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تقديم:تقديم:

األولــى  الطبعــة  يصــدر  أن   واإلحصــاء  التخطيــط  جهــاز  األولــى يســر  الطبعــة  يصــدر  أن   واإلحصــاء  التخطيــط  جهــاز  يســر 
الرســمية  اإلحصــاءات  جــودة  لضمــان  الوطنــي  االطــار    " الرســمية مــن  اإلحصــاءات  جــودة  لضمــان  الوطنــي  االطــار    " مــن 
بدولــة قطــر"، حيــث ُيعــد هــذا االطــار أحــد األســاليب اإلحصائيــة بدولــة قطــر"، حيــث ُيعــد هــذا االطــار أحــد األســاليب اإلحصائيــة 
األساســية التــي تســاهم فــي تطويــر النظــام االحصائــي بالدولة األساســية التــي تســاهم فــي تطويــر النظــام االحصائــي بالدولة 
وتوحيــد المنهجيــات والممارســات اإلحصائيــة بحســب توصيــات وتوحيــد المنهجيــات والممارســات اإلحصائيــة بحســب توصيــات 
األمــم المتحــدة وبمــا هــو معمــول بــه دوليــا لضمــان الوصــول األمــم المتحــدة وبمــا هــو معمــول بــه دوليــا لضمــان الوصــول 
والجــودة  الشــمول  الــى  الوطنيــة  والمؤشــرات  والجــودة باإلحصــاءات  الشــمول  الــى  الوطنيــة  والمؤشــرات  باإلحصــاءات 
العاليــة، كمــا إن االرتــكاز علــى إطــارٍ مّوحــٍد لجــودة اإلحصــاءات العاليــة، كمــا إن االرتــكاز علــى إطــارٍ مّوحــٍد لجــودة اإلحصــاءات 
ــز  ــة وتعزي ــة اإلحصائي ــى حوكمــة المنظومــة الوطني ــز يعمــل عل ــة وتعزي ــة اإلحصائي ــى حوكمــة المنظومــة الوطني يعمــل عل
الشــراكة االســتراتيجية  بيــن منتجــي ومســتخدمي البيانــات الشــراكة االســتراتيجية  بيــن منتجــي ومســتخدمي البيانــات 

اإلحصائيــة.اإلحصائيــة.

وتماشــيًا مــع المرجعيــات واألطــر اإلحصائيــة اإلقليميــة والدوليــة، فقــد تــم االعتمــاد فــي وتماشــيًا مــع المرجعيــات واألطــر اإلحصائيــة اإلقليميــة والدوليــة، فقــد تــم االعتمــاد فــي 
إعــداد وتصميــم هــذا اإلطــار علــى "المبــادئ التوجيهيــة لنمــوذج إطــار وطني عــام لضمان إعــداد وتصميــم هــذا اإلطــار علــى "المبــادئ التوجيهيــة لنمــوذج إطــار وطني عــام لضمان 
الجــودة" الصــادرة عــن اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم المتحــدة فــي مــارس الجــودة" الصــادرة عــن اللجنــة اإلحصائيــة لألمــم المتحــدة فــي مــارس 20192019، بمــا يتفــق ، بمــا يتفــق 
مــع "إطــار جــودة البيانــات اإلحصائيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة"، وبمــا مــع "إطــار جــودة البيانــات اإلحصائيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة"، وبمــا 
يعكــس المعاييــر الدوليــة األخــرى ذات الصلــة بــإدارة جــودة البيانــات اإلحصائيــة المعمــول يعكــس المعاييــر الدوليــة األخــرى ذات الصلــة بــإدارة جــودة البيانــات اإلحصائيــة المعمــول 

بهــا فــي الممارســات العالميــة الرائــدة فــي هــذا المجــال بهــا فــي الممارســات العالميــة الرائــدة فــي هــذا المجــال 

وفــي إطــار حــرص جهــاز التخطيــط واإلحصــاء علــى تعزيــز ســبل التعــاون المشــترك وتكامــل وفــي إطــار حــرص جهــاز التخطيــط واإلحصــاء علــى تعزيــز ســبل التعــاون المشــترك وتكامــل 
العمــل اإلحصائــي، فقــد تــم تشــكيل فريــق عمــل إلعــداد هــذا اإلطــار، والــذي جــاء ثمــرة العمــل اإلحصائــي، فقــد تــم تشــكيل فريــق عمــل إلعــداد هــذا اإلطــار، والــذي جــاء ثمــرة 
عمــل دؤوب بالتعــاون بيــن خبــراء الجــودة االحصائييــن بالجهــاز وخبــراء دولييــن فــي هــذا عمــل دؤوب بالتعــاون بيــن خبــراء الجــودة االحصائييــن بالجهــاز وخبــراء دولييــن فــي هــذا 

المجــال، كمــا تــم مراجعتــه واعتمــاده مــن قبــل اللجنــة االستشــارية لإلحصــاء.المجــال، كمــا تــم مراجعتــه واعتمــاده مــن قبــل اللجنــة االستشــارية لإلحصــاء.

ــاءات  ــاج اإلحص ــي انت ــن ف ــية للعاملي ــة رئيس ــة مرجعي ــار وثيق ــذا اإلط ــّكل ه ــل أن يش ــاءات نأم ــاج اإلحص ــي انت ــن ف ــية للعاملي ــة رئيس ــة مرجعي ــار وثيق ــذا اإلط ــّكل ه ــل أن يش نأم
ــاٍت  ــم سياس ــي رس ــهم ف ــا يس ــم، بم ــي أداء أعماله ــم ف ــًا له ــة وداعم ــمية بالدول ــاٍت الرس ــم سياس ــي رس ــهم ف ــا يس ــم، بم ــي أداء أعماله ــم ف ــًا له ــة وداعم ــمية بالدول الرس

واتخــاذ قــراراٍت رشــيدة وفقــًا إلحصــاءات موثوقــة وذات جــودة عاليــة.واتخــاذ قــراراٍت رشــيدة وفقــًا إلحصــاءات موثوقــة وذات جــودة عاليــة.

د.  صالح بن محمد النابتد.  صالح بن محمد النابت
رئيس جهاز التخطيط واإلحصاءرئيس جهاز التخطيط واإلحصاء
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5 اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة 
اإلحصاءات الرســمية في دولة قطر

جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاءجهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء

المقدمة:المقدمة:

فــي إطــار جهــود جهــاز التخطيــط واإلحصــاء إلقامــة نظــام إحصائــي للدولــة عالمــي املســتوى ينتــج بيانــات ومعلومــات إحصائيــة عاليــة الجودة 
تلبــي احتياجــات مســتخدمي البيانــات الوطنييــن والدولييــن وصانعــي السياســات واألكاديمييــن والباحثيــن والقطــاع الخــاص، ومتخــذي 
القــرارات املبنيــة علــى األدلــة ، قــام الجهــاز بإعــداد هــذا اإلطــار تحــت عنــوان "االطــار الوطنــي لضمــان جــودة اإلحصــاءات الرســمية فــي دولــة 
 بأن النظام الوطني لإلحصاءات الرســمية بدولة قطر يتألف من جهاز التخطيط واإلحصاء باعتباره املصدر الرســمي لجميع 

ً
قطر ، علما

البيانــات اإلحصائيــة الرســمية فــي الدولــة ،ومــن الجهــات الرســمية األخــرى املنتجــة للبيانــات اإلحصائيــة . 

ويستمد هذا اإلطار مشروعيته من املادة )4( من القانون رقم )2( لسنة 2011 بشأن اإلحصاءات الرسمية ، ومن اعتماده على "املبادئ 
التوجيهيــة لنمــوذج إطــار وطنــي عــام لضمــان الجــودة" الصــادرة عــن اللجنــة اإلحصائيــة  لألمــم املتحــدة فــي مــارس 2019، ومــن توافقــه مــع  
"إطــار جــودة البيانــات اإلحصائيــة لــدول مجلــس التعــاون لــدول الخليــج العربيــة". كمــا ويعكــس هــذا اإلطــار املعاييــر الدوليــة فــي إدارة جــودة 

البيانــات اإلحصائيــة املعتمــدة فــي العديــد مــن املنظمــات الدوليــة والبلــدان املتقدمــة .

املحركات  األساسية إلطار ضمان جودة اإلحصاءات الرسمية :

توفير آلية منهجية لتحفيز وزيادة التفاعل بين أعضاء النظام اإلحصائي الوطني في الدولة بغية إيجاد الحلول  املناسبة ملشاكل  	•
الجــودة واإلجــراءات املمكنــة لحلهــا.

تحقيق أعلى قدر من شفافية العمليات اإلحصائية لضمان إنتاج بيانات إحصائية عالية الجودة واملوثوقية. 	•

ترسيخ ثقافة الجودة والحفاظ على استدامتها داخل النظام اإلحصائي الوطني. 	•

دعم تحسينات الجودة وتحديثها مع مرور الوقت. 	•

توفير آلية لتبادل اآلراء واألفكار بشأن إدارة الجودة مع منتجي البيانات واملعلومات اإلحصاءات داخل النظام اإلحصائي الوطني  	•
ــق  ــكيل فري ــم تش ــد ت ــي، فق ــل اإلحصائ ــق العم ــكيل فري ــم تش ــد ت ــي، فق ــل اإلحصائ بأكملــه ، ومــع مراكــز اإلحصــاء اإلقليميــة والدوليــة األخرى.العم
عمــل إلعــداد هــذا اإلطــار، والــذي جــاء ثمــرة عمــل دؤوب بالتعــاون بيــن خبــراء الجــودة عمــل إلعــداد هــذا اإلطــار، والــذي جــاء ثمــرة عمــل دؤوب بالتعــاون بيــن خبــراء الجــودة 
االحصائييــن بالجهــاز وخبــراء دولييــن فــي هــذا المجــال، كمــا تــم مراجعتــه واعتمــاده االحصائييــن بالجهــاز وخبــراء دولييــن فــي هــذا المجــال، كمــا تــم مراجعتــه واعتمــاده 

مــن قبــل اللجنــة االستشــارية لإلحصــاء.مــن قبــل اللجنــة االستشــارية لإلحصــاء.

