
استخدام السجالت اإلدارية 
كمصادر للبيانات الخاصة بالقطاع الزراعي 
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اليب ممكًنا إال من خالل تحويل نموذج إنتاج اإلحصاءات من األس" القيام بالمزيد بموارد أقل"لن يكون •
متوفرة بالفعل التقليدية لجمع البيانات إلى استخدامات أكثر كفاءة لسجالت البيانات أو المصادر اإلدارية ال

.والتي يمكن استخدامها لألغراض اإلحصائية
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أهمية البيانات اإلدارية والتحديات التي تطرحها في سياق اإلحصاءات الزراعية

:1994عامفيالمتحدةلألمماإلحصائيةاللجنةاعتمدتهاالتيالرسمية،لإلحصاءاتاألساسيةالمبادئمن5للمبدأوفًقا•
يتعين.اريةإدسجالتأوإحصائيةمسوًحاكانتسواءالمصادر،أنواعجميعمناإلحصائيةلألغراضالبياناتاستخالصيمكن"

،المتحدةاألمم")ينالمستجيبعلىوالعبءوالتكاليفوالتوقيتبالجودةيتعلقفيماالمصدرتختارأناإلحصائيةالوكاالتعلى
2011).

• “data for statistical purposes may be drawn from all types of sources, be they statistical surveys
or administrative records. Statistical agencies are to choose the source with regard to quality,
timeliness, costs and the burden on respondents” (UN, 2011).
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السجالت االدارية

البيانات اإلدارية•

.مجموعة الوحدات والبيانات المشتقة من مصدر إداري

جمع البيانات اإلدارية•

ما . ريةمجموعة األنشطة التي ينطوي عليها جمع ومعالجة وتخزين ونشر البيانات اإلحصائية من واحد أو أكثر من المصادر اإلدا

.يعادل المسح ولكن مصدر البيانات هو السجالت اإلدارية وليس االتصال المباشر مع المستجيبين

ر إليه يُنظ( أو مجموعة من اللوائح)في هذا السياق ، فإن المصدر اإلداري هو سجل الوحدات والبيانات المرتبطة بنظام إداري •

.على أنه مصدر للبيانات اإلحصائية

المصدر اإلداري•

المقابل لها التي يُنظر إلى سجل الوحدات والمعامالت( أو مجموعة اللوائح)الوحدة التنظيمية المسؤولة عن تنفيذ اللوائح اإلدارية 

.كمصدر للبيانات اإلحصائية
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استخدام المصادر اإلدارية والثانوية لإلحصاءات الرسمية

اإلحصائياإلنتاجعمليةكفاءةلتحسينمتزايدةضغوط•
البياناتلجمعالتقليديالمسحلطرق بدائلفيالتفكير•

السكانيالسجلوجود•
قانونيسندتوفر•
الحكوميةللبياناتشبكاتوجود•
الدوليةوالتصنيفاتالمفاهيمتوفر•
•....
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سمات مميزة للبيانات اإلدارية

على عكس )ختلفة الوكالة او المنظمة او الجهة التي توفر البيانات للوكالة اإلحصائية والوحدة التي تتعلق بها البيانات تكون م•
؛( معظم المسوح اإلحصائية

.تجمع البيانات في األصل لغرض غير إحصائي محدد قد يؤثر على معالجة وحدة المصدر•
.الهدف هو التغطية الكاملة للسكان المستهدفين•
.يقع التحكم في األساليب التي يتم من خاللها جمع البيانات اإلدارية ومعالجتها على عاتق الوكالة اإلدارية•
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مصادر البيانات اإلدارية الزراعية

عوائد دورية أو تقارير ؛•
البيانات الضريبية•
سجالت ملكية األراضي ؛•
معلومات عن اإلعانات الحكومية ؛ •
تصدير البيانات ؛ / استيراد •
اإلنتاج الزراعي والمدخالت من المصنعين والموزعين ؛ •
سجالت المزارع وأنظمة التسجيل أو الترخيص األخرى ؛ •
جمعيات المزارعين ؛ •
بيانات الشركات الخاصة ؛ •
بيانات األرصاد الجوية؛ •
وبيانات التتبع ، •
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استخدامات البيانات االدارية

