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المقـــّدمــــة
تشــير التوصيــات الدوليــة فــي العمــل اإلحصائــي الرســمي والممارســات الفضلــى إلــى أهميــة وجــود إطــار عــام لجــودة البيانــات اإلحصائية لألنظمــة اإلحصائية 

لتحديــد معاييــر الجــودة الرئيســية ومحاورهــا وأهدافهــا والتــي تســعى مراكز اإلحصــاء إلعدادها.  

قــام مركــز اإلحصــاء -  أبوظبــي بتبنــي مجموعــة مــن المبــادئ األساســية للممارســات اإلحصائيــة والتــي وردت ضمــن الوثيقــة التــي أصدرهــا المركــز 
المعروفــة ب"مدونــة الممارســات اإلحصائيــة 2016" وتحتــوي هــذه الوثيقــة علــى مجموعــة مــن المبــادئ لدعــم ومأسســة العمــل اإلحصائــي الرســمي ألداء 
مهامــه بمهنيــة وموضوعيــة واقتــدار بغيــة إنتــاج بيانــات ومؤشــرات ذات جــودة عاليــة، وينــص المبــدأ الرابــع مــن هــذه الوثيقــة علــى اآلتي:"يلتــزم مركــز 
اإلحصــاء بالجــودة، ويقــوم بتحديــد نقــاط القــوة والضعــف بشــكل دوري ومنتظــم لتحســين جــودة العمليــات والمخرجــات اإلحصائيــة" كمــا يرصــد المبــدأ 
التاســع مــن مدونــة المبــادئ مجموعــة مــن عناصــر الجــودة التــي يســعى المركــز لتحقيقهــا فــي المخرجــات اإلحصائيــة وهــي المالءمــة، والدقــة، والموثوقيــة، 
والوقتيــة وااللتــزام بالوقــت الزمنــي، واالتســاق وقابليــة المقارنــة، وإمكانيــة الوصــول للبيانــات ووضوحهــا. كمــا تحتــوي وثيقــة المبــادئ علــى مجموعــة أخــرى 
مــن المبــادئ الداعمــة للجــودة وتحديــدًا المبــدأ الســادس المتعلــق بالنزاهــة والموضوعيــة والمبــدأ الســابع الــذي ينــص علــى اتبــاع المنهجيــات واإلجــراءات 

اإلحصائيــة المناســبة فــي إعــداد اإلحصــاءات الرســمية. 

ويأتــي إعــداد إطــار جــودة البيانــات اإلحصائيــة إلمــارة أبوظبــي فــي ســياق نمــوذج العمــل المؤسســي الــذي يتبعــه المركــز والمرتكــز علــى التحســين 
المســتمر لــألداء حيــث يلتــزم مركــز اإلحصــاء - أبوظبــي بالتخطيــط للمشــاريع واألنشــطة اإلحصائيــة وتحديــد خطــة العمليــات واألســاليب اإلحصائيــة 
لتنفيــذ المســوح والتعــدادات اإلحصائيــة أو اســتخدام بيانــات الســجالت اإلداريــة. ويتــم رصــد ومراقبــة جــودة العمليــات التــي تضمــن إنتــاج بيانــات إحصائيــة 
ذات مســتوى مناســب قبــل االســتخدام. وأخيــرًا، يتــم االســتفادة مــن النتائــج اإليجابيــة ووضــع عمليــات التحســين لإلرشــاد والتطبيــق بشــكل مســتمر علــى 
المســوح والتعــدادات اإلحصائيــة واســتخدام بيانــات الســجالت اإلداريــة لضمــان فعاليتهــا ومالءمتهــا ضمــن العمــل المؤسســي، والهــدف األساســي هــو 

زيــادة مصداقيــة المنتــج اإلحصائــي وكســب ثقــة مســتخدمي البيانــات.
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النظام اإلحصائي في إمارة أبوظبي 
يشمل النظام اإلحصائي في إمارة أبوظبي كافة الجهات المساهمة إعداد اإلحصاءات الرسمية وإصدارها واستخدامها فهو يشمل الجهات التالية: 

مركــز اإلحصــاء أبوظبــي وهــو محــور النظــام اإلحصائــي فــي اإلمــارة ويهــدف لتطويــر منظومــة إحصائيــة مبتكــرة  فــي اإلمــارة تســهم فــي تقديــم . 1
إحصــاءات مالئمــة وموثوقــة.

الجهات الحكومية التي تقوم بإعداد إحصاءات رسمية وفقًا للمعايير اإلحصائية المتفق عليها مع مركز اإلحصاء. . 2

الجهــات الحكوميــة المــزودة بالبيانــات األوليــة مــن الســجالت اإلداريــة والتــي يتــم معالجتهــا إحصائيــًا مــن قبــل المركــز مــن أجــل إعــداد اإلحصــاءات . 3
الرســمية ونشــرها وفقــًا للمعاييــر اإلحصائيــة المعتبــرة.

كما يرتبط بالنظام اإلحصائي ارتباطًا وثيقًا فئات أخرى نظرًا لدورها في إعداد اإلحصاءات الرسمية واستخداماتها وهي على النحو التالية:

وحــدات الدراســة المدليــة بالبيانــات األوليــة التــي تســتخدم فــي إعــداد اإلحصــاءات مثــل األســر واألفــراد والمنشــآت االقتصاديــة، مــن خــالل اســتمارة . 4
إحصائيــة تــم تصميمهــا لغــرض جمــع البيانــات اإلحصائيــة مــن هــذه الوحــدات. وتكمــن أهميــة هــذه الفئــة فــي أنهــا المصــدر األساســي للبيانــات 

التــي ترتكــز عليهــا اإلحصــاءات الرســمية ممــا يتطلــب إجــراءات للحصــول علــى بيانــات دقيقــة منهــا.

مســتخدمي اإلحصــاءات الرســمية بمختلــف اهتماماتهــم ســواًء كانــوا متخــذي القــرارات وواضعــوا الخطــط والسياســات فــي مختلــف المجــاالت . 5
االقتصاديــة والســكانية واالجتماعيــة والزراعيــة والبيئيــة وغيرهــا. كمــا تشــمل هــذه الفئــة األكاديمييــن والباحثيــن والدارســين وأفــراد المجتمــع 

ــي المهتميــن باإلحصــاءات الرســمية عــن إمــارة أبوظبــي. المحلــي واإلقليمــي والدول

إن تحديــد مكونــات النظــام اإلحصائــي فــي اإلمــارة بشــكل واضــح يســاعد فــي تحديــد نطــاق إطــار الجــودة ومحاورهــا ال ســيما محــور المالءمــة ومحــور إمكانيــة 
الوصــول للبيانــات )اإلتاحــة( واللــذان يرتبطــان ارتباطــًا وثيقــًا بمــدى تلبية اإلحصــاءات لمتطلبات المســتخدمين.      

