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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

22نيسان، 203



المواد

 تذكير بمفاهيم مرتبطة بالموضوع

رهانات الجودة في مجال اإلحصائيات الرسمية

األسس المرجعية للجودة في مجال اإلحصائيات الرسمية

ميةاإلطار المرجعي لتدبير الجودة في مجال اإلحصائيات الرس

اآلفاق والتحديات : أسئلة متنوعة حول الموضوع
22نيسان، 303



إطار األمم المتحدة الوطني لضمان 
المبادئ والمتطلبات: الجودة

22نيسان، 03 4

رونشوإنتاجبتطويريتعلقفيماالجودةضمانالجودةلضمانالوطنيالمتحدةاألممإطاريتناول

أربعةمنالمتحدةلألممNQAFبـالمرتبطةالجودةومتطلباتمبادئتتكون.الرسميةاإلحصاءات

ةالمؤسسيالبيئةذلكفيبما،اإلحصائيةالمنتجاتإدارةإلىالنظامإدارةمنتتراوح،مستويات

.اإلحصائيةوالعمليات

اإلحصائيالنظامإدارة:أالمستوى

المؤسسيةالبيئةإدارة:بالمستوى

اإلحصائيةالعملياتإدارة:جالمستوى

اإلحصائيةالمنتجاتإدارة:دالمستوى

الجودةضمانإطارواتباعاختيارللبلدانويمكن،إلزاميةليستومتطلباتهاNQAFمبادئ��

وثيقًاارتباًطاNQAFبـالخاصةالجودةومتطلباتمبادئترتبط،ذلكومع.بهاالخاصالوطني

ياتوالتوصالمتحدةاألممفياألعضاءالدولاعتمدتهاالتيالرسميةلإلحصاءاتاألساسيةبالمبادئ

.2الفصلفيالموضحةالجودةبضمانالمتعلقة



22نيسان، 503



3. المبادئ:الجودةلضمانالوطنيالمتحدةاألممإطار
والمتطلبات

22نيسان، 03 6

لهاالداعمةالرسميةلإلحصاءاتاألساسيةوالمبادئالجودةلضمانالوطنيالمتحدةاألممإطارفيالجودةمبادئ



إدارة النظام اإلحصائي:المستوى

22نيسان، 03 7

تقومالتيللدولةاإلحصائيةالوكاالتمنالوطنياإلحصائيالنظاميتألف
يعد.الحكومةعننيابةالرسميةاإلحصاءاتونشرنتاجوابتجميع

النظاممكوناتجميعمستوىعلىالمشتركةاإلحصائيةالمعاييراستخدام
ومبادئ3المستوىهذايشمل.اإلدارةهذهمنمهًماجانبااإلحصائي

:متطلبات

.الوطنيئياإلحصانظامالتنسيق:األولالمبدأ

بياناتبالزودينمالوالبياناتمستخدميمعالعالقاتإدارة:2المبدأ

.نواآلخرالمصلحةوأصحاب

اإلحصائيةالمعاييرإدارة:3المبدأ



إدارة البيئة المؤسسية:المستوى

22نيسان، 03 8

التيالمبادئ.اإلحصائياتجودةلضماناألساسيةالمتطلباتأحدالمؤسسيةالبيئةجودةتعد
ةاإلحصائيوالسريةوالشفافيةوالموضوعيةوالحيادالمهنياالستقاللهيضمانهايجب

.المواردوكفايةبالجودةوااللتزام

ونشروإنتاجتطويراإلحصائيةالوكاالتعلىيجب:المهنياالستقاللضمان:4المبدأ

.غيرهأوسياسيتدخلأيدوناإلحصاءات

رونشوإنتاجتطويراإلحصائيةالمنظماتعلىيجب،والموضوعيةالحياديةضمان:5المبدأ

ميتحيث،منحازةوغيرومحايدةمهنيةوبطريقة،العلمياالستقاللاحتراممعاإلحصاءات

.بإنصافعملينالمستجميعمعالتعامل

وإدارةوحوكمةالرسميةاإلحصاءاتونشرإنتاجشروطوضع،الشفافيةضمان:6المبدأ

لعمومامتناولفياإلحصائيةالوكاالت



إدارة البيئة المؤسسية:المستوى

22نيسان، 03 9

حمايةاإلحصائيةاألجهزةتضمنأنيجب:البياناتوأمناإلحصائيةالسريةضمان:7المبدأ

ىتخفوأن(اآلخرينالبياناتومقدميوالشركاتواألسراألفراد)البياناتمزوديخصوصية

لهمحالمصرغيرالخارجيينأوالداخليينالمستخدمينقبلمنإليهاالوصوليمكنوالهويتهم؛

.اإلحصائيةلألغراضوحصرافقطاستخدامهاسيتمأنهو

نفسهاتكرسأنيجبوالتياإلحصائيةاألجهزةطرفمنجودةالبااللتزامضمان:8المبدأ

ينالتحسقصدومنتظممنهجيبشكلوالضعفالقوةنقاطولتحديدعملهاجودةلضمانوتعمل

.والمنتجاتالعملياتلجودةالمستمر

حةالمتاوالتكنولوجيةوالبشريةالماليةالمواردتكونأنيجب:المواردكفايةضمان:9المبدأ

ً ،كافيةاإلحصائيةألجهزةلل ً كما .حصاءاتلإلونشرهاوإنتاجهاتطويرهالتلبيةوكافية،ونوعا



