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تقديـــــــــــم
�إن املعلومات والبيانات وامل�ؤ�شرات الإح�صائية التي توفرها الأجهزة الإح�صائية ،تعترب �أحد �أهم
العنا�صر الأ�سا�سية لعملية التخطيط ،ودعم اتخاذ القرارات� ،سوا ًء كان ذلك للقطاع احلكومي �أو اخلا�ص ،وتعترب
ال�سجالت الإدارية م�صدر ًا مهم ًا للإح�صاءات الر�سمية ،حيث تتزايد التو�صيات الدولية ب�ضرورة اال�ستفادة من
بيانات ال�سجالت الإدارية املتوفرة لدى اجلهات املختلفة ،وتطويرها لتخدم العمل الإح�صائي الر�سمي يف الدولة.
ويف �إطار �سعي املركز الوطني للإح�صاء مل�أ�س�سة العمل الإح�صائي يف الدولة وفق �أف�ضل التو�صيات
والتجارب الدولية التي تنظم عمل امل�ؤ�س�سات الإح�صائية الر�سمية مت �إ�صدار «معايري اجلودة الإح�صائية لل�سجالت
الإدارية» ،لتطوير وحت�سني نوعية الإح�صاءات املنتجة من ال�سجالت الإدارية ،حتقيق ًا للهدف اال�سرتاتيجي اخلا�ص
بتطوير ا�ستخدام ال�سجالت الإدارية ك�أحد م�صادر الإح�صاءات الر�سمية.
و�أخري ًا ن�أمل �أن ي�ساهم هذا الإ�صدار يف ت�أ�سي�س �أنظمة ل�ضبط جودة البيانات ال�سجلية يف اجلهات
املختلفة ،مبا ي�سهم يف تطويرها وت�أهيلها ك�أحد امل�صادر الرئي�سية للإح�صاءات الر�سمية.
واهلل ويل التوفيق
را�شد خمي�س ال�سويدي
املدير العام
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معايري اجلودة الإح�صائية لل�سجالت الإدارية
مقـدمــة :

يعترب مفهوم جودة الإح�صاءات الر�سمية 1مفهوم ًا معقد ًا ،ففي املناق�شات الدولية احلديثة ،مت تو�سيع
املفهوم �إلى ما وراء االهتمامات التقليدية يف دقة الأرقام ،لي�شمل اجلودة الكلية يف نظر امل�ستخدمني ،وجاء هذا
الرتكيز على ر�أي امل�ستخدمني من خالل احلركة الداعية �إلى منهاج «الإدارة الكلية للجودة».2
�إن مفهوم اجلودة ال�شاملة للعمل الإح�صائي يعني بال�ضرورة تغطية اجلوانب التالية:
�1.1سالمة البنية امل�ؤ�س�سية والتنظيمية للم�ؤ�س�سة الإح�صائية.
2.2جودة و�سالمة العمليات الإح�صائية والعمليات امل�ساندة لها.
3.3دقة البيانات واملعلومات الإح�صائية.
وانطالق ًا من ذلك فقد مت �إعداد معايري اجلودة الإح�صائية لتحقق مفهوم اجلودة ال�شاملة
لل�سجالت الإدارية ،وجتدر الإ�شارة �إلى �أنه يف مرحلة تطبيق هذه املعايري على ال�سجالت الإدارية
املوجودة يف اجلهات املختلفة ،يتعني و�ضع جمموعة من الإجراءات وال�ضوابط التي ت�ساعد يف
حتقيق هذه املعايري ،علم ًا ب�أن هذه الإجراءات وال�ضوابط تختلف من م�ؤ�س�سة لأخرى ،وحتى
من �سجل بيانات لآخر ،علم ًا ب�أن عدد من الإجراءات قد تتكرر بني ال�سجالت الإدارية املختلفة.
وت�ساعد جمموعة املعايري الواردة يف هذه الوثيقة ،يف ت�أ�سي�س منظومة متكاملة ل�ضبط جودة بيانات
ال�سجالت الإدارية للجهات املختلفة ،وقد مت اال�ستفادة خالل �إعداد هذه الوثيقة مبا ورد من تو�صيات
وتوجيهات يف الأطر والأدلة والتجارب الدولية يف جمال جودة البيانات ب�شكل عام والبيانات ال�سجلية ب�شكل
خا�ص ،والتي �أكدت على �أن �أي منظومة ل�ضبط جودة البيانات ال�سجلية ال بد و�أن ت�شمل العنا�صر التالية:
�1.1ضمان ا�ستمرارية تدفق البيانات ال�سجلية ودميومتها.
2.2كفاية و�شمولية وحداثة البيانات ال�سجلية لإعداد الإح�صاءات الر�سمية .
�3.3سالمة نظم جمع البيانات ومالءمتها لإعداد الإح�صاءات املطلوبة.
4.4ات�ساق البيانات ال�سجلية مع التعاريف والت�صنيفات الإح�صائية وفق املبادئ التوجيهية الدولية.
1يق�صد بها الإح�صاءات ال�صادرة عن مراكز الإح�صاء الوطنية �أو �أي جهة حكومية �ضمن النظام الإح�صائي الوطني.
� 2أنظر �إطار الإح�صاءات الر�سمية :ا�سرتاتيجيات لإح�صاءات اقت�صادية واجتماعية ,اللجنة االقت�صادية واالجتماعية لغربي �آ�سيا (الإ�سكوا).2006 ،
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ويف هذه الوثيقة مت ت�صنيف معايري اجلودة الإح�صائية لل�سجالت الإدارية ملجموعتني:
• •املجموعة الأولى :ت�ضم معايري جودة البنية امل�ؤ�س�سية والتنظيمية اخلا�صة ب�إعداد البيانات ال�سجلية.
• •املجموعة الثانية :ت�ضم معايري جودة عمليات ال�سجالت الإدارية ودقة بياناتها.

�أو ًال  /معايري جودة البنية التنظيمية اخلا�صة ب�إعداد ال�سجالت الإدارية:
املعيار  : 1.1التحديد الوا�ضح مل�س�ؤولية اجلهة عن جتميع البيانات ال�سجلية للمو�ضوع املتعلق
بعملها.
املمار�سات املقرتحة:
1.1وجود قانون �أو قرار ين�ص على �أن اجلهة االحتادية هي امل�س�ؤولة عن جمع البيانات املرتبطة
بعملها.
2.2وجود توافق �ضمن مكونات النظام الإح�صائي على م�س�ؤولية اجلهة عن جمع البيانات املرتبط
بعملها.
3.3يف حال وجود �سجالت �إدارية لدى جهة/جهات �أخرى حول نف�س املو�ضوع ،فال بد من التن�سيق مع
هذه اجلهة/اجلهات لو�ضع ترتيبات لربط هذه ال�سجالت بحيث ت�ضمن تغطية �شاملة للمو�ضوع
على م�ستوى الدولة.
املعيار  :2.1كفاءة عملية تبادل البيانات والتن�سيق بني اجلهات املنتجة لها
املمار�سات املقرتحة:
1.1وجود قرار �أو ن�ص ر�سمي يق�ضي بقيام اجلهة بتزويد املركز بالبيانات واملعلومات الالزمة لإعداد
الإح�صاءات الر�سمية.
2.2وجود �إجراءات موثقة لتحقيق تدفق �سهل للبيانات املطلوبة من اجلهة للمركز الوطني للإح�صاء
يف الوقت املنا�سب.
3.3قيام اجلهة بتمكني املركز من احل�صول على البيانات املطلوبة لإعداد الإح�صاءات الر�سمية.
4.4تنظيم العالقة مع كافة اجلهات الأخرى ذات العالقة باملو�ضوع املرتبط بعملها ،من خالل تفعيل
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وتنظيم اللقاءات واحلوار بني هذه اجلهات ،وتبادل املعرفة والأفكار لتطوير العمل الإح�صائي،
وتطوير �آليات توفري البيانات املطلوبة للمركز لإعداد الإح�صاءات الر�سمية املتعلقة بذلك
املو�ضوع.
