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مالحظات أولية حول العروض

الفئة المستهدفة 

ة تم اعدادها خصيصا للمشتغلين في األنظمة اإلحصائية العربية وتحديدا في هياكل المساندة واقسام الجود
.والتخطيط والقيادة التي تساهم في تطوير العمل االحصائي بشكل عام

خلفيتهم ؟

احصائيين وغير احصائيين يشتغلون بمخلف المستويات وبمختلف األقسام بأجهزة اإلحصاء 
.الوطنية ومنهم ذوو خلفية تقنية و آخرون بخلفية تدبيرية

مواد العروض مصاغة لتستجيب لحاجيات اغلب المشاركين بعد اجراء استقصاء بسيط لدى 
. المشاركين بالدورة

.يمكن التعمق فيها في دورات الحقة

22آذار، 230



المواد

 تذكير بمفاهيم مرتبطة بالموضوع
رهانات الجودة في مجال اإلحصائيات الرسمية
ةاألسس المرجعية للجودة في مجال اإلحصائيات الرسمي
 اإلطار المرجعي لتدبير الجودة في مجال اإلحصائيات

الرسمية
اآلفاق والتحديات : أسئلة متنوعة حول الموضوع

22آذار، 330



تذكير بمفاهيم مرتبطة بالموضوع

22آذار، 430



(1)تذكير بمفاهيم مرتبطة بموضوع العرض 

الجودة

مجموع الخصائص والصفات

اجراء/عملية/خدمة/منتوج
تلبية /متطلب/استجابة لشرط

تحقيق هدف/غرض



(2)تذكير بمفاهيم مرتبطة بموضوع العرض 

مفهوم غير محدد بصفة نهائية وموحدة•

يختلف حسب السياق وحسب االستعمال•
وحسب الزمان و المكان

ظل أساسا مرتبطا بمنظومة المبادئ •
األساسية المنظمة لها

ة اإلحصائيات المنتج"عموما يمكن وصفها •
ر والمستغلة والمنشورة اعتمادا على معايي
المبادئ األساسية لإلحصائيات الرسمية

"لألمم المتحدة

مفهوم 
اإلحصائيات 

الرسمية



(3)تذكير بمفاهيم مرتبطة بموضوع العرض 

QMS:   الجودة  تدبير نظام-

QAS:  الجودة  تأكيدنظام -

QCS:الجودة اإلحصائية مراقبةنظام -

QES:الجودة   تقييمأنظمة -



رهانات الجودة في مجال اإلحصائية 

22آذار، 830



رهانات الجودة في مجال اإلحصائيات 
الرسمية

رهانات الجودة في مجال اإلحصائيات الرسمية 

بناء القرارات على 
أسس علمية وسليمة

كسب ثقة المستعملين
ضمان االستمرارية في 

الوجود
المساهمة في تنشيط 

الحياة السياسية 

سوقالتموضع في 
البيانات و الصمود أمام 

المنافسة بشتى 
أصنافها



األسس المرجعية للجودة في مجال 

اإلحصائيات الرسمية

22آذار، 1030



أهم األسس المرجعية

المبادئ األساسية لإلحصائيات الرسمية•

DQAF: صندوق النقد الدولي•

دليل األطر الوطنية لضمان الجودة•

الميثاق  اإلفريقي لإلحصاء : اإلتحاد اإلفريقي •

مدونة الممارسات األوروبية في مجال اإلحصاء : ليوروستاتا•

•OECD الممارسات اإلحصائية الجيدة

22آذار، 1130مدونة الممارسات الجيدة لإلحصاء ألمريكا الالتينية و دول منطقة الكاريبي•