بناء اطار العينات•
تصميم المسوحات•
البيانات اإلدارية في التقدير وكذلك في التصميم•
تعديالت وعوامل عدم االستجابة في المسوح والتعدادات •
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عديدةالفوائد الرئيسية الستخدام مصادر البيانات اإلدارية لتوليد اإلحصائيات فوائد

التكاليففيتوفير•
المستجيبينعلىاالعباءتقليل•

الكليالمستوىعلىالتقديراتكفاءةفيتحسينات•

الجزئيةالبياناتجودةفيتحسينات•

الصغيرةالمنطقةإحصاءات•

الزمنياالطار•
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التحديات والقيود

ضعف القياس/ عدم التوحيد •
تعريفات الوحدات( أ•

تعريفات المتغيرات( ب•
 Codingاالختالفات في أنظمة التترميز ( ج•

عدم السيطرة•

تغييرات في السياسة( أ•
القيود القانونية والسياسية( ب•
إجراءات جمع البيانات( ج•
السرية والتصور العام•
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تغطية السكان والمفاهيم•
التحديات الحسابية والمنهجية•

التحديات الحسابية( أ•
التحديات المنهجية( ب•

السرية والتصور العام•
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الشروط العامة إلنتاج اإلحصائيات القائمة على السجالت االدارية

األساس القانوني•
الموافقة العامة•
أنظمة رموز التعريف الموحدة•
تطوير أنظمة تسجيل شاملة وموثوقة لتلبية االحتياجات اإلدارية•
التعاون بين السلطات اإلدارية•
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الشائعة في معظم البلدان الناميةالمشاكل 

والقدرات؛محدودية الموظفين ( أ)
اإلحصائية؛االفتقار إلى األدوات التقنية والمنهجية ( ب)
التمويل؛عدم كفاية ( ج)
المؤسسي؛االفتقار إلى التنسيق ( د)

السياساتاالفتقار إلى القدرة على تحليل البيانات من منظور ( هـ) .
الحاليةالصعوبة التي يواجهها مستخدمو البيانات في الوصول إلى البيانات ( و)

2021أكتوبر / تشرين اول 12-13



متكاملاستراتيجيات تحسين البيانات اإلدارية الستخدامها في نظام اإلحصاء الزراعي ال

2010دة في عام العالمية لتحسين اإلحصاءات الزراعية والريفية التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحاالستراتيجية 

"تحسين منهجية استخدام البيانات اإلدارية في اإلحصاءات الزراعية

؛المتقدمةالبلدانفيالزراعيةاإلحصاءاتلتحسيناإلداريةالبياناتواستخداملجودةشاملةمراجعة(1)•
البلدانفياإلداريةالبياناتاستخدامفيالمنهجيةالقضايالتحديدالوثائقمنوغيرهاالقطري التقييماستقصاءاتتحليل(2)•

؛النامية
غيرهاو اإلداريةالبياناتلدمجعامةمنهجيةتطوير،المتقدمةالبلدانفيوالتجارب(2)و(1)فيالواردةالنتائجعلىبناء(3)•

؛متكاملوطنيإحصائينظاممنكجزءالمسحبياناتمعالمساعدةالمعلوماتمصادرمن
ذلكوبعد،وتحسينها(3)الفقرةفيوضعهاتمالتيالمنهجيةصحةمنللتحققالبلدانداخللالختبارناميةبلداناختيار(4)•

.الزراعيةاإلحصاءاتفياإلداريةالبياناتلدمجالناميةللبلداننهائيةتوجيهيةمبادئإصداريتم
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تحليل الفجوات

