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 مقدمة  -1

ضمن إطار التوجهات والتوصيات الدولية التي تؤكد على اعتماد بيانات السجالت اإلدارية كمصدر رئيسي إلنتاج 

ساسية لإلحصاءات الرسمية، فقد اتجهت معظم الدول نحو تطوير  لما نصت عليه المبادئ األاإلحصاءات، ووفقا  

 المصدر الرئيسي إلنتاج المؤشرات اإلحصائية. تصبح بيانات سجالتها اإلدارية بمختلف أنواعها، بحيث 

على بيانات السجالت اإلدارية أبو ظبي، التي تؤكد االعتماد  -مما سبق، وتحقيقا ألهداف مركز اإلحصاء  انطالقا  

وذلك باالعتماد  نتاج المؤشرات اإلحصائية، يقوم المركز بالعمل على بناء وتطوير السجالت اإلحصائية بأنواعهاإفي 

حصائي في إمارة أبو ظبي، والتي اإل النظاممع  تماشيا  ذلك  الحكومية، يأتيعلى البيانات اإلدارية لدى الجهات 

م مع المفاهيم والمنهجيات اإلحصائية، مما يسهل عملية تتيح للجهات الحكومية بناء قواعد بياناتها، بما ينسج

 مارة.   ات ضمن سجالت شاملة على مستوى اإلدمج هذه اإلحصاء

 الجوانب والمتغيرات في إمارة أبو ظبي، يأتي هذامختلف وضمن إطار العمل على بناء سجالت إحصائية، تغطي  

 جالت اإلحصائية.عداد السعملية بناء وإ ليوفر توجيهات عامة حولالدليل 

 

 أهمية السجالت اإلحصائية  -2

، األمر الذي مصدرا  من مصادر البيانات دورا  محوريــا  في إنتــاج اإلحصــاءات، وكما أصـبح حصائيالسجل اإل يــؤدي

 يجعل له دورا  متزايدا  في إنتاج اإلحصاءات الرسمية. وتتبلور أهمية السجالت من حيث: 

  بالطرق األخرى. البيانات مقارنةتخفيض الوقت المستخدم في عملية جمع 

 تخفيض الكلف المادية المترتبة على توفير المؤشرات والبيانات اإلحصائية. 

 فراد المجتمع والمستجيبين.تقليل األعباء المترتبة على أ 

 ضافية جديدة قد تغطيها بيانات السجالتشمول مواضيع ومتغيرات إ.  

 

 السجالت اإلحصائيةأهداف  -3

 مصادر البيانات للنظام اإلحصائي. تحـديث  

 دقةالمساهمة في إنتــاج إحصـاءات رسميـة أكثـر كفـاءة و. 

  .توفير قواعد بيانات تخدم أغراض التحليل 

 المساهمة في بناء وتحديث األطر اإلحصائية الالزمة لسحب عينات المسوح واستطالعات الرأي.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

   

4   

 المفاهيم والتعاريفأهم  -4

 التعريف المصطلح

هو مجموعة البيانات التي تنشأ نتيجة العمليات اإلدارية التي تقدمها الجهات  السجل اإلداري

 إحصائي.الهدف منها غير و، لألفراد والمؤسسات الحكومية وغيرها

 السجل اإلحصائي
 السجالت ياناتبتجهيز وحدات اإلحصائية التي أنشئت من خالل بالهو قاعدة بيانات 

 .وفق أساليب ومنهجيات إحصائية أخرى بياناتمصادر  أيةواإلدارية 

 الوحدة اإلحصائية

 

 بناء السجل اإلحصائي وتقسم إلى: هي وحدة 

 . يتم جمع البيانات عنها التيوحدة المشاهدة: هي 

وحدات التي يتم الحصول عليها من خالل دمج أو تقسيم هي  :الوحدة التحليلية

 المشاهدة.