ــاءات  ــاج اإلحص ــي انت ــن ف ــية للعاملي ــة رئيس ــة مرجعي ــار وثيق ــذا اإلط ــّكل ه ــل أن يش ــاءات نأم ــاج اإلحص ــي انت ــن ف ــية للعاملي ــة رئيس ــة مرجعي ــار وثيق ــذا اإلط ــّكل ه ــل أن يش نأم
ــاٍت  ــم سياس ــي رس ــهم ف ــا يس ــم، بم ــي أداء أعماله ــم ف ــًا له ــة وداعم ــمية بالدول ــاٍت الرس ــم سياس ــي رس ــهم ف ــا يس ــم، بم ــي أداء أعماله ــم ف ــًا له ــة وداعم ــمية بالدول الرس

واتخــاذ قــراراٍت رشــيدة وفقــًا إلحصــاءات موثوقــة وذات جــودة عاليــة.واتخــاذ قــراراٍت رشــيدة وفقــًا إلحصــاءات موثوقــة وذات جــودة عاليــة.

د.  صالح بن محمد النابتد.  صالح بن محمد النابت
رئيس جهاز التخطيط واإلحصاءرئيس جهاز التخطيط واإلحصاء
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سياق ومفاهيم الجودة:سياق ومفاهيم الجودة:

لقد استخدم مصطلح جودة البيانات على نطاق واسع دون تعريفه أو 

تحديد أبعاده األساسية، مما أدى إلى كثير من االلتباس داخل املجتمع 

 ألهميــة تعريــف 
ً
الدولــي لتعريــف معنــى وأبعــاد جــودة البيانــات, ونظــرا

جــودة البيانــات، يهــدف هــذا الجــزء لتعريفهــا فــي ســياق العمل اإلحصائي 

لدولــة قطــر. إذ أنــه مــن املهــم االتفــاق علــى تحديــد األبعــاد الرئيســية 

لجــودة البيانــات وتكويــن فهــم مشــترك بيــن أعضــاء النظــام اإلحصائــي 

الوطنــي قبــل تقديــم مقتــرح إلطــار وطنــي وإقليمــي لضمــان جودة البيانات.

األبعــاد  متعــدد   
ً
مفهومــا الرســمية  اإلحصــاءات  جــودة  مفهــوم  يعتبــر 

يتعــدى املفهــوم املرتبــط بدقــة األرقــام، ليشــمل الجــودة الكلية و«مفهوم 

الوفــاء بالغــرض وباحتياجــات املســتخدمين«، وجــاء هــذا التركيــز علــى 

ر�ضــى املســتخدمين مــن خــال اتبــاع منهــج اإلدارة الكليــة للجــودة ضمــن 

تعريــف ومحــاور جــودة البيانــات إلحصــاءات دولــة قطــر.

	 إن مفهوم الجودة الشاملة للعمل اإلحصائي يعني بالضرورة

تغطية الجوانب التالية:

	.سامة اإلطار القانوني واملؤس�ضي للعمل اإلحصائي

	.جودة العمليات اإلحصائية

 مــن ذلــك فقــد تــم 
ً
جــودة املعلومــات واملخرجــات اإلحصائيــة وانطاقــا

إعــداد معاييــر الجــودة اإلحصائيــة لتحقــق مفهــوم الجــودة الشــاملة 

لإلحصــاءات املنتجــة فــي الدولــة.

	:اإلطار القانوني واملؤس�سي للعمل اإلحصائي في دولة قطر

فيــه  ُيجــرى  الــذي  النظــام  املؤسســية جميــع مكونــات  البيئــة  تشــمل 

برامــج العمــل اإلحصائــي. وتشــمل معاييــر جــودة البيئــة املؤسســية أي 

مــن الصعوبــات ذات الصلــة باالســتقال املنهــي، والحيــاد واملوضوعيــة 

والشــفافية وحمايــة البيانــات الفرديــة وأمنهــا، وااللتــزام بالجــودة وكفايــة 

املــوارد، والتــي قــد تؤثــر جميعهــا علــى جــودة اإلحصــاءات الرســمية.

	: معايير جودة العمليات اإلحصائية

تتحقــق جــودة اإلحصــاءات الرســمية للدولــة )املخرجــات اإلحصائيــة( 

مــن خــال عمليــة ذات جــودة عاليــة. وهــذا يشــمل جانبيــن همــا:

نتــج مخرجــات 	 
ُ
عمليــة تتعلــق بالفاعليــة: وهــي العمليــة التــي ت

الجــودة. عاليــة 

أفضــل 	  تعكــس  التــي  العمليــة  وهــي  بالكفــاءة:  تتعلــق  عمليــة 

املمارسات الدولية، والتي يتم بموجبها إنتاج اإلحصاءات بأقل 

تكلفــة ممكنــة  مــع الحفــاظ علــى مســتوى الجــودة، ودون إيقــاع 

عــبء مفــرط علــى املبحوثيــن.

وفــي إطــار جــودة البيانــات االحصائيــة لدولــة قطــر تشــمل معاييــر جــودة 

العمليــات اإلحصائيــة الصعوبــات املتعلقــة بتطبيــق املنهجيــة الســليمة 

واإلجراءات اإلحصائية املناسبة،  والعبء غير املفرط تجاه املبحوثين، 

والتحكــم فــي التكلفــة والتــي مــن شــأنها التأثيــر علــى جــودة العمليــات 

اإلحصائيــة واإلحصــاءات فــي الدولــة.

تشــمل العمليــة اإلحصائيــة جمــع ومعالجــة وتحليــل البيانــات إلنتــاج 

مخرجــات إحصائيــة. ويســتخدم املســح بشــكل عــام لتغطيــة أي نشــاط 

يقــوم بجمــع أو الحصــول علــى البيانــات اإلحصائيــة الرســمية، بمــا فــي 

ذلــك:

البيانــات عــن جميــع 	  الــذي يســعى لجمــع  التعــداد الســكاني: 

الســكان. مــن  األفــراد 

املســح بالعينــة )مســوح املعاينــة(: والــذي تجمــع فيــه البيانــات 	 

باســتخدام عينــة مــن الســكان )عــادة مــا تكــون عشــوائية(.

جمــع البيانــات مــن الســجات اإلداريــة: والتــي تســتمد البيانــات 	 

فيهــا مــن الســجات املعــدة واملحفوظــة فــي األصــل ألغــراض غيــر 

إحصائيــة.

يتــم بموجبهــا تقديــر أو 	  التــي  األنشــطة اإلحصائيــة املشــتقة: 

نمذجــة البيانــات أو غيرهــا مــن األســاليب باســتخدام مصــادر 

القائمــة. اإلحصائيــة  البيانــات 

االستفادة من مصادر البيانات الضخمة، مثل أجهزة االتصال 	 

الصــرف  وأجهــزة   ،)GPS( العالمــي  املواقــع  تحديــد  بنظــام 

اآللــي، وأجهــزة املاســح الضوئــي، وأجهــزة االستشــعار عــن بعــد، 

التواصــل  ووســائل  الصناعيــة،  واألقمــار  النقالــة  والهواتــف 

... االجتماعــي، وغيرهــا 

مزيج من كل ما سبق.	 

كمــا تشــمل العمليــة اإلحصائيــة تطويــر وتحديــث الســجات اإلحصائيــة، 

حيــث تكــون املدخــات مماثلــة لتلــك التــي لإلنتــاج اإلحصائــي، ونواتجهــا 

تكــون عــادة وضــع إطــار الســتخراج البيانــات التــي تســتخدم بعــد ذلــك 

كمدخــات لعمليــات إحصائيــة أخــرى.

معايير جودة املخرجات اإلحصائية :

قيم جودة إحصاءات دولة قطر من خال معايير الجودة التالية:
ُ
ت

املالءمة واالستجابة الحتياجات املستخدمين:( 	

تســتجيب اإلحصــاءات املتوفــرة عــن دولــة قطــر الحتياجــات مســتخدميها 

وتكــون هنــاك فائــدة مــن اســتخدامها. يتطلــب قيــاس املاءمــة معرفــة 

مجموعات املستخدمين واحتياجاتهم. ويمثل التشاور مع املستخدمين 
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اإلحصاءات الرســمية في دولة قطر

جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاءجهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء

 لتحديــد احتياجاتهــم الحقيقيــة وذات األولويــة ومعاينــة 
ً
 كفيــا

ً
ســبيا

رضاهــم عــن املعلومــات اإلحصائيــة املتوفــرة.

وفــي ســياق إنتــاج ونشــر إحصــاءات دولــة قطــر، فــإن الجهــات والهيئــات 

الحكوميــة باإلضافــة الــى األمانــة العامــة ملجلــس التعــاون لــدول الخليــج 

ودوليــة  إقليميــة  منظمــات  مــن  الخارجييــن  واملســتخدمين  العربيــة 
 مــن املســتخدمين, وهــؤالء هــم املســتخدمون الرئيســيون 

ً
يشــكلون جــزءا

وهم من يحددون أولويات اإلنتاج اإلحصائي لدولة قطر، غير أن إنتاج 

 ملســتخدمين آخريــن وألغــراض التحليــل.
ً
البيانــات يوجــه أيضــا

الدقة:( 	

وهو مدى التطابق بين نتائج اإلحصائيات للبيانات املنشورة والبيانات 

غير املعروفة التي لم يتم جمعها. وفي سياق إنتاج ونشر إحصاءات دولة 

قطر فإن دقة البيانات املنشورة يتم تحديدها من خال دقة البيانات 

التي ينشرها جهاز التخطيط واالحصاء.

املوثوقية: ( 	

تعكس اإلحصاءات املتوفرة الواقع بصورة صحيحة وموثوق بها ويقوم 

جهــاز التخطيــط واالحصــاء فــي هــذا اإلطــار بالتقييــم املنتظــم للنتائــج 

اإلحصائيــة علــى مســتوى مختلــف خصائصهــا ومنهجياتهــا الفنيــة وفــي 

 موثوقية ومصداقية عملية 
ً
مختلف مراحل إعدادها. وهي تحدد جزئيا

 ملبــدأ الثانــي فــي املبــادئ األساســية لإلحصــاءات 
ً
اإلنتــاج اإلحصائــي )وفقــا

الرســمية الصــادرة عــن األمــم املتحــدة(.

وفــي ســياق نشــر اإلحصــاءات لدولــة قطــر فــإن املخاطــر تكمــن فــي تبــادل 

ونشــر  البيانــات متدنيــة الجــودة املرســلة مــن مصــادر البيانــات والتــي لــن 

 علــى وضــع  
ً
تؤثــر فقــط علــى مصداقيــة إحصــاءات دولــة قطــر بــل أيضــا

جهــاز التخطيــط واالحصــاء كمصــدر إلحصــاءات عاليــة الجــودة للدولــة.

السرعة والتوقيت املناسب:( 	

وهــي الفتــرة الزمنيــة  بيــن الحــدث أو الظاهــرة وتوفــر البيانــات واملعلومــات 

حــول الحــدث والظاهــرة  التــي تصفهــا. ويشــترط أن تكــون املعلومــات و 

البيانــات ذات قيمــة و جــدوى وتهــم الفتــرة الزمنيــة املدروســة بحيــث 

تســمح ملتخذي القرار االســتناد إليها. وينطبق هذا املفهوم على البيانات 

قصيــرة املــدى والبيانــات الهيكلية.علــى الرغــم مــن اختــاف اإلطــار الزمني. 

وفــي هــذا اإلطــار ينتــج وينشــر جهــاز التخطيــط واالحصــاء إحصاءاتــه 

الرســمية فــي الوقــت املناســب.

وفــي ســياق نشــر إحصــاءات جهــاز التخطيــط واالحصــاء ، فــإن التأخيــر 

 علــى 
ً
الــذي يؤثــر علــى التوقيــت املناســب ألي بيانــات تنتــج ســيؤثر أيضــا

توقيــت النشــر فــي جهــاز التخطيــط واالحصــاء.

االلتزام بمواعيد نشر اإلحصاءات:( 	

ينتــج وينشــر جهــاز التخطيــط واالحصــاء إحصاءاتــه الرســمية فــي الوقــت 

املناســب، واملوعــد املحــدد  وحســب جــدول زمنــي للنشــر معلــن عنــه 

 بطريقــة شــفافة..
ً
مســبقا

وفــي ســياق إنتــاج ونشــر إحصــاءات جهــاز التخطيــط واالحصــاء فــإن 

يســاعد: اإلصــدارات  جــدول 

املستخدمين الخارجيين عن طريق تحسين قدراتهم الستخدام 	 

إحصاءات دولة قطر في التوقيت املناسب.

املســتخدمين املحلييــن عــن طريــق تحســين قدراتهــم لتخطيــط 	 

أعمالهــم علــى أســاس تواريــخ نشــر البيانــات.

يعتبــر تعزيــز القــدرات االحصائيــة  مــن أهــم الوســائل لدعــم مهنيــة العمــل 

الداخليــة  الضغــوط  مقاومــة  فــي  ومســاعدتهم  الدولــة  فــي  اإلحصائــي 

والخارجيــة لتعديــل تاريــخ نشــر البيانــات. كمــا أنــه ينبغــي علــى أعضــاء 

النظــام االحصائــي الوطنــي إعــام املســتخدمين بتاريــخ إعــادة جدولــة 

اإلصــدارات فــي حالــة حــدوث أي تغييــر فــي أولويــات نشــر البيانــات.

االتساق واملقارنة( 	

 فيمــا بينهــا  و انهــا غيــر متضاربــة. 
ً
يعكــس مــدى ترابــط البيانــات منطقيــا

اذ يتعيــن ضمــان اتســاق اإلحصــاءات الرســمية املنتجــة فيمــا بينهــا داخــل 
نفــس املصــدر وأن تكــون قابلــة للمقارنــة عبــر الزمــن وبيــن الجهــات والدول 

ومتقاربــة مــع بيانــات مــن مصــادر إحصائيــة أخــرى. يشــير االتســاق داخــل 

 الــى االتــي:
ً
مجموعــة مــن البيانــات ضمنيــا

أن مجموعــة مــن البيانــات األوليــة مبنيــة علــى مفاهيــم وتعاريــف 	 

وتصانيــف منســجمة ويمكــن ربطهــا 

أن البيانات تستند إلى مفاهيم وتعاريف وتصانيف مشتركة أو 	 

يمكن تفسير االختافات ويمكن السماح بها. 

أن البيانات مبنية على مفاهيم وتعاريف وتصانيف ومنهجيات 	 

مشــتركة عبــر الزمــن، أو أن أي اختافــات يمكــن تبريرهــا ويمكــن 

الســماح بهــا.

بتفســير  القيــام  هــو  الوصفيــة  للبيانــات  األساســية  األدوار  أحــد  إن 

التغيرات في املفاهيم أو املنهجيات عبر الزمن وعبر الدول. كما أنه يمكن 

أن يــؤدي عــدم وجــود االتســاق بيــن مجموعــة مــن البيانــات إلــى تقليــل 

تفســير البيانــات وضعــف مصداقيــة إحصــاءات الدولــة.

النفاذ إلى املعرفة:( 	

وهــي تتضمــن ماءمــة الشــكل الــذي تتوفــر مــن خالــه البيانــات، ووســيلة 

النشر وتوفير البيانات الوصفية وخدمات دعم املستخدمين. اذ يضمن 

جهــاز التخطيــط واالحصــاء حــق الحصــول علــى املعلومــة اإلحصائيــة 

املتوفــرة ملختلــف فئــات مســتخدميها مــن مؤسســات إداريــة ومنشــآت 



اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة 
اإلحصاءات الرســمية في دولة قطر جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء 8

ومنظمــات وباحثيــن وإعامييــن وأفــراد وغيرهــم وذلــك بــدون تمييــز بيــن 

هــؤالء املســتخدمين وفــي نفــس الوقــت.

الوضوح:( 	

ويعكــس هــذا البعــد لجــودة البيانــات ســهولة فهــم واســتخدام وتحليــل 

املســتخدم. حيــث يضمــن جهــاز  قبــل  مــن  أنســب  البيانــات بطريقــة 

فــي  اإلحصائيــة  املعلومــة  علــى  الحصــول  حــق  واالحصــاء  التخطيــط 

صيــغ واضحــة ومفهومــة ومصحوبــة بالبيانــات الوصفيــة الخاصــة بهــذه 

اإلحصــاءات لتيســير االســتخدام األمثــل لهــا.

وفــي ســياق نشــر إحصــاءات دولــة قطــر فــإن وجــود آليــة موحــدة لنشــر 

واحــد  تعريــف  تبنــي  طريــق  عــن  املســتخدمين  سيســاعد  البيانــات 

الســتخدامات مختلفــة. كمــا أن تعريــف البيانــات الوصفيــة وإجــراءات 

نشــرها يمكــن أن يســاهم فــي ســهولة تفســير البيانــات اإلحصائيــة.

33. المبادئ التوجيهية لضمان . المبادئ التوجيهية لضمان 
جودة البيانات االحصائية:جودة البيانات االحصائية:

يتضمــن االطــار الوطنــي لجــودة البيانــات اإلحصائيــة الرســمية علــى )4( 

مبــادئ و)19( معيــارا ، وهــي كالتالــي:

33- أ إدارة النظام اإلحصائي - أ إدارة النظام اإلحصائي 
الوطني الوطني 

NQAFNQAF  11  تنسيق النظام   تنسيق النظام 
اإلحصائي الوطني:اإلحصائي الوطني:

يعــد التنســيق والتعــاون بيــن جميــع منتجــي ومســتخدمي اإلحصــاءات 

فــي النظــام اإلحصائــي الوطنــي ضرورًيــا إلنتــاج إحصــاءات ذات جــودة, 

ولــإلدارة الفعالــة والكفــؤة للنظــام اإلحصائــي الوطنــي يجــب القيــام بمــا 

يلــي:

·  مهام إدارة الجودة على املستوى املؤس�سي	

· توفــر ادوات تشــريعية لإلحصــاءات الرســمية والتــي تنــص علــى 	

إنشــاء نظــام إحصائــي وطنــي وتحديــد أعضائــه وتعييــن جهــة 

مركزيــة للنظــام اإلحصائــي الوطنــي.

· انشــاء لجنــة احصــاء استشــارية تضــم ممثليــن عــن اعضــاء 	

التاليــة: املهــام  وتــؤدي  االحصائــي  النظــام 

	 إيجــاد آليــات لتســهيل التعــاون بيــن أعضــاء النظــام اإلحصائــي

الوطنــي مــن أجــل تحســين أداءه.

(ب)
 ادارة البيئة
المؤسسية

(أ)
 إدارة النظام

اإلحصائي

(د)
 ادارة المخرجات

االحصائية

(ج)
 ادارة العمليات

االحصائية

 االطار الوطني لجودة البيانات
 االحصائية الرسمية

NQAF 14
ضمان المالءمة

NQAF 15
ضمان الدقة 
والمصداقية

NQAF 17
ضمان إمكانية الوصول 

والوضوح

NQAF 10
ضمان سالمة 

المنهجية

NQAF 11
ضمان فعالية 

التكلفة

NQAF 12
ضمان سالمة 

التنفيذ
NQAF 3

إدارة المعايير 
اإلحصائية

NQAF 13
إدارة العبء الواقع 

على المبحوثين

NQAF 18
ضمان االتساق وقابلية 

المقارنة

NQAF 19
إدارة البيانات الوصفية

NQAF 5
ضمان الحياد 
والموضوعية

NQAF 6
ضمان الشفافية

NQAF 7
ضمان السرية 

اإلحصائية واألمن

NQAF 8
ضمان االلتزام 

بالجودة

NQAF 9
ضمان كفاية 

الموارد

NQAF 16
ضمان احسن التوقيت 

والتقيد بمواعيد 
نشر البيانات

NQAF 2
إدارة العالقات مع 

مستخدمي البيانات 
ومزودي البيانات

NQAF 4
ضمان االستقالل 

المهني

NQAF 1
تنسيق النظام اإلحصائي 

الوطني



9 اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة 
اإلحصاءات الرســمية في دولة قطر

جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاءجهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء

	.ابداء الرأي واملشورة بشأن أولويات عمل اإلحصاءات

	 اإلحصــاءات إلنتــاج  املنهجيــة  التوجيهيــة  املبــادئ  تحديــد 

الرســمية، وتعزيــز املواءمــة بيــن املعلومــات اإلحصائيــة وتجنــب 

االزدواجيــة فــي العمــل بيــن األعضــاء.

	.قيادة وتنسيق عملية تطوير املعايير االحصائية

	 تعزيــز تبــادل املعرفــة التقنيــة بيــن أعضــاء النظــام مــن خــال

ورش عمــل دوريــة.