سياسية الجودة في مركز اإلحصاء- أبوظبي 
أصــدر مركــز اإلحصــاء أبوظبــي سياســته الجديــدة فــي الجــودة فــي شــهر إبريــل مــن عــام 2015 وتتلخــص هــذه السياســة والتــي وردت فــي وثيقــة "سياســة 

الجــودة " فــي اآلتــي:

يلتــزم مركــز اإلحصــاء أبوظبــي بتقديــم خدمــات إحصائيــة متميــزة بشــكل يلبــي ويفــوق توقعــات واحتياجــات المعنييــن وتقديــم خدمــات ذات جــودة عاليــة 
مــن خــالل جمــع البيانــات اإلحصائيــة وتحليلهــا وحفظهــا ونشــرها وتطبيــق وتحســين نظــام الجــودة وفقــًا لمتطلبــات معاييــر مواصفــة اآليــزو 2008:9001 

لتحقيق متطلبات نظام إدارة الجودة، يلتزم المركز بتطبيق ما يلي:

تطوير خدمات إحصائية موثوقة لجميع الجهات الحكومية والقطاع الخاص واألفراد في إمارة أبوظبي بما يوائم مع رؤية ورسالة المركز.	 

إدارة وتطوير كافة النظم اإلحصائية والبيانات االلكترونية المرتبطة بها بشكل كفؤ وفعال.	 

ــات وتحليلهــا ونشــرها 	  ــة تشــمل تحديــد االحتياجــات وتصميــم وبنــاء خطــوات العمليــات اإلحصائيــة وجمــع البيان ــر عمليــات إحصائيــة فعال تطوي
وحفظهــا وتقييمهــا بنــاًء علــى احتياجــات المســتخدمين.

الحفاظ على الدقة واالتساق في جمع ومعالجة وتخزين ونشر اإلحصاءات الرسمية.	 

توفير بيئة عمل مناسبة لموظفي المركز وتنمية وتطوير كفاءاتهم وتبني أفكارهم اإلبداعية لبناء نظام إدارة جودة كفؤ وفعال.	 

التحسين المستمر لنظام إدارة الجودة إضافة إلى العمليات وخدمات مركز اإلحصاء -  أبوظبي	 

اعتماد ونشر وتطبيق سياسة الجودة في مركز اإلحصاء -  أبوظبي ويلتزم جميع الموظفين بها."	 

كمــا التــزم المركــز مــن خــالل "ميثــاق التعــاون والخدمــة والشــفافية" بتطبيــق أفضــل التجــارب والممارســات العالميــة فــي مجــال تطويــر العمــل اإلحصائــي، 
ــة الجــودة والموثوقيــة وفــي الوقــت المحــدد ملتزمــًا بمجموعــة مــن القيــم األساســية الداعمــة للجــودة وهــي  ــه اإلحصائيــة عالي ــم خدمــات وبيانات وتقدي

االســتقاللية والشــفافية والموثوقيــة والتركيــز علــى المســتخدم والســرية. 
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استخدامات اإلطار 
يهــدف إطــار جــودة البيانــات اإلحصائيــة إلمــارة أبوظبــي "إطــار الجــودة" لتعريــف المنتجيــن والمســتخدمين للبيانــات اإلحصائيــة بمفهــوم جــودة البيانــات 
اإلحصائيــة ومحاورهــا وإجراءاتهــا األساســية، كمــا يســاعد هــذا اإلطــار علــى إعــداد آليــة فعالــة لمراقبــة جــودة اإلحصــاءات الرســمية فــي إمــارة أبوظبــي 
مــع شــركائه  أبوظبــي  التــي يســعى مركــز اإلحصــاء -  للجــودة(  الجــودة األساســية)معايير  الجــودة" مجموعــة مــن محــاور  "إطــار  وتطويرهــا. ويحــدد 
االســتراتيجيين مــن الجهــات الحكوميــة المنتجــة للبيانــات اإلحصائيــة الرســمية لتطبيقهــا علــى كافــة المنتجــات اإلحصائيــة التــي تصــدر مــن النظــام 

اإلحصائــي فــي إمــارة أبوظبــي.

يستند هذا اإلطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محليًا ودوليًا ومن أبرز هذه المراجع:

وثيقــة المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن االمــم المتحــدة 1994 والتــي تــم تحديــث مقدمتهــا وإصدارهــا فــي عــام 	 
.2014

إطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003	 

وثيقة مبادئ الممارسات اإلحصائية لمركز اإلحصاء أبوظبي الصادرة في عام 2016.	 

إطار جودة البيانات لمركز اإلحصاء أبوظبي الصادرة في عام 2011.	 

مسودة اإلطار الوطني العام لجودة البيانات المعدة من قبل فريق خبراء الجودة عام 2012.	 

ــات ومعالجتهــا وإعــداد  يســهم هــذا اإلطــار فــي تحديــد واضــح لمعاييــر الجــودة التــي يلتــزم مركــز اإلحصــاء- أبوظبــي علــى تحقيقهــا عنــد جمــع البيان
اإلحصــاءات ونشــرها للمســتخدمين ســواء كان مصــدر هــذه البيانــات مــن المســوح اإلحصائيــة أو مــن الســجالت اإلداريــة. ومــن جهــة أخــرى ســيعمل هــذا 
اإلطــار علــى تكويــن فهــم موحــد للجــودة اإلحصائيــة لكافــة الجهــات فــي النظــام اإلحصائــي فــي إمــارة أبوظبــي ممــا يمكــن لهــذه الجهــات مــن إعــداد آليــات 

تنفيذيــة متســقة لمراقبــة  الجــودة اإلحصائيــة لبياناتهــا الســجلية وتقييمهــا وتطويرهــا.

ــي فــي إمــارة أبوظبــي، فهــو يحــدد مفهــوم جــودة  ــه مرجــع أساســي إلدارة الجــودة اإلحصائيــة فــي النظــام اإلحصائ يمكــن النظــر إلطــار الجــودة علــى أن
اإلحصــاءات الرســمية وأهميتهــا وعناصرهــا ومعاييرهــا بحيــث يشــكل فهــم مشــترك بيــن مكونــات النظــام اإلحصائــي مــن مزوديــن للبيانــات ومنتجيــن 
ــر جــودة اإلحصــاءات الرســمية  ــز وتطوي لإلحصــاءات ومســتخدمين لهــا ويســاعد فــي حشــد الجهــود لوضــع إجــراءات تكامليــة متســقة مــن شــأنها تعزي
ــه دليــل عمــل تفصيلــي بإجــراءات الجــودة وإنمــا مرجعــًا أساســيًا  ــذا ال ينبغــي النظــر لهــذا اإلطــار علــى أن ــي فــي اإلمــارة. ل الصــادرة عــن النظــام اإلحصائ
يســاعد مركــز اإلحصــاء أبوظبــي والجهــات الحكوميــة مــن إعــداد أدلــة تفصيليــة بإجــراءات ضبــط جــودة اإلحصــاءات الرســمية ســواًء كان مصــدر بياناتهــا مــن 
المســوح الميدانيــة أو مــن الســجالت اإلداريــة، كمــا يســاعد هــذا اإلطــار الجهــات المكونــة للنظــام اإلحصائــي مــن إعــداد آليــة لعمليــة تقييــم الجــودة ومتابعــة 

تطويرهــا ســواء كان تقييمــًا ذاتيــًا مــن قبــل الجهــة نفســها أو تقييمــًا خارجيــًا مــن قبــل جهــة أخــرى.
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نموذج إطار الجودة اإلحصائية ومعاييرها
تتعــدد طــرق تنظيــم وهيكلــة أطــر الجــودة اإلحصائيــة فــي مراكــز اإلحصــاء الوطنيــة حــول العالــم وذلــك لعــدة عوامــل لعــل مــن أبرزهــا طبيعــة النظــام 
اإلحصائــي مــن حيــث كونــه مركــزي أو المركــزي أو مزيــج بيــن النظاميــن،  إضافــة إلــى مســتوى نضــج العمــل اإلحصائــي فــي النظــام واختــالف اهتمامــات 
ــه يوجــد  المســتخدمين لهــذه اإلحصــاءات وغيرهــا مــن العوامــل المختلفــة. وبالرغــم مــن اختــالف طــرق تنظيــم وهيكليــة أطــر الجــودة اإلحصائيــة إال أن

عناصــر جــودة مشــتركة بينهــا.

شكل )1( : نموذج الجودة اإلحصائية للنظام اإلحصائي إلمارة أبوظبي

ــة  ــة ويعــرض شــكل )1( نمــوذج الجــودة اإلحصائي ــات الجــودة الموجــودة فــي الصــورة الذهني ــارة مخطــط مبســط يعــرض أهــم مكون نمــوذج الجــودة عب
ــات األساســية لهــذا النظــام وطريقــة تفاعلهــا معــًا، ووفقــًا لهــذا النمــوذج ســيتم اســتعراض  ــذي يظهــر المكون ــي إلمــارة أبوظبــي وال للنظــام اإلحصائ

ــن التاليــة: ــر الجــودة وفقــًا للعناوي معايي

إدارة النظام اإلحصائي. 1

إدارة الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة. 2

إدارة العمليات اإلحصائية )وتشمل المدخالت(. 3

إدارة المخرجات اإلحصائية. 4

إن محــاور الجــودة )معاييــر الجــودة ( األساســية الــواردة فــي هــذا اإلطــار منبثقــة مــن مفهــوم الجــودة الشــاملة والتــي تشــمل جــودة المدخــالت والعمليــات 
والمخرجــات اإلحصائيــة والتــي مــن شــأنها تلبيــة احتياجــات المســتخدمين للبيانــات اإلحصائيــة مــن جهــة وتحقيقهــا للمعاييــر اإلحصائيــة المعتبــرة 

والمســتندة إلــى األطــر والمعاييــر اإلحصائيــة المعتمــدة دوليــًا وإقليميــًا مــن جهــة أخــرى، ممــا يجعــل هــذه اإلحصــاءات "الئقــة لالســتخدام"

فيما يلي سيتم تناول المعايير األساسية لمكونات إطار الجودة اإلحصائي للنظام اإلحصائي في إمارة أبوظبي:

عملياتمـدخـالت
إحصائية

إدارة النظام ا�حصائي

الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة

مخـرجـات
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1 |  إدارة النظام اإلحصائي 
إن إصــدار إحصــاءات رســمية عاليــة الجــودة يتطلــب وجــود نظــام إحصائــي فعــال، لضمــان إنتــاج إحصــاءات متســقة وموثوقــة وغيــر متضاربــة، وبأقــل 

التكاليــف مــن خــالل تكامــل الجهــود بيــن كافــة مكونــات النظــام اإلحصائــي، ولضمــان ذلــك ينبغــي األخــذ بعيــن االعتبــار المعاييــر التاليــة: 

1.1 تنسيق عمل النظام اإلحصائي و حوكمته   

تنســيق عمــل الجهــات الحكوميــة المكونــة للنظــام اإلحصائــي فــي إمــارة أبوظبــي أمــر ضــروري للحفــاظ علــى جــودة اإلحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن تلــك 
الجهــات وتطويرهــا ولضمــان فعاليــة النظــام فــال بــد مــن توفــر اآلتــي:

وجود التشريعات والقوانين المؤسسية المالئمة للنظام اإلحصائي.	 

وجود آليات واضحة للتنسيق في إنتاج اإلحصاءات الرسمية ونشرها من قبل الجهات اإلحصائية.	 

وجود اتفاقيات ومذكرات تفاهم بين أعضاء النظام اإلحصائي بهدف تنظيم العمل اإلحصائي وتحديد أولوياته.	 

إعــداد وإتاحــة أدلــة العمــل اإلحصائــي التــي تحتــوي علــى المنهجيــات والمعاييــر والتصانيــف والمفاهيــم اإلحصائيــة لضمــان االتســاق فــي عمليــة 	 
إعــداد اإلحصــاءات الرســمية.

إدارة المعرفة والوعي اإلحصائي وتطويرهما.	 

إعداد إطار الجودة وأدلة الجودة وضمان االلتزام بها من قبل مكونات النظام اإلحصائي ومراقبة تطبيق المعايير الواردة فيها. 	 