اإلطار المرجعي لتدبير الجودة في
:مجال اإلحصائيات الرسمية 

اإلحصائيات لضمان جودةإلطارالوطنيدليل ا
الرسمية



السياق

22آذار، 30 13

لميةالعاسياساتللحيويةواجهةهيالمتحدةباألممواالجتماعيةاالقتصاديةالشؤونإدارة

تالمجاالفيالقسميعمل.الوطنيالمجالوالعالميةوالبيئيةواالجتماعيةاالقتصادية

:التاليةالرئيسية

(iيةواالجتماعاالقتصاديةوالمعلوماتالبياناتمنواسعةمجموعةويحللويصدريجمع

تركةالمشالمشاكللدراسةالمتحدةاألممفياألعضاءالدولعليهاتعتمدالتيوالبيئية

؛السياساتخياراتوتقييم

(iiساراتمبشأنالدوليةالحكوميةالهيئاتمنالعديدفياألعضاءالدولمفاوضاتتيسير

؛الناشئةأوالحاليةالعالميةالتحدياتلمواجهةالمشتركةالعمل

(iiiفيالموضوعةعملهاخططترجمةطرقبشأنالمهتمةللحكوماتالمشورةتقديم

خاللومن،القطريالمستوىعلىبرامجإلىوقممهاالمتحدةاألمممؤتمرات

.اإلقليميةوالمجموعاتللدولالوطنيةالقدراتبناءفيتساهم،التقنيةالمساعدة



السياق

22آذار، 30 14

فيالخمسيندورتهافي،المتحدةلألمماإلحصائيةاللجنةاعتمدت

لإلحصاءاتالجودةلضمانالوطنيةلألطردليالا ،2019مارس/آذار

.المتحدةلألممالرسمية

لتنفيذجهودهافيالبلدانتوجيهفيمهمةمساهمةالدليلهذايمثل

الجديدةالبياناتمصادرذلكفيبما،الجودةلضمانوطنيإطار

أهدافمؤشراتالخاصةواإلحصاءاتالبياناتبالجددالمزودينو

.المستدامةالتنمية



محتويات الدليل واستخداماته 
الغرض والهيكل والمستخدمين واالستخدامات

22آذار، 30 15

جديدةمصادرظهور)للبياناتجديدنظامظهورمعالتعامل:الدليلمنالهدف

التنميةخطةسياقفيالسياساتصنعأجلمنللبياناتجديدةمطالب،للبيانات

موثوقكمصدرئياتاإلحصادورتعزيزفيسيساهممما(2030لعامالمستدامة

:يعنيمما.للمعلومات

ءأمنا"إلى"البياناتمنتجي"منالوطنيةاإلحصائيةالمكاتبدورتحويل

.آخرونينتجهاالتي"البيانات

ضمانلالوطنيالمتحدةاألمموإطارالتوصياتعلىالدليليحتوي:الدليلهيكل

:لتنفيذهعمليةوإرشادات(UN-NQAF)الجودة



22آذار، 1630



:عماالته محتويات الدليل واست
والمستخدمين واالستخداماتلمحتوى والهدف ا

22آذار، 30 17

مستقلبشكلالدليلفصولجميعقراءةيمكن:االستخدامات

منهممؤسساتجودةبضمانالخاصةبالتوصياتالمهتمينللقراءموجه:الثانيالفصل
.الجودةوضماناإلحصائيالعملمأسسةأجل

تكييفأولتبنيللوكاالتاإلحصائيةالجودةلضمانشاملإطاريقدم:3الفصل

الحاليةأطرهامعالمقارنةأوالخاصةمنظماتها

إطارلتنفيذإرشاداتتقديم:8-4الفصولNQAFمستقلبشكلقراءتهاويمكن

.الدليلمنأخرىأجزاءوعنالبعضبعضهاعن

لىعالبياناتجودةلضمانالعالمياإلحصائيالنظامداخلالتعاونيتناول:9الفصل
ال،للبياناتالدوليةاتالمقارنإمكانيةإلىالحاجةمراعاةمع،العالميالمستوى