الحلول المقترحة الثغرات المكونات
ط نظام بيانات إداري زراعي روتيني قوي مرتب• 

.بأنظمة فرعية زراعية أخرى

ميع دليل شامل ألنظمة البيانات اإلدارية يغطي ج• 

.جوانب نظام جمع البيانات وإدارتها

كل اإلشراف على التدريب والدعم للفريق بش• 

منتظم

.رىالتعلم من أفضل الممارسات في البلدان األخ• 

صفية تطوير بروتوكوالت لتوثيق البيانات الو• 

.ولتصحيح التناقضات في البيانات

يجب أن يكون لدى جميع الوحدات اإلدارية • 

الزراعية خبير إحصاء واحد على األقل كجزء من

.فريق العاملين بها

اج تشكيل فريق عمل فني لمراقبة عملية إنت• 

.البيانات اإلدارية

صر االختالف في األرقام من مصادر مختلفة عن نفس عن-

.البيانات

بيانات مفقودة-

هاجمع البيانات اإلدارية وإدارت

عدل االفتقار إلى الموظفين المهرة المؤهلين وانخفاض م-

شكل االحتفاظ بالموظفين بسبب ظروف العمل السيئة ب

.رئيسي

.الفشل في الحفاظ على أنظمة جمع البيانات الجيدة-

لى تغييرات عديدة ومتكررة في الهيكل اإلداري تؤثر ع

.جمع البيانات وإدارتها

هيكل المنظمات التي تجمع
البيانات اإلدارية الزراعية
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الحلول المقترحة الثغرات المكونات
 NSOينإنشاء األطر القانونية التي تدعم التنسيق الجيد ب •

.ية اإلداريةوالجهات الفاعلة األخرى التي تدير البيانات الزراع
.لبياناتوضع أو تحسين مذكرات التفاهم لتسهيل مشاركة ا •

 NSOضعف التنسيق أو نقص التنسيق بين •
ية البيانات الزراعية اإلدار جهات جمع ومختلف 

ة غير بنية تحتية إحصائي. المؤسسات اإلدارية •
كافية

ر من ال يخضع الموظفون الميدانيون في كثي• 
.األحيان إلشراف جيد

التنسيق واإلشراف

تحديد متطلبات تقييم الموارد البشرية واالحتياجات التدريبية ل •
.المهارات األساسية

.تحسين شروط الخدمة •
ين في دمج الموارد المالية الالزمة لتعيين وتدريب الموظف •

لحكومية الميزانية الوطنية وتلك الخاصة بالوزارات واإلدارات ا
.، بما في ذلك الحكومات المحلية

نات بوضوح تبسيط األنشطة لجعل جمع البيا. تقليل التداخل •
.جزًءا من الوصف الوظيفي

نقص الموظفين المؤهلين وانخفاض معدل •
.لسيئةاالحتفاظ بالموظفين بسبب ظروف العمل ا

.ضعف هياكل الحوافز بين الموظفين •
وذوي ارتفاع معدل تناقص الموظفين المدربين •

.الخبرة من الخدمة الحكومية
.لبلدانالتدريب المنتظم ليس شائعًا في معظم ا •
ير من يقوم موظفو اإلرشاد الذين يقومون في كث• 

العديد األحيان بجمع البيانات اإلدارية الزراعية ب
.من الوظائف األخرى 

الحوافز / الموارد البشرية 
لموظفي االحصاء
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الحلول المقترحة الثغرات المكونات
بة إنشاء مجموعة العمل الفنية لضمان وضع تدابير مراق •

.زام بهاعمليات التحقق من صحة البيانات وااللت/ الجودة وآلية 
دة تحديد أبعاد جودة البيانات األكثر مالءمة لتقييم جو  •

.البيانات اإلدارية
.وضع مؤشرات كمية ألبعاد الجودة ذات الصلة• 

نات نادرا ما يتم إجراء تقييمات جودة ألنظمة البيا •
.اإلدارية الزراعية في البلدان النامية

ركز في البلدان النامية ال تالنظم االحصائيةمعظم • 
حيثما على توثيق معايير جودة البيانات الزراعية ، و 