ا

إدارة العملية اإلحصائية: لمستوى ا

22نيسان، 03 10

اإلحصائيةالعملياتفيكامالً احتراماً الدوليةالجيدةوالممارساتالتوجيهيةوالمبادئالمعاييرتُحترم
الدائمالسعيمع،ونشرهاوإنتاجهاالرسميةاإلحصاءاتلصياغةاإلحصائيةالوكاالتتستخدمهاالتي

.لالبتكار

ةاإلحصائيالمنظماتعلىيجب:وإنتاجهااإلحصاءاتصياغةعند.المنهجيةسالمةضمان:10المبدأ

لمعترفاالممارساتأفضلأوتوجيهيةمبادئأومعاييرإلىتستندسليمةإحصائيةمنهجياتاستخدام

.دوليًاالعملبهاالجاريأوبها

داماستختضمنأناإلحصائيةللمنظماتينبغيحيث،التكلفةحيثمنالفعاليةضمان:11المبدأ

ةالمحدداألهدافتحقيقتممدىأيإلىشرحعلىةقادرتكونأنيجبكما.وكفاءةبفعاليةالموارد

.لإلحصاءاتالرئيسيةاألهدافمعومتوافقةمعقولةبتكلفةعليهاالحصولتمقدالنتائجوأن

تدعمناجعةوالالفعالةاإلحصائيةاإلجراءات:المناسبةاإلحصائيةاإلجراءاتضمان:12المبدأ

.اإلحصائياإلنتاجسلسلةمراحلجميعفيبهاالعملويجبالجودة



إدارة المنتجات اإلحصائية:المستوى

22نيسان، 03 11

تستندتيالالبياناتتوفرالتياألسروالشركاتواألفراديعتبر:المجيبينعبئإدارة:13المبدأ

.والمعلوماتالبياناتجودةفيأساسيينمساهميناإلحصائيةالمنتجاتإليها

مالئمةووالموثوقيةوالدقةمةئالمالدرجةخاللمناإلحصائياتإنتاججودةقياسيتم

ةللمقارنوالقابليةواالتساقللمستخدمينوالوضوحالوصولوسهولةالديمومةوالتوقيت

.الزمنعبرومجاليا

أوالمتطلباتباالحتياجاتاإلحصائيةالمعلوماتتفيأنيجب:مةئالمالضمان:14المبدأ

.جودةتوجدالمالحاجةمطابقةبدونانهحيثلمستخدميهاالناشئةأو/والحالية

ونشروإنتاجتطويراإلحصائيةالوكاالتعلىيجب:والموثوقيةالدقةضمان:15المبدأ

.وموثوقيةبدقةالواقعتعكسإحصاءات

لتأخيراتقليلاإلحصائيةالوكاالتعلىيجبحيث:بالمواعيدااللتزامواآلنيةضمان:16المبدأ

.مستمرةدوريةبصفةونشرهااإلحصاءاتإتاحةفي



إدارة المنتجات اإلحصائية: المستوى 

22نيسان، 03 12

لىإبالوصولللسماحالترتيباتاتخاذيجب:والوضوحالوصولإمكانيةضمان:17المبدأ

.ائياتاإلحصسريةتضمنومحددةراسخةلسياسةوفقًا،البحثألغراضالدقيقةالبيانات

مقارنةللقابلةاإلحصاءاتتكونأنوينبغي:للمقارنةوالقابليةاالتساقضمان:18المبدأ

.المجاالتوعبرالوقتبمرور

عنمعلوماتاإلحصائيةالمنظماتتقدمأنيجب:الوصفيةالبياناتإدارة:19المبدأ

تغيراتوالم،المنتجةواإلحصاءاتجمعهاتمالتيللبياناتاألساسيةوالتعريفاتالمفاهيم

ودةجعلىالمؤشراتوكذلك،ومعالجتهاالبياناتجمعومنهجية،المستخدمةوالتصنيفات

.اإلحصائيةالمعلومات



أدوات تقييم وإدارة المخاطر:4الفصل 

.للوكالة اإلحصائيةةتقييم الجودة اإلحصائية هو جزء مهم من نظام إدارة الجودة الشامل
أيًضا تتراوح بين المنتجات اإلحصائية والعمليات التي تؤدي إلى إنتاجها ، ولكنها يمكن أن تشمل

.النظام اإلحصائي والبيئة المؤسسية
تشمل طرق وأدوات تقييم الجودة اإلحصائية•

(للمنتجات والعمليات)مؤشرات الجودة ⮚
تقارير الجودة⮚

استطالعات المستخدم⮚

التقييمات الذاتية والتقييمات الخارجية⮚

، بما في ذلك مراجعات األقران( مراجعات الجودة الداخلية أو الخارجية)التدقيق ⮚

.وضع العالمات والشهادات ⮚
لى ع. من حيث التكلفة أن يتم استخدامها مع بعضها البعضناجع يتطلب االستخدام الفعال وال•

.ستخدمينسبيل المثال ، يمكن أن تستخدم تقارير الجودة كأساس لعمليات التدقيق وتعليقات الم
22نيسان، 03



أدوات تقييم وإدارة المخاطر:4الفصل 

:(الجودةلتقييماألساسيالمستوى)الجودةلتقييماألساسيةاألدوات
:مؤشرات الجودة•

ة إنها عناصر محدد. مؤشرات الجودة لقياس االمتثال لمبادئ ومتطلبات الجودة ذات الصلة( أو تطوير)يجب تحديد 
.وقابلة للقياس للممارسة اإلحصائية يمكن استخدامها لتوصيف جودة اإلحصاءات

شراً يقيسون جودة المنتجات أو العمليات اإلحصائية في عدة جوانب ، على سبيل المثال ، يمكن أن يعطي مؤ✔
شر مثل معدالت االستجابة التي يمكن استخدامها كمؤ)وجودة العملية ( مثل حسن التوقيت)لكل من المخرجات 

(.على الدقة
.تُستخدم مؤشرات الجودة لوصف ومقارنة الجودة بين اإلحصائيات المختلفة وبمرور الوقت✔
.مؤشرات الجودة مهمة إلدارة العملية والتحسين المستمر✔

:تقارير الجودة•
ي في حين أن مستخدمي اإلحصائيات هم الهدف األساس. شرح ومراجعة الخصائص الرئيسية للعملية ومنتجاتها

.لتقرير الجودة ، إال أنهم يمثلون أيًضا أداة تتبع مهمة لمنتجي ومديري اإلحصائيات
:  استطالعات المستخدم•

يجب على الوكالة اإلحصائية استشارة مستخدميها بانتظام حول احتياجاتهم وتصورهم للجودة
22نيسان، 03 14



أدوات تقييم وإدارة المخاطر:4الفصل 
:(عالمستوى)الجودةتقييمدواتأ

عمليات بناًء على المعلومات التي جمعتها الوكالة اإلحصائية باستخدام األدوات المذكورة أعاله ، يمكن تقييم جودة ال
.والمنتجات وربما تصنيفها

الهدف . يمكن أن يتخذ التقييم شكل التقييمات الذاتية أو التقييمات األخرى أو عمليات التدقيق أو مراجعات األقران
-Plan-Doلذلك ، تشكل هذه األساليب جزًءا مهًما من دورة . دائًما هو تحديد الفرص لتحسين العمليات والمنتجات

Check- Act (PDCA).

أي)هي مراجعات شاملة ومنهجية ومنتظمة ألنشطة المنظمة التي تقوم بها المنظمة نفسها : التقييمات الذاتية•
متثال تم تقييم اال. تتم اإلشارة إلى النتائج مقابل نموذج أو إطار عمل(. أولئك المسؤولين عن األنشطة ذات الصلة

.للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية مراًرا وتكراًرا من خالل التقييمات الذاتية

قد يتم إجراؤها أيًضا من قبل مجموعة داخلية ليست مسؤولة عن : التقييمات الداخلية أو الخارجية األخرى•
.اإلحصائيات التي تم تقييمها أو من قبل طرف خارجي

.عملية منهجية ومستقلة وموثقة للحصول على األدلة وتحديد مدى تلبية متطلبات الجودة: التدقيق•
22نيسان، 03تدقيق خارجي يقوم به آخرون يعملون في نفس المجال: مراجعات األقران • 15



أدوات تقييم وإدارة المخاطر:4الفصل 
:والشهاداتالعالماتوضع

يف أو الشهادة غالبًا ما يشار إلى هذا باسم التصن. يمكن مقارنة نتائج التقييم بالمعايير والمتطلبات المحددة
.ويساعد على بناء الثقة والمصداقية في اإلحصاءات الرسمية

.  ةمجموعة من معايير الجودمحال ما من اإلحصائيات أو من العمليات لاستيفاءيهم مدى: وضع العالمات•
.  للعالمة أن تهم منتجا واحدا أو عدة منتجين لإلحصائيات الرسميةيمكن و 

ق يتواف( مثل نظام إدارة الجودة)هو نشاط يقيم ما إذا كان المنتج أو الخدمة أو العملية أو النظام : شهادةال•
.مع المتطلبات المحددة بواسطة معيار معترف به دوليًا أو معايير رسمية أخرى

، ( ISO(نتيجة الشهادة الناجحة هي أن هيئة إصدار الشهادات ، مثل المنظمة الدولية للتوحيد القياسي ✔
.تمنح شهادة للمنظمة

تم تطويرها خصيًصا للوكاالت التي  UN-QNAFوهي تكمل لكنها ليست بدائل ألطر مثل ✔
.اإلحصائية

وهذا يتطلب التوثيق وتقارير . طريقة وأداة متقدمة إلدارة جودة العمليةISOيعتبر اعتماد معايير ✔
ليف هناك فوائد كبيرة ، ولكن هناك أيًضا تكا. الجودة ومؤشرات الجودة والتقييم الذاتي والتدقيق

.مرتبطة بالشهادة
22نيسان، 03 16



أدوات تقييم وإدارة المخاطر:4الفصل 

GSBPMنموذجباستعمالالجودةإدارة

نموذج يصف. يتطلب تحسين جودة المنتجات اإلحصائية تحسين العمليات اإلحصائية
ويحدد مجموعة العمليات التجارية الالزمة ( GSBPM(عملية األعمال اإلحصائية العامة 

قييم إلنتاج اإلحصاءات الرسمية ، وبالتالي يوفر إطاًرا لجودة العملية والتوثيق والت
.والتحسين

22نيسان، 03 17



أدوات تقييم وإدارة المخاطر:4الفصل 

الوصفيةالبياناتإدارة

باستخدام 

GSIM و GSBPM

19و 17و 12: المبادئ

22نيسان، 03 18



أدوات تقييم وإدارة المخاطر:4الفصل 

اإلحصائياتوإنتاجالمخاطرإدارة

تم تطبيق إدارة المخاطر تاريخيا في مجال اإلدارة المالية والسالمة واألمن.