 المؤشر اإلحصائي

هو وصف الخصائص االقتصادية واالجتماعية وغيرها لظاهرة ما في وقت ومكان 

 . أو معدل، نسبةمتوسط، مجموع، محددين ويمكن أن يكون المؤشر 

 هناك عدة أنواع من المؤشرات اإلحصائية وأهمها: 

الخصوبة، معدل النمو مثل )معدل البطالة، معدل سكانية واجتماعية مؤشرات  •

 .السكاني(

 .جمالي، معدل التضخم(اقتصادية مثل )الناتج المحلي اإلمؤشرات  •

 .يئية، مثل )عدد اآلبار الزراعية، أعداد الثروة الحيوانية(بمؤشرات زراعية و •

 المتغير

أخرى من إلى وحدة من قيمتها تتغير  وصفيةأو  كمية صفة ذات خصائصهو  

 وحدات السجل.

 المتغيرات:أنواع 

، وقد تكون متغيرات متصلة؛ ذات القيم العددية متغيرات كمية: هي المتغيرات •

عدد المرضى، عدد أفراد األسرة، الطول، الوزن، الدخل، العمر، أو منفصلة مثل؛ 

 أو عدد الصحف المقروءة.

حسب مواصفات  وحدات السجل متغيرات وصفية: وهي المتغيرات التي تصف •

، أو ، الجنسيةالنوع االجتماعي ؛مثلى متغير اسمي مختلفة، وتنقسم إل

)موافق بشدة، تقييم مستوى الرضا  ؛ترتيبي مثلومتغير  الحالة االجتماعية.

 موافق محايد، غير موافق، غير موافق بشدة(.

 التصنيف

 

، بحيث يتم إعطاء لمتغيرات مختلفةلى مجموعات وفقا  إ وحدات السجل فرزهو 

التصنيف. ويعتبر التصنيف أداة مفيدة تسهل فهم المجموعات في رموز لجميع 

البيانات عند نشرها، وتوفر لغة مشتركة تُمكن مختلف المستخدمين من مقارنة 

 اإلحصاءات على الصعيدين الوطني والدولي.
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 حصائيمرتكزات بناء السجل اإل -5

 :التاليةمرتكزات لل وفقا   السجل اإلحصائي يتم بناء

 إلنشاء السجل اإلحصائي. اإلرادةالمتوافقة مع الحاجة : توفر للبياناتحتياج اال 

  القانوني الستخدام بيانات السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية. المرجعالتشريعات: وجود 

 حسب برنامج حصائي من قبل المعنيين وفقا  لمراحل التنفيذ : أن يتم وصع خطة إنشاء السجل اإلالخطة

 من مراحل بناء السجل.ة لكل مرحل زمني

  مجال إعداد وتجهيز البيانات اإلدارية ألغراض السجل اإلحصائي. الخبرات: البد من توفر خبرات فنية في  

  :توفر األدوات والنظم اإللكترونية التاليةالبنية التحتية: 

تدفق  إنشاء شبكة معلومات يمكن من خاللها ربط بيانات السجالت اإلدارية ببعضها لتسهيل عملية -

 .ةالبيانات فيما بينها للحصول على سجالت إحصائية دقيقة ومحدث

 إعداد تطبيقات مناسبة السترجاع البيانات. -

 توفير نظام فّعال ألمن البيانات. -

 تنفيذ الربط االلكتروني بين الجهات أو الوحدات المزودة للبيانات للحصول على البيانات بشكل آني. -

 

 مبادئ بناء السجل االحصائي  -6

 .بناء شراكات مع الجهات المزوّدة للبيانات اإلدارية 

  .إعداد منهجية واضحة لربط البيانات 

 .إعداد منهجية معالجة بيانات السجل اإلحصائي 

  .العمل على بناء القدرات وتدريب فريق العمل 

 المستخدمة بين الجهات المختلفة. التصانيف اإلحصائية توحيد 

 المفاهيم والتعاريف المستخدمة في السجالت اإلدارية المختلفة. توحيد 

  سية تكنولوجية تفي بمتطلبات بناء السجل.ساأتوفر بنية 

 

 السجل االحصائي  مراحل إعداد -7

 

 مرحلة التخطيط  7-1

 

 السجل  بناءتحديد الهدف من  7-1-1

بناء هذه أهداف تعد هذه المرحلة من أهم مراحل اعداد السجالت اإلدارية لألغراض اإلحصائية، فكلما تم تحديد 

اإلحصائي أكثر سهولة ويسر، مع األخذ باالعتبار بناء السجل كان التخطيط للمراحل الالحقة ل ،السجالت بصورة واضحة

 .النتائج النهائية مع األهداف الرئيسـيةتتوافق تنفيذ المراحل الالحقة للسجل بأسلوب يضمن بأن 

من التعرف على طبيعة البيانات المتوافرة في السجالت اإلدارية، والتي يمكن االستفادة  أهداف بناء السجل تنبثق

 .  والشركاء الجهة اإلحصائيةمنها في احتساب إحصاءات جديدة، تتناسب مع احتياجات 

 : وفقا  لما يليئي اإلحصاأهـداف السجل  يتم تحديد

 .تحديد االحتياجات من البيانات المطلوبة 

 .تحديد المتغيرات اإلحصائية التي تغطيها البيانات 

 تحديد طرق ومنهجيات بناء السجل وحساب اإلحصاءات. 
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 تحديد متغيرات السجل 7-1-2

المتغيرات الالزمة لعملية بناء السجل  تحديدبد من بناء مؤشرات إحصائية، ال بهدف الحصول على بيانات تفي بمتطلبات

 :، وكما يلياإلحصائي

 التي سيتم جمعها من مصادرها المختلفة األساسية المتغيرات أنواع وخصائص تحديد. 

 بيانات السجل وإضافتها في قاعدة  ،ساسيةمن متغيرات السجل األ تحديد وتعريف المتغيرات المشتقة

 .اإلحصائي

  بناء السجلاإلحصائية التي سيتم استخدامها في  التصانيفتحديد. 

 

 تحديد المفاهيـم المسـتخدمة في السجل 7-1-3

المصطلحات والمفاهيـم المسـتخدمة في السجل وذلك لقياس العملية تحديد البد من  عند بناء السجل االحصائي

، وذلك لتسهيل عمليات دوليةاإلحصائية من وجهة نظر المستخدم. كما أنه من الضروري اسـتخدام مصطلحات وتعاريف 

ـب وضع المقارنة واالتساق في السجل، وعند وجود تعريف أو مصطلـح جديـد غير معرف ضمـن التعاريف الدولية فيج

 تصنيـف داخلي له واعتماده.  

 

 تحديد مصادر البيانات والتحقق من توفرها  7-1-4

ضمن إطار العمل على بناء السجالت اإلحصائية، ال بد من الحصول على البيانات الالزمة من خالل سجالت عدد من 

المصادر الرئيسية للبيانات الخاصة  الجهات الحكومية المحلية واالتحادية والخاصة وشبه الحكومية، ولذلك يجب تحديد

 بالسجل اإلحصائي المراد بناءه. 

ظ على استمرارية وحداثة السجل ومن أجل التعرف على مدى الحصول على البيانات بشكل دوري، تضمن الحفا

والظروف حصائي، البد من دراسة مكونات بيانات السجالت اإلدارية، والتأكد من مدى مالءمتها إلنتاج اإلحصاءات، اإل

التي ستكون متاحة إلنتاجها، بما في ذلك أي قيود على استخدامها. فإذا كانت السجالت اإلدارية ال تلبي جميع 

وتحديد إمكانية أن تكون  أخرىاالحتياجات اإلحصائية، يتم تقييم البدائل الممكنة، والتي تشمل البحث في مصادر 

 مناسبة لالستخدام ألغراض إحصائية. 

اإلطار القانوني للبيانات التي سيتم جمعها واستخدامها في إنتاج هذه اإلحصاءات وتقديم  توفرومن الضروري 

 .إن تطلب ذلكالمقترحات إلجراء تغييرات في التشريعات القائمة 

 

 تحديد المخرجات 7-1-5

وتتسم بمعايير  ت المستخدميناحتياجا من مؤشرات وإحصاءات تلبي المخرجات اإلحصائية المطلوبةالعملية تحدد هذه 

التي تحدد إنتاج بعض المخرجات المطلوبة وذلك نتيجة هناك بعض القيود  ومن الممكن أن تكون ،الجودة اإلحصائية

 . أو غيرها الموارد المتاحةلسرية البيانات أو 

 :تتم هذه العملية من خالل

  المتوقع الحصول عليها من السجل. خرجاتالمإعداد جداول  

 تجهيز المخرجات وإعدادها للنشر إعداد األنظمة واألدوات المستخدمة في مرحلة. 

 والمعالجات الالزمة لإلفصاح عن البيانات طرقال وضع. 
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 مرحلة اإلعداد والتجهيز  7-2

 

 مع الجهات مستوى الخدمةإعداد اتفاقيات  7-2-1

لتسهيل عملية الحصول على البيانات،  وذلك ،خدمة معهامستوى للبيانات وعقد اتفاقيات المزودة التواصل مع الجهات 

البيانات من تلك الجهات، ودوريتها، وتحديد وانتقال واالتفاق على صيغ مشتركة تبين أسس آلية الربط اإللكتروني، 

 البيانات التي سيتم الحصول عليها. 

 

 جمع بياناتنماذج إعداد وتصميم  7-2-2

موحد، بحيث يغطي كافة المتغيرات المتوفرة لدى الجهات المزودة للبيانات، وتزويد إعداد وتصميم نموذج جمع بيانات 

 تلك الجهات به من أجل اعتماده وإسقاط بياناتها عليه.

 

 إعداد القواعد الفنية المختلفة 7-2-3

  عداد المتطلبات الالزمة من أدوات وقواعد فنية مختلفة:تتضمن هذه المرحلة إ

 بهندسة البيانات بالمتطلبات التالية: تزويد الفريق المتخصص 

o  .أسماء المتغيرات الواردة من بيانات كل مصدر 

o  مصدر، وما يقابلها من رموز ال السجل اإلداري من المتغيرات الواردة في بيانات بتصانيفقائمة

  اإلحصائي.للمتغيرات في السجل 

o الخاصة بمتغيرات السجل. ليةة اآلإعداد قواعد المطابق 

  وتصميم قاعدة بيانات إلكترونية للسجل، تعتمد على النموذج الموحد لجمع البيانات، وتشمل هذه إعداد

 لى المتغيرات التي يتم اشتقاقها من بيانات السجل.من المتغيرات الرئيسية، إضافة إ القاعدة مكونات السجل

 ة من يم نظام للربط مع كل جهإعداد نظام ربط إلكتروني لجمع البيانات من المصادر المختلفة، من خالل تصم

دارية بشكل منفرد، وذلك للحصول على البيانات بسهولة وبسرعة وبدقة، وإدخالها الجهات المزودة للبيانات اإل

 في قواعد بيانات خاصة بكل جهة بحيث تسهل عملية مراجعة وتدقيق ومتابعة هذه البيانات، وذلك تمهيدا  

المصادر ضمن قاعدة بيانات واحدة، بحيث يتم تجهيزها لتشمل لمرحلة تجميع هذه البيانات من مختلف 

 لى السجل الرئيسي.نات المطلوبة، وبعد ذلك تحويلها إجميع البيا

 

 إعداد مخطط تدفق البيانات 7-2-4

 انات وبناءها على نموذج السجلالبي تزويدبناء على أنظمة الربط االلكتروني مع الجهات المزودة ببيانات السجالت، يتم 

 اإللكتروني الخاص بكل جهة.

 

 :مخطط عملية تدفق بيانات السجل

 حفظ . ومن ثممراحل التزويد بالبيانات ومعالجتها وتدقيقها يوضح المخطط أدناه العملية التي سيتم اتباعها خالل

 تحليل.لمرحلة الالبيانات النهائية في قاعدة البيانات، بحيث تكون جاهزة 

 دناه توضيحي()المخطط أ 
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 مرحلة تدفق البيانات 7-3

 

 ودمج البيانات  تجميع 7-3-1

ت بعض ، وإذا ظهرأوليا   تدقيقا   هاوتدقيق تهامراجعمن ثم يتم في هذه المرحلة تجميع البيانات من المصادر المختلفة، وب

ضمن  كل البيانات تجميع . بعد ذلك يتملى تعديل، يتم التواصل مع الجهة الموردة لتلك البياناتالمالحظات التي تحتاج إ

 بحسب ما يلي: قاعدة بيانات واحدة،

  موائمة أسماء المتغيرات لكل مصدر من مصادر البيانات(Variables Mapping) 

  من المصادر. بأسماء المتغيرات الواردة من بيانات كل مصدر وتجهيز قائمة إعداد -

 المطلوبة ألغراض بناء قاعدة البيانات مع المتغيرات ومطابقتهاالمتغيرات الواردة من كل مصدر  مراجعة -

 (Variables Lookup Table) اإللكترونية للسجل.

للمتغيرات ذات مصادر بيانات متعددة )من أكثر من جهة( بحسب كل تحديد واعتماد مصدر البيانات  -

 .من حداثة ودقة بيانات المصدر

ي تم موائمتها واعتمادها من المصادر التإعداد السجل اإلحصائي األولي بحسب المتغيرات  -

(، Raw-Registerالخام )، وفي المراحل الالحقة تتم معالجة بيانات السجل األولي أو المختلفة

 . إحصائي نهائي معتمد على سجل للحصول

  موائمة تصنيف المتغيراتVariables Classification Mapping) ) 

المتغيرات التي تم إعدادها  تصانيف مع ومطابقتهاالمتغيرات الواردة من كل مصدر، تصنيف مراجعة  -

تتم ، بينهاذا تبين أن هناك اختالف فيما بالمركز، فإ للسجلوتصميمها في قاعدة البيانات اإللكترونية 

 المعتمدة.  النهائيةقاعدة البيانات ل وفقا   موائمتها
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للمتغيرات في  تصانيفردة في بيانات كل مصدر، وما يقابلها من المتغيرات الوا بتصانيفإعداد قائمة  -

 . (Classification Lockup Table)السجل المعتمد في قاعدة البيانات 

المتغيرات التي تم موائمتها واعتمادها من المصادر المختلفة في قاعدة بيانات  تصانيفإسقاط  -

متغيرات السجل المعتمد  تصانيف(، بحيث تحتوي على نفس Raw-Registerالسجل األولي )

 .مسبقا  

 

 تدقيق البيانات  7-3-2

غير المتسقة والمتطرفة. وذلك لتحسين نوعية ودقة  والقيم عبارة عن إجراءات تتضمن الكشف عن القيم الخاطئةهي 

مقاييس ومؤشرات  حساب وكفاءة تلك البيانات، ولجعلها مالئمة للغرض الذي جمعت من أجله.  ويتضمن التدقيق

لتقييم مستوى دقة البيانات، كعدد ونسب الحقول التي يكتشف فيها األخطاء إلى إجمالي عدد الحقول في قاعدة 

 البيانات.

 

  :نواع التدقيقأ

  :واكتمال بيانات المتغيرات للتحقق من تغطيةيستخدم التدقيق الهيكلي. 

  :قي بين المتغيرات ضمن قاعدة البيانات المختلفة، يهدف إلى التحقق من االتساق المنطاختبار االتساق

 العالقة بين العمر والحالة االجتماعية، وبين العمر والتعليم ... الخ. اتساق  اختبار مثل

 يتم من خالل مراجعة قاعدة البيانات والتحقق من عدم وجود خاليا فارغة ال تتضمن القيم المفقودة:  تحديد

 الرجوع لمصدر البيانات، أو المعالجات اإلحصائية.  بحيث تتم معالجتها من خالل ، بيانات فيها

 ال تتضمن تكرارات لقيم تم  لى التحقق من أن قاعدة البياناتإ التكرارات: يهدف هذا النوع من التدقيق تحديد

 .لبعض المتغيرات تسجيلها أكثر من مرة

 لة البيانات لفترات زمنية البيانات، واالعتماد على سلس توزيع دراسة من خالل :عن القيم المتطرفة الكشف

مصادر بيانات مختلفة مثل مقارنة قيم المتغيرات بين السجالت من مختلف الجهات. مما  علىو سابقة أ

 يسهل عملية الكشف عن القيم التي يمكن اعتبارها متطرفة.

 

 :تقارير التدقيقإعداد 

األخطاء التي تكتشف أثناء عملية تدقيق البيانات وفق قواعد المطابقة والتدقيق يتم إعداد تقارير تحدد مجاميع ونسب 

 البيانات التي تم جمعها. مدى شمول واكتمال لية المعدة مسبقا، بحيث توفر هذه التقارير صورة واضحة عن اآل

 

 :تقارير االتساقإعداد 

اختبار اتساق البيانات بين المتغيرات ضمن سجل الجهة الواحدة، واختبار اتساق  بهدفبتم إعداد تقارير االتساق 

(، تربط بين قيم Cross tabulation، تكون التقارير على شكل جداول تقاطعيه )بيانات المتغير بين سجالت الجهات معا  

 :المتغيرات ذات العالقة فيما بينها، بهدف اختبار االتساق، مثال  

 ة الزواجية  الحال ×العمر  -

 على مستوى تعليمي أ× العمر  -

 مكان العمل  ×مكان االقامة  -

 مصاريف محروقات  ×امتالك سيارات  -
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 معالجة البيانات  7-3-3

 

  :معالجة البيانات المفقودة والمتطرفة

و القيم المتطرفة لبعض المتغيرات، من خالل أسلوب التعويض باستخدام قيم بديلة لكل أتتم معالجة القيم المفقودة 

 هم الطرق التي تستخدم في هذا المجال:أو المتطرفة، وأقيمة من القيم المفقودة 

 

   النوع  التعويض باستخدام قيم محددة. يتم تحديد هذه القيم باستخدام منطقية الترابط بين المتغيرات، فمثال

 فرد يرتبط باسم الفرد.لل االجتماعي

  العشوائي  التعويضStochastic Imputation ديك )-باستخدام طريقة كولد . يتم تطبيق ذلكCold-Deck 

Imputation وتعتمد هذه الطريقة صيغة التعويض عن القيم المفقودة في السجل للفترة المرجعية الحالية ،)

 –هوت  و من الممكن استخدام طريقةأي فترة مرجعية سابقة. بقيم مشابهة وبنفس الظروف من السجل ف

و من سجالت ة على اختيار قيم من خارج السجل أ(، حيث تعتمد هذه الطريقHot-Deck Imputationديك )

 الطريقتين أعاله وفق الخطوات التالية:  أخرى تنطبق عليها نفس ظروف حالة القيمة المفقودة. وكال  

  .لى فئاتالالحق لمجموعة البيانات إالطبقي التصنيف  .1

 اختيار قيمة مسجلة في فئة إلحاللها محل قيمة مفقودة في الفئة ذاتها. .2

 سلوب على توفر متغيرات مساعدة االنحدار، يعتمد هذا األ أسلوب(Auxiliary Variables)  تكون بياناتها

ون فيه المتغير ذو البيانات المفقودة هو مكتملة، وباالعتماد على هذه المتغيرات يتم بناء نموذج انحدار يك

ن دقة نتائج التعويض إ، بينما المتغيرات المساعدة تكون هي متغيرات مستقلة. Dependentمتغير معتمد 

ساسي على مدى تقارب وارتباط المتغيرات المستقلة بالمتغير المعتمد. أضمن هذا االسلوب تعتمد بشكل 

بؤ بالقيمة المفقودة للمتغير المعتمد، من خالل تعويض القيم المستقلة في بعد بناء نموذج االنحدار يتم التن

 نموذج االنحدار.

مع العلم بأنه يمكن تعويض البيانات بالطرق السابقة، ولكن بعض القيم ال يمكن تعويضها ويجب تحديدها بغير مبين أو 

 .اتالرجوع للجهة الستكمال البيان

 

 اإلضافية:اشتقاق المتغيرات 

جمعها.  تم والتيالمتغيرات الرئيسية المتوفرة في السجل  من بياناتاشتقاق متغيرات إضافية  العملية هذه تتضمن

التي تم  الرئيسية تشتق هذه المتغيرات من خالل تطبيق معادالت حسابية على متغير واحد أو أكثر من المتغيرات

جمعها، أو تطبيق افتراضات مختلفة، ولذا فإنه من المهم التأكد من أن يتم اشتقاق المتغيرات في الترتيب الصحيح، 

 طرق مختلف بواسطة أو عنها معلومات جمع تم وحدات عن بيانات فصل أو جديدة بتجميع وحدات اشتقاق يمكن كما

 األخرى. التقدير

 

  :المجاميع حساب

 .رئيسية أو فرعية للمتغيرات في قاعدة البياناتحساب مجاميع هذه العملية  تتضمن
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 تحديث بيانات السجل 7-3-4
 

 تحديث بيانات السجل اإلحصائي مع مراعاة ما يلي: يتم

 المتغيرات التي تتطلب التحديث تحديد. 

  تحديث البياناتتحديد مصدر. 

 للبيانات اعتماد التحديث من المصدر الرئيسي. 

  بيانات كل متغيرتحديد منهجية تحديث. 

  تدقيق البيانات بعد التحديثتحديد آلية . 

 ( الخ .... ،ربعي، سنويتحديد دورية التحديث.) 

 

 البد من: بالشكل المطلوب، عملية تحديث البيانات تنفيذولضمان 

  بين جميع الجهات ذات العالقة.إلكتروني وجود ربط 

  عمليات التحديث.ضمان سرية البيانات أثناء 

 وضع آلية لتحديث بيانات السجل اإلحصائي كجزء من إجراءات العمل في الجهات ذات العالقة. 

 .المراجعة الدورية لبيانات السجل اإلحصائي 

 

 

 معايير وإجراءات ضمان جودة السجالت اإلحصائية -8

 

 حصائيةاإلجودة ال 8-1

 

وذلك من خالل إعداد بيانات إحصائية تتسم  (البيانات لالستخداممالءمة )مفهوم  اإلحصائية علىتركز جودة البيانات 

وبالتالي  دمي البيانات ومتخذي القرارات.بمجموعة من السمات والخواص التي تلبي وتنسجم مع متطلبات مستخ

 ل وثيق الصلة باألهداف المحددةبمهنية ونزاهة وحيادية بشك مؤسسية تتسمضمن بيئة  هيالجودة اإلحصائية ن إ

وواقعيتها وقابليتها  يضمن موثوقيتهاتخدام منهج معياري واضح اإلطار اسالمستخدمين من خالل  لبيانات واحتياجاتل

ضمن توقيت مناسب وبأسلوب يسهل الوصول واالستخدام لها بمرونة واتاحتها للجميع للمقارنة ومراعاة الكفاءة، 

 عالية. 

 

 الترتيبات المؤسسية الداعمة للجودة  .1

المعيار مدى مالءمة البنية التنظيمية والبيئة المؤسسية وكفاءة عملية إدارة العمليات اإلحصائية بمهنية  يقيس هذا

 أو السجلية للموضوع البيانات وملكية وحفظ جمع عن المسؤولة هي الجهة أن على )قرار( ينص قانون وجود واقتدار.

ويتضمن أيضا  إنشاء  .على هذه المسؤولية اإلمارة في ئياإلحصا النظام مكونات ضمن بعملها ومتوافق المرتبط القطاع

بالعدد المناسب من العاملين المؤهلين إحصائيا  والموارد التقنية وااللكترونية  الجهة في باإلحصاء معنية تنظيمية وحدة

 الداعمة للعمل اإلحصائي.
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 المـالءمة .2

المسـتخدمين الحاليين والمحتملين، ومدى توافق يقيس هذا المعيار مدى تحقيق البيانات اإلحصائية لمتطلبات 

متطلبات  منهجيات جمع البيانات )المفاهيم والتصانيف وغيرها( مع احتياجات ومتطلبات المستخدمين. ويتضمن تحديد

 للبيانات. وتصميم لرأي المستخدمين ومنتظم دوري الجهة مع قياس لدى الموجودة السجلية البيانات مستخدمي

 بتغيير الرغبة عند للبيانات مع إبالغ الجهات المستخدمة الجهات متطلبات يحقق بما السجلية البيانات جمع نماذج

 .المستخدمة المفاهيم في تغيير أو الجمع آلية تغيير أو الجهة في المستخدم البيانات نموذج جمع

 

 وضوح منهجية وآلية إعداد بيانات السجالت  .3

ومات الوصفية حول بيانات السجالت اإلدارية، بحيث تمكن المستخدمين من فهم يقيس هذا المعيار مدى كفاية المعل

هذه البيانات. ويتيح التعرف على مدى اتساقها مع المنهجيات والمعايير اإلحصائية المستخدمة في النظام اإلحصائي. 

 والتصنيفات والتعاريف المفاهيم عن ومعلومات السجالت بيانات قاعدة هيكلية عن كافية معلومات ويتضمن توفير

 وطريقة وإدارتها، اإلحصائية السجالت إعداد لكيفية واضحة منهجية على تحتوي وثيقة المستخدمة لدى الجهة. وإعداد

 .وغيرها التحديث وآليات وإجراءات العمل البيانات جمع

 البيانات هذه فهم من نالمستخدمي تمكن بحيث اإلحصائية البيانات حول الوصفية المعلومات ويتضمن أيضا  إتاحة

 .استخدامها يتم التي األخرى للبيانات الوصفية المعلومات مع ومقارنتها

 

 دقة البيانات .4

يقيس هذا المعيار مدى التقارب في قيمة التقدير لمتغير أو ظاهرة معينة مع القيمة الحقيقية لهذا المتغير )والتي 

القياسات المتعلقة بأخطاء القياس واألخطاء المتعلقة بجمع البيانات هي غير معروفة(. ويتم تقدير الدقة من خالل بعض 

ومنتظم مع  دوري بشكل البيانات ودقة جودة وإجراءات معايير ونقص البيانات وعدم االستجابة وغيرها. ويتضمن تطبيق

  .حسب المنهجية المعتمدة لدى الجهة بعملية الفحص القيام

 تجاوزات حال وجدت في تحسينية بإجراءات والقيام المصادر من اإلحصائية البيانات جمع عملية يتضمن أيضا  مراقبة

 البيانات اتساق وفحص المستهدفة للفئات البيانات شمول مستوى جمعها وتقييم يتم التي البيانات دقة في تؤثر

 .بينها تعارض وجود عدم وضمان

 

 االتساق والترابط .5

يقيس هذا المعيار مدى االنسجام والتوافق بين البيانات سواء كانت من مصدر واحد والذي يعبر عنه أحيانا  باالتساق 

الداخلي أو كانت من مصادر متعددة أخرى والتي يعبر عنها باالتساق الخارجي. يعتبر االتساق والترابط المنطقي أحد 

 ائية، وتمكن من مقارنة وربط قواعد البيانات. أهم معايير الجودة النوعية في البيانات االحص

 السالسل معقولة )بيانات زمنية فترات عبر السجلية البيانات قاعدة من المشتقة اإلحصاءات اتساق مدى فحص

 في اإلحصائية االختالفات صادرة. وتقييم عالقة ذات أخرى منطقيتها، وفحصها مع إحصاءات من والتحقق الزمنية(

 .لذلك وفقا   المناسبة اإلجراءات واتخاذ أسبابها وفهم البيانات
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 إمكانية الوصول للبيانات )اإلتاحة( .6

يقيس هذا المعيار مدى سهولة وصول البيانات للمسـتخدمين بطرق مناسبة لكافة المستخدمين وبما يضمن تحقيقها 

 في من الجهة المطلوبة للبيانات سهل تدفق ألكبر قدر ممكن من الفائدة المرجوة وبأقل كلفة ووقت. ويتضمن تحقيق

 اإللكترونية الحكومة مبادرة للبيانات ولدعم اإللكتروني الربط مبادرة لتحقيق فعالة إجراءات المناسب، وتوفير الوقت

 السماح البيانات وعدم سرية لحماية المعلومات ألمن تنظيمية ولوائح قواعد الذكية. ويتضمن أيضاُ توفير والحكومة

 .مهامهم اإلحصائية ألداء العاملين قبل من إال الفردية البيانات على باالطالع

 

 حداثة البيانات ودوريتها وااللتزام بالجدول الزمني  .7
 

يقيس هذا المعيار مدى حداثة البيانات التي يتم إتاحتها للمستخدمين ومدى االلتزام بإتاحة البيانات بدورية مناسبة 

 مع عليه متفق جدول زمني ويتضمن إعداد مسبقا  مع المســتخدمين.وفقا  للجدول الزمني المتفق عليه 

اإلحصائية. ويتضمن  البيانات إلتاحة مناسبