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المحور األول: منظومة العمل اإلحصائي

• العمل اإلحصائي عـمـل فـنـي (تـوجد نظ��ات ومنهجيات علمية في مجاالته) يتم 
تك�يفه بمعا�ير إحصائية صادرة من األمم المتحدة.

• منظومة العمل اإلحصائي (الهيئة - الوحدات اإلحصائية في األجهزة الحكومية - 
وحدات إحصاء في بعض منشآت القطاع الخاص).

• االست�ا�يجيات:

• است�ا�يجية الهيئة، (مجلس اإلدارة).
• االست�ا�يجية الوطنية للتنمية اإلحصائية، (مجلس الو��اء).



المحور الثاني: م�احل التغ�ير في العمل اإلحصائية
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• ويتكون من الخطوات والم�احل التالية:

تقد�ر الحاجة الى التغ�ير:معرفة مصادر التغ�ير:

التغلب على مقاومة التغ�ير:

�نفيذ الخطة خالل
فترة معينة.

• قد يكون مصدر التغ�ير �يئة العمل اإلحصائي الخارجي.
• وقـد يكـون مصـدر التغ�ير هيكل الهيئة والعالقات مع 

عمالء الرقم اإلحصائي واالتصال الداخلي وغيرها.
• قـد يكون مصـدر التغ�ير المنـاخ التنظيمي فـي الهيـئـة 
المتمثل في شعور وإحساس العاملين أو تعقيد األمور 

في الهيئة.

• والمقاومـة أمـر ط�يـعـي مع التغ�ير، 
وكل ما كان التغ�ير ك�ير كلما كانت 
المقـاومة أكـبـر (الخوف من النتائج - 
االلـتـ�امات اإلضافية)، ومـهـم وضـع 
آلـيـات فعـالـة للتعـامل مـع مقاومة 

التغ�ير.

• ويجب األخذ بعين االعتبار العناصر التي قد �تأ�ـر بهـا 
أجــ�اء المنظـمـة وهـي الهيكل التنظيمـي (إعـادة 
تصـمـيـم الـوظـائـف وإعــادة وصف األعمال، تغ�يـر 
الصالحيات والمسؤوليات ،تغ�ير الهيكل التنظيمي).

• ط�يعة العمل الفني (اإلحصائي - التقني).
• كيفية إب�از اُلمنتج اإلحصائي.

تخطيط الجهود الالزمة للتغ�ير:

• ويـكـون ذلـك مـن خلـال تـوضـيـح 
أهــداف التغيـيــر بشـكـل دقـيــق 

يمكن قياسه.

• خـالل تحـديـد الفجـوة الفاصلة �ين 
مـوقـع الهيـئـة اآلن وبـيـن مـا ت��د 

تحقيقه.

تشخيص تحديات المنظمة:

• التحــديــات (أنظـمـة وتشـ��ـعـات، 
أساليب عمل، تقنية، موارد بش��ـة، 

مالية) وغيرها.

وضع است�ا�يجيات التغ�ير:

متابعة �نفيذ الخطة ومعرفـة نواحـي
القوة والضعف فيها وتصحيح المسار.
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المحور الثالث: التحول في العمل اإلحصائي

مخرجات هذه العملية اإلدا��ة، خارطة تحول:  العملية اإلدا��ة يمكن تقسيمها نظ�ً�ا إلى 4 م�احل:

التوجيهالتنظيمالتخطيط
التنسيق 
والتقويم 
والمتابعة

الخطة الزمنية (المحاور)..
(4 إلى 5 سنوات)

أبعاد ومسا�ات
التحول

■ خارطة التحول:

العام 2016:

• فكرة إعداد برنامج
  التحول - البرنامج.

منتصف 2019:

• تحديث برنامج التحول.

2016 - منتصف 2019:

• �نفيذ برنامج التحول.

• التحول يتطلب �ناغم تام �ين مرحلتين:
• مرحلة التخطيط: ف��ق بعقول مختلفة

  وأفكار عدة وخب�ات متنوعة.
• مرحلة التنفيذ: ف��ق عمل متجانس.
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المحور ال�ابع: اإلحصاء على الخارطة الدولية

•  إحصاءات إما لعكس المستوى التنموي في المملكة (دولـيـة أو إقليمـيـة أو محلية) مثل مؤش�ات التنمية المستدامة. 

•  إحصاءات (بناء أو تطو�ر) تواكب التطو�ات التنموية (�ؤية المملكة 2030، ب�امج ال�ؤيـة، است�ا�يجيات الجهات الحكومية).

•  محددات إصدار اإلحصاءات:
• مصادر اإلحصاءات (مسوح - سجالت - �يانات ضخمة).

• أنواع اإلحصاءات:
• إحصاءات تصدرها الجهات الحكومية عن أنشطتها الرئيسة.

• إحصاءات تصدرها الهيئة وفق المعا�ير المعتمدة لإلحصاءات الرسمية (الشعبة اإلحصائية في األمم المتحدة).

• يتم التخطيط إلصدار اإلحصاءات وفق معيا��ن رئيس�ين:
• المتطلبات الدولية واإلقليمية من المؤش�ات اإلحصائية (التفاعل مع المنظومة العالمية).

• االلت�امات الوطنية (مؤش�ات �ؤية المملكة 2030 - ب�امج ال�ؤية).

•  لدينا هدف است�ا�يجي بأن تكون الهيئة "هيئة ذات تميز على الخارطة الدولية" مقارنة باألجهزة اإلحصائية ضمن مجموعة 
دول الـ20.. قبل 4 سنوات تق��ًبا، وفق معـيـار الشمولية والتنوع للمؤش�ات اإلحصائية للمجاالت اإلحصائـيـة، كـان الـتـرتيـب 

(16) ومع نهاية العام 2017 (11) واليوم وصلنا (8) والهدف مع بداية العام 2021 لنكون من أفضل 3 دول.



شكً�ا لكم..