2.1 العالقة مع الشركاء االستراتيجيين

مــن المهــم إقامــة عالقــة مميــزة ومســتدامة مــع كافــة الشــركاء االســتراتيجيين فــي العمــل اإلحصائــي بمــا فيهــم المســتخدمين للبيانــات، والمنتجيــن 
للبيانــات، ومعــدو اإلحصــاءات، والجهــات الحكوميــة الداعمــة للعمــل اإلحصائــي، والمؤسســات اإلعالميــة والمبحوثيــن خاصــة مــن الشــركات الكبــرى، 
 وذلــك لضمــان توفيــر خدمــات وإحصــاءات متســقة وبمهنيــة عاليــة للعمــالء مــن القطــاع الحكومــي وشــبه الحكومــي والقطــاع الخــاص والعــام واألفــراد 

من خالل اآلتي:

يجــب أن يكــون هنــاك تحديــد واضــح للشــركاء االســتراتيجيين فــي النظــام اإلحصائــي، وتحديــد واضــح لدورهــم وتصنيفهــم حســب األهميــة 	 
وطبيعــة العالقــة معهــم.

وجود آليات واضحة ومنتظمة لرصد احتياجات الشركاء من البيانات والخدمات اإلحصائية المختلفة.	 

تلبية االحتياجات حسب األولوية وعكسها على برنامج العمل اإلحصائي	 

إدارة طلبات اإلحصاءات الرسمية من قبل وحدة تنظيمية متخصصة بعالقات المتعاملين وتسجيلها تبعَا لإلجراءات المعتمدة.	 

كفاية اإلجراءات المتعلقة بتسهيل الحصول على البيانات السجلية للجهات الحكومية لألغراض اإلحصائية.	 

وجود استراتيجية إلدارة العالقة مع الجهات اإلعالمية لتحديد وتنظيم دور اإلعالم في نشر البيانات والمعلومات اإلحصائية.  	 

وجود لجنة إلدارة الحوار بين المنتجين والمستخدمين لإلحصاءات لضمان توفير اإلحصاءات المالئمة لهم.	 

قياس رضا المتعاملين حول تلبية اإلحصاءات والخدمات اإلحصائية الحتياجاتهم المطلوبة  وتوقعاتهم.	 

3.1 المعايير اإلحصائية

تســهم عمليــة توحيــد المعاييــر اإلحصائــي للنظــام اإلحصائــي فــي تعزيــز دور اإلحصــاءات وزيــادة اتســاقها وفعاليتهــا وقابليتهــا للمقارنــة داخــل الدولــة 
وعالميــًا لــذا ينبغــي اســتخدام معاييــر إحصائيــة موحــدة بيــن مكونــات النظــام اإلحصائــي وتشــمل هــذه المعاييــر المفاهيــم والمصطلحــات والتصانيــف 

ومنهجيــات العمــل األساســية. ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

قيــام المركــز بإعــداد قائمــة المعاييــر المعتمــدة فــي النظــام اإلحصائــي بمــا يتســق مــع المعاييــر الدوليــة وحاجــة اإلمــارة وبالتعــاون والتنســيق مــع 	 
الشــركاء االســتراتيجيين.

العمل مع الشركاء لمراجعة المعايير اإلحصائية وتطويرها وتطبيقها. 	 

وجود آليات إلدارة التعديالت في المعايير اإلحصائية المعتمدة للنظام اإلحصائي.	 

إتاحة المعايير اإلحصائية لكافة المستخدمين مع آليات واضحة لكيفية التطبيق.	 

بناء وتعزيز القدرات اإلحصائية للجهات في النظام اإلحصائي في مجال تطبيق المعايير اإلحصائية ومنهجيات العمل السليمة والمعتمدة.	 

مراقبة مستوى تطبيق المعايير اإلحصائية المعتمدة.	 
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2 |  إدارة الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة
ينبغــي أن يتوفــر فــي  الجهــة اإلحصائيــة متطلبــات وعوامــل التمكيــن إلنجــاز العمــل اإلحصائــي وإنتــاج اإلحصــاءات الرســمية والبيانــات اإلحصائيــة بمهنيــة 
واقتــدار، ويشــمل ذلــك كافــة الترتيبــات المؤسســية والتشــريعية والماليــة والبشــرية والتكنولوجيــة وغيرهــا الضامنــة لتنفيــذ العمــل اإلحصائــي بكفــاءة، 

ولضمــان ذلــك ينبغــي األخــذ بعيــن االعتبــار المعاييــر التاليــة:

1.2 االستقاللية المهنية والموضوعية

ينبغــي إعــداد اإلحصــاءات الرســمية وتطويرهــا ونشــرها بمهنيــة وبموضوعيــة واســتقاللية عــن أيــة ضغوطــات أو تأثيــرات خارجيــة وبشــفافية فــي التعامــل 
العــادل مــع جميــع المســتخدمين ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

وجــود قانــون أو تشــريع يخــول الجهــة المنتجــة لإلحصــاءات الرســمية بإعــداد اإلحصــاءات وتطويرهــا ونشــرها بصــورة مهنيــة، ومســتقلة عــن أي 	 
ضغوطــات وممارســتها عمليــًا.

تمتلــك الجهــات المصــدرة لإلحصــاءات الرســمية مســؤولية اتخــاذ القــرار بشــأن األســاليب اإلحصائيــة والمعاييــر واإلجــراءات الفنيــة فــي إعــداد 	 
وإنتاجهــا. الرســمية  اإلحصــاءات 

تلزم الجهة المنتجة لإلحصاءات الرسمية بمبادئ الممارسات اإلحصائية الدولية والوطنية.	 

تجميع اإلحصاءات والبيانات اإلحصائية على أساس موضوعي تحددها االعتبارات اإلحصائية.	 

إتاحــة المنهجيــات اإلحصائيــة والمعاييــر المســتخدمة فــي جمــع البيانــات وتجهيزهــا وإعــداد اإلحصــاءات لكافــة المســتخدمين، وفــي حــال إجــراءات 	 
أيــة تعديــالت يتــم إبــالغ المســتخدمين عنهــا.

وضوح اإلحصاءات المنشورة  للمستخدمين. 	 

توفر سياسة واضحة لنشر البيانات اإلحصائية، و توفر تقويم لنشر البيانات اإلحصائية للجمهور وااللتزام به.	 

2.2 السرية اإلحصائية 

ينبغــي ضمــان ســرية البيانــات التــي يتــم اإلدالء بهــا مــن قبــل مــن المبحوثيــن )األســر، المنشــآت، البيانــات الســجلية، أخــرى( واســتخدمها ألغــراض إحصائيــة 
فقــط، ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

وجــود قانــون أو تشــريع ينــص علــى حمايــة ســرية البيانــات الشــخصية وضمــان خصوصيــة المبحوثيــن، وإعــداد األنظمــة واإلجــراءات التــي تضمــن 	 
تطبيقــه بفعاليــة.

وجــود قواعــد ولوائــح تنظيميــة ألمــن المعلومــات لحمايــة ســرية البيانــات قــد تتضمــن توقيــع جــزاءات علــى العامليــن الذيــن يفصحــون عــن البيانــات 	 
الســرية لألفــراد أو المؤسســات وغيرهــا.

توفير سياسة وإجراءات لمنع اإلفصاح عن البيانات السرية. 	 

توفير الموارد المادية والتقنية واإلدارية لحماية أمن البيانات اإلحصائية.	 

عدم السماح باالطالع على البيانات الفردية إال من قبل العاملين الذين يحتاجون تلك المعلومات ألداء مهامهم اإلحصائية.	 

3.2 االلتزام بضمان الجودة

ينبغــي االلتــزام بمعاييــر الجــودة عنــد إعــداد اإلحصــاءات ونشــرها، وتحديــد نقــاط القــوة وفــرص التحســين بشــكل دوري ومنتظــم لتطوير  جــودة العمليات 
والمخرجــات اإلحصائيــة، ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتي:

وجود نصوص واضحة بالتزام الجهة المنتجة للبيانات اإلحصائية بتوفير بيانات إحصائية ذات جودة عالية.	 

وجود أدلة متخصصة بمعايير وإجراءات الجودة اإلحصائية تحدد نطاق الجودة وكيفية تطبيقها في الجهة.	 

اتخاذ اإلجراءات الالزمة لتخطيط ومراقبة جودة العمليات اإلحصائية من خالل أشخاص محددين أو وحدة تنظيمية متخصصة للقيام بذلك.	 

مراقبة جودة المنتجات اإلحصائية بشكل منتظم وتقيمها واإلبالغ عنها وفقًا لمعايير جودة اإلحصاءات.	 
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4.2 مالءمة الموارد وكفايتها 

ينبغــي توفــر المــوارد البشــرية والماليــة والتقنيــة الالزمــة إلدارة العمليــات اإلحصائيــة بمهنيــة واقتــدار بغيــة إنتــاج إحصــاءات عاليــة الجــودة، ويمكــن أن 
يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

مالءمة وكفاية الموارد البشرية والمالية لتلبية االحتياجات اإلحصائية الحالية وتنفيذ برنامج المسوح اإلحصائية. 	 

مالءمة مؤهالت العاملين في تنفيذ العمل اإلحصائي وتطوير الكفاءات بشكل مستمر وحسب الحاجة.	 

إدارة الموارد البشرية بفعالية وقياس أثر ذلك على مستوى اإلنتاجية )اإلدارة المبنية على النتائج(.	 

مالءمة وكفاية الموارد التكنولوجية من برامج وأجهزة لدعم العمليات اإلحصائية واالحتياجات اإلحصائية.	 

3 |  إدارة العمليات اإلحصائية
إن مــا يعــزز مصداقيــة الرقــم اإلحصائــي وجودتــه هــو كفــاءة العمليــات اإلحصائيــة الالزمــة إلنتــاج اإلحصــاءات، ســواء كانــت فــي مرحلــة التخطيــط للمســح 
ومرحلــة جمــع البيانــات ومرحلــة معالجــة البيانــات وتحليلهــا ومرحلــة نشــر البيانــات، وينبغــي أن تــؤدى هــذه العمليــات بكفــاءة بحيــث تراعــي جــودة 

ــار المعاييــر التاليــة: ــك ينبغــي األخــذ بعيــن االعتب ــج عنهــا، ولضمــان ذل المخرجــات وكلفتهــا ووقتيتهــا والعــبء النات

1.3 وضوح المنهجيات وسالمتها

ــة وأفضــل الممارســات وبمــا  ــر الدولي ــة والمعايي ــارات العلمي ــة مناســبة تتوافــق مــع االعتب ــات وإجــراءات إحصائي ينبغــي إعــداد اإلحصــاءات وفقــًا لمنهجي
ــك مــن خــالل اآلتــي: يتناســب مــع الوضــع الوطنــي والمحلــي ويمكــن أن يتحقــق ذل

توافق إطار العمل اإلحصائي المنهجي مع المعايير والمبادئ الدولية والممارسات الفضلى.	 

وجود اإلجراءات الكافية لضمان تطبيق المنهجيات والمعايير والتصانيف والمفاهيم اإلحصائية المعتمدة والموحدة.	 

وجود إجراءات مناسبة لقياس مدى تطبيق المنهجيات والمعايير والتصانيف والمفاهيم اإلحصائية المعتمدة والموحدة.	 

توثيق كافة إجراءات العمل بمختلف مراحلها بشكل مالئم ويمكن الوصول إليها بسهولة.	 

تصميم بيانات السجالت اإلدارية لجعلها مناسبة لألغراض اإلحصائية.	 

2.3 فعالية تكلفة البرنامج اإلحصائي

ينبغــي اســتخدام المــوارد المختلفــة بفعاليــة بحيــث يتــم إنتــاج المؤشــرات اإلحصائيــة وفقــًا لألهــداف المحــددة مســبقًا بتكلفــة معقولــة، ويمكــن أن 
يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

وجود وثائق داعمة لتحقيق فعالية تكلفة البرنامج اإلحصائي.	 

وجود إجراءات لقياس مستوى الفعالية في إنتاج المؤشرات اإلحصائية.	 

استخدام األساليب اإلحصائية واإلجراءات المناسبة التي تأخذ بعين االعتبار خفض الكلفة.	 

استخدام السجالت اإلدارية في عملية إعداد المؤشرات اإلحصائية كلما كان ذلك ممكنًا.	 

3.3 خفض عبء االستجابة

حيــث أن األفــراد واألســر أو الشــركات هــم المصــدر الرئيســي للبيانــات التــي تســتند إليهــا اإلحصــاءات والمؤشــرات اإلحصائيــة، فمــن المهــم ضمــان الحصــول 
علــى بيانــات ومعلومــات ذات جــودة منهــم، فــي المقابــل ينبغــي تحقيــق التــوازن بيــن تلبيــة احتياجــات المســتخدم مــن اإلحصــاءات مــن جهــة ومســتوى 

الكلفــة وعبــئ االســتجابة الــذي يقــع علــى كاهــل المدليــن بالبيانــات مــن جهــة أخــرى، ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

وجــود دليــل بمبــادئ وتوجيهــات حــول كيفيــة إدارة العالقــة مــع المبحوثيــن وكيفيــة العنايــة بهــم وبيــان دورهــم الحيــوي فــي إعــداد إحصــاءات ذات 	 
جــودة تأتــي عليهــم بالنفــع.

استخدام المصادر اإلدارية كلما كان ذلك ممكنا لتجنب تكرار طلبات الحصول على المعلومات.	 

تعزيز التدابير الخاصة بآليات جمع البيانات لربط مصادر البيانات كلما أمكن، من أجل الحد من العبء على المبحوثين.  	 

تنفيذ دراسة عبء االستجابة لفهم مستوى العبء الملقى على عاتق المستجيبين وكيفية خفض هذا العبء.	 

تصميم االستمارة وصياغة األسئلة بطريقة تضمن تخفيف عبء اإلجابة عليها.	 
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4 |  إدارة المخرجات اإلحصائية
ينبغــي أن تلبــي المخرجــات اإلحصائيــة متطلبــات وحاجــات المســتخدمين المختلفيــن الحالييــن والمحتمليــن كمــا ينبغــي أن تعــد هــذه المخرجــات وفــق 

المعاييــر والمنهجيــات اإلحصائيــة المعتبــرة والمعتمــدة ولضمــان ذلــك ينبغــي األخــذ بعيــن االعتبــار المعاييــر )محــاور الجــودة( التاليــة:

1.4 ضمان المالءمة

باحتياجــات  تفــي  واإلحصائيــة  والتصانيــف  المفاهيــم  تكــون  وأن  والمحتمليــن،  الحالييــن  المســتخدمين  احتياجــات  تلبــي  إحصــاءات  إنتــاج  ينبغــي 
اآلتــي: خــالل  مــن  ذلــك  يتحقــق  أن  ويمكــن  المســتخدمين ومتطلباتهــم 

تحديد المستخدمين الحاليين والمحتملين وتحديد أولياتهم وطبيعة احتياجاتهم لإلحصاءات.	 

وجود إجراءات محددة لمشاورة المستخدمين حول احتياجاتهم وتتضمن اإلجراءات االستجابة للطلبات الطارئة وذات األولوية.	 

وجود إجراءات لمراقبة مدى تلبية اإلحصاءات التي يتم إصدارها الحتياجات المستخدمين.	 

قياس دوري ومنتظم لرأي مستخدمي اإلحصاءات وقياس مدى رضا المستخدمين لمدى مالءمة اإلحصاءات المنتجة.	 

تقديم المساعدة للمستخدمين بصفة عاجله وعلى أساس من المعرفة الواسعة واالعالن عن المسؤول المختص بكل مجال.	 

2.4 ضمان الدقة والموثوقية

ينبغــي إعــداد ونشــر إحصــاءات دقيقــة وموثوقــة تكــون قــادرة علــى وصــف الظواهــر المختلفــة بشــكل صحيــح بحيــث تكــون اإلحصــاءات المحســوبة قريبــة 
مــع القيمــة الحقيقيــة لهــذه الظاهــرة، ويتــم تقديــر الدقــة مــن خــالل بعــض القياســات المتعلقــة بأخطــاء المعاينــة مثــل الخطــأ المعيــاري والخطــأ النســبي 
وأثــر التصميــم وأخطــاء غيــر المعاينــة مثــل أخطــاء القيــاس واألخطــاء المتعلقــة بجمــع البيانــات ونقــص البيانــات وعــدم االســتجابة وغيرهــا ويمكــن أن 

يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

وجود منهجيات وإجراءات سليمة لتدقيق وفحص البيانات المصدرية والنتائج الوسيطة والمخرجات اإلحصائية. 	 

تطبيق الجهة لمعايير وإجراءات فحص دقة البيانات بشكل دوري ومنتظم.	 

وجود أدلة وإجراءات ومعايير لتقييم دقة البيانات واإلحصاءات.  	 

وجود منهجية تتضمن عمليات فحص وتدقيق البيانات، ووجود آليات متابعة األخطاء وكيفية معالجتها وتطبيقها بشكل منتظم.	 

استخراج مؤشرات الجودة الخاصة بقياس دقة البيانات والتي تشمل أخطاء المعاينة وأخطاء غير المعاينة.	 

توثيــق نتائــج الفحــص والتدقيــق والتقييــم للبيانــات ومناقشــتها بهــدف تحســين وتطويــر مســتوى دقــة البيانــات، وتحديــد مــدى تأثيرهــا علــى 	 
مســتوى جــودة المؤشــرات اإلحصائيــة.

3.4 ضمان االتساق والترابط والقابلية للمقارنة

ينبغــي إعــداد وإصــدار إحصــاءات متســقة فيمــا بينهــا ومتســقة عبــر الزمــن ويمكــن المقارنــة بينهــا مــن خــالل اســتخدام معاييــر ومفاهيــم وتصانيــف 
موحــدة بحيــث تكــون قابلــة للتجميــع وللمقارنــة، يعتبــر االتســاق والترابــط المنطقــي أحــد أهــم معاييــر الجــودة النوعيــة فــي البيانــات االحصائيــة، وتمكــن 

مــن مقارنــة وربــط قواعــد البيانــات ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

تجميع اإلحصاءات استنادًا إلى معايير محددة من حيث النطاق، والتعاريف والوحدات والتصنيفات في المسوح اإلحصائية.	 

توحيــد كافــة المعاييــر والتصانيــف والمفاهيــم والتعاريــف المســتخدمة وإتاحتهــا بحيــث يمكــن الوصــول إليهــا بســهولة ويســر لضمــان إعــداد 	 
اإلحصــاءات وفــق معاييــر موحــدة.

وجــود منهجيــات وإجــراءات كافيــة للتحقــق مــن اتســاق البيانــات اإلحصــاءات مــن خــالل فحــص مطابقــة المتغيــرات والمؤشــرات والجــداول المنتجــة 	 
ضمــن الجهــة نفســها.

دراسة مقارنة بين المفاهيم والتصنيفات والمعايير المستخدمة في الجهات الحكومية وتلك المستخدمة في مركز اإلحصاء.	 

وجــود وثيقــة تبيــن مــدى االختــالف فــي التغطيــة والمفاهيــم والتصانيــف اإلحصائيــة المســتخدمة وتلــك المطبقــة عالميــًا مــع وجــود آليــات لمعالجــة 	 
هــذه الفروقــات ســعيًا لتحقيــق تطابــق مناســب فــي المفاهيــم والتصانيــف المســتخدمة.

ــات ومطابقــات ثنائيــة لإلحصــاءات المنتجــة مــع إحصــاءات مناظــرة مــن مصــادر أخــرى، كمــا يمكــن مقارنتهــا مــع إحصــاءات لمناطــق 	  إجــراء مقارن
جغرافيــة ودول أخــرى.