	 تبــادل األفــكار مــن أجــل التعــرف علــى املمارســات اإلحصائيــة

الجيــدة بيــن األعضــاء وتشــجيع تنفيذهــا.

· ونشــر 	 إنتــاج  وتقييــم  وتنظيــم  وتنســيق  وتنفيــذ  تخطيــط 

جودتهــا. وضمــان  الرســمية  اإلحصــاءات 

· وضــع  أليــات توجيهيــة لتبــادل الســجات اإلداريــة أو غيرهــا مــن 	

البيانــات بيــن أعضــاء النظــام اإلحصائــي الوطنــي.

·   أدوات تشــريعية توضــح للجهــات املنتجــة للبيانــات االحصائيــة 	

 كيفيــة الوصــول إلــى بيانــات الســجات اإلداريــة 
ً
بالدولــة رســميا

اإلجــراءات  و  إحصائيــة  ألغــراض  اســتخدامها  بهــدف   
ً
محليــا

والضوابــط التــي يجــب اتباعهــا.

· جمعهــا 	 تــم  التــي  املعلومــات  ســرية  تضمــن  تشــريعية  أدوات 

فقــط. إداريــة  أو  إحصائيــة  ألغــراض  واســتخدامها 

· تنظيــم و توفيــر نظــم تكنولوجيــا معلومــات موثوقــة مــن أجــل 	

جهــاز  و  الداعمــة  الوطنيــة  اإلدارات  بيــن  البيانــات  تبــادل 

واالحصــاء. التخطيــط 

· توقيــع اتفاقيــات رســمية لتبــادل البيانــات بيــن الجهــات املنتجــة 	

للبيانــات االحصائيــة بالدولــة و جهــاز التخطيــط واالحصــاء.

· انشــاء قواعــد بيانــات مشــتركة لتبــادل البيانــات بيــن الوحــدات 	

االداريــة اإلحصائيــة فــي الــوزارات والجهــات الحكوميــة أو مــا 

يناظرهــا و جهــاز التخطيــط واالحصــاء.

· التــي 	 الرئيســية  املتغيــرات  التخطيــط واالحصــاء  يحــدد جهــاز 

وفقــا  البيانــات  عمليــات  بيــن  مشــتركة  تكــون  أن  إلــى  تحتــاج 

البيانــات. ســرية  لقواعــد 

NQAFNQAF  22 إدارة العالقات مع  إدارة العالقات مع 
مستخدمي ومزودي البيانات:مستخدمي ومزودي البيانات:

يجــب تشــجيع وتعزيــز العاقــات مــع جميــع منتجــي ومســتخدمي البيانــات 

الوطنــي  االحصائــي  النظــام  وأعضــاء  اإلداريــة  الســجات  ومالكــي 

واملنظمــات غيــر الحكوميــة والقطــاع الخــاص ووســائل اإلعــام ألداء 

أنشــطتها بطريقــة فعالــة ولتحقيــق ذلــك ، يجــب علــى اعضــاء النظــام 

االحصائــي ضمــان توافــر مــا يلــي:

· على املستوى املؤس�ضي	

تحديــد منتجــي اإلحصــاءات الرســمية وكذلــك جميــع أصحــاب 	 

املصلحــة بوضــوح.

وضــع عمليــات التشــاور مــع أصحــاب املصلحــة حــول حاجاتهــم 	 

واملشــاكل التــي تواجههــم. 

ملعالجــة 	  املتخــذة  اإلجــراءات  عــن  املصلحــة  أصحــاب  إبــاغ 

تواجههــم. التــي  واملشــاكل  حاجاتهــم 

وجود لجنة متعددة القطاعات لتحديد األولويات اإلحصائية.	 

· فيما يتعلق بمستخدمي البيانات 	

وجود لجان ذات مواضيع محددة ملستخدمي البيانات. 	 

املســتخدمين 	  مــع  املســتوى  رفيعــة  دوريــة  مناقشــات  إجــراء 

لرئيســيين. ا

وضع استراتيجيات مناسبة لخدمة احتياجات املستخدمين . 	 

· فيما يتعلق بمقدمي البيانات	

توفير سياسة إدارة مقدمي البيانات.	 

التشــاور املنتظــم بيــن منتجــي اإلحصــاءات الرســمية ومقدمــي 	 

البيانــات مثــل الجهــات الحكوميــة األخــرى واملؤسســات االخــرى.

مــن 	  االحصائيــة  البيانــات  علــى  الحصــول  عمليــة  تســهيل 

الســجات التــي تحتفــظ بهــا أي جهــة حكوميــة أو مؤسســة، 

إحصائيــة. ألغــراض  اســتخدامها  بهــدف  منظمــة  أو  تجاريــة  شــركة 

توقيع مذكرات تفاهم أو غيرها والتنسيق مع مقدمي البيانات.	 

املحافظــة علــى التواصــل مــع مقدمــي الســجات اإلداريــة لتعزيــز 	 

قيمتهــا اإلحصائيــة.

· فيما يتعلق بوسائل اإلعام:	

وضع وتوفير استراتيجية رسمية إلدارة العاقات اإلعامية.	 

االستجابة ملتطلبات/احتياجات وسائل اإلعام.	 

ضمان دور وسائل اإلعام في نشر املنتجات اإلحصائية.	 

NQAFNQAF  33  إدارة المعايير اإلحصائية  إدارة المعايير اإلحصائية
يعد استخدام أسماء وتعريفات متسقة للسكان ، والوحدات اإلحصائية 

، واملفاهيــم ، واملتغيــرات ، والتصنيفــات فــي أنشــطة أعضــاء النظــام 

االحصائي الوطني في البرامج اإلحصائية أمًرا ضرورًيا لتحقيق املعالجة 

	املوحدة للمسائل اإلحصائية في املسح أو عبر االستطاعات ، وعبر الزمن .

مــن أجــل اإلدارة الفعالــة للمعاييــر اإلحصائيــة ، يجــب علــى أعضــاء 

النظــام االحصائــي الوطنــي ضمــان توافــر مــا يلــي:

· آليات على املستوى املؤس�ضي	

املنتجــة 	  الجهــات  فــي  اإلحصائيــة  املعایيــر  تطويــر  علــی  العمــل 

واالحصــاء. التخطيــط  جهــاز  مــع  بالتنســيق  االحصائيــة  للبيانــات 

وجــود وحــدة تنظيميــة فــي جهــاز التخطيــط واالحصــاء مســؤولة 	 

عــن أخــذ زمــام املبــادرة فــي تطويــر املعاييــر اإلحصائيــة ودعــم 

إلــى وضــع  الراميــة  فــي جهودهــا  البرامج/املجــاالت اإلحصائيــة 

املعاييــر. 



اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة 
اإلحصاءات الرســمية في دولة قطر جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء 10

مراقبــة مــدى اســتخدام املعاييــر اإلحصائيــة مــن قبــل البرامــج/	 

املجــاالت اإلحصائيــة.

توعيــة موظفــي الجهــات املنتجــة للبيانــات االحصائيــة بالدولــة 	 

باملعاييــر اإلحصائيــة.

املعاييــر 	  اســتخدام  مــدى  توضــح  منتظمــة  تقاريــر  إعــداد 

. ئيــة إلحصا ا

استناد األطر واملفاهيم إلى املعايير اإلحصائية.	 

مشــاركة فعالــة مــن قبــل منتجــي و مســتخدمي البيانــات فــي وضــع 	 

املعاييــر اإلحصائيــة.

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

املعاييــر 	  واعتمــاد  وضــع  فــي  املعنيــة  الجهــات  جميــع  إشــراك 

. ئيــة إلحصا ا

وضــع معاييــر تتوافــق مــع املعاييــر الدوليــة ومعاييــر دول مجلــس 	 

التعــاون الخليــج العربيــة.

تســتخدم األطــر  واملفاهيــم االحصائيــة، مثــل نظــام الحســابات 	 

القوميــة.

يقــوم جهــاز التخطيــط واالحصــاء بتعميــم املعاييــر اإلحصائيــة 	 

ومشــاركتها مــع جميــع الجهــات املعنيــة.

لامتثــال 	  دوري  بتقييــم  االستشــارية  االحصــاء  لجنــة  تقــوم 

املتبعــة  والتصانيــف  الوحــدات  أو  التعاريــف  علــى  للمعاييــر 

الجــودة. تقاريــر  فــي  وعكســه 

عــن 	  انحــراف  أي  بتفســير  واالحصــاء  التخطيــط  جهــاز  يقــوم 

وشــرح  التصانيــف  أو  والوحــدات  التعاريــف  بشــأن  املعاييــر 

. بها أســبا

33- ب إدارة البيئة المؤسسية:- ب إدارة البيئة المؤسسية:

NQAFNQAF  44  ضمان االستقالل   ضمان االستقالل 
المهنيالمهني

تتطلــب مصداقيــة النظــام اإلحصائــي الوطنــي واإلحصــاءات الرســمية 

التي تصدر منه استقالية مهنية ، والتي تشير إلى عدم وجود تأثير ، مثل 

التدخل أو الضغط من جانب الجهات الحكومية السياسية أو الهيئات 

	التنظيمية أو اإلدارية ، والقطاع الخاص. أو  أي شخص آخر أو كيان ذو نفوذ.

يجــب أن يضمــن جهــاز التخطيــط واالحصــاء والوحــدات اإلحصائيــة 

األخــرى النقــاط األساســية التاليــة لضمــان االســتقالية املهنيــة يجــب 

توافــر مــا يلــي:

· آليات على املستوى املؤس�سي	

ونشــر 	  وإنتــاج  بتطويــر  املتعلقــة  األنشــطة  اســتقال جميــع   

اإلحصــاءات مــن التدخــل أو التأثيــر مــن جانــب أي جهــة حكوميــة 

/ خاصــة أو فــرد أو مجموعــة مــن األفــراد , ويكــون الـــتأثير محــدد 

فــي القانــون ويتــم إتاحتــه للجمهــور.

إعان القوانين واإلجراءات و اللوائح التنفيذية التي تنظم جهاز 	 

التخطيــط واالحصــاء وعاقاتــه بجميــع منتجــي ومســتخدمي 

اإلحصــاءات الوطنيــة.

وضــع سياســات ملنــع ومعالجــة ســوء اســتخدام أو ســوء تفســير 	 

اإلحصــاءات الرســمية مــن قبــل أي فــرد أو وكاالت أخــرى بمــا فــي 

ذلــك وســائل اإلعــام.