لى يتم تعريف مستوى الخطر المرتبط بالمصدر على أنه احتمال وقوع الحدث ونتائجه أو تأثيره ع
يمكن تعريف األهداف على أنها االمتثال، أي تلبية كل مبدأ من مبادئ الجودة، مثل ضمان . الهدف

).15المبدأ (أو ضمان الدقة ) 7المبدأ (السرية اإلحصائية 
المصدر ،من قد تكون مخاطر األخطاء في بعض اإلحصائيات مرتبطة بمصادر مثل جودة البيانات

ا ، ونظام اإلنتاج وعمليات العمل المتعلقة بجمع البيانات ومعالجته) مثل أخذ العينات(والمنهجية 
.وتحليلها ونشرها

 ر كبير ، يمكن أن يكون لألخطاء تأثيالتي تعتبر تحليالت المخاطر ذات صلة بشكل خاص باإلحصاءات
.مثل مؤشر أسعار المستهلك وإحصاءات التجارة الخارجية واإلحصاءات الديموغرافية

ها تعد أطر إدارة المخاطر والجودة مكملة لبعضها البعض وال ينبغي أن تعمل بشكل مستقل عن بعض
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تطوير وتنفيذ إطار وطني لضمان الجودة: 5الفصل 

كتبالمفيتنفيذهوخطواتالوطنيالجودةضمانإطارتطويرحولشاداتاإلرومليةللع5الفصلخصص
.الرسميةلإلحصاءاتاآلخرينوالمنتجينلإلحصاءالوطني
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وتنفيذ إطاروطني لضمان الجودةصياغة: 5الفصل 

الوطنيالجودةضمانإطارومسؤوليةونطاقغرضتحديد:األولىالمرحلة

.اإلطار الوطني لضمان الجودة هو أداة لضمان الثقة والجودة ، ولضمان بقاء اإلحصاءات الرسمية ذات صلة
 آخر يلزم وفي أي تشريعضمان الجودة في تشريعاتها اإلحصائية الوطنية يُنصح البلدان بتضمين متطلبات

بإنتاج اإلحصاءات لألغراض الرسمية
 ام يلتزم جميع أعضاء النظيوصى بأن تضع البلدان إطاًرا وطنيًا لضمان الجودة لإلحصاءات الرسمية وأن

بيانات لجودة اإلحصاءات الرسمية وتحسينها واإلبالغ عنها ، فضالً عناإلحصائي الوطني بالتقييم المستمر 
التوصية األساسية )41اإلحصاءات المستخدمة في إنتاج اإلحصاءات الرسمية حسب االقتضاء . الجودة والنتائج

؛( 3

نظام العلى مستوى مكونات يوصى بتنفيذ اإلطار الوطني لضمان الجودة من قبل المكتب اإلحصائي الوطني و
باإلضافة إلى ذلك ، يوصى بتطبيق إطار ضمان الجودة الوطني على جميع البيانات . اإلحصائي الوطني

واإلحصاءات المنتجة خارج النظام اإلحصائي الوطني والتي يتم نشرها بمساعدة ودعم أحد أعضاء النظام 
ألساسية التوصية ا)اإلحصائي الوطني أو التي تُستخدم في صنع القرار الحكومي ، حسب االقتضاء والمطلوب 

(.  5رقم 
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تطوير وتنفيذ إطار وطني لضمان الجودة: 5لفصل ا

الجودةلضمانوطنيإطاروتبنيتطويرعملية:الثانيةالمرحلة

.اإلطارواعتمادصياغةلالمؤسسيةالترتيبات
NSSمستوىعلىاإلطارتطويريقودNSOأنيفترض▪
:التاليةالعناصراإلطارلتطويرالالزمةالمؤسسيةالترتيباتتشملقد▪

.المستوىعاليالتزام1)
.الجودةضمانعنمسؤولةتكونلإلحصاءالوطنيالمعهدداخلجودةللوحدةإنشاء2)
.الجودةعملمجموعةإنشاء3)
.NSSمستوىعلىمةاالحكهيئةدور4)
.NSSمستوىعلىاستشاريةهيئةدور5)
.الجودةلضمانقانونيإطاروضع6)
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تطوير وتنفيذ إطار وطني لضمان الجودة: 5لفصل ا
(تابع)الجودةلضمانوطنيإطاروتبنيتطويرعملية:الثانيةالمرحلة

اإلطارواعتمادتطويرأنشطة
والمراجعةالفحصعملياتتشملاألقل،علىواحدةسنةمدةخاللاإلطارصياغتهإجراءيمكن▪

.والموافقة
:التاليةالخطواتالعمليةتتضمنقد▪

.والتنفيذلصياغةلزمنيجدولإعداد1.

.الوطنيةوالممارساتواقعالوتحليلمراجعة2.

.التنفيذوخطةالوطنيالجودةضمانإطارومستخدمياستخدامات3.

.دولياالمتاحةالوثائقوتحليلومراجعةتجميع4.