5.5ت�أ�سي�س وحدة تنظيمية معنية بالإح�صاء يف اجلهة ال�سجلية وت�سمية من�سق ات�صال ،يقوم على
تقدمي امل�ساعدة يف تزويد املركز بالبيانات املطلوبة ،والتن�سيق فيما يخ�ص العمل الإح�صائي
امل�شرتك.
6.6اال�ستجابة ملبادرة الربط الإلكرتوين للبيانات ال�سجلية للجهة مع املركز الوطني للإح�صاء.
املعيار  :3.1مراقبة �صلة البيانات املتوفرة مع احتياجات النظام الإح�صائي يف الدولة
املمار�سات املقرتحة:
1.1اتخاذ الإجراءات الالزمة ل�ضمان تلبية بيانات ال�سجالت الإدارية احلالية الحتياجات م�ستخدمي
البيانات يف النظام الإح�صائي وعلى وجهه اخل�صو�ص املركز الوطني للإح�صاء.
2.2ت�سهيل التوا�صل مع م�ستخدمي البيانات يف النظام الإح�صائي واملركز الوطني للإح�صاء،
وتعريفهم بتفا�صيل البيانات املتوفرة لديهم ،من حيث فائدتها ودوريتها وحداثتها ،مع ال�سعي
ال�ستطالع ر�أيهم و�أخذ مقرتحاتهم .
3.3وجود �آليات لتحديد احتياجات املركز الوطني للإح�صاء من البيانات اجلديدة املطلوبة لإعداد
الإح�صاءات الر�سمية ،مثل وجود عملية ت�شاور تتم على نحو منتظم ودوري ،ملراجعة مدى مالءمة
البيانات املوجودة وحتديد احتياجات املركز من البيانات اجلديدة املطلوبة لإعداد الإح�صاءات
الر�سمية.
املعيار  : 4.1تنا�سب املوارد الب�شرية والت�سهيالت واملوارد التقنية والتمويل مع متطلبات �إدماج
ال�سجالت الإدارية يف العمل الإح�صائي
املمار�سات املقرتحة:
1.1توفري العدد املنا�سب من العاملني للقيام باملهام املطلوبة لإعداد وجتهيز البيانات للأغرا�ض
الإح�صائية.
2.2توفر امل�ؤهالت املالئمة لدى العاملني للقيام باملهام الإح�صائية املطلوبة لإدارة وتطوير ال�سجالت
الإدارية ،وتطوير مهاراتهم للقيام بتلك املهام .
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3.3توفري املوارد التكنولوجية والتقنية املنا�سبة لإعداد وجتهيز البيانات ال�سجلية املطلوبة لإعداد
الإح�صاءات الر�سمية وفق ًا ملتطلبات املركز الوطني للإح�صاء.
4.4توفري التمويل املنا�سب لإعداد وجتهيز البيانات ال�سجلية.
املعيار � :5.1إعداد البيانات ال�سجلية مبهنية واقتدار
املمار�سات املقرتحة:
1.1حتديد االحتياجات التدريبية الالزمة لرفع مهارات العاملني يف جمال ال�سجالت ،وت�أهيلهم
وو�ضع خطة التدريب الالزمة لذلك.
2.2توفري التدريب املنتظم �أثناء العمل على منهجية و�أ�ساليب �إعداد بيانات ال�سجالت الإدارية
وتطوير جودتها ،وذلك بهدف تعزيز وت�أهيل ورفع قدرات العاملني يف كافة امل�ؤ�س�سات املنتجة
للبيانات واملعلومات الإح�صائية.
3.3امل�شاركة يف ور�ش العمل والدورات التدريبية ،التي يعقدها املركز الوطني للإح�صاء ،لتنمية
وتطوير القدرات الإح�صائية لدى العاملني يف ال�سجالت الإدارية لدى جميع اجلهات.