إبالغ مستخدمي البيانات في حال إجراء أية تعديالت أو تحديثات على اإلحصاءات المنشورة مسبقًا.	 
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4.4 ضمان اإلتاحة وإمكانية الوصول والوضوح

ينبغــي إتاحــة اإلحصــاءات والبيانــات الوصفيــة للمســتخدمين بشــكل مالئــم يمكنهــم مــن الوصــول إليهــا بيســر وســهولة ويمكــن فهمهــا بشــكل جيــد، 
وبمــا يضمــن تحقيقهــا ألكبــر قــدر ممكــن مــن الفائــدة المرجــوة وبأقــل كلفــة ووقــت ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

وجود سياسة وإجراءات محددة لنشر اإلحصاءات وإتاحتها للمستخدمين وبمختلف الطرق المالئمة الحتياجاتهم المختلفة.	 

عرض اإلحصائيات بياناتها الوصفية بطريقة تضمن التفسير السليم لإلحصاءات وإجراء المقارنات الصحيحة.	 

إتاحة البيانات الوصفية الالزمة لضمان وضوح اإلحصاءات المنتجة لكافة المستخدمين.	 

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة لنشــر اإلحصــاءات لخدمــة أكبــر عــدد مــن المســتخدمين وإتاحــة المجــال للمســتخدم مــن اســتخراج الجــداول 	 
المالئمــة الحتياجاتــه.

توثيــق البيانــات الوصفيــة وفقــا لمعاييــر نظــم البيانــات الوصفيــة المعتمــدة بحيــث يتــم فيهــا الربــط بيــن اإلحصــاءات والمؤشــرات وبياناتهــا 	 
الوصفيــة.

تســهيل التواصــل مــع مســتخدمي البيانــات وتعريفهــم بتفاصيــل البيانــات المتوفــرة مــن حيــث فائدتهــا ودوريتهــا وحداثتهــا، مــع الســعي 	 
الســتطالع رأيهــم وأخــذ مقترحاتهــم.

إطالع المستخدمين على جودة المخرجات اإلحصائية وفقًا لمعايير الجودة المعتمدة.	 

5.4 ضمان الحداثة والوقتية

ينبغــي أن يتــم إعــداد اإلحصــاءات وإصدارهــا بوقتيــة مناســبة ودون تأخيــر، لضمــان حداثــة البيانــات التــي يتــم إتاحتهــا للمســتخدمين، وااللتــزام بإتاحــة 
البيانــات بدوريــة مناســبة وفــق للجــدول الزمنــي المتفــق عليــه مســبقًا مــع المســتخدمين، وتعنــي حداثــة البيانــات بالمــدة الزمنيــة بيــن الفتــرة المرجعيــة 

للمؤشــر وتاريــخ نشــره. ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

تحديــد توقيتــات زمنيــة مناســبة إلتاحــة اإلحصــاءات، بمــا يتوافــق مــع المعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة مثــل النظــام العــام لنشــر البيانــات المعيــار الخــاص 	 
بنشــر البيانــات وغيرهــا وبمــا يلبــي احتياجات المســتخدمين. 

إعــداد جــدول زمنــي متفــق عليــه مــع المســتخدمين للبيانــات يوضــح تواريــخ إتاحــة البيانــات، مــع وجــود آليــة متابعــة مســتمرة لضمــان توفيــر 	 
البيانــات فــي التوقيتــات الزمنيــة المتفــق عليهــا.

إطــالع المســتخدمين عــن أيــة تأخيــرات محتملــة لتزويدهــم بالبيانــات مــع توضيــح الســبب والتواريــخ الجديــدة لتوفيــر البيانــات، علــى أن ال يتجــاوز 	 
مواعيــد حرجــة ومهمــة لنشــر إحصــاءات رســمية مطلوبــة لمتخــذ القــرار فــي اإلمارة/الدولــة.

توفير قياسات لمستوى حداثة البيانات التي يتم تزويدها للمستخدمين ومدى االلتزام بتوفير البيانات ضمن التوقيتات المحددة مسبقًا.	 
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5 |  تقييم الجودة وتطويرها 
ينبغــي تقييــم الجــودة للمنتجــات اإلحصائيــة علــى نحــو منتظــم ومســتمر، بحيــث يغطــي التقييــم محــاور الجــودة التــي تــم ذكرهــا فــي هــذا اإلطــار، 
وينبغــي أن يتــم إعــداد آليــة واضحــة لتقييــم كافــة مكونــات العمليــات اإلحصائيــة والمخرجــات بمختلــف مراحلهــا. تتوافــق عمليــة تقييــم الجــودة وتطويرهــا 
مــع نمــوذج الجــودة اإلحصائيــة للنظــام اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي كمــا تتوافــق عمليــة التقييــم والتطويــر للجــودة اإلحصائيــة مــع النمــوذج األوروبــي إلدارة 
الجــودة وهــذا النمــوذج معتمــد مــن جائــزة أبوظبــي لــألداء الحكومــي المتميــز والــذي يطبــق علــى كافــة الجهــات الحكوميــة فــي اإلمــارة، الشــكل التالــي 

يوضــح عناصــر تقييــم الجــودة اإلحصائيــة للنظــام اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي:

شكل )2( : عناصر تقييم الجودة اإلحصائية للنظام اإلحصائي إلمارة أبوظبي

ــر المســتمر  ــات اإلحصائيــة ورصــد نقــاط القــوة وفــرص التحســين بهــدف التطوي فــي هــذا الجــزء ســيتم تنــاول المراحــل األساســية لتقييــم جــودة البيان
للجــودة مــن خــالل التحقــق مــن مســتوى تطبيــق اإلجــراءات الخاصــة بــكل عنصــر مــن هــذه العناصــر والتــي تــم ذكرهــا ســابقًا، ويضــاف لعمليــة التقييــم 

مجموعــة مــن مؤشــرات ومقاييــس الجــودة بحيــث تعطــي صــورة رقميــة حــول أثــر تطبيــق معاييــر الجــودة علــى البيانــات اإلحصائيــة.