التأكــد مــن التمييــز الواضــح بيــن التقاريــر اإلحصائيــة والبيانــات 	 

الصحفيــة وعــدم اختاطهــا بــأي بيانــات سياســية أخــرى. يجــب 

أن تعكــس الحقائــق واألرقــام فقــط.

· على  مستوى العملية اإلحصائية	

العمــل 	  ميثــاق  واالحصــاء  التخطيــط  جهــاز  إحصائيــي  اتبــاع 
لــدول  التعــاون  مجلــس  دول  وميثــاق  الوطنــي  اإلحصائــي 

الخليــج العربيــة وإعــان املعهــد اإلحصائــي الدولــي بشــأن آداب 

وأخاقيــات املهنــة فــي قراراتهــم الفرديــة اليوميــة واالسترشــاد 

املشــتركة. والخبــرات  بالقيــم 

تنظيــم برامــج التوعيــة للموظفيــن لتطويــر ثقافــة االســتقالية 	 

املهنيــة.

NQAFNQAF  55  ضمان الحياد   ضمان الحياد 
والموضوعيةوالموضوعية

لتطويــر وإنتــاج ونشــر اإلحصــاءات التــي تتســم بالحياديــة واملوضوعيــة 

يتعيــن علــى أعضــاء النظــام االحصائــي ضمــان توافــر مــا يلــي :

· على املستوى املؤس�سي	

توفــر ادوات تشــريعية تحــدد حيــاد وموضوعيــة جهــاز التخطيط 	 

املعلومــات  ونشــر  وإنتــاج  بتطويــر  يتعلــق  فيمــا  واالحصــاء 

اإلحصائيــة.

التوعيــة بالقوانيــن واإلجــراءات والتدابيــر التــي يعمــل بموجبهــا 	 

جهــاز التخطيــط واالحصــاء ونشــرها.

وضــع مدونــة لقواعــد الســلوك واألخــاق التــي تحكــم املمارســات 	 

اإلحصائيــة )علــى ســبيل املثــال ميثــاق العمــل اإلحصائــي وإعــان 

بشــأن أخاقيــات املهنــة، ومــا إلــى ذلــك(.

وضــع مبــادئ توجيهيــة تضمــن الحيــاد واملوضوعيــة فــي انتــاج 	 



11 اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة 
اإلحصاءات الرســمية في دولة قطر

جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاءجهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء

ونشــرها.  االحصــاءات 

اســتعراض املنتجــات اإلحصائيــة واملنشــورات مــن قبــل الزمــاء 	 

وكبــار اإلدارييــن للتأكــد مــن أن املعلومــات املنتجــة هــي حياديــة 

وموضوعيــة.

اعتماد سياسة لنشر البيانات وإتاحتها للجمهور.	 

تنظيم برامج توعية للموظفين لضمان النزاهة واملوضوعية في 	 

األنشطة اإلحصائية.

املخرجــات اإلحصائيــة لجهــاز التخطيــط واالحصــاء ، 	  إســناد ·

مــن خــال : اســتخدام شــعار أو غيرهــا مــن اإلشــارات.

تصحيح األخطاء التي تم اكتشافها في اإلحصاءات املنشورة في 	 

أقرب وقت ممكن مع نشر التفاصيل.

NQAFNQAF  66 ضمان الشفافية ضمان الشفافية
يتــم توثيــق السياســات واملمارســات اإلحصائيــة و الشــروط واالحــكام 

يتــم تطويــر اإلحصــاءات  بموجبهــا  والتــي  الوطنــي،  للنظــام االحصائــي 

الرســمية وإنتاجهــا ونشــرها ، ويجــب إتاحتهــا للمســتخدمين واملشــاركين 

فــي االســتطاعات وأصحــاب املصلحــة مــن خــال مواقــع الويــب الخاصــة 

بهــا ووســائل اإلعــام األخــرى.

لضمان مبدأ الشفافية ، يجب على  ضمان توافر ما يلي :

· آليات على املستوى املؤس�سي	

إتاحة قانون اإلحصاء الذي يحكم وينظم العاقة بين اعضاء 	 

النظــام االحصائــي الوطنــي والجهــات االخــرى املعنيــة ونشــره 

للجميــع عبــر مواقــع الويــب.

وجــود عمليــة تخطيــط شــفافة، بمــا فــي ذلــك خطــة اســتراتيجية 	 

تحــدد بشــكل واضــح األولويــات علــى املــدى الطويــل.

الســليم 	  للفهــم  الضروريــة  الوصفيــة  البيانــات  ونشــر  وضــع 

لإلحصــاءات واســتخدامها االســتخدام األمثــل )مثــل املفاهيــم 

واملتغيــرات  البيانــات  وأصــول  والتعاريــف،  األساســية 

والتصنيفات املستخدمة، ومنهجية جمع البيانات ومعالجتها، 

البيانــات(. جــودة  حــول  ومؤشــرات 

وضع سياسة واضحة تبين كيفية التعامل مع أي تحديث كبير 	 

فــي املنهجيــة أو اإلجــراءات أو التقنيــات اإلحصائيــة، واإلعــان 

عنــه قبــل النشــر النهائــي للنتائــج.

وضــع روزنامــة إلصــدارات جهــاز التخطيــط واالحصــاء ونشــرها. 	 

تلــك الروزنامــة تميــز بيــن مختلــف أنــواع اإلصــدارات وإجراءاتهــا 
الجــداول   / اإلحصائيــة  والتقاريــر  الصحفيــة،  كالبيانــات 

العامــة. والنشــرات  الخاصــة، 

تحديد موعد نشر البيانات في وقت محدد من اليوم.	 

يتم بانتظام رصد االلتزام باملواعيد لكل اإلصدارات وتقييمه.	 

تنشــر االختافــات مــع الروزنامــة املقــررة وشــرح أســباب الحــدث 	 

واإلعــام بموعــد آخــر نهائــي للنشــر.

· آليات على  مستوى العملية اإلحصائية	

النتائــج 	  عــن  باملواعيــد  االلتــزام  جــودة  معيــار  احتســاب  يتــم 

ونشــرها.  ورصدهــا  بانتظــام  والنهائيــة  األوليــة 

واضح 	  بشكل  اإلحصاءات  إنتاج  مراحل  مختلف  توثيــق 

للجميع.. ومتاحة 

NQAFNQAF  77 ضمان السرية اإلحصائية  ضمان السرية اإلحصائية 
وأمن البياناتوأمن البيانات

للحفــاظ علــى ســرية البيانــات الفرديــة التــي تــم جمعهــا عــن األشــخاص 

والكيانــات القانونيــة ، يجــب ضمــان توافــر مــا يلــي:

· آليات على املستوى املؤس�سي	

يتعهــد أعضــاء النظــام االحصائــي الوطنــي باســتخدام البيانــات 	 

املســتوفاة فــي األغــراض اإلحصائيــة فقــط، ووضــع إجــراءات 

لذلــك.

وضــع إجــراءات لحمايــة ســرية وســامة البيانــات اإلحصائيــة 	 

الفردية واإلعام بها بما يتما�ضى مع قانون خصوصية البيانات 

الشــخصية فــي دولــة قطــر.

وضع لوائح وقواعد تقييد الولوج إلى بيانات السجات الفردية 	 

من قبل موظفي أعضاء النظام االحصائي في أعمالهم.

وضــع لوائــح وقواعــد فــي شــكل مدونــة الســلوك وغيرهــا، يلتــزم بهــا 	 

موظفــو أعضــاء النظــام االحصائــي لحمايــة ســرية البيانــات.

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

يتــم توفيــر تعليمــات ملوظفــي أعضــاء النظــام االحصائــي بشــأن 	 

اإلحصائــي  اإلنتــاج  عمليــات  فــي  اإلحصائيــة  الســرية  حمايــة 

والنشــر.

اإلعــام عــن العقوبــات ضــد املوظفيــن الذيــن ينتهكــون عمــدا 	 

إجــراءات أو قانــون ســرية البيانــات.

تدريــب موظفــي أعضــاء النظــام االحصائــي علــى كيفيــة التعامــل 	 

مــع البيانــات للحفــاظ علــى ســريتها.

اعتمــاد لوائــح وقواعــد تضمــن بقــاء ســرية املعلومــات التــي تــم 	 

جمعهــا فــي اإلنتــاج اإلحصائــي.

توقيــع املوظفيــن علــى تعهــد قانونــي بســرية البيانــات واإلعــام 	 

بالتزاماتهــم والعقوبــات املترتبــة علــى االخــال بســرية البيانــات.

اتخــاذ خطــوات لتأميــن إنتــاج البيانــات فــي النظــام االحصائــي 	 

وأنظمــة الحاســب اآللــي املســتخدمة ومنــع وصــول غيــر املصــرح 

لهــم مــن املوظفيــن إلــى البيانــات الفرديــة.

ينبغــي املحافظــة علــى ســرية البيانــات أثنــاء التخزيــن وعمليــة 	 

اتــاف الســجات واالســتمارات واالســتبيانات )اإللكترونيــة أو 

الورقيــة( املنقضيــة مــدة الحفــاظ عليهــا،
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الحفــاظ علــى ســرية البيانــات للشــركات الخاصــة التــي تتســم 	 

بأنهــا وحيــدة فــي اختصاصهــا فــي إنتــاج ونشــر البيانــات بوضــع 

قواعــد إلخفــاء الهويــة وحمايــة بياناتهــا.

اعتمــاد لوائــح وقواعــد لإلفصــاح عــن البيانــات لألنشــطة التــي 	 

يوجــد فيهــا نــدرة.

اعتماد لوائح وقواعد ملنع اإلفصاح عن البيانات للمجموعات 	 

التي يمنعها قانون اإلحصاء.

يجــب وضــع إجــراءات لضمــان ســرية البيانــات ومنــع فقدانهــا 	 

أو إهمالهــا )كلهــا أو جــزء منهــا( عنــد تبــادل البيانــات مــع جهــات 

أخــرى:

	)يجب تشفير البيانات )في حالة التبادل اإللكتروني

	 وضــع كلمــة الســر واســتخدام خدمــات البريــد الســريع وتشــفير

ملفــات البيانــات )فــي حالــة النقــل اليــدوي للبيانــات(.