المرجعياإلطاراختيار5.

.ومحتواهمشروعأول6.

.والمؤشراتالضمانوعناصرالجودةمتطلبات7.

المشروعحولوالمراجعةستشارةاإلمسلسل8.

.واالعتماداألخيرةاللمساتوضع9.
.والنشرتواصلال10.
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تطوير وتنفيذ إطار وطني لضمان الجودة: 5الفصل 

الجودةلضمانالوطنيلإلطارالجودةلضمانالوطنيالمعهدتنفيذ:الثالثةالمرحلة

الرسميةلإلحصاءاتاآلخرينوالمنتجيناإلحصاءات

المتحدةباألممالخاصاإلطاراعتماد:البدايةنقطة

المناسبةيةاتالمؤسسالترتيباتوضع.1

أوليذاتيتقييموإجراءالموظفينتدريب.2

وخارجياداخلياالتواصل.3

هاإجراءاتوتحديدالتنفيذاستراتيجيةتطوير.4

)GAMSOوGSBPMباستخدام(اإلحصائيةالوكاالتوأنشطةعملياتتحليل.5
الجودةلتقييماستخدامهايجبالتيواألدواتاألساليبتحديد.6

متعددةاإلحصائيةوالخطةاإلحصاءتطويرلالوطنيةاإلستراتيجيةفيالتنفيذخطواتدمج.7
السنوات

للعموماثرهايرىأنيمكنسريعةءاتإجراإلىوالسعيالمستمرةالمشاركةضمان.8 22نيسان، 03 24



الوطنيئينظام اإلحصاال-تطبيق ضمان الجودة : 6الفصل 
لىعالوطنيالجودةضمانإطارتنفيذفيالوطنيالمستوىعلىاإلحصائيةالوكاالتدورالى6الفصليتطرق

.الوطنياإلحصائيالنظاممكوناتجميعمستوى
الوطنيةاإلحصائيةللنظميةاتالمؤسسوالترتيباتالتنظيم.أ.6

الوطنيالنظامتنسيقإلىالحاجة▪

المركزيةالتنسيقهيئةمسؤوليات▪

الوطنيالنظاموالمركزيةأمركزيةفيالتفكير▪

.الجودةلضمانوطنيعملإطارتنفيذفيالوطنياإلحصائيالجهازدور.ب.6
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الوطنيئينظام اإلحصاال-تطبيق ضمان الجودة: 6الفصل 

ظومةالمننطاقعلىالتدابيرتنفيذ .ج .6
–

جميععلى مستوى الجودةضماندمج
الوطنياإلحصائيالنظاممكونات

مكونات لالمختلفةالظروفيجب اخذ
اإلعتبارالنظام الوطني ضمن 

تقديم اإلطار لباقي مكونات النظام 
التطبيق الشامل أو مثال في اطار تنفيذ)

التنمية المستدامةكاهدافبرنامج 
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ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة:7الفصل 
من مصادر البيانات المختلفة

أوكليًا(المنتجةلإلحصاءاتبالخاصةالجودةضمانجوانببعضعلىالضوءالفصلهذايسلط
.محددةبياناتمصادرباستخدام)جزئيًا

.تجميعهاعنالمسؤولةللجهةووفقًامنهاللغرضوفقًاللبياناتمصادرثالثةبيندليلالهذايميز•
:األخرىالبياناتوماإلداريةالبياناتومصادرالمسوحاتمثلاإلحصائيةالبياناتمصادر•

األولالمقامفيإنشاؤهاتمالتيالبياناتمنمجموعاتهياإلحصائيةالبياناتمصادر1.
وألهاالتابعةاألجرىلمؤسساتاأوالحكوميةألجهزةاقبلمنالرسميةاإلحصائيةلألغراض

التجميعمهمةلهاتفوضالتي

لألغراضأساسيبشكلإنشاؤهاتمالتيالبياناتمجموعاتهياإلداريةالبياناتمصادر2.
األخرىمكوناتهاأوالحكوميةالوكاالتقبلمناإلدارية

لألغراضأساسيبشكلإنشاؤهايتملمالتيالبياناتجميعهي:األخرىالبياناتمصادر3.
األخرىالخاصةلألغراضأوالتجاريةلألغراضولكن،الرسميةاإلداريةأواإلحصائية
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ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة من مصادر البيانات :7الفصل 
المختلفة

"طلحبمصالمرتبطةالبياناتمصادراألخرىالبياناتمصادرتشمل،عامبشكل:الضخمةالبيانات
أوائيةاإلحصالبياناتمصادرفي،الحاالتبعضفي،بالفعلمدرجةتكنلمما،"الضخمةالبيانات
.اإلدارية

قدهاولكنأخرىبياناتبمصادرالجديدةالبياناتمصادرترتبطماغالبًا:الجديدةالبياناتمصادر
.الوطنيةالظروفعلىاعتمادًا،اإلداريةأواإلحصائيةالبياناتمصادرإلىأيًضاتنتمي

:األخرىالبياناتمصادرقائمة

؛دوليةالالشركاتأوالوطنية-فوقالمنظماتتنجزهاالتيالعالميمستوىعلىالعيناتاستطالعات

أويةالمهنالجمعياتأوالخاصةالمهنيةالمنظماتقبلمنبهاواالحتفاظتجميعهاتمالتيالبيانات
المواطنيولدهاالتيالبيانات؛عامبشكلللربحالهادفةغيرالمؤسسات
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ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة من مصادر البيانات :7الفصل 
المختلفة

سساتالمؤقبلمنبهااالحتفاظأو/ووصيانتهاتجميعهاتمالتيوالسجالتالبيانات
رونيةاإللكتالتجارةسيماوال،اإلحصائيةالوحداتسكانمنكبيًراجزًءاتغطيالتي

تالمؤسساأيًضاولكن،والالسلكيةالسلكيةواالتصاالتاإلعالموسائلومقدمي
كوالبنوالتأمينشركاتمثل،الشركاتأولألفرادمباشرةخدماتتقدمالتياألخرى

.الطيرانوشركات
؛بعدعنواالستشعاراألرضمراقبة

ودةلجالميدانيةالمراقبةمحطاتمثل)المراقبةأنظمةوالموضوعاتيةيةالخرائطأنظمة
(ذلكإلىوما،الهواءوتلوث،المياه

والتجريبية؛العلميةالدراسات/البحث

المواطنيولدهاالتيالبيانات
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ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة من :7الفصل 
مصادر البيانات المختلفة

مصادر البيانات اإلحصائية

محددةةإحصائيومفاهيممحددةالحتياجاتوفقًاالبياناتعلىالحصولإتاحة:الرئيسيةالميزة⮚
.مسبقًا

:اإلحصائيةالبياناتمصادراستخدامتحديات⮚
؛)الربحيةضمان:11المبدأ(اإلنتاجتكلفةارتفاع1.

؛)المواردكفايةضمان:9المبدأ(المواردتوافر2.

)مةئالمالضمان:14المبدأ(بالعيناتوالتعداداتللمسوحاتالمنخفضالتردد3.

؛)المستجيبعبءإدارة:13المبدأ(المعلوماتلتقديمواستعدادهالمستجيبعبء4.

؛)والموثوقيةالدقةضمان:15المبدأ(لمعاينةابالمتعلقةغيرواألخطاءالعيناتأخذأخطاء5.

)المنهجيةالسالمةضمان:10المبدأ(العيناتألخذمعقدةخططإلىالحاجة6.

التقييموالموظفينوإشرافبالتدريبمصحوبًاالجمعأدواتوإنتاجالدقيقالتخطيطإلىالحاجة7.
22نيسان، 03.)المناسبةاإلحصائيةاإلجراءاتضمان:12المبدأ(الدقيق 30



ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة . 7الفصل 
من مصادر البيانات المختلفة

مصادر البيانات اإلدارية

حسينوت،التوقيتوتحسين،المستجيبعلىالعملعبءوخفض،التكلفةحيثمنالفعالية:الرئيسيةالميزة⮚
.للغايةمفصلةبياناتعلىالحصولعلىقدرتهخاللمنوالموثوقية،والدقة،المالءمة

:الرئيسيةالجودةقضايا⮚
مختلفومسؤولياتبأدواريتعلقفيماللوضوحالمتكررواالفتقار،البياناتحاملي/مالكيمعالكافيغيرالتعاون1.

إدارة:2والمبدأ،الوطنياإلحصائيالنظامتنسيق:1المبدأ(الوصولفيالقانونيةوالصعوباتالمصلحةأصحاب
؛)المصلحةأصحابوغيرهمالبياناتومقدميالبياناتمستخدميمعالعالقات

المعاييرإدارة:3المبدأ(وتصنيفاتهاوتعريفاتهااإلحصائيةالمعاييرلمفاهيمالمتسقغيرأوالمتسقغيراالستخدام2.
؛)اإلحصائية

؛)بالجودةااللتزامضمان:8المبدأ(اإلداريةالبيانات)منتجي(مالكيجانبمنبالجودةصريحالتزاموجودعدم3.

الظواهراسلقيالمستخدمةاإلحصائيةالمفاهيمالغالبفياإلداريةالبياناتمصادرعليهاتقومالتيالمفاهيمتعكسال4.
22نيسان، 03؛)المالءمةضمان:14المبدأ( 31



ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة من مصادر :7الفصل 
البيانات المختلفة

صادر البيانات اإلداريةم

:الرئيسيةالجودةقضايا⮚
لبياناتاوتكاملاالرتباطوتسجيل،اإلداريةالبياناتمصادرإلىالوصولإدارةعندوالفنيةالمنهجيةالصعوبات5.

:12أالمبد(اإلحصائيةالمصادرمنالبياناتمعوالتكاملالبياناتونقل،المتعددةاإلداريةالبياناتمصادرمن
؛)المناسبةاإلحصائيةاإلجراءاتضمان

سريةضمان:7المبدأ(التفصيليةاإلحصاءاتنشرعندالفرديةالبياناتوسريةأمنعلىالحفاظفيالصعوبات6.
؛)اإلحصائيةالبياناتوأمن

ضمان:4المبدأ(البياناتإنتاجكيفيةحولالمعلوماتونقص،اإلحصائياإلنتاجعمليةفيوالتحيزالتدخل7.
البياناتإدارة:1والمبدأالشفافيةضمان:6المبدأ،والموضوعيةالحيادضمان:5المبدأ،المهنياالستقالل
؛)الوصفية

أو/وائيةاإلحصالمرجعيةالفترةمنالتحول،المغطاةاومستهدفةالفئاتللالزائدةالتغطيةأوالناقصةالتغطية8.
ً المحددغيرالمتأصلالتحيز الدقةضمان:15المبدأ(اإلداريةالبياناتلمجموعةاألصليالغرضعنالناتجكميا

؛)والموثوقية

الدقةضمان:15المبدأ(فقطالعيناتبأخذمتعلقةغيرأخطاءوجودحالةفيالتحيزأخطاءتحديدعلىالقدرةعدم9.
.)والموثوقية
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ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة من مصادر البيانات :7الفصل 
المختلفة

مصادر البيانات األخرى

وفياترةمتوبدوريةتقاريربتقديموالسماح،المواردقيودعلىالتغلبإمكانية:الرئيسيةالميزة⮚
عنبياناتتوليدعلىالقدرة،شيءكلوقبل.موضوعيةأكثرمعلوماتوتوفير،المناسبالوقت

اإلحصائيةالبياناتمصادرباستخدامالتقاطهايستحيلأويصعبالتي)تصنيفات(وجوانبهاالظواهر
.واإلدارية

:الرئيسيةالجودةقضايا⮚
إليهاولبالوصالمتعلقةالقانونيةوالتحدياتاألخرىالبياناتمصادرإلىالوصولمحدوديةتتطلب1.

الوكاالتمثل(البياناتمزوديمعاتفاقيات)اإلداريةللمصادربالنسبةأيًضاالحالهويكونقدكما(
واستدامة؛البياناتهذهبوجودالجهلهذاالىاضف)البحثومعاهدالخاصوالقطاعالحكومية
وأصحابالبياناتومقدميالبياناتمستخدميمعالعالقاتإدارة-2المبدأ(الوقتبمرورالمصدر

؛)اآلخرينالمصلحة

اسيةالقياإلحصائيةوالتصنيفاتوالتعاريفالمفاهيماستخدامعدمأوالمتسقغيراالستخدام2.
واتساقوموثوقيةدقةحولالتساؤلتثيرالتي)اإلحصائيةالمعاييرإدارة-3المبدأ(المعتمدة
المصادرهذهعنالناتجةلإلحصاءاتالمقارنةوقابلية
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ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة من مصادر :7الفصل 
البيانات المختلفة
مصادر البيانات األخرى

:الرئيسيةالجودةقضايا⮚
صولبالوالمتعلقةالقانونيةوالتحدياتاألخرىالبياناتمصادرإلىالوصولمحدوديةتتطلب1.

مثل(اتالبيانمزوديمعاتفاقيات)اإلداريةللمصادربالنسبةأيًضاالحالهويكونقدكما(إليها
واستدامةالبياناتهذهبوجودالجهل؛)البحثومعاهدالخاصوالقطاعالحكوميةالوكاالت
البياناتومقدميالبياناتمستخدميمعالعالقاتإدارة-2المبدأ(الوقتبمرورالمصدر

؛)اآلخرينالمصلحةوأصحاب

ياسيةالقاإلحصائيةوالتصنيفاتوالتعاريفالمفاهيماستخدامعدمأوالمتسقغيراالستخدام2.
يةوقابلواتساقوموثوقيةدقةعنالتساؤلتثيرالتي)اإلحصائيةالمعاييرإدارة-3المبدأ(

؛الناتجةلإلحصاءاتالمقارنة

زامااللتيمكنهموال)للبياناتمالكينأومزودينيكونونقدالذين(البياناتمقدمويخضعال3.
تقاللاالسمثلبهاالمرتبطةاإلحصائيةالجودةومبادئالرسميةلإلحصاءاتاألساسيةبالمبادئ
؛)8المبدأ(بالجودةوااللتزام)4المبدأ(المهني
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ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة من مصادر البيانات المختلفة:7الفصل 

مصادر البيانات األخرى

:الرئيسيةالجودةقضايا⮚
راداألفوخصوصيةسريةتعريضإلىاإلحصائيةلألغراضالبياناتاستخداميؤديأنيمكن4)

؛)اإلحصائيةالبياناتوأمنسريةضمان:7المبدأ(للخطروالشركاتواألسر

مكنويالسكانجميعاالجتماعيةالشبكاتأوالمحمولةالهواتفمثلمصادرمنالبياناتتمثلال5)
ضمان:10المبدأ(إحصائيةألغراضاستخدامهاعنداالختيارفيخطيرةتحيزاتإلىتؤديأن

والدقة:15والمبدأالمناسبةاإلحصائيةاإلجراءاتضمان:12المبدأ،المنهجيةسالمة
؛)الموثوقية

عمليةفيالوضوحوانعداماإلحصائياإلنتاجعمليةفيوتحيزمؤسساتيتداخلهناكيكونقد6)
والمبدأ،والموضوعيةالحيادضمان:5المبدأ،المهنياالستقاللضمان:المبدأ(البياناتإنتاج

؛)الشفافيةضمان:6

لقبمنالمطلوبةالمعلوماتيوفرالوقداإلحصائيةلألغراضالبياناتجمعتصميميتملم7)
قياسهايجبالتيالظواهركافبشكليصفالقدأو)المالءمةضمان:14المبدأ(المستخدمين

؛)والموثوقيةالدقة.)مةئالمالمنالتأكد:15المبدأ(
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ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة من مصادر البيانات المختلفة:7الفصل 

مصادر البيانات األخرى

:الرئيسيةالجودةقضايا
بياناتالمنكبيرلحجمبالنسبةسيماال،واستخدامهاالبياناتإلىالتقنيالوصوليكونقد،

ضمان:12المبدأ(المعلوماتتكنولوجيامجالفيكبيرةومهاراتمواردويتطلبللغايةصعبًا
؛)المناسبةاإلحصائيةاإلجراءات

مروربسكانيةتغيرات،المستهدفينللسكانمفرطةتغطيةأوالتغطيةفينقصيحدثقد
نعناتجمتأصلتحيزيحدثوقد،فيهمرغوبهولمااألساسخطفترةفياختالل،الوقت

ضمان:18والمبدأ،)والموثوقيةالدقةضمان:15المبدأ(البياناتلمجموعةاألصليالغرض
؛)المقارنةوإمكانيةاالتساق

قطفالعيناتبأخذمتعلقةغيرأخطاءوجودعندالتحيزتحديدعلىالقدرةعدمهناكيكونقد
.)والموثوقيةالدقةضمان:15المبدأ(
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ضمان جودة اإلحصائيات المجمعة من مصادر البيانات المختلفة:7لفصل ا

المصادرمصادر بيانات متعددة

سيماالو،الرسميةاإلحصاءاتتجميعفيالمتعددةالبياناتمصادراستخداميتزايد:الرئيسيةالميزة⮚
في،للبياناتالمطلوببالتفصيلواحدمصدراستخداميسمحالقد.المستدامةالتنميةأهدافلرصد
.مختلفةمصادرمنالبياناتدمجطريقعنمفصلةبياناتعلىالحصوليمكنالذيالوقت

:الرئيسيةالجودةقضايا1.

يالت،وطنيةالالحساباتمثل،مركبةإحصاءاتإنشاءسياقفيمتعددةمصادرمنالبياناتمطابقة2.
ديروالتقالتكاملعملياتوجودةوضعهافيالمستخدمةاألساسيةاإلحصاءاتجودةعلىجودتهاتعتمد

فيلفةالمختالتجميعدوراتمنالعينةمسحبياناتدمجطريقعنالمثالسبيلعلى،البياناتتجميع3.
علىبالحصوليسمحمما،مالظاهرةللمالحظاتالفعالالعددزيادةبهدفواحدةبياناتمجموعة
؛دقةأكثرتقديرات

ادرمصمنالجزئيةالبياناتتربطالتيالسجالتربطوإجراءات)البياناتدمج(اإلحصائيةالمطابقة4.
؛مختلفة

كونيأنيحتملولكنالمتغيرلنفسبياناتعلىأكثرأومصدرينيحتويعندما،الهرميالتسلسل5.
.مختلفةقيملهما
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ضمان جودة البيانات واإلحصاءات المتعلقة بمؤشرات :8الفصل 
أهداف التنمية المستدامة

2030عامخطة:المستدامةالتنميةأهدافلمؤشراتواإلحصاءاتالبياناتجودةضمانتحدي▪
هدفًا169وعشرالسبعةالمستدامةالتنميةأهدافتوجهأنينبغي.المستدامةالتنميةألهداف

البيانات"أنقرارهافيالجمعيةواعتمدت.2030عامبحلولالدوليالمجتمعإجراءات
ياسقلتسهيلضروريةستكونوالموثوقةإليهاالوصوليمكنوالتيالجودةعاليةالمصنفة

.المستوياتمختلفعلىالمحرزالتقدم

ستدامةالمالتنميةأهدافبمؤشراتالخاصةواإلحصاءاتالبياناتومنتجيالتنسيقهيئاتدور▪
:المؤشراتهذهجودةلضمان

.المركزيةالتنسيقهيئةباعتبارهلإلحصاءالوطنيجهازال1.

.الوطنيللنظاماألخرىالهيئاتأدوار2.

.المستدامةالتنميةأهدافلمؤشراتواإلحصاءاتالبياناتمنتجيأدوار3.

22نيسان، 03 38



ضمان الجودة في النظام اإلحصائي العالمي:9الفصل 

دانالبلوالتزاماتالتزاماتويحددالعالمياإلحصائيالنظاممنالغرضالفصليصف
علىالمنشورةواإلحصاءاتالبياناتجودةلضمانواإلقليميةالدوليةوالمنظمات

.مشتركبشكلالعالميالمستوى

تمديعأنيجبحيث،جديدًاإلحاًحاالمهمةهذهالمستدامةالتنميةأهدافرصديعطي•
.الوطنيةواإلحصاءاتالبياناتعلىواإلقليميالعالميالرصد

الدولةتبيانابشأنوالدوليةاإلقليميةوالمنظماتالدولبينالنزاعاتبمعالجةيوصى•
المبادئطلبهاتتالتيالمهنيةللمعاييروفقًااإلقليميةأوالدوليةالمنظماتتنشرهاالتي

،ةالدولياإلحصائيةاألنشطةتحكمالتيوالمبادئالرسميةلإلحصاءاتاألساسية
جنةواللالمتحدةلألممالعامةالجمعيةقبلمنالمقدمةالصريحةالتوجيهيةوالمبادئ

الدوليةوالمنظماتالدولقبلمنالمعتمدةالجودةضمانوأطراإلحصائية 22نيسان، 03 39



جزيل الشكر على لطفكم

وحسن متابعتكم 
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