2030عامأفقفيالمستدامةالتنميةخطةسياقفيسيما



محتويات الدليل واستخدامه 
في إدارة الجودةاتمقدم

22آذار، 30 18

ماشيءخصائصمنمجموعةبهاتفيالتيالدرجةهي"الجودة":الجودةتعريف

.بالمتطلبات

وذلك،هدفللمناسبااأوللغرضمناسبااالجودةتعريفيكون،اإلحصائيةالمنظماتحالةفي

ختلفةالماالحتياجاتبينيوازنملموسمفهوماقتراحضمانمعالمستخدمينالحتياجاتوفقاا

.للمستخدمين

االجودةإدارةأطرتوفر:الجودةوتدبيرالجودةإدارةأطر .دةالجوإلدارةكأساسمتسقاانظاما
SixوISOمثلمنظمةأيعلىالمطبقةالعامةالجودةإدارةأطرمنالعديدهناك

SigmaوLeanوLean Six Sigma.تؤكد،المثالسبيلعلىISOإصدارعلى

Sixتركزبينما،"العمليات"وتوحيدالشهادات Sigmaالمنتجات"جودةمراقبةعلى/
.اإلحصائيةاألساليبباستخدام"المخرجات

ايوفر:الدليلمنلغرضا وجودةثقةيضمناإلحصائيةالجودةإلدارةوشامالا متماسكاانظاما

.الرسميةاإلحصاءات



محتويات الدليل واستخدامه
مصطلحات الدليل

22آذار، 30 19

:الدليلهذافيالمستخدمةالهامةالمصطلحاتلبعضتعريفاتأدناهالقائمةتوفر

يلمستخدمتسمحاإلحصائيةللبياناتمخصصةواجهة:التطبيقاتبرمجةواجهة

معودمجها،الخاصةأنظمتهمفيإحصائيةوكالةمنالبياناتبدمجاإلحصاء

)البياناتلنشرجديدةالياتووتطبيقاتخدماتوإنشاءالخاصةبياناتهم

رعناصخاللمناإلحصائياإلنتاجيغطينظام:المشتركاإلحصائياإلنتاجهندسة

،العامةاإلحصائيةالمعلوماتنموذجبواسطةالمحددةوالعملياتالمعلومات

للعملياتالعامالنموذجوإجراءات،اإلحصائيةللمنظماتالعامالعملونموذج

.اإلحصائية

عنداإلحصاءاتمصطلحالدليلهذايستخدم،عامبشكل:واإلحصاءاتالبيانات

إلىاإلشارةعندالبياناتومصطلحاإلحصاءإنتاجعمليةمخرجاتأحدإلىاإلشارة

.عمليةالفيالمدخالت



محتويات الدليل واستخدامه 
مصطلحات الدليل

22آذار، 30 20

معةالفاعلالجهاتمنعددفيهيتفاعلنظام:للبياناتالبيئيالنظام

.واستغاللهاوإنتاجهاالبياناتلتبادلالبعضبعضها

مقدميبينالكتيبهذايميز:اإلحصاءاتومنتجوالبياناتمقدمو

(يبينالمستجمثل)اإلحصاءاتإنتاجعمليةفييساهمونالذينالبيانات
اينتجونالذين،اإلحصاءومنتجي .إحصائياامنتجا