NQAFNQAF  88 ضمان االلتزام بالجودة ضمان االلتزام بالجودة
إلنتاج إحصائيات دولية عالية الجودة يجب ضمان توافر ما يلي:

· آليات على املستوى املؤس�سي	

وضــع بيــان املبــادئ وااللتزامــات بالجــودة فــي مجــال اإلحصــاءات 	 

التخطيــط  مهــام جهــاز  فــي  املحــددة  األهــداف  مــع  يتفــق  بمــا 

واتاحتهــا. ورؤيتهــا  واالحصــاء 

إنشــاء وحــدة  تنظيميــة للجــودة اإلحصائيــة تتكــون مــن خبــراء 	 

مــن جميــع املوضوعــات املهمــة لتقديــم املشــورة ومراقبــة قضايــا 

الجــودة فــي جميــع مراحــل إنتــاج اإلحصــاءات.

فــي عمليــة 	  الجــودة  إدارة  بشــأن  التوجيهيــة  باملبــادئ  تعريــف 

وتشــمل: اإلحصائــي،  اإلنتــاج 

	وصف لعملية اإلنتاج اإلحصائي وتوثيق كل مراحله؛

	 وصــف لطــرق مراقبــة الجــودة فــي كل مرحلــة مــن مراحــل عمليــة

اإلنتــاج اإلحصائــي.

وضع بنية تحتية وآليات لتوثيق املنتج اإلحصائي وجودته.	 

توفيــر دورات تدريبيــة منتظمــة للموظفيــن لتوعيتهــم عــن أهميــة 	 

و قيمــة جــودة البيانــات ودعــم خطــة ضمــان الجــودة.

وضع إجراءات ملراقبة جودة املنتج اإلحصائي.	 

تحليــل نتائــج تقاريــر الجــودة بشــكل منتظــم ويتــم إبــاغ اإلدارة 	 

العليــا للبــت فــي تحســين اإلجــراءات.

اعتمــاد خطــة و هيــكل تنظيمــي مائــم لتنفيــذ الجــودة عــن طريــق 	 

عمليــات املراجعــة الداخليــة والتقييــم الذاتــي.

التقييم املنتظم لجودة املخرجات اإلحصائية املهمة واملنهجية 	 

املتبعــة.

يتم تدريب املدققين الداخليين في تقنيات التدقيق والسلوك.	 

وضع وثائق مرجعية الستعراض جودة:	 

	تقارير عن الجودة موجهة للمنتج واملستخدم؛

	.وضع استبيانات للتقييم الذاتي للمنتجين

لتغذيــة 	  واســتخدامها  املســتخدمين  مــن  الفعــل  ردود  رصــد 

أو  املســتخدم  اســتطاعات رضــا  )اســتخدام  العمــل  خطــط 

التركيــز(. مجموعــات 

االســتفادة مــن خبــراء خــارج النظــام االحصائــي ملراجعــة املنتــج 	 

اإلحصائــي املهــم.

وتحديــد 	  اإلحصائيــة  العمليــات  جــودة  لقيــاس  معاييــر  وضــع 

الجيــدة. املمارســات 

إيجــاد آليــات لتســهيل التعــاون بيــن أعضــاء النظــام اإلحصائــي 	 

الوطنــي مــن أجــل تحســين أداءه.

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

وضــع خطــة لضمــان الجــودة: أي نظــام يصــف معاييــر العمــل، 	 

والتزامات رسمية ومجموعة من اإلجراءات ملراقبة الجودة ملنع 

وقــوع أخطــاء، وتقييــم مؤشــرات الجــودة فــي كل مراحــل العمليــة 

اإلحصائيــة.

وضع خطة لضمان الجودة ومراقبتها:	 

	 أهميــة وتتحقــق  االعتبــار  فــي  املســتخدمين  احتياجــات  تأخــذ 

اإلحصائيــة؛ العمليــة 

	تضمن التصميم الفني والتنظيمي الفعال؛

	 تضمــن جــودة جمــع البيانــات، بمــا فــي ذلــك اســتخدام البيانــات

اإلداريــة؛

	 تضمــن جــودة عــاج البيانــات )الترميــز، والتحريــر، واالحتســاب

والتقديــر(؛

	تضمن الفحص املنتظم لتحسين جودة البيانات؛

	 تجعل املعلومات متاحة ومفهومة للمستخدمين، وتجمع ردود

فعل املســتخدمين.

	 تضمــن توفيــر البيانــات الوصفيــة بشــكل مناســب للمســتخدمين

ملســاعدتهم علــى فهــم الجــودة.

وضع تقارير عن الجودة واتاحتها للجميع.	 

نشر تقارير عن الجودة بانتظام.	 

NQAFNQAF  99 ضمان كفاية و مناسبة  ضمان كفاية و مناسبة 
المواردالموارد

يجب أن تكون املوارد البشرية واملالية وتكنولوجيا املعلومات كافية من 

	حيث الحجم والجودة لتلبية احتياجات تطوير وإنتاج ونشر اإلحصاءات.

لتنفيــذ األنشــطة اإلحصائيــة بطريقــة فعالــة مــن حيــث التكلفــة ، يتعيــن  

ضمــان توافــر مــا يلــي:

· آليات على املستوى املؤس�سي	

اإلنتــاج 	  فــي  األولويــات  لتحديــد  واســتراتيجيات  وضــع خطــط 

ئــي. اإلحصا



13 اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة 
اإلحصاءات الرســمية في دولة قطر

جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاءجهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء

النظــام 	  ملســاعدة  املســتخدمين  مجموعــات  مــع  التعامــل 

اإلحصائــي. اإلنتــاج  فــي  أولوياتــه  تحديــد  علــى  االحصائــي 

تضع الجهة هيكل مناسب وبرنامج عمل يضمن التدريب املنهي 	 

 ال يتجــزأ مــن سياســة املــوارد 
ً
املســتمر للموظفيــن ويكــون جــزءا

البشــرية للجهــة.

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

إجــراء تقييــم دقيــق دوري للتكاليــف البشــرية واملاليــة لعمليــة 	 

اإلنتــاج اإلحصائــي.

وضع معايير وتقنيات للمحاسبة اإلدارية.	 

توحيد اإلجراءات وأدوات إنتاج ونشر اإلحصاءات بهدف زيادة 	 

كفاءة العملية اإلحصائية.

وإبــاغ 	  البشــرية واملاليــة مركزيــا  املــوارد  يتــم رصــد مؤشــرات 

بانتظــام. بهــا  اإلدارة 

ــم للمحاســبة تســاعد علــى تخصيــص املــوارد الازمــة 	 
ُ
ظ

ُ
وضــع ن

اإلحصائيــة. للعمليــات 

وضــع اســتراتيجية وبنيــة مناســبة لتكنولوجيــا املعلومــات، يتــم 	 

تحديثهــا ومراجعتهــا بانتظــام.

يتم مراجعة استخدام تقنيات املعالجة اآللية بانتظام.	 

33-ج إدارة العمليات اإلحصائية-ج إدارة العمليات اإلحصائية

NQAFNQAF  1010  ضمان  مالئمة   ضمان  مالئمة 
المنهجية:المنهجية:

من أجل إنتاج إحصائيات ذات جودة عالية يجب ضمان توافر ما يلي:

· آليات على املستوى املؤس�سي	

ضمــان اســتخدام املنهجيــات اإلحصائيــة املتســقة مــع أعضــاء 	 

واملبــادئ   ، األخــرى  الدوليــة  واملعاييــر  االحصائــي  النظــام 

بهــا. املعمــول  واملمارســات  التوجيهيــة 

توثيــق العمليــات املســتخدمة لتطويــر وجمــع وتصنيــف وإنتــاج 	 

اإلحصاءات ومراجعتها بانتظام لتقييم مدى ماءمتها وكفاءتها 

وفعاليتهــا.

تنظيــم برامــج التدريــب والتطويــر للموظفيــن الكتســاب املعرفــة 	 

املنهجيــة وتشــجيعهم علــى حضــور برامــج التدريــب ذات الصلــة 

، واملؤتمــرات الوطنيــة والدوليــة. وتشــجيعهم أيًضــا علــى تقديــم 

عــروض بحثيــة فــي هــذا املوضــوع.

إبــراز أهميــة التواصــل مــع املجتمــع العلمــي مــن خــال املؤتمــرات 	 

وورش العمــل وفــرق العمــل والنــدوات لتحديــث املعرفــة فيمــا 

يتعلــق باملنهجيــات وتكنولوجيــا املعلومــات واالبتــكار والتطــورات.

املنهجيــات 	  لتحديــث  الخبــراء  مــن  إنشــاء مجموعــة أساســية 

اإلنتــاج اإلحصائــي. فــي وحــدات  املوظفيــن  وتدريــب 

إنشــاء عاقــة تعــاون مثمــرة مــع األوســاط األكاديميــة لتقييــم 	 

وتحســين املنهجيــة املســتخدمة فــي العمليــة اإلحصائيــة

NQAFNQAF  1111 ضمان فعالية التكلفة ضمان فعالية التكلفة
· آليات على املستوى املؤس�سي	

تخصيص املوارد الازمة للعمليات اإلحصائية.	 

إجراء حسابات مسبقة لتكاليف العمليات اإلحصائية.	 

يتــم تقييــم مصــادر البيانــات اإلداريــة املمكــن اســتعمالها قبــل 	 

بدايــة أي دراســة جديــدة.

تشــجيع اســتخدام أنظمــة موحــدة لبرامــج وإجــراءات العمليــات 	 

اإلحصائيــة.

يتبنــى جهــاز التخطيــط واالحصــاء اســتراتيجية لوضــع وتطويــر 	 

املعاييــر فــي مختلــف املجــاالت علــى ســبيل املثــال إدارة الجــودة، 

 / الناشــئة  التكنولوجيــات  تقييــم  عمليــة،  نمــاذج  ووضــع 

الحديثــة املناســبة واســتخدامها إن أمكــن ، وإدارة املشــاريع 

الوثائــق. وإدارة 

يتــم توقيــع االتفاقيــات املناســبة )مثــل اتفاقيــات علــى مســتوى 	 

الخدمــة( مــع أصحــاب البيانــات اإلداريــة وتحديثهــا بانتظــام.  

ممــا يكفــل لجهــاز التخطيــط واالحصــاء املشــاركة فــي تصميــم 

اإلداريــة. البيانــات  مجموعــات 

وضــع مؤشــرات الجــودة وتطويرهــا وتجميعهــا لتحســين أســاليب 	 

اســتخدام البيانــات اإلداريــة لألغــراض اإلحصائيــة.

NQAFNQAF  1212 ضمان التنفيذ ضمان التنفيذ
إلــى  تــؤدي  التــي  األنشــطة  جميــع  إلــى  التنفيــذ  عمليــة  تشــير 

والتحضيــر  التصميــم  ذلــك  فــي  بمــا   ، اإلحصــاءات  إنتــاج 

وتجميعهــا. وتقييمهــا  البيانــات  ومعالجــة  البيانــات  	وجمــع 

ومــن أجــل أن تكــون ســامة التنفيــذ أكثــر فاعليــة يجــب ضمــان توافــر مــا 

يلــي :

· آليات على املستوى املؤس�سي	

وضــع اســتراتيجية لقيــاس وتحليــل وإبــاغ تدابيــر الجــودة فــي 	 

جميــع أنشــطة إنتــاج اإلحصــاءات والبحــث عــن حلــول لتصحيح 

املشــاكل ، إن وجــدت.

اإلحصــاءات 	  مراجعــة  يخــص  بمــا  وتوجيهــات  مبــادئ  وضــع 

للمســتخدمين. بهــا  والتعريــف  وتطبيقهــا  املنشــورة 

البيانــات 	  معالجــة  بيــن  واضــح  تمييــز  هنــاك  يكــون  أن  يجــب 

اإلداريــة إحصائيــا )لهــدف اســتخدامها فــي اإلنتــاج اإلحصائــي( 

وإداريــا، عــن طريــق وضــع قواعــد للتحقــق مــن صحتها وإجراءات 

محــددة لفحــص جودتهــا.

يشــارك جهــاز التخطيــط واالحصــاء ، ويقــدم املشــورة فــي إنشــاء 	 



اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة 
اإلحصاءات الرســمية في دولة قطر جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء 14

النماذج اإلدارية وامللفات وتنقيحها وتغيير تصاميمها من أجل 

ضمــان اســتمرارية السلســلة الزمنيــة للبيانــات.

وضع ترتيبات مناسبة بين جهاز التخطيط واالحصاء والجهات 	 

املســؤولة عــن البيانــات اإلداريــة مــن أجــل تســهيل اســتخدامها 

لألغــراض اإلحصائيــة.

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

يجــب توثيــق مختلــف مراحــل املعالجــات اإلداريــة واإلحصائيــة 	 

مــن حيــث توثيــق التعاريــف واملفاهيــم، والتغطيــة.

اإلداريــة 	  املعالجــات  فــي  االختافــات  حــول  دراســات  وضــع 

الازمــة  التدابيــر  وماهيــة  املفاهيــم  حيــث  مــن  واإلحصائيــة 

معهــا. للتعامــل 

املســؤولة 	  الجهــات  مــع  واالحصــاء  التخطيــط  جهــاز  يجتمــع 
ويناقــش بانتظــام حــول البيانــات اإلداريــة مــن أجــل الحصــول 

علــى آخــر التعديــات فــي بياناتــه مــن حيــث محتــوى، وعمليــة 

اخــرى. ومعلومــات  اإلنتــاج، 

يوثــق جهــاز التخطيــط واالحصــاء محتــوى البيانــات اإلداريــة 	 

املتبعــة  والتعاريــف  واملفاهيــم  ومنهجياتــه  إنتاجــه  وعمليــة 

اإلحصائــي. ومجتمعــه 

NQAFNQAF  1313 إدارة العبء على  إدارة العبء على 
المبحوثين:المبحوثين:

يجــب أن يكــون أعضــاء النظــام االحصائــي علــى علــم بالعــبء امللقــى علــى 

عاتــق املبحوثيــن فــي تقديــم املعلومــات ووضــع السياســات لتقليــل عــبء 

املبحــوث الــذي يحافــظ علــى معــدالت اســتجابة عاليــة فــي الدراســات 

االســتقصائية. لتقليــل عــبء املبحوثيــن إلــى أدنــى حــد ممكــن :

· آليات على املستوى املؤس�سي	

يتــم تطويــر األدلــة واســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات كوســائل 	 

إلكترونيــة لجمــع وتبــادل البيانــات.

أجــل 	  مــن  الوطنــي  املســتوى  علــى  وإجــراءات  خطــط  وضــع 

لتلبيــة  اإلداريــة  املصــادر  واســتخدام  وتطويــر  استكشــاف 

اإلحصائيــة. االحتياجــات 

يتــم تقييــم محتــوى برنامــج العمــل اإلحصائــي ملنــع االزدواجيــة 	 

والتكــرار فــي العمــل.

عرض منتظم للتقارير عن العبء على املبحوثين.	 

وضــع وتطويــر خطــط العمــل لتخفيــف العــبء علــى املبحوثيــن 	 

وتنفيذهــا ورصدهــا.

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

النظــر فــي بيانــات املســوح القائمــة والبيانــات اإلداريــة كمصــادر 	 

بديلــة 

فــي املعلومــات اإلحصائيــة 	  يتــم تحليــل االحتياجــات الوطنيــة 

ومستوى التفاصيل في كل مجال في مرحلة تحديد االحتياجات 

مــن املســح او العمليــة اإلحصائيــة.

قياس عدم االستجابة بشكل دوري.	 

تبرير كل املتغيرات التي يتم جمعها.	 

يتــم احتســاب الوقــت الــازم لإلجابــة علــى االســتبيان، واســترداد 	 

املعلومــات املطلوبــة والتعامــل مــع املعلومــات الحساســة.

33- د إدارة المخرجات اإلحصائية- د إدارة المخرجات اإلحصائية
والدقــة،  املاءمــة،  ضمــان  يعنــي  اإلحصائــي  املنتــج  جــودة  ضمــان 

الوصــول،  وإمكانيــة  باملواعيــد،  وااللتــزام  والتوقيــت،  واملصداقيــة، 

والوضــوح، واالتســاق، والقابليــة للمقارنــة، وتوفيــر البيانــات الوصفيــة 

الوطنــي. النظــام االحصائــي  ينتجهــا  التــي  املنتجــات  لجميــع 

NQAFNQAF  1414 ضمان المالءمة ضمان المالءمة
يقصــد بماءمــة املعلومــات اإلحصائيــة مــدى تلبيــة املنَتــج لاحتياجــات 

الحاليــة والناشــئة للمســتخدمين والجهــات املعنيــة الحالية/املحتملــة. 

وتتمثــل الخطــوة األولــى فــي تقييــم مــا إذا كانــت اإلحصــاءات التــي ينتجهــا 

 مطلوبــة ومفيــدة فــي الواقــع، وكذلــك 
ً
النظــام االحصائــي الوطنــي حاليــا

تقييــم مــا إذا كان يتــم إنتــاج اإلحصــاءات التــي يحتاجهــا املســتخدمون/

 فــي هــذا الصــدد 
ً
الجهــات املعنيــة. ومــن الخطــوات الهامــة للم�ضــي قدمــا

مــا يلــي:

· آليات على املستوى املؤس�سي	

إنشاء لجنة استشارية للحصول على املشورة بشأن األولويات 	 

اإلحصائية بشكل عام.

ملناقشــة 	  املســتخدمين  مــع  منتظمــة  مشــاورات  تنظيــم 

اإلحصائيــات. مــن  احتياجاتهــم 

إجراء مشاورات دورية من خال املجالس االستشارية لتقييم 	 

جدوى البيانات املنَتجة، وتحديد االحتياجات الناشئة.

وضــع خطــة للتنســيق بيــن مختلــف الهيئــات مــن أجــل مواءمــة 	 

وتوحيــد املفاهيــم والتعاريــف والتصنيفــات.

الحتياجــات 	  واالســتجابة  املاءمــة  جــودة  مؤشــر  تقييــم 

بانتظــام. املســتخدمين 

قياس رضا املستخدمين للمنتجات اإلحصائية.	 

لتحديــد 	  وذلــك  اإلحصائــي  العمــل  لبرامــج  دوري  تقييــم  يتــم 

وجــد. إذا  والنقــص  املســتخدمين  احتياجــات  أولويــات 

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

وضــع آليــة لتحديــد مســتخدمي البيانــات الرئيســيين لــكل إنتــاج 	 

وتحديثهــا  بهــم،  الخاصــة  البيانــات  واســتخدامات  إحصائــي 

بشــكل منتظــم.

الحتياجــات 	  واالســتجابة  املاءمــة  جــودة  مؤشــر  تقييــم  يتــم 



15 اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة اإلطــــار الوطنـــــي لضمــــان جــــودة 
اإلحصاءات الرســمية في دولة قطر

جهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاءجهـــــاز التخطيــــط واإلحصــــاء

بانتظــام. املســتخدمين 

تقييم رضا املستخدمين للمنتجات اإلحصائية.	 

فــي كل عمــل إحصائــي، يتــم تنفيــذ إجــراءات لتحديــد األولويــات 	 

بيــن االحتياجــات املختلفــة للمســتخدمين.

NQAFNQAF  1515 ضمان الدقة  ضمان الدقة 
والمصداقيةوالمصداقية

يجــب أن يتــم تطويــر وإنتــاج ونشــر اإلحصائيــات التــي تعبــر عــن الواقــع 

ودقــة  اإلحصائيــة  املعلومــات  دقــة  وتعكــس  موثــوق.  وبشــكل  بدقــة 

وصــف املعلومــات للظواهــر التــي ُصممــت لقياســها ، مثــل درجــة قــرب 

كانــت  إذا  بمــا  تتعلــق  املصداقيــة  الحقيقيــة.  القيــم  إلــى  التقديــرات 

	اإلحصائيــات مــع مــرور الوقــت ، تقيــس الواقــع الــذي صممــت لتمثيلــه.

إلنتاج إحصائيات دقيقة و ذات مصداقية يجب ضمان توافر ما يلي :

· آليات على املستوى املؤس�سي	

ــم لتقييــم والتحقــق مــن صحــة 	 
ُ
ظ

ُ
يتــم وضــع وتنفيــذ وإدارة ن

اإلحصائيــة. واملخرجــات  املتوســطة  والنتائــج  البيانــات،  مصــادر 

وضع إجراءات داخلية ومبادئ توجيهية لتقييم جودة البيانات 	 

ومعالجة مشاكل دقة البيانات وموثوقيتها.

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

يتــم مقارنــة النتائــج اإلحصائيــة مــع مصــادر أخــرى للمعلومــات 	 

لضمــان صحتهــا.

القيام بتحليل منتظم للمراجعات.	 

إدمــاج الــدروس املســتفادة مــن التحليــل املنتظــم للمراجعــات 	 

لتحســين العمليــة اإلحصائيــة.

NQAFNQAF  1616 ضمان حسن التوقيت  ضمان حسن التوقيت 
والتقيد بالمواعيد لنشر البيانات:والتقيد بالمواعيد لنشر البيانات:

االحصائيــات  اصــدار  فــي  الســرعة  إلــى  التوقيــت  حســن  يشــير 

إذا  مــا  إلــى  تشــير  املواعيــد  ودقــة   ، املرجعيــة  الفتــرة  نهايــة  بعــد 

عنهــا. املعلــن  التواريــخ  فــي  تســليمها  تــم  قــد  اإلحصائيــات  	كانــت 

لنشــر اإلحصــاءات التــي تحتــرم التوقيــت وااللتــزام باملواعيــد ، يتعيــن  

ضمــان مــا يلــي:

· آليات على املستوى املؤس�سي	

اعتمــاد روزنامــة نشــر لجميــع البيانــات متطابقــة مــع املعاييــر 	 

فــي الوقــت املناســب. الدوليــة ونشــرها 

يتــم مراقبــة ومتابعــة االختافــات مــع روزنامــة النشــر بانتظــام ، 	 

ووضــع خطــة عمــل لتفــادي ذلــك.

املقــررة 	  التنقيحــات  كذلــك  تغطــي  للنشــر  سياســة  اعتمــاد 

للمخرجــات الرئيســية، أو مجموعــة مــن املخرجــات الرئيســية 

للمراجعــة. الخاضعــة 

يقع نشر البيانات في وقت محدد من اليوم.	 

التشــاور مــع منتجي/مســتخدمي البيانــات بصفــة منتظمــة علــى 	 

دوريــة اإلصــدارات.

نشــر االختافــات مــع الرزنامــة املقــررة وشــرح أســباب الحــدث 	 

واإلعــام بموعــد آخــر نهائــي للنشــر.

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

يتــم بانتظــام احتســاب ونشــر مؤشــر جــودة عــن الســرعة ودقــة 	 

مواعيــد نشــر اإلحصــاءات.

العمليــة 	  لتحســين  الجــودة  مؤشــر  وتقييــم  بتحليــل  القيــام 

منتظــم. بشــكل  اإلحصائيــة 

املناســبة 	  املعلومــات  توفيــر  يتــم  األوليــة  النتائــج  نشــر  عنــد 

جودتهــا. حــول  للمســتخدمين 

يعمــل جهــاز التخطيــط واالحصــاء علــى تصحيــح األخطــاء فــي 	 

اإلحصــاءات املنشــورة إذا مــا وقعــت وإعــادة نشــرها علــى وجــه 

الســرعة بعــد تصحيحهــا.

NQAFNQAF  1717 ضمان إمكانية الوصول  ضمان إمكانية الوصول 
والوضوحوالوضوح

يجب توفير جميع اإلحصائيات وبياناتها الوصفية بطريقة يسهل فهمها 

ويسهل على جميع املستخدمين بما يضمن السرية االحصائية واألمان.  

ولضمان الوصول والوضوح ، يجب ضمان توافر ما يلي:

· آليات على املستوى املؤس�سي	

متاحــة 	  ووضعهــا  الوصفيــة  للبيانــات  الوصــول  تســهيل 

. مين للمســتخد

وضع سياسة ألرشفة اإلحصاءات والبيانات الوصفية.	 

إنشــاء مركــز خدمــة دعــم املســتخدم للتعامــل مــع طلبــات بيانــات 	 

بالنتائــج  املتعلقــة  األســئلة  علــى  إجابــات  لتقديــم   ، محــددة 

ولتوضيــح أي استفســار أو قضيــة تتعلــق بالبيانــات.

 وضــع سياســة وصــول الباحثيــن للبيانــات الدقيقــة تضمــن 	 

ســرية البيانات ؛ وإنشــاء مرافق ويب ســهلة االســتخدام إلنشــاء 

جــداول ورســوم بيانيــة لتلبيــة احتياجاتهــم.

إحصائيــة 	  تقاريــر  إلعــداد  للموظفيــن  تدريبيــة  برامــج  تنظيــم 

وكتابــة  اإلحصائيــة  التفســيرات  كتابــة  و  واضحــة  بطريقــة 

الصحفيــة. البيانــات 

يتــم بانتظــام استشــارة املســتخدمين عــن الطــرق األنســب لنشــر 	 

 )focus	groups(  البيانات، وذلك عن طريق مجموعات التركيز

أو القيــام باســتطاعات الرضــا للمســتخدمين.

تنظيــم دورات تدريبيــة لكتابــة التفســيرات اإلحصائيــة وكتابــة 	 

البيانــات الصحفيــة.
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ســهل إعــادة نشــرها مــن 	 
ُ
يتــم نشــر النتائــج اإلحصائيــة بصيغــة ت

قبــل وســائل اإلعــام، مــن خــال وضــع جــداول ورســوم بيانيــة 

وخرائــط جاهــزة عــن اإلحصــاءات، وكذلــك البيانــات الوصفيــة.

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

إدراج مقارنــات بيــن البيانــات فــي النشــرات ذات معنــى واضــح 	 

االقتضــاء. وعنــد 

نشــر البيانــات بطــرق مختلفــة، مثــا فــي أقــراص ضوئيــة أو علــى 	 

شــبكة اإلنترنــت ونســخ ورقيــة، وذلــك لتيســير اســتخدامها مــن 

قبــل املســتخدمين وتســهيل فهمهــا ومقارنتهــا مــع بيانــات أخــرى.

نشر تقارير عن جودة البيانات ووثائق عن املنهجية املستخدمة 	 

أو املستحدثة في احتسابها، سهلة الفهم مع اتاحتها للجميع.

NQAFNQAF  1818 ضمان االتساق وقابلية  ضمان االتساق وقابلية 
المقارنة:المقارنة:

يجب أن تنتج إحصائيات متسقة وقابلة للمقارنة مع مرور الوقت ويتم 

إنتاجهــا باســتخدام معاييــر مشــتركة فيمــا يتعلــق بالنطــاق والتعريفــات 

والتصنيفات والوحدات , و ينبغي أن يكون من املمكن دمج واستخدام 

البيانــات ذات الصلــة مــن مصــادر مختلفــة . 

ولضمان االتساق وقابلية املقارنة يجب توافر ما يلي:

· آليات على املستوى املؤس�سي	

العمــل بطريقــة منهجيــة علــى اتخــاذ اإلجــراءات الازمــة واملبــادئ 	 

التوجيهيــة لضمــان االتســاق الداخلــي بيــن البيانــات، كاالتســاق 

بين البيانات األولية والنهائية، وبين البيانات الفردية والبيانات 

املجمعــة، وبيــن البيانــات الســنوية والفصليــة والشــهرية، وبيــن 

اإلحصاءات والحسابات القومية، وغيرها كاالتساق بين النمو 

االقتصــادي وفــرص العمــل...

يجــب أن يؤخــذ بعيــن االعتبــار أي تغييــرات هامــة فــي الواقــع 	 

االقتصــادي واالجتماعــي واملالــي وغيرهــا مــن خــال عكســها عــن 

طريــق إحــداث تغييــرات مناســبة فــي املفاهيــم، كتغييــرات فــي 

الهــدف. واملجتمــع  والتعاريــف  التصانيــف 

إنشــاء مســتودع مشــترك للمفاهيــم والتعاريــف والتصنيفــات 	 

ومراجعتهــا علــى أســاس منتظــم.

إجراء تقييمات دورية للمقارنة بين البيانات.	 

· آليات على مستوى العملية اإلحصائية	

االتســاق 	  لضمــان  التوجيهيــة  واملبــادئ  اإلجــراءات  تطبيــق 

اإلحصائــي. اإلنتــاج  فــي  تكميليــة  مصــادر  اســتعمال  حيــن  الداخلــي 

يجــب أن تكــون التغييــرات فــي األســاليب واضحــة وتأثيرهــا محــدد 	 

ومــوزون.

يجب توضيح أي خلل في الساســل الزمنية لإلحصاءات ونشــر 	 

وســائل ضمــان التوافــق لتلــك اإلحصــاءات لفتــرة زمنيــة معينــة.

والوحــدات 	  التعاريــف  علــى  للمعاييــر  لامتثــال  دوري  تقييــم 

الجــودة. تقاريــر  فــي  وعكســه  املتبعــة  والتصانيــف 

تفســير أي انحــراف عــن املعاييــر بشــأن التعاريــف والوحــدات أو 	 

التصانيــف وشــرح أســبابه.

تتــم مقارنــة املخرجــات اإلحصائيــة مــع البيانــات ذات الصلــة، 	 

نفــس  تقــدم  التــي  األخــرى  اإلداريــة  أو  كالبيانــات اإلحصائيــة 

املعلومــات عــن نفــس املجــال والظاهــرة أو مــا شــابه ذلــك.

يتــم تحديــد وتفســير وإعــان االختافــات التــي تنشــأ بيــن مصــادر 	 

مختلفــة للبيانــات.

NQAFNQAF  1919 إدارة البيانات الوصفية إدارة البيانات الوصفية
يجــب توفيــر معلومــات حــول البيانــات املتعلقــة باملفاهيــم األساســية 

والتصنيفــات املســتخدمة ومنهجيــة جمــع البيانــات ومؤشــرات الجــودة ، 

	لتمكيــن املســتخدم مــن فهــم جميــع ســمات اإلحصائيــات وحدودهــا.

لجعل إدارة البيانات الوصفية أكثر فعالية  يجب ضمان توافر ما يلي:

· وضع مبادئ توجيهية لتحديث ونشر البيانات الوصفية.	

· وضع سياسة ألرشفة اإلحصاءات والبيانات الوصفية.	

· إعــداد معجــم املصطلحــات اإلحصائيــة وإتاحتــه ملســتخدمي 	

البيانــات.

· وضع برنامج تدريبي للموظفين على البيانات الوصفية.	
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