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  مذكرة توضيحية
 م2011) لسنة  2للقانون رقم ( 

  بشأن اإلحصاءات الرسمية
  

 العام للسكان والمساكن والمنشآت عملية التعداد .1
 جراء التعداد العام مرة كل عشرة سنوات. يكون إ  
 .َيصدر بإجراء التعداد قرار من رئيس جملس الوزراء 
 أقـــــــل مـــــــن الفـــــــرتة املشـــــــار إليهـــــــا  ميكـــــــن اســـــــتثناًء وعنـــــــد وجـــــــود حاجـــــــة ملحـــــــة إجـــــــراء التعـــــــداد يف

  أعاله.
  اصة بالمؤسسات األمنية والعسكريةالبيانات الخ .2

وفقـــــــــاً ألحكـــــــــام هـــــــــذا القـــــــــانون تســـــــــتثىن املؤسســـــــــات األمنيـــــــــة والعســـــــــكرية مـــــــــن تقـــــــــدمي البيانـــــــــات 
مــــــن خــــــالل املــــــوظفني  امليدانيــــــة اإلحصــــــائية املطلوبــــــة مــــــن قبــــــل اجلهــــــاز عنــــــد قيامــــــه جبمــــــع البيانــــــات

  ه اإلحصائية سواء كانت تعداداً أو مسحاً.املكلفني بعمليات
  أو األفراد بالعمليات اإلحصائية قيام الجهات الحكومية أو المنشآت الخاصة .3

ــــــــة  ــــــــد القيــــــــام أو الرغبــــــــة يف تنفيــــــــذ عملي ال بــــــــد مــــــــن احلصــــــــول علــــــــى موافقــــــــة جهــــــــاز اإلحصــــــــاء عن
ص أو األفــــراد إحصــــائية ميدانيــــة مــــن قبــــل اجلهــــات األخــــرى ســــواء كانــــت مــــن القطــــاع العــــام أو اخلــــا

ـــــيت تتطلـــــب  ـــــة ال ـــــة اإلحصـــــائية العملي ـــــاحثني أو خـــــرباء أو أخصـــــائيني، ويقصـــــد بالعملي وســـــواًء كـــــانوا ب
  اخلروج إىل اجلمهور جلمع البيانات واملعلومات.

 وعند احلصول على موافقة اجلهاز للقيام بالعملية اإلحصائية جيب االلتزام بالنقاط التالية:
 حصائي، واالتفاق عليها. ّتبعة من حيث اإلطار اإلاملنهجية املتزويد اجلهاز ب .1
ا.مفاهيم االستمارة املتّ  .2  بعة وعناصرها أو حمتويا
 .بعة عند القيام بالعملية اإلحصائيةالتطبيقات املتّ  .3
ــــــات  .4 ــــــهأســــــلوب العين ــــــك  واملقصــــــود ب ــــــراد وذل ــــــة مــــــن األســــــر أو األف إجــــــراء دراســــــة إحصــــــائية لعين

ســـــــبة املشـــــــاركة يف القـــــــوى العاملـــــــة، وعـــــــادًة مـــــــا جلمـــــــع معلومـــــــات حـــــــول موضـــــــوع معـــــــني مثـــــــل ن
ـــــا  ـــــا تقـــــدم نتـــــائج أكثـــــر دقـــــة يف وقـــــت أقـــــل، باإلضـــــافة إىل أ تســـــتخدم هـــــذه الدراســـــة حيـــــث أ

 تتطلب استخدام موارد أقل مما يتطلبه التعداد.
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  تبادل البيانات اإلحصائية .4
ا بالبيانـــــــات يقـــــــوم جهـــــــاز اإلحصـــــــاء بالتنســـــــيق املســـــــتمر مـــــــع كافـــــــة اجلهـــــــات فيمـــــــا يتعلـــــــق بتزويـــــــده

واملعلومـــــات املطلوبـــــة، فهـــــو يعتمـــــد يف تبـــــادل البيانـــــات مـــــع اجلهـــــات أو األفـــــراد علـــــى الوســـــائل الفنيـــــة 
  التالية:

اســــــــتقبال الطلبــــــــات حــــــــول املعلومــــــــات بالربيــــــــد العــــــــادي أو اإللكــــــــرتوين والــــــــرد عليهــــــــا يف أقــــــــرب  .1
 فرصة.

ـــــة .2 ـــــد اجلهـــــات الطالب ـــــيت ختـــــتص بتزوي ـــــدويل ال ـــــات وحـــــدة التعـــــاون ال واملعلومـــــات اإلحصـــــائية  بالبيان
 ، واليت استحدثت مؤخراً. 

ــــــــــــع  .3 ــــــــــــى  www.qsa.gov.qa اإللكــــــــــــرتوين  اإلحصــــــــــــاء  هــــــــــــازجموق ــــــــــــوي عل ــــــــــــذي حيت وال
ـــــه مباشـــــرةً  ـــــزواره احلصـــــول من ـــــات اإلحصـــــائية، وميكـــــن ل ـــــات  أحـــــدث املعلومـــــات والبيان علـــــى البيان

م.املطلوبة حسب اجملال ذو العال  قة باهتماما
وهــــــــو عبــــــــارة عــــــــن قاعــــــــدة   www.qix.gov.qa موقــــــــع قطــــــــر لتبــــــــادل املعلومــــــــات ( قلــــــــم )  .4

لكرتونيــــة حتتــــوي علــــى سلســــلة فنيــــة مــــن املعلومــــات يف كافــــة اجملــــاالت تعــــود إىل عــــام إمعلومــــات 
ــــــــــدخول مباشــــــــــر 1980 ــــــــــان للموقــــــــــ ةً م، وبإمكــــــــــان الزائــــــــــر واملهــــــــــتم ال ع واختيــــــــــار املعلومــــــــــة والبي

 املناسب له.
قـــــد قـــــام اجلهـــــاز بعمـــــل ربـــــط الكـــــرتوين مـــــع عـــــدة جهـــــات منتجـــــة للبيانـــــات ، ممـــــا يســـــهل عمليـــــة  .5

  تدفق البيانات احلديثة بشكل مباشر . 
  ما هي البيانات السرية .5

ـــــة إ ـــــادئ اإلحصـــــائية الدولي ـــــة املعلومـــــات الشخصـــــية وفقـــــاً للمب ن جهـــــاز اإلحصـــــاء حيـــــرص علـــــى محاي
ن البيـــــان اإلحصـــــائي الســـــّري هـــــو كـــــل بيـــــان فـــــإ، رهـــــا، ووفقـــــا ملـــــا ورد يف القـــــانونيت يعمـــــل يف إطاالـــــ

حيتــــــوي علــــــى معلومــــــة شخصــــــية خاصــــــة بــــــالفرد أو املنشــــــأة، ومــــــن األمثلــــــة العمليــــــة يف هــــــذا الشــــــأن 
 غراض ع املعلومــــــات اخلاصــــــة بــــــأالتطــــــّرق إىل اســــــتخدام البيانــــــات اخلاصــــــة بــــــالفرد أو املنشــــــأة عنــــــد مجــــــ

، ومنهــــــــــا ( االســــــــــم، رقــــــــــم البطاقــــــــــة الشخصــــــــــية، العنــــــــــوان، مســــــــــح اقتصــــــــــادي او اجتمــــــــــاعي أي 
ولكــــــن مجيــــــع ، علــــــى ســــــبيل املثــــــال ال احلصــــــر  م اهلواتــــــف، معلومــــــات عائليــــــة أخــــــرى)الســــــكن، أرقــــــا

هـــــــذه املعلومـــــــات اخلاصـــــــة بـــــــالفرد أو املنشـــــــأة املشـــــــار إليهـــــــا علـــــــى ســـــــبيل املثـــــــال لـــــــن يقـــــــوم اجلهـــــــاز 
يف جمــــــال عــــــرض نتــــــائج املســــــح، وســــــيُتعامل معهــــــا بشــــــكل إمجــــــايل يف بالكشــــــف أو اإلفصــــــاح عنهــــــا 
ن هــــــذه املعلومــــــات الفرديــــــة لــــــن ، وبالتــــــايل فــــــإباملســــــح احملــــــّددخاصــــــة تكــــــوين نتــــــائج عامــــــة لبيانــــــات 

  تستخدم إال يف األغراض اإلحصائية كما ورد يف القانون.
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  ان اإلحصائي والمسائلة القانونيةالبي .6
ــــــــات واملعلومــــــــات الشخصــــــــية ال خيولــــــــه أن ن امــــــــتالك جهــــــــاز اإلحصــــــــاء للكــــــــم اإ ــــــــل مــــــــن البيان هلائ

يســـــتخدمها يف قضـــــية تُثـــــار ضـــــد صـــــاحب املعلومـــــة أو البيـــــان، وذلـــــك مـــــا يضـــــمن موضـــــوعية اجلهـــــاز 
يف اســــــتخدامه اإلحصــــــائي الفــــــين احملــــــض ملــــــا ميتلكــــــه مــــــن معلومــــــات، كمــــــا يضــــــمن حياديــــــة اجلهــــــاز 

ر علــــــى ظـــــفإنـــــه حيا ورد يف القــــــانون، علـــــى مـــــعليــــــه و  الالزمـــــة يف التعامـــــل مـــــع هــــــذه البيانـــــات، وبنـــــاءً 
  اجلهاز استخدام مثل هذه البيانات يف احلاالت التالية:

 اختاذ املعلومة يف ترتيب األعباء املالية. .1
 اختاذ املعلومة دليًال على جرمية معينة. .2
 اختاذ املعلومة أساساً إلجراء أو تصرف أو مسائلة قانونية. .3

 اللجنة اإلحصائية االستشارية .7
ا بشـــــــكل واضـــــــح، تضـــــــمّ  ن القـــــــانون إنشـــــــاء جلنـــــــة إحصـــــــاء استشـــــــارية حـــــــّدد مهامهـــــــا واختصاصـــــــا
  من إنشاء هذه اللجنة يكمن يف التايل: االسرتاتيجيبأن اهلدف  علماً 
 ضرورة وجود جلنة عليا تشرف وتشارك يف تسيري العملية اإلحصائية وطنياً. .1
 عضـــــوية هـــــذه اللجنـــــة، وذلـــــك يف ديناجملتمـــــع املـــــو  ة مســـــامهة القطـــــاع العـــــام، اخلـــــاص،ضـــــرور  .2

لضـــــــمان وجــــــــود تنــــــــاغم وتناســـــــق مــــــــا بــــــــني مجيــــــــع اجلهـــــــات الوطنيــــــــة ذات العالقــــــــة بالعمــــــــل 
 اإلحصائي.

إن إنشـــــاء هـــــذه اللجنـــــة يـــــأيت مســـــايراً للتوجيهـــــات والتوصـــــيات الدوليـــــة، ومتوافقـــــاً مـــــع أفضـــــل  .3
التجــــــارب الدوليـــــــة، حيـــــــث توجــــــد يف أغلـــــــب الـــــــدول جلنـــــــة عليــــــا أو جملـــــــس وطـــــــين أو مركـــــــز 
ـــــى العمـــــل اإلحصـــــائي بشـــــكل عـــــام، باإلضـــــافة إىل وجـــــود أجهـــــزة ومراكـــــز   قـــــومي يشـــــرف عل

 ومكاتب إحصائية.
 ن بجمع البياناتو ن المكلفو الموظف .8

ــــــيت ُتســــــتخدم يف  حرصــــــاً مــــــن جهــــــاز اإلحصــــــاء علــــــى ضــــــرورة انتقــــــاء أفضــــــل املهــــــارات والقــــــدرات ال
ـــــــدان، فإمجـــــــع امل ـــــــات مـــــــن املي ـــــــه ووفقـــــــاً ملـــــــا ورد يف علومـــــــات والبيان ـــــــيس اجلهـــــــاز  ،القـــــــانونن يقـــــــوم رئ

من الشــــــروط الواجــــــب توافرهــــــا يف املــــــوظفني املكلفــــــني جبمــــــع البيانــــــات،  وذلــــــك بإصــــــدار قــــــرار يتّضــــــ
مـــــن قبـــــل املـــــوظفني الـــــذين تتـــــوافر لـــــديهم املهـــــارات الفنيـــــة  مان جـــــودة ودقـــــة املعلومـــــات اجملمّعـــــة لضـــــ

  الالزمة هلذا الغرض.
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  المخالفات والعقوبات .9
حكـــــام هـــــذا القـــــانون تكمـــــن يف وبـــــات قانونيـــــة علـــــى املخـــــالفني ألريع عقأن حكمـــــة الشـــــارع مـــــن تشـــــ

  التايل:
 وجود احتماالت واردة ملمارسات ختالف ما جاء يف أحكام هذا القانون. .1
 احلرص على تأسيس نظام إحصائي يّتسم بالدقة واجلودة. .2
 وجود العقوبات ميثل رادعاً لوقوع خمالفات ألحكام هذا القانون. .3
ة يف املخـــــــــرج العـــــــــام للبيانـــــــــات الـــــــــيت تَنـــــــــُتج عـــــــــن املعلومـــــــــة أو البيـــــــــان غـــــــــري األضـــــــــرار البالغـــــــــ .4

 الصحيح.
  الضبط القضائي: .10

ـــــ ـــــابعني للجهـــــاز ملـــــوظفنيبعض اســـــيكون ل ـــــد  الت ـــــنهم مـــــن حتدي صـــــفة مـــــأمور الضـــــبط القضـــــائي لتمكي
، وذلـــــــك حســـــــب  لقـــــــانون بشـــــــكل مباشـــــــر وبصـــــــفة مســـــــتعجلةوإثبـــــــات مـــــــا خيـــــــالف أحكـــــــام هـــــــذا ا

  ليها القانون. اإلجراءات اليت نّص ع
 