للغرضاوفقا بياناتمصادرثالثةبينالدليلهذايميز:البياناتمصادر

البياناتومصادر،تجميعهاعنالمسؤولةالجهةقبلومنمنها

وبيانات؛اإلداريةالبياناتمصادر؛المسوحاتمثلاإلحصائية

.األخرىدراالمص



محتويات الدليل واستخدامه 
مصطلحات الدليل

22آذار، 30 21

وسائلبالتوفيرهايتمالتيالرقميةالبيانات:المفتوحةالبيانات

ااستخدامهوإعادةالستخدامهاالالزمةالمميزةوالقانونيةالتقنية

أيوفيوقتأيفيشخصأيقبلمنبحريةتوزيعهاوإعادة

.مكان

يفالمتأصلةالخصائصمنمجموعةبهاتفيالتيالدرجة:الجودة

.بالمتطلباتشيء

فيةكيتقييمعلىيركزالذيالجودةضمانمنجزء:الجودةتقييم

.الجودةمتطلباتتلبية

رلتوفيالالزمةاإلجراءاتلجميعومنهجيمخططنمط:جودةتأكيد

.بهاالمعمولالمعاييرمعسيتوافقالمنتجبأنكافيةثقة



توصيات بشأن ضمان جودة 
اإلحصاءات الرسمية

22آذار، 30 22

المتحدةاألممتوصياتهيالفصلهذافيالواردةالتوصيات

العشرةالمبادئالىاستنادااإلحصائيةالجودةضمانبشأن

.لةالصذاتالتوجيهيةوالمبادئالرسميةلإلحصاءاتاألساسية

:التوصياتنطاق-2

ومع.ةالرسمياإلحصاءاتمنتجيعلىالتاليةالتوصياتتنطبق

تُعرض،البلدانحددتهاكما،محددةظروففي،ذلك

.ئياتصالإلحاآلخروننمنتجوالليستخدمهاالتوصيات



توصيات بشأن ضمان جودة اإلحصاءات الرسمية

22آذار، 30 23

صاءاتلإلحاألساسيةالمبادئلتنفيذإضافيةتوصياتوتسعرئيسيةتوصياتخمس

:الرسمية

وإنتاجرتطويتحكمالتياألساسيةوالمبادئالقيمبضمان،فعالةتكونلكي،يوصى1)

علىواحترامهاةاتيةوالمؤسسالقانونيةاألطرخاللمنالرسميةاإلحصاءاتونشر

يةاإلحصائالنظمفيالفاعلةالجهاتجميعقبلومنالسياسيةالمستوياتجميع

.الوطنية

وطنيةالاإلحصائيةتشريعاتهافيالجودةضماناجباريةالبلدانتُدرجبأنيوصى2)

.الرسميلالستخداماإلحصاءاتإنتاجعلىتنصأخرىتشريعاتوفي

االبلدانتضعبأنيوصى3) لتزميوأنالرسميةلإلحصاءاتالجودةلضمانوطنيااإطارا

سميةالراإلحصاءاتلجودةالمستمربالتقييمالوطنياإلحصائيالنظامأعضاءجميع

يفالمستخدمةواإلحصاءاتالبياناتجودةعنفضالا ،عنهاواإلبالغوتحسينها

.االقتضاءحسبالرسميةاإلحصاءاتإنتاج



توصيات بشأن ضمان جودة 
اإلحصاءات الرسمية

22آذار، 30 24

لإلحصاءاتالجودةلضمانالوطنياإلطاربوضعويوصى4)

الجودةلضمانالوطنيالمتحدةاألممإطارمراعاةمعالرسمية

.معهيتماشىبماأوالمماثلةالقائمةالجودةضمانأطرأو

كتبالممستوىعلىالجودةلضمانالوطنياإلطاربتنفيذيوصى5)

.نيالوطاإلحصائيالنظاممكوناتجميععلىوالوطنياإلحصائي
يالوطنالجودةضمانإطاربتطبيقيوصى،ذلكإلىباإلضافة

ئياإلحصاالنظامخارجالمنتجةواإلحصاءاتالبياناتجميععلى

النظاممكوناتأحدودعمبمساعدةنشرهايتموالتيالوطني

جالمفياتلقراراألخذاستخدامهايتمالتيأوالوطنياإلحصائي

.العموميةالسياسة



توصيات بشأن ضمان جودة اإلحصاءات 
الرسمية

22آذار، 30 25

الرسميةلإلحصاءاتالعشرةاألساسيةلمبادئا

مثومن،ديمقراطيمجتمعأيفيالمعلوماتنظامفيعنهغنىالعنصراالرسميةاإلحصائياتتشكل1)