1.5 المسوح اإلحصائية 

يشــمل المســح اإلحصائــي مجموعــة مــن العمليــات المترابطــة والتــي تشــمل المراحــل التحضيريــة للمســح ومرحلــة جميــع البيانــات ومعالجتهــا ومرحلــة 
تحليــل البيانــات ونشــرها، ويتبــع المركــز نظــام إحصائــي معيــاري موحــد فــي تنفيــذ المســوح اإلحصائيــة مرتكــزًا علــى النمــوذج العــام للعمليــات واإلجــراءات 
ــكل  ــال )General Statistical Business Processing Model )GSBPM(. ويتــم رصــد إجــراءات الجــودة ل ــًا ب ــي والمعــروف دولي اإلحصائيــة الدول
مرحلــة مــن مراحــل تنفيــذ المســح باســتخدام نمــوذج مخصــص لهــذا الغــرض ومــن ثــم يتــم إعــداد تقريــر الجــودة التفصيلــي وبقيــة المخرجــات المتعلقــة 
بتقييــم الجــودة كمــا ســيتم اســتعراضه الحقــًا. باإلضافــة لذلــك ينبغــي تقييــم عمليــة توثيــق العمليــات اإلحصائيــة والبيانــات الوصفيــة المالئمــة. وتهــدف 

عمليــة التقييــم هــذه لمعرفــة  مســتوى جــودة البيانــات وفــرص التحســين والتطويــر الممكنــة بهــدف تجنــب الوقــوع فــي األخطــاء أو تقليلهــا. 

وتشمل عملية التقييم المجاالت التالية:

تقييم العمليات اإلحصائية.. 1

تقييم مؤشرات الجودة الخاصة بالعمليات اإلحصائية والتي تشمل أخطاء المعاينة وأخطاء غير المعاينة.. 2

تقييم رضا المستخدمين عن اإلحصاءات المنشورة بمختلف أبعاد الجودة المعتمدة.. 3

كمــا ينبغــي أن تتضمــن عمليــة تقييــم الجــودة تقييــم مســتوى توثيــق العمليــات اإلحصائيــة والتــي تشــمل توثيــق العمــل اإلحصائــي بمراحلــه المختلفــة 
بشــكل تفصيلــي، باإلضافــة لتوثيــق تلخيصــي يتــم تضمينــه إلصــدارات نتائــج المســح. وتعتبــر وثائــق المســح مــن اســتمارات وكتيبــات وتعاريــف إحصائيــة 

ضمــن وثائــق المســح الرســمية.

عناصر تقييم الجودة ا�حصائية للنظام ا�حصائي �مارة أبوظبي

ا�جراءاتمتطلبات أساسية

النظام
ا�حصائي

الترتيبات
المؤسسية

الداعمة
للجودة

العمليات
ا�حصائية

المخرجات
ا�حصائية

مؤشرات 
ومقاييس 

الجودة

مستوى رضا 
المستخدمين

التوثيق

المالءمة

الدقة والموثوقية

االتساق والترابط

ا�تاحة والوضوح

الحداثة والوقتية

النتائج
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2.5 السجالت اإلدارية 

يمكــن تعريــف الســجالت اإلداريــة علــى أنهــا مجموعــة البيانــات التــي تنشــأ نتيجــة العمليــات اإلداريــة التــي تقدمهــا الجهــات المختلفــة ال ســيما الحكوميــة 
ــات الســجلية ومراقبتهــا يعتبــر مكــون أساســي فــي منهجيــة  منهــا لألفــراد والمؤسســات والمجتمــع. إن وضــع نظــام لضبــط الجــودة اإلحصائيــة للبيان
اســتخدام الســجالت اإلداريــة كأحــد المصــادر األساســية لإلحصــاءات الرســمية. وبهــدف التعــرف علــى التقــدم المحــرز فــي مجــال الجــودة اإلحصائيــة للســجالت 
اإلداريــة، وضمــان التحســن المســتمر ينبغــي القيــام بعمليــة تقييــم دوريــة لهــذه الجــودة بهــدف التعــرف علــى نقــاط القــوة وتعزيزهــا والتعــرف علــى فــرص 

التحســين الممكنــة، وترتكــز عمليــة تقييــم الجــود اإلحصائيــة للســجالت اإلداريــة علــى محوريــن أساســيين همــا:

التقييــم الذاتــي )الداخلــي( للجــودة اإلحصائيــة: وذلــك مــن خــالل قيــام الجهــة الحكوميــة داخليــا ومــن خــالل موظفيهــا ذوي العالقــة والخبــرة، 	 
بتقييــم الجــودة اإلحصائيــة للبيانــات الســجلية وفقــًا لمعاييــر وإجــراءات الجــودة اإلحصائيــة المعتمــدة للســجالت اإلداريــة، وتحديــد نقــاط القــوة 
ــر الجــودة.  ــة نقــاط الضعــف وفــرص التحســين. وهــذا مــن شــأنه مســاعدة الجهــة فــي وضــع خطــة معالجــة لتطوي ــك معرف واألداء الجيــد وكذل

التقييــم الخارجــي للجــودة اإلحصائيــة : ويتــم ذلــك مــن خــالل قيــام مركــز اإلحصــاء بعمليــة تقييــم الجــودة اإلحصائيــة للســجالت اإلداريــة لــدى الجهــات 	 
الحكوميــة، ولضمــان فعاليــة هــذا التقييــم ينبغــي أن تتــم بعــد إتمــام التقييــم الذاتــي للجــودة اإلحصائيــة .

وتطبيقًا لمفهوم التحسين المستمر لجودة المسوح اإلحصائية والسجالت اإلدارية يتم إعداد المخرجات التالية من عملية التقييم:

تقريــر الجــودة التفصيلــي: يحتــوي التقريــر علــى أبــرز إجــراءات الجــودة للمســوح وفــرص التحســين، ويتــم إعــداده مــن خــالل نمــوذج رصــد 	 
إجــراءات الجــودة الــذي يتــم تعبئتــه مــن قبــل فــرق العمــل المشــاركة فــي العمليــة اإلحصائيــة وبإشــراف فريــق الجــودة.

خطــة التحســين والتطويــر: عبــارة عــن تقريــر داخلــي يبيــن أهــم مقترحــات التحســين للمســوح حســب مراحــل المســح وبتواريــخ محــددة 	 
ويتــم إعــداده بنــاًء علــى تقريــر الجــودة ويتــم مناقشــته واعتمــاده مــن فريــق العمــل.

بيــان الجــودة: يهــدف البيــان إلــى تعزيــز ثقــة المســتخدم بجــودة اإلحصــاءات المنشــورة وهــو عبــارة عــن تقريــر مختصــر بأهــم اإلجــراءات 	 
الداعمــة لتحقيــق جــودة المســح مصنفــة حســب محــاور الجــودة المعتمــدة فــي وهــذا  البيــان يتــم إعــداده مــن خــالل المعلومــات الــواردة 

فــي تقريــر الجــودة ويتــم نشــره للمســتخدمين  مــع البيانــات اإلحصائيــة.
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