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مقدمة عامة

ووفقًاةالمطلوبالزمنيةاألطرضمناإلحصائيةالمعلوماتإنتاجكافيًايعدلم

ودة،الجلمنهجوفقًاالمعلوماتهذهإنتاجالضروريمنولكن،الدوليةللمعايير

اإلحصائية،العملياتفيمركزيًامطلبًااليومالجودةبُعديعتبر

دارةإإطارتبنيضرورةإلىبوضوحتشيرالدوليةالمعاييروالمبادراتكل

quality)الجودة approach)اإلحصائيةالمساراتمجالفي(statistical process)،

(2014، 1994)المتحدة لألمم المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية،

 (2019)لألمم المتحدة لإلحصاءات الرسمية الجودة االطر الوطنية لضمان دليل ،

 إطار جودة البيانات لالتحاد األوروبي(, QAF2019)،

يوروستات-دليل جودة تقارير النظام األوروبي لإلحصاء(, ESS handbook for quality reports 2014)،

 الميثاق اإلفريقي لإلحصاء(, ACS 2009)،

 إطار تقييم جودة البيانات للصندوق النقد الدولي(, DQAF IMF2003.)



مقدمة عامة



الجودةىإلآلتكلمامعينة،خصائصالبعضاإلحصائيةالبياناتاستوفتكلما:

الدوليةمعايير،

سليمةنهجياتم،

،الشمولية

طويلةزمنيةسالسل،

،الوصفيةالبياناتتوفر،تفصيلالمستوىالدورية.....

يكفيالهذالكن:

المسارلكيشملبلاإلحصائية،البياناتتحليلوإنتاجعلىالجودةإدارةإطاروضعيقتصرال

،البياناتنشرمرحلةإلىاإلحصائيةالعملياتتصميممرحلةمناإلحصائي

على كامل مسار العمليات اإلحصائيةأدوات الجودة من المهم تطبيق 

مقدمة عامة



I- يةالجودة أثناء تخطيط وتنفيذ البرامج اإلحصائمراقبة

:طرقعدة

ة،الخارجيالتجارةالشغل،القومية،الحسابات)المعتمدةاألدلةتوصياتومبادئتطبيق

،(....األسعار

الحسنةالممارساتوالمعتمدةبمنهجياتااللتزام،

اإلحصائيأخلقياتبقانونالتقيد،

الفردية،البياناتسريةعلىالحفاظ

المؤسستيالتنسيقتحسين،

المقارنة،قابليةواالتساق

الدولي،بالتعاوناالستعانة

الفنيين،واإلطاراتتكوينتعزيز

مصادرينبالمقارنةالنسيان،والخطأدرجةالتغطية،نسبة)اإلحصائيةالتقنياتبعضتطبيق

،(...المؤشراتمنحزمةوضعالبيانات،

الوصفية،البياناتتحرير

 إطار تقييم جودة البيانات تطبيق(, DQAF IMF2003.)



I-يةمراقبة الجودة أثناء تخطيط وتنفيذ البرامج اإلحصائ

,)البياناتجودةتقييمإطارتطبيق DQAF IMF2003).

:يقتصر على 

،إحصاءات الحسابات االقتصادية

،إحصاءات التجارة الخارجية

 البطالة، و السكانإحصاءات الشغل و

،إحصاءات أسعار عند االستهالك

،اإلنتاج الصناعي و أسعار اإلنتاج الصناعي

 (الخارجيةالدبونميزان المدفوعات، مالية الحكومة، )إحصاءات خارج الديوان....

هذا ال يكفي

إدارة الجودةإطار تطبيق أدوات الجودة في يجب 



II- إلطار إدارة جودة البيانات خارطة طريق

شاركيةتبمقاربةوتصاعديةوةتدريجيبطريقةإرساء:المبدئيةالناحيةمن

تجربةةرسملسيماوالالدولية،المعاييرعلىأساسايعتمدالبياناتجودةإدارةإلطار

و(QAF)الجودةضمانإطارباستعمال(EUROSTAT)اليوروستاتمعالدوليالتعاون

بحرالبلدانعلىتكييفهتمالذياألوروبيلالتحاد(CoP)الجيدةالممارساتمدونة

,المتوسطاألبيض

إدارةإلطارالمتوسطالمدىعلىطريقخارطةوضع:المنهجيةالناحيةمن

2023-2015البياناتجودة



II- إلطار إدارة جودة البيانات خارطة طريق

:التاليةالمراحلالبياناتجودةإدارةإلطارالطريقخارطةتتضمن

تأسيس خلية جودة-1

تكوين الخلية-2

ةتعيين نقاط اتصال جودة على مستوى كل مديري-3

تكوين نقاط االتصال-4

تحديد تطبيقات إحصائية نموذجية-5

موذجة تطبيق أدوات الجودة على التطبيقات اإلحصائية الن-6

تعميم التجربة على كل تطبيقات الديوان-7

إعادة التجربة على النظام اإلحصائي الوطني-8



II- إلطار إدارة جودة البيانات خارطة طريق

:التاليةالمراحلالبياناتجودةإدارةإلطارالطريقخارطةتتضمن

دراسات،رئيسومدير:الخليةمسؤولو

العامة،المديريةوصايةتحتالخلية

,سنويتفيرأعادةوالشهرفيمرةتجتمع

(ToT)الدوليالمستوىعلىبالخارجتكوين

:الجودةأدواتحولتكوين

الجودةضمانإطار(QAF)،

الحسنةطبيقاتالتمدونة(CoP)،

الذاتيمييالتقاستمارات(SAQ)،

حصائيإلاللعملالعامةالمنهجيةنموذج(GSBPM)،

اإلحصائيةللمنظماتالعامالنشاطنموذج(GAMSO)،

تأسيس خلية جودة-1

تكوين الخلية-2



II- إلطار إدارة جودة البيانات خارطة طريق

:التاليةالمراحلالبياناتجودةإدارةإلطارالطريقخارطةتتضمن

الديوانمصالحلمختلفممثلةإطارات8تعيين

الخليةمسؤوليطرفمنبالداخلتكوين

الجودةأدواتحولتكوين

تكوين نقاط االتصال-4



II- إلطار إدارة جودة البيانات خارطة طريق

:التاليةالمراحلالبياناتجودةإدارةإلطارالطريقخارطةتتضمن

المدنية،الحالةاحصاءات

المؤسسات،سجالتإدارة

الخارجية،التجارةأسعارمؤشر

الصناعي،اإلنتاجمؤشر

والصيد،الزراعةإحصاءات

األسر،المعيشةومستوىواستهالكحولمسح

البطالة،والشغلحولمسح

(االحتياجاتتحليل)المستخدمرضاحولمسح,

تحديد تطبيقات إحصائية نموذجية-5



II- إلطار إدارة جودة البيانات خارطة طريق

:التاليةالمراحلالبياناتجودةإدارةإلطارالطريقخارطةتتضمن

حصائيإلاللعملالعامةالمنهجيةنموذجمثال(GSBPM)،

البياناتتوافرمنوالتحقق،المفاهيمحديد،المخرجاتأهدافتحديد،المشاورات:االحتياجاتتحديد-1

,,,تاجاإلنأنظمةوالمعالجةتصميم،التجميعتصميم،المتغيرةاألوصافتصميم،المنتجتصميم:التصميم-2

اإلنتاجنظاماستكمالالنشر،مكوناتتقويةأوتطوير،الجمعأدوات:التطوير-3

.الجمعمنواالنتهاء،الجمعوتنفيذ،المجموعةوتنظيم،عينةواختيارإطارإنشاء:الجمع-4

يراتالمتغوحسابواحتسابهاوتحريرهامنهاوالتحققوفحصهاوترميزهاوتصنيفهاالبياناتتكامل:المعالجة-5

المجاميع،وحسابالترجيحمعامالتوحسابالجديدةوالوحدات

،اإلفصاحبةمراقوتنفيذ،وشرحهاالمنتجاتوتفسير،المنتجصحةمنالتحقق،المحرجاتمشروعتطوير:التحليل-6

؛المنتجاتمنواالنتهاء

دارةإ،النشرلمنتجاتالترويج،النشرمنتجاتإدارة،النشرمنتجاتتطوير،المخرجاتنظامتحديث:النشر-7

؛المستخدممساعدة

.العملخطةواعتمادالتقييموإجراءالتقييممنتجاتجمع:التقييم-8

موذجة تطبيق أدوات الجودة على التطبيقات اإلحصائية الن-6



II- إلطار إدارة جودة البيانات خارطة طريق

:التاليةالمراحلالبياناتجودةإدارةإلطارالطريقخارطةتتضمن

:مثلاإلحصائيةالتطبيقاتكلعلىالجودةأدواتتعميمسيتم

(2022األولالسداسي)اإلسكانوللسكانالسادسالعاماإلحصاء،

المعيشة،مستوىواالستهالكنفقاتحولالمسح

االقتصادية،المسوحات

االقتصادية،الحسابات

الخارجية،التجارةإحصاءات

،التصانيف

االستهالكعنداألسعارمؤشر.......

تعميم التجربة على كل تطبيقات الديوان-7



II- إلطار إدارة جودة البيانات خارطة طريق

:التاليةالمراحلالبياناتجودةإدارةطارإلالطريقخارطةتتضمن

:الوطنياإلحصائيالنظامكلعلىالبياناتالجودةإدارةإطارتعميم

قطاعية،االتصالنقاطتعيين

،تكوين

القطاعية،اإلحصائياتعلىالجودةأدواتتطبيق

لإلحصائياتالوطنيالمجلسمستوىعلىخاصةبلجنةاالستعانة

إعادة التجربة على النظام اإلحصائي الوطني-8



الخاتمة

يجبلكنو،ائيةاإلحصالبياناتإنتاجباالكتفاءاليوممكنيال،مضىوقتأيمنكثرأ

البيانات،جودةإدارةطارإوفقبضوابطاإلنتاجهذايكونأن

لإلحصاءاجديدانموذجظهرتطورومع(paradigm of statistics)،الجودةنهجيصبح

داريةاإلالمصادرإلىمتزايدةبطريقةاللجوءمعخاصةإحصائيةعمليةأيفيضرورة

،الضخمةوالبيانات

كلتضمةتشاركيً مقاربةوفقتدريجيةبطريقةالبياناتجودةإدارةإطارإرساءميتو

،الوطنياإلحصائيالنظام

جديًداامشروعً علىتصورمهمالالعربية،للدولاإلحصائيةاألنظمةتعزيزضوءفي

.البياناتجودةبإدارةخاصاامشتركاإطاروضعفييتمثل



شكرا جزيال