عةالمنفلمعياروفقارسميةإحصاءاتتضعأنالرسميةاإلحصاءاتعنالمسؤولةالهيئاتعلىيجب

.لمواطنيناإشارةرهنوضعهابهدف،تامةبحيادية،متاحةتجعلهاوأنامةالع

عنالمسؤولةالهيئاتعلىيجب،الرسميةاإلحصائيةالمعلوماتفيالثقةعلىالحفاظأجلمن2)

،األخالقيةوالقواعدالعلميةالمبادئسيماوال،بحتةمهنيةاعتباراتأساسعلى،تحددأناإلحصاء

.وعرضهاوتخزينهاومعالجتهااإلحصائيةالبياناتجمعوإجراءاتأساليب

،العلميةرللمعاييوفقاا،توفرأناإلحصائيةاألجهزةعلىيجب،للبياناتالصحيحالتفسيرلتسهيل3)

.تستخدمهاالتيواإلجراءاتواألساليبالمصادرعنمعلومات

.اإلحصائياتاستخداموسوءالخاطئةالتفسيراتعلىالتعليقفيالحقاإلحصائيةللوكاالت4)

،ائيةاإلحصالمسوح)المصادرأنواعجميعمناإلحصائيةلألغراضالمستخدمةالبياناتاستخالصيمكن5)

نأيمكنالتيالبياناتجودةمراعاةمعمصدرهااإلحصائيةالوكاالتتختارأنيجب.(اإلداريةالملفات

.المستجيبينعلىالواقعوالعبءوالتكاليف،وتوقيتها،تقدمها



توصيات بشأن ضمان جودة 
اإلحصاءات الرسمية

22آذار، 30 26

تالهيئاقبلمناإلحصاءاتإنشاءأجلمنجمعهايتمالتيالفرديةالبياناتتكونأنيجب6)

جبويتماًماسرية،اعتباريينأوطبيعيينبأشخاصتتعلقكانتسواء،عنهاالمسؤولة

.اإلحصائيةلألغراضفقطاستخدامها

ؤطرعملتالتياألحكاموجميعوالتنظيميةالتشريعيةالنصوصعلىالجمهورإطالعيجب7)

.اإلحصائيةاألنظمة

،دبلكلداخلاإلحصاءعنالمسؤولةالمختلفةالوكاالتأنشطةتنسيقيتمأنالضروريمن8)

.اإلحصائيالنظاموكفاءةتماسكلضمان

واألساليبوالتصنيفاتللمفاهيمبلدكلفياإلحصاءعنالمسؤولةالوكاالتاستخدامإن9)

اتالمستويجميععلىاإلحصائيةالنظموكفاءةتماسكيعززالدوليالمستوىعلىالمحددة

.الرسمية

تجميعأنظمةتحسينفياإلحصاءمجالفياألطرافوالمتعددالثنائيالتعاونيساهم10)

.البلدانجميعفيالرسميةاإلحصاءات



إطار األمم المتحدة الوطني لضمان 
المبادئ والمتطلبات: الجودة
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رونشوإنتاجبتطويريتعلقفيماالجودةضمانالجودةلضمانالوطنيالمتحدةاألممإطاريتناول