.وجدت ، فهي ذاتية

إجراءات مراقبة الجودة

لمستخدمين ينبغي إنشاء واجهة للحوار بين منتجي البيانات وا •
.ةحيثما ال تكون موجودة ، وتعزيزها عندما تكون ضعيف

ساس يجب إنشاء آلية مراقبة لضمان استخدام الواجهة على أ •
.منتظم

اإلحصائية المادية و )ينبغي تعزيز البنية التحتية المؤسسية  •
يفات وقدرات نظم المعلومات الجغرافية والمنهجيات والتصن

ديم الدعم قد يتطلب هذا تق. حيثما تكون ضعيفة( اإلحصائية
.الفني للبلدان

ة في البلدان المتقدميجب استخالص أفضل الممارسات من • 
هذا البعد

ال توجد واجهة للحوار بين منتجي البيانات  •
.والمستخدمين

كل حيثما وجدت ، ال يتم إعداد قنوات االتصال بش •
أو عدم استخدامها بانتظام كما هو مطلوب/ جيد و 

.مما يؤدي إلى ضعف مالءمة البيانات
مثال ، البلدان األفريقية ، على سبيل ال( ٪30)ثلث • 

لبنية تعمل بأقل من المتوسط من المستوى المتوقع ل
.لزراعيةاالتحتية المؤسسية األولية إلنتاج اإلحصاءات 

القدرة المؤسسية
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الحلول المقترحة الثغرات المكونات
:تحتاج الدول إلى

الدعم المالي من حيث زيادة مخصصات الميزانية • 
تمويل لإلحصاءات الزراعية في ميزانياتها الوطنية وكذلك ال

.الخارجي حيثما أمكن ذلك
.ةبناء القدرات في الموارد البشرية ألنشطتها الزراعي• 
رامج المساعدة الفنية أو تبادل الخبرات الفنية من خالل ب• 

.تبادل الموظفين والجوالت الدراسية
.استخدام طرق أكثر فعالية من حيث التكلفة• 
الضغط على الحكومات لتقديم المزيد من الدعم المالي• 

لمنظومة االحصاء

البلدان النامية لديها موارد غير كافية إلدارة نظم 
هذا من حيث. اإلحصاءات الزراعية بكفاءة وفعالية

المالية-
الموارد البشرية و-
.وجياالبنية التحتية المادية بما في ذلك التكنول-
ينتج عن ذلك الجمع المتأخر أو غير المنتظم  •

دربين للمعلومات ، وعدم القدرة على تعيين موظفين م
مان تدريبًا جيدًا واالحتفاظ بهم ، والفشل في ض

.االستدامة وإنتاج بيانات رديئة الجودة
نقص المعلومات حول فعالية تكلفة نظم جمع• 

.البيانات الزراعية الروتينية

كفاية الموارد

2021أكتوبر / تشرين اول 12-13



الحلول المقترحة الثغرات المكونات
اؤها من استخدام عمليات التدقيق والتصحيحات التي يتم إجر 

.خالل بيانات المسح
ضعف الجمع بين مصادر البيانات المتعددة ونقاط القوة وال •

.التكميلية
.استخدام المعايرة وإنشاء إطارات المنطقة •
.تطوير منهجية لربط السجالت وتقييم أخطاء القياس •
.تطوير متغيرات تحديد جيدة •
جعل عملية إنتاج اإلحصاءات الزراعية أكثر موضوعية •

.وشفافية من خالل الرقمنة واألتمتة
.يةمراجعة وتقييم اإلطار القانوني ليشمل المصادر اإلدار • 

االستخدام المحدود للبيانات اإلدارية الزراعية • 
(.خاصة بسبب مخاوف الجودة)

:استخدام محدود لـ• 
.تحسين بناء الهياكل وتصميمات أخذ العينات-
.تحسين كفاءة المقدرين المسوحين-
نطقة كمتغيرات مشتركة في بناء تقديرات وتوقعات م-

.صغيرة تستند إلى نموذج
التنبؤ بالمحاصيل-

استخدام البيانات

2021أكتوبر / تشرين اول 12-13