4.4وجود �إجراءات و�أن�شطة ت�شجع ثقافة التميز لدى العاملني يف اجلهة ب�شكل عام والقائمني فيها
على �إدارة ال�سجالت الإدارية ب�شكل خا�ص.
�5.5إعداد ال�سجالت الإدارية و�إدارتها وفق منهجية وا�ضحة وموثقة ،ت�شمل املفاهيم والت�صنيفات
و�إجراءات العمل و�آليات التحديث وغريها.
�6.6إبالغ املركز عند الرغبة بتغيري منوذج جمع البيانات امل�ستخدم يف اجلهة �أو تغيري �آلية اجلمع �أو
تغيري يف املفاهيم امل�ستخدمة.
املعيار � :6.1سرية البيانات الفردية (الأفراد /امل�ؤ�س�سات) الواردة من اجلهات املدلية بالبيانات .
املمار�سات املقرتحة:
�1.1ضمان احلفاظ على �سرية البيانات الفردية الواردة من اجلهات املزودة بالبيانات.
2.2وجود قواعد ولوائح تنظيمية حلماية �سرية البيانات قد تت�ضمن توقيع جزاءات على العاملني
الذين يف�صحون عن البيانات ال�سرية للأفراد �أو امل�ؤ�س�سات وغريها.
3.3عدم ال�سماح باالطالع على البيانات الفردية �إال من قبل العاملني الذين يحتاجون تلك املعلومات
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لأداء مهامهم الإح�صائية.

ثاني ًا  /معايري جودة عمليات ال�سجالت الإدارية ودقة بياناتها:
املعيار �: 1.2سالمة املنهجية الإح�صائية امل�ستخدمة يف �إعداد بيانات ال�سجالت الإدارية
املمار�سات املقرتحة :
1.1توافق املفاهيم والتعاريف االح�صائية امل�ستخدمة يف �إعداد ال�سجالت الإدارية مع املفاهيم
والتعاريف املتفق عليها وطني ًا �أو املعتمدة من املركز الوطني للإح�صاء.
�2.2شمولية نطاق تغطية ال�سجالت الإدارية للمو�ضوع املرتبط بعمل اجلهة.
 3.3توافق الت�صنيفات الإح�صائية امل�ستخدمة يف �إعداد ال�سجالت الإدارية مع الت�صنيفات املتفق
عليها وطني ًا �أواملعتمدة من املركز الوطني للإح�صاء.
4.4توفري معلومات عن مدى اختالف ال�سجالت الإدارية عن املعايري الإح�صائية املعتمدة من املركز
الوطني للإح�صاء والعمل على التقليل من هذه االختالفات.
املعيار � : 2.2إتاحة الوثائق املتعلقة باملفاهيم والنطاق والت�صنيفات ومنهجية �إعداد وحتديث
البيانات
املمار�سات املقرتحة:
 1.1توفري معلومات كافية عن هيكلية بيانات ال�سجالت الإدارية وعن املنهجية امل�ستخدمة يف جمعها
و�إدارتها وحتديثها.
2.2توفري معلومات كافية عن املفاهيم والتعاريف والت�صنيفات امل�ستخدمة وغريها من اجلوانب
والإجراءات الهامة.
3.3توفري امل�ساندة والدعم للمركز متى اقت�ضت احلاجة ودون ت�أخري وعلى �أ�سا�س من املعرفة اجليدة.
4.4حتديد جهة التوا�صل واال�ستف�سار مع اجلهة  /املركز (بالربيد �أو الهاتف �أو الفاك�س �أو الربيد
الإلكرتوين) يف كافة الن�شرات ال�صادرة عنها.
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املعيار  :3.2تطبيق عمليات ت�ضمن الرتكيز على اجلودة
املمار�سات املقرتحة :
1.1وجود �إجراءات لإعداد بيانات ال�سجالت الإدارية ت�ضمن تقلي�ص الأخطاء التي ميكن حدوثها.
�2.2إجراء مراجعات دورية للإجراءات الداخلية ل�ضمان ا�ستمرار جودة عملية �إعداد البيانات.
3.3تطبيق اجلهة -خا�صة الوحدة التنظيمية املعنية بالإح�صاء فيها – معايري جودة البيانات ومتابعة
تطبيق �أنظمة و�إجراءات �ضبط اجلودة عليها.
4.4تبني الأطر الإح�صائية العاملية �أو الوطنية املتعلقة باجلودة ،و تطوير دليل خا�ص ب�ضمان جودة
البيانات يف اجلهة.
5.5تطبيق عمليات املراقبة واملراجعة الدورية لبيانات ال�سجالت الإدارية.
6.6توفري �إر�شادات تو�ضح طرق �ضبط جودة بيانات ال�سجالت الإدارية.
7.7اتخاذ الإجراءات التح�سينية جلودة بيانات ال�سجالت الإدارية ل�ضمان الدقة والتقيد باملفاهيم
والت�صانيف املطلـوبة لتلبية متطلبات واحتياجـات املــركز الوطــني للإح�صــاء ،مبا فيها �إتـاحــة
البيانات للمركز الوطني للإح�صاء يف الوقت املنا�سب.
املعيار  : 4.2التقييم املنتظم لبيانات ال�سجالت الإدارية
املمار�سات املقرتحة :
1.1تقييم مدى الدقة واحلداثة وال�شمول يف بيانات ال�سجالت الإدارية فيما يخ�ص �إعداد الإح�صاءات
الر�سمية.
�2.2شمول وتقييم البيانات التي يتم جمعها وفق ًا لنطاق عمل اجلهة ور�صد حاالت نق�ص التغطية.
3.3فح�ص االت�ساق الداخلي لبيانات ال�سجالت الإدارية والقيام بعملية تقييم منتظم لدقة هذه
البيانات.
4.4فح�ص ات�ساق الإح�صاءات ومنطقيتها عرب فرتات زمنية معقولة ،من خالل مقارنة البيانات
والنتائج املعدة من ال�سجالت الإدارية مع بيانات ال�سال�سل الزمنية والتحقق من منطقيتها.
5.5فح�ص ات�ساق الإح�صاءات املنتجة من بيانات ال�سجالت الإدارية مع �إح�صاءات �أخرى ذات
عالقة �صادرة �أو معدة من قبل اجلهة �أو من قبل املركز الوطني للإح�صاء.
16

معايري اجلودة الإح�صائية لل�سجالت الإدارية

6.6فح�ص ات�ساق الإح�صاءات املنتجة من بيانات ال�سجالت الإدارية ومنطقيتها مع �إح�صاءات
�أخرى موثوقة وذات عالقة �صادرة عن جهات �أخرى.
�7.7إجراء مقارنات ومطابقات ثنائية مع بيانات البلدان الأخرى.
8.8تقييم االختالفات الإح�صائية يف البيانات وفهم �أ�سبابها واتخاذ الإجراءات املنا�سبة وفق ًا لذلك.
�9.9إتاحة نتائج التقييم للمركز لال�سرت�شاد بها خالل عملية �إعداد الإح�صاءات الر�سمية.
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ثالث ًا  /املراجع:
�1.1صندوق النقد الدويل� ،إدارة الإح�صاءات�« ، 2003 ،إطار تقييم جودة البيانات لأغرا�ض
�إح�صاءات احل�سابات القومية» ،وا�شنطن.
2.2املكتب الإح�صائي للجماعات الأوروبية « 2010 ،دليل النظام الإح�صائي الأوروبي لتقارير
اجلودة» ،هل�سنكي.
�3.3صندوق النقد الدويل� ،إدارة الإح�صاءات« ، 2002 ،مر�شد �إلى النظام العام لن�شر البيانات»،

وا�شنطن.
4.4الأمم املتحدة»Statistical Confidintiality and Access to Microdata « ، 2003،
5.5الأمم املتحدة ، 1994 ،املبادئ الأ�سا�سية للإح�صاءات الر�سمية ،نيويورك.
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