أربعةمنالمتحدةلألممNQAFبـالمرتبطةالجودةومتطلباتمبادئتتكون.الرسميةاإلحصاءات

ةالمؤسسيالبيئةذلكفيبما،اإلحصائيةالمنتجاتإدارةإلىالنظامإدارةمنتتراوح،مستويات

.اإلحصائيةوالعمليات

اإلحصائيالنظامإدارة:أالمستوى

المؤسسيةالبيئةإدارة:بالمستوى

اإلحصائيةالعملياتإدارة:جالمستوى

اإلحصائيةالمنتجاتإدارة:دالمستوى

الجودةضمانإطارواتباعاختيارللبلدانويمكن،إلزاميةليستومتطلباتهاNQAFمبادئ��

وثيقااارتباطااNQAFبـالخاصةالجودةومتطلباتمبادئترتبط،ذلكومع.بهاالخاصالوطني

ياتوالتوصالمتحدةاألممفياألعضاءالدولاعتمدتهاالتيالرسميةلإلحصاءاتاألساسيةبالمبادئ

.2الفصلفيالموضحةالجودةبضمانالمتعلقة



22آذار، 2830



3. المبادئ:الجودةلضمانالوطنيالمتحدةاألممإطار
والمتطلبات

22آذار، 30 29

لهاالداعمةالرسميةلإلحصاءاتاألساسيةوالمبادئالجودةلضمانالوطنيالمتحدةاألممإطارفيالجودةمبادئ



إدارة النظام اإلحصائي:المستوى
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تقومالتيللدولةاإلحصائيةالوكاالتمنالوطنياإلحصائيالنظاميتألف

،بتجميع

يعد.الوطنيةالحكومةعننيابةالرسميةاإلحصاءاتونشرإنتاج

ااجزءا النظامأنحاءجميعفيالمشتركةاإلحصائيةالمعاييراستخدام مهما

:متطلباتلدينامبدألكلمبادئ3لديناولهذا،اإلدارةهذهمن

.الوطنياإلحصاءنظامتنسيق:األولالمبدأ

البياناتومقدميالبياناتمستخدميمعالعالقاتإدارة:2المبدأ

.اآلخرينالمصلحةوأصحاب

اإلحصائيةالمعاييرإدارة:3المبدأ



يةالمستوى إدارة البيئة المؤسس
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التيالمبادئ.اإلحصائياتجودةلضماناألساسيةالمتطلباتأحدالمؤسسيةالبيئةجودةتعد

ةاإلحصائيوالسريةوالشفافيةوالموضوعيةوالحيادالمهنياالستقاللهيضمانهايجب

.المواردوكفايةبالجودةوااللتزام

ونشروإنتاجتطويراإلحصائيةالوكاالتعلىيجب؛المهنياالستقاللضمان:4المبدأ

.غيرهأوسياسيتدخلأيدوناإلحصاءات

رونشوإنتاجتطويراإلحصائيةالمنظماتعلىيجب،والموضوعيةالحياديةضمان:5المبدأ

ميتحيث،منحازةوغيرومحايدةمهنيةوبطريقة،العلمياالستقاللاحتراممعاإلحصاءات

.بإنصافعملينالمستجميعمعالتعامل

الوكاالتوإدارةوحوكمةالرسميةاإلحصاءاتونشرإنتاجشروط،الشفافيةضمان:6المبدأ

لعمومامتناولفياإلحصائية



المستوى إدارة البيئة المؤسسية
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يةحمااإلحصائيةالمنظماتتضمنأنيجب،البياناتوأمناإلحصائيةالسريةضمان:7المبدأ

ىتخفوأن(اآلخرينالبياناتومقدميوالشركاتواألسراألفراد)البياناتمزوديخصوصية

لهمحالمصرغيرالخارجيينأوالداخليينالمستخدمينقبلمنإليهاالوصوليمكنوالهويتهم؛

.اإلحصائيةلألغراضوحصرافقطاستخدامهاسيتمأنهو

نفسهاتكرسأنيجبوالتياإلحصائيةاألجهزةطرفمنجودةالبااللتزامضمان:8المبدأ

ينالتحسقصدومنتظممنهجيبشكلوالضعفالقوةنقاطولتحديدعملهاجودةلضمانوتعمل

.والمنتجاتالعملياتلجودةالمستمر

حةالمتاوالتكنولوجيةوالبشريةالماليةالمواردتكونأنيجب:المواردكفايةضمان:9المبدأ

ا ،كافيةاإلحصائيةألجهزةلل ا كما .حصاءاتلإلونشرهاوإنتاجهاتطويرهالتلبيةوكافية،ونوعا



جزيل الشكر على لطفكم

وحسن متابعتكم 

(  يتبع)
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