرشاكات االسراتيجية بن الجهة ومكونات املجتمع.. 	

األهداف املرحلية لخطة االسرتاتيجية للتواصل التوعوي:	 

تحسن الدعوة لزيادة التعاون مع الجهة.. 	
رفع الوعي اإلحصايئ يف املجتمع.. 2
ارشاك مستخدمي البيانات اإلحصائية يف العمل اإلحصايئ.. 	
تلبية كافة احتياجات املستخدمن للبيانات اإلحصائية.. 	

أساليب وآليات قياس تحقيق األهداف:	 

رصـــد دقيـــق لرضـــا الفئـــات املســـتهدفة مـــن املســـتخدمن للبيانـــات . 	
اإلحصائيـــة مـــن خـــال اســـتبيانات تنفـــذ كل ســـنتن.

قيـــاس نســـب املشـــاركة يف ورش عمـــل املنتجـــن واملســـتخدمن للبيانـــات . 2
اإلحصائيـــة التـــي ينفذهـــا الجهـــاز ســـنوياً.

قياس نسب الدخول عى املواقع االلكرونية اإلحصائية.. 	

الجدول الزمني للوصول للنتائج املستهدفة:	 

األهداف االسرتاتيجية

تعزيز املعرفة اإلحصائية 
والوعي لدى املجتمع 

بأهمية اإلحصاء 

إرساء ثقافة التواصل 
والشفافية مع املجتمع

تعزيز الرشاكات 
االسراتيجية بن الجهة 

ومكونات املجتمع

تحسن الدعوة لزيادة التعاون مع 
الجهة

رفع الوعي اإلحصايئ يف 
املجتمع

ارشاك مستخدمي البيانات 
اإلحصائية يف العمل اإلحصايئ 

تلبية كافة احتياجات املستخدمن 
للبيانات اإلحصائية

الجدول الزمني لتحقيق الهدفاألهداف املرحلية لإلسرتاتيجية
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خطة التواصل االسرتاتيجي مع املنظامت الدولية:  .4

يســـعى جهـــاز التخطيـــط واإلحصـــاء بشـــكل دائـــم إىل التواصـــل مـــع املنظـــات 
اإلقليميـــة والدوليـــة ملواكبـــة التطـــورات اإلحصائيـــة والتكنولوجيـــة عـــى الصعيـــد 
الـــدويل بغيـــة االســـتفادة منهـــا إليصـــال منتجاتنـــا إىل املســـتخدمن كافـــة بشـــكل 
ـــاز  ـــعى الجه ـــا يس ـــتخدامها، ك ـــا واس ـــل إليه ـــهل الوص ـــة ويس ـــودة عالي ـــق وبج دقي
ــدى  ــس مـ ــي تعكـ ــة والتـ ــؤرشات التنمويـ ــات واملـ ــال البيانـ ــث اىل إيصـ ــكل حثيـ بشـ
ــة. ــة والدوليـ ــة املنظـــات اإلقليميـ ــة اىل كافـ ــاالت املختلفـ ــة يف املجـ ــدم الدولـ تقـ

املنظـــامت 	  مـــع  للتواصـــل  االســـرتاتيجية  بخطـــة  املســـتهدفة  الفئـــات 

والدوليـــة: اإلقليميـــة 

املنظات اإلقليمية والدولية.. 	
املستويات الوظيفية كافة يف الجهة والعاقات العامة.. 2
الجهات املعنية بالدولة ذات االتصال املبارش بهذه املنظات.. 	
موظفو السلك الدبلومايس القطري يف الخارج.. 	

ـــة 	  ـــامت اإلقليمي ـــع املنظ ـــل م ـــرتاتيجية للتواص ـــة االس ـــية لخط ـــداف الرئيس األه

ـــة: والدولي

ــة . 	 ــر اإلقليميـ ــة التقاريـ ــة لكافـ ــة الوطنيـ ــؤرشات التنميـ ــات ومـ ــال بيانـ إيصـ
ــة. والدوليـ

اســـتكال البيانـــات واملـــؤرشات اإلحصائيـــة املطلوبـــة مـــن املنظـــات . 2
اإلقليميـــة والدوليـــة.

تطبيـــق أحـــدث املارســـات اإلحصائيـــة والتقنيـــات الحديثـــة املـــوىص بهـــا . 	
مـــن املنظـــات الدوليـــة.

ـــة 	  ـــامت اإلقليمي ـــع املنظ ـــل م ـــرتاتيجية للتواص ـــة االس ـــة لخط ـــداف املرحلي األه

ـــة: والدولي

تحســـن مســـتوى التواصـــل الخارجـــي مـــع املنظـــات اإلقليميـــة والدوليـــة . 	
عـــى كافـــة املســـتويات بحيـــث يشـــمل املســـئولن األعـــى يف الجهـــة 

ــاء األقســـام والعاقـــات العامـــة. واملـــدراء ورؤسـ
ـــة . 2 ـــة ومتواصل ـــات قوي ـــاء عاق ـــة لبن ـــة بالدول ـــات املعني ـــع الجه ـــيق م التنس

ـــة. ـــة والدولي ـــات اإلقليمي ـــع املنظ م

أساليب وآليات قياس تحقيق األهداف:	 

قياس نسبة استكال ومؤرشات الدولة يف التقارير الدولية.. 	
تقاريـــر . 2 يف  الدقيقـــة  غـــر  الدولـــة  مـــؤرشات  عـــى  التعديـــل  نســـبة 

. ت ملنظـــا ا
مشـــاركة املنظـــات يف الفعاليـــات اإلحصائيـــة التـــي ينفذهـــا الجهـــاز . 	

والجهـــات األخـــرى.
مواكبـــة اإلحصـــاءات بالدولـــة ألحـــدث املارســـات الدوليـــة والتقنيـــات . 	

الحديثـــة.
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الجدول الزمني للوصول للنتائج املستهدفة:	 

األهداف االسرتاتيجية

إيصال بيانات ومؤرشات 
التنمية الوطنية لكافة 

التقارير اإلقليمية 
والدولية

استكال البيانات 
واملؤرشات اإلحصائية 

املطلوبة من املنظات 
اإلقليمية والدولية

تطبيق أحدث املارسات 
اإلحصائية والتقنيات 

الحديثة املوىص بها من 
املنظات الدولية

تحسن مستوى التواصل الخارجي 
مع املنظات اإلقليمية والدولية 

عى كافة املستويات بحيث 
يشمل املسئولن األعى يف 

الجهاز واملدراء ورؤساء األقسام 
والعاقات العامة 

التنسيق مع الجهات املعنية 
بالدولة لبناء عاقات قوية 

ومتواصلة مع املنظات اإلقليمية 
والدولية

الجدول الزمني لتحقيق الهدفاألهداف املرحلية لإلسرتاتيجية
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ــن  ــكل يضمـ ــا بشـ ــن صياغتهـ ــد مـ ــايئ، ال بـ ــل اإلحصـ ــراتيجية التواصـ ــط اسـ ــاح خطـ ــان نجـ لضـ
ــامل. ــق والشـ ــه واملتسـ ــل املوجـ ــداف التواصـ ــذ أهـ ــط لتنفيـ ــكل ومخطـ ــم هيـ تقديـ

الهيكل العام للتواصل اإلحصايئ

حوكمة 
العمليات 
اإلحصائية

التواصل 
والتوعية 

املستمرة 

النتائج املستهدفة 

إتاحة كافة 
قنوات 

التواصل مع 
املنتجني 

واملستخدمني

تلبية كافة 
احتياجات

 املستخدمني 
من البيانات

استخدام 
أحدث 

املامرسات 
والتقنيات يف 
جميع األعامل

رفع أداء 
الكوادر

اإلحصائية يف 
الدولة

ضامن جودة
اإلحصاءات 

الرسمية

التواصل الخارجي
(املستخدمني + املنظامت الدولية)

التواصل الداخيل
(داخل الجهاز + الجهات الرشيكة)

ارساء ثقافة التواصل
والتعاون والشفافية مع الرشكاء

تعزيز الثقة بأهمية
اإلحصاءات الرسمية

زيادة استخدام اإلحصاءات
الرسمية بالدولة وخارجها

الحفاظ عىل مستوى عاٍل من
رىض مستخدمي البيانات 

اإلحصائية
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يقصـــد بالجهـــات الرشيكـــة جميـــع املعنيـــون ممـــن يهمهـــم ويعنيهـــم العمـــل اإلحصـــايئ 
وهـــم عـــى النحـــو التـــايل: 

الجهات الرشيكة يف اسرتاتيجية التواصل اإلحصايئ

الرشكاء

الجهات املنتجة 

للبيانات اإلحصائية

املجتمع

مستخدمي البيانات

الجامعات 

واملعاهد البحثية

املنظامت الدولية 

واإلقليمية

املؤسسات 

اإلعالمية

بيانات إحصائية 

الدعم الفني والتدريب اإلحصايئ

التنسيق املستمر لتطوير العمل

البيانات واملعلومات اإلحصائية 
بحسب نوع االحتياج 

البيانات الوصفية لإلحصاءات

املساهمة يف تحديد مجاالت 
البحث

توفر املعلومات واإلحصاءات

املساهمة يف التحليل اإلحصايئ 
والبحثي

بيانات ومؤرشات بحسب تواريخ 
محددة.

تنفيذ املسوح الدولية

املشاركة الفاعلية يف االجتاعات 
والورش الدولية واإلقليمية

البيانات اإلحصائية الحديثة 

دعوتهم يف الورش واالجتاعات 
وإعطائهم مكانة واإلشادة بهم

البيانات اإلحصائية حسب االختصاص

االلتزام بإطار الجودة اإلحصائية

الربط االلكروين لتبادل البيانات

املساهمة يف تبني ودعم مبادرات 
الجهاز ضمن نطاق اختصاصهم 

املشاركة باآلراء واالقراحات لتطوير 
العمل اإلحصايئ

التعاون مع الجهاز يف اعاله 
املسحية والبحثية

املشاركة يف املسوح والتعدادات 
اإلحصائية

إبداء االقراحات لتطوير العمل 
اإلحصايئ

توفر منصات مرجعية لنتائج 
املشاريع اإلحصائية واإلصدارات

نرش بيانات ومؤرشات دولة قطر 
بشكل صحيح

تزويد الجهاز بأحدث املارسات 
اإلحصائية والتقنيات الحديثة

دعم الجهاز بالخرباء الدولين يف 
بعض الجوانب اإلحصائية

استمرار وزيادة املشاركة والتغطية 
اإلعامية

الشفافية واإليجابية يف التعامل

التغطية اإلعامية للفعاليات 
اإلحصائية يف الوسائل املختلفة

ماذا نريد منهمماذا يريدون منا؟
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املراجع

القرار األمري رقم )0	( لسنة 		20 بإنشاء جهاز التخطيط واإلحصاء.. 	
قانون رقم )2( لسنة 		20 بشأن اإلحصاءات الرسمية 2 / 		20.. 2
ـــر . 	 ـــادئ األساســـية لإلحصـــاءات الرســـمية– 	2 يناي ـــة، املب ـــة العام األمـــم املتحـــدة، الجمعي

.20		
االسراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات الصادرة عن باريس 	2.. 	
إطـــار االتصـــاالت االســـراتيجية للمؤسســـات اإلحصائيـــة الصـــادر عـــن مفوضيـــة األمـــم . 	

املتحـــدة االقتصاديـــة ألوروبـــا.
اإلطار الوطني لجودة اإلحصاءات الرسمية.. 	
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درجة التقييم

غر موافق بشدة

غر موافق

محايد

موافق

موافق بشدة

1

2

3

4

5

تعتـــرب إســـراتيجية التواصـــل اإلحصـــايئ داعـــاً أساســـياً للعمـــل اإلحصـــايئ بالدولـــة وتنفيـــذ 
ـــط  ـــدم خط ـــوي يخ ـــايئ ق ـــام احص ـــاء نظ ـــاء وبن ـــر اإلحص ـــاء لتطوي ـــط واإلحص ـــاز التخطي ـــة جه خط
ــاملة  ــتبيان كأداة مراجعـــة وتقييـــم شـ واســـراتيجيات التنميـــة الوطنيـــة. ويـــأيت هـــذه االسـ
وممنهجـــة للمارســـات واألنشـــطة التـــي تقـــوم بهـــا الجهـــة يف مختلـــف جوانـــب التواصـــل 
اإلحصـــايئ وذلـــك بهـــدف الوقـــوف عـــى نقـــاط القـــوة والضعـــف )واملخاطـــر( يف تلـــك 
املارســـات واألنشـــطة ، وبالتـــايل تحديـــد إجـــراءات التحســـن املمكنـــة، ومـــن ثـــم متابعتهـــا 
ـــن  ـــبه م ـــا تكتس ـــراً مل ـــا، نظ ـــطة وتطويره ـــذه األنش ـــن ه ـــة لتحس ـــذ خط ـــع وتنفي ـــال وض ـــن خ م
ــان  ــاً لضـ ــراً رضوريـ ــد أمـ ــا يُعـ ــو مـ ــع، وهـ ــايئ يف املجتمـ ــي اإلحصـ ــع الوعـ ــة يف رفـ أهميـ
ـــة أو فيـــا  ـــات واملعلومـــات اإلحصائي ـــاج البيان نجـــاح العمـــل اإلحصـــايئ ســـواًء فيـــا يتعلـــق بإنت

يتعلـــق باســـتخدامها.

استبيان تقييم مدى توافق أداء الجهات

مع أهداف ومتطلبات اسرتاتيجية التواصل اإلحصايئ
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األهداف 

االسرتاتيجية

رفع مستوى 
التواصل الداخيل 

بن جميع 
املستويات 

الوظيفية بالجهة

تطوير الكوادر 
اإلحصائية بالجهة

ارشاك حقيقي 
ومستمر لجميع 

موظفي اإلحصاء 
لتطوير اإلحصاء

إرساء الثقافة 
بأهمية دور كل 

موظف يف الجهة

التواصل من خال 
تسهيل تبادل 

املعلومات عرب 
املستويات املختلفة 

رفع أداء املوظفن 
اإلحصائين 

تعميم استخدام 
التقنيات الحديثة 

يف جميع االعال 
اإلحصائية

إرشاك املوظفن يف إعداد خطط وآليات العمل 
وأهدافها االسراتيجية والتي تحقق اسراتيجية 

ورؤية ورسالة الجهة

اتخاذ االجراءات التحسينية والتطويرية بناًء 
عى التغذية الراجعة من املوظفن من 

مصادرها املختلفة مثل )االجتاعات، الشكاوى 
واالقراحات، استبيانات رىض املوظفن(

التنسيق بن موظفي ادارات الجهة لارتقاء 
بجودة و فعالية املشاريع املنجزة

تنظيم اإلدارة لقاءات دورية )شهرية/ ربع 
سنوية/ سنوية( الطاع املوظفن عى آخر 

املستجدات

متكن املوظفن من حيث خال تفويض 
الصاحيات وتوفر االدوات واملعلومات الازمة 

للموظفن للقيام باملهام املناطة بهم

استخدام كافة أساليب وقنوات التواصل 
مع املوظفن بشكل دوري للتعرف عى 

احتياجاتهم ومتطلباتهم والعمل عى اتاحتها

معرفة موظفي الجهة مبهامهم وتفهمهم 
ملتطلبات العمل وقدرتهم عى إمتام املطلوب

اتاحة الفرصة للتمثيل الداخيل بن اإلدارات 
والتمثيل الخارجي للمؤسسة بن املوظفن كُل 

حسب إختصاصه

تشجيع املوظفن ومساندتهم لتقديم االفكار 
االبداعية و املشاركة يف عمليات التطوير 

والتحسن املستمر

تطبيق آليات عمل لتشجيع املوظفن عى 
تبادل املعرفة واملعلومات وتحقيق مبدأ الحوار 

والتواصل الفعال داخل الجهة بجميع أقسامها 
ووحداتها

عقد ورش عمل تدريبية يف كافة املجاالت 
االحصائية املختلفة بشكل دوري 

تطبيق  نظام مبني عى معاير محددة لتقييم 
أداء املوظفن بشكل دوري، ومشاركة نتائج 

عملية التقييم مع املوظفن بشفافية

توفر عدد مناسب من أجهزة الحاسوب 
واالنظمة التقنية الحديثة التي تضمن وصول 

املوظفن واملعنين إىل املعلومات الصحيحة 
ويف الوقت املناسب المتام العمل واملهام

 توفر وسائل الكرونية مشركة لتبادل البيانات 
واملعلومات االحصائية داخل الجهة

االطاع عى املعاير وأساليب مؤسسات 
إحصائية ناجحة مشابهة لعمل الجهة محليا 
ودوليا  فيا يتعلق يف استخدام التقنيات 

الحديثة 

األهداف املرحلية

لإلسرتاتيجية

أوالً :خطة التواصل االسرتاتيجي الداخيل

التقييم املالحظاتاملتطلب
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األهداف 

االسرتاتيجية

زيادة استخدام 
البيانات اإلحصائية

تعزيز جودة البيانات 
اإلحصائية 

زيادة االعتاد عى 
السجات اإلدارية 

كمصدر رئييس 
لإلحصاءات الرسمية

تطوير البنية التحتية 
الرقمية

إرساء ثقافة التواصل 
لرفع فعالية النظام 

اإلحصايئ وتقليص 
الفجوة بن مكوناته

متكن وتفعيل مكونات 
النظام اإلحصايئ 

بالدولة

تعزيز جودة 
البيانات اإلحصائية 

تحقيق الربط 
االلكروين بن الجهة 

وباقي الوحدات 
املنتجة لإلحصاءات 

بالدولة

تعميم استخدام أحدث 
املارسات اإلحصائية 

والتقنيات الحديثة 
يف جميع االعال 

اإلحصائية

فتح جميع قنوات 
التواصل بن أعضاء 

النظام اإلحصايئ 
بالدولة لرفع فعاليته 

وتكامله

 تنسيق ومواءمة مع املنتجن االحصائية االخرين حول 
اتساق البيانات املنتجة

 تطبيق منهجيات وإجراءات محددة وواضحة لضان 
التغطية الشاملة للبيانات اإلحصائية املطلوبة محلياً 

ودولياً، وضان اتساقها مع املنتجات اإلحصائية ذات الصلة 
باملؤسسات األخرى

تطبيق آليات لتسهيل التعاون بن الجهة وباقي أعضاء 
النظام االحصايئ الوطني من اجل تحسن أدائه

 وجود قواعد بيانات مشركة لتبادل البيانات مع الوحدات 
االدارية اإلحصائية يف الوزارات والجهات الحكومية 

وضوح املعلومات والبيانات والوثائق واألدلة التي توفرها 
الجهة للرشكاء 

توفر وثائق عن التدابر املتخذة لضان الجودة لدى 
الجهة

توفر تقارير عن الجودة واتاحتها للجميع 

تطبيق خطة لضان الجودة: أي نظام يصف معاير العمل، 
والتزامات رسمية ومجموعة من اإلجراءات ملراقبة الجودة 
ملنع وقوع أخطاء، وتقييم مؤرشات الجودة يف كل مراحل 

العملية اإلحصائية.

توثيق لإلجراءات اإلدارية والفنية لعملية استخدام 
السجات اإلدارية يف حال استخدامها كمصدر للبيانات باي 

نشاط أو عمل او مرشوع إحصايئ بالجهة

وجود ربط الكروين مع الجهات االخرى

 تطبيق  أليات توجيهية لتبادل السجات اإلدارية أو غرها 
من البيانات بن أعضاء النظام اإلحصايئ الوطني.

وجود اتفاقيات رسمية لتبادل البيانات بن الجهات املنتجة 
للبيانات االحصائية بالدولة و جهاز التخطيط واالحصاء.

وجود آلية وبنية مناسبة لتكنولوجيا املعلومات، يتم 
تحديثها ومراجعتها بانتظام.

 مراجعة استخدام تقنيات املعالجة اآللية بانتظام.

 استخدام أنظمة موحدة لربامج وإجراءات العمليات 
اإلحصائية.

يتم تطويرأدلة الستخدام تكنولوجيا املعلومات كوسائل 
إلكرونية لجمع وتبادل البيانات.

تخذ الجهة باستمرار اإلجراءات الازمة لتحسن العمليات 
والخدمات اإلحصائية املقدمة للرشكاء

يتم تقيم فعالية وسائل االتصال املستخدمة من قبل 
الوزارة مع رشكائها بشكل دوري

وجود تنسيق بن الجهة وباقي أعضاء النظام اإلحصايئ 
الوطني لتوحيد استخدام املفاهيم والتعاريف والتصانيف 

اإلحصائية، والعمل عى تحديثها بشكل مستمر

األهداف املرحلية

لإلسرتاتيجية

ثانياً : خطة التواصل االسرتاتيجي مع الرشكاء

التقييم املالحظاتاملتطلب
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األهداف 

االسرتاتيجية

تعزيز املعرفة 
اإلحصائية والوعي 

لدى املجتمع 
بأهمية اإلحصاء 

إرساء ثقافة 
التواصل والشفافية 

مع املجتمع

تعزيز الرشاكات 
االسراتيجية بن 
الجهة ومكونات 

املجتمع

تحسن الدعوة لزيادة 
التعاون مع الجهة

رفع الوعي 
اإلحصايئ يف 

املجتمع

ارشاك مستخدمي 
البيانات اإلحصائية يف 

العمل اإلحصايئ

تلبية كافة احتياجات 
املستخدمن للبيانات 

اإلحصائية

تغطية جميع الفعاليات االحصائية وإيصال رسالة 
الجهة للرأي العام

وجود الدعم اإلعامي لكافة املؤمترات 
والندوات املحلية واإلقليمية والدولية التي 

تعقد بالجهة

تقديم الدعم الفني للجهات عند تنفيذهم 
لألعال اإلحصائية وتبادل الخربات يف هذا 

املجال

يتم تقيم الوسائل التي تطبقها الوزارة للتوعية 
بدورها وخدماتها

توفر خطة معتمدة يف الجهة إلدارة العاقات 
اإلعامية.

 االستجابة ملتطلبات واحتياجات وسائل اإلعام.

 مساهمة  وسائل اإلعام يف التغطية اإلعامية 
ونرش املنتجات اإلحصائية.

يتم تقيم مدى رىض مستخدمي البيانات 
واملنتجات اإلحصائية التي تنتجها الجهة، من 

خال االستبيانات أو أحد الوسائل املتاحة األخرى

يتم إجراء مناقشات دورية بن اإلدارة العليا 
بالجهة واملستخدمن الرئيسين لبيانات 

ومنتجات الجهة اإلحصائية

يوجد تنسيق مع الجهات عند إعداد اإلحصاءات  
املتعلقة يف مجال عملهم

تطبيق آليات لتحديد احتياجات املستخدمن 
وربط البيانات املنتجة باحتياجاتهم

التشاور املنتظم بن الجهة وباقي منتجي 
اإلحصاءات الرسمية ومقدمي البيانات بالدولة

تزفر آليات مناسبة لخدمة احتياجات املستخدمن 

رصد ردود الفعل من املستخدمن واستخدامها 
لتغذية خطط العمل 

األهداف املرحلية

لإلسرتاتيجية

 ثالثاً: خطة التواصل االسرتاتيجي التوعوية

التقييم املالحظاتاملتطلب
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األهداف 

االسرتاتيجية

إيصال بيانات 
ومؤرشات التنمية 

الوطنية لكافة 
التقارير اإلقليمية 

والدولية و 
استكال البيانات 

واملؤرشات 
اإلحصائية املطلوبة 

من املنظات 
اإلقليمية والدولية

تطبيق أحدث 
املارسات 

اإلحصائية والتقنيات 
الحديثة املوىص 

بها من املنظات 
الدولية

تحسن مستوى 
التواصل الخارجي مع 
املنظات اإلقليمية 
والدولية عى كافة 

املستويات بحيث 
يشمل املسئولن 
األعى يف الجهة 

واملدراء ورؤساء 
األقسام والعاقات 

العامة 

التنسيق مع 
الجهات املعنية 

بالدولة لبناء 
عاقات قوية 

ومتواصلة مع 
املنظات 

اإلقليمية والدولية

وجود قنوات اتصال وتواصل  فعالة مع املنظات الدولية 
)املكاملات الهاتفية ، أو الرسائل االلكرونية ، الخطابات 

الرسمية(

وجود روزنامة لإلصدارات  ونرشها. تلك الروزنامة متيز بن 
مختلف أنواع اإلصدارات وإجراءاتها كالبيانات الصحفية، 

والتقارير اإلحصائية / الجداول الخاصة، والنرشات العامة.

تنسيق الجهة مع املنظات لتلبية احتياجاتهم من 
اإلحصاءات وأخذ اقراحاتهم عند القيام بتتطوير احصاءات 

جديدة

وجود منسقي اتصال بن الجهة واملنظات اإلقليمية أو 
الدولية املعنية 

تتبادل الجهة الخربات اإلحصائية واالستفادة من الدعم 
الفني املقدم من املنظات اإلقليمية والدولية 

عقد الورش واالجتاعات الدورية بالتعاون مع املنظات 
الدولية

األهداف املرحلية

لإلسرتاتيجية

رابعاً: خطة التواصل االسرتاتيجي مع املنظامت الدولية

التقييم املالحظاتاملتطلب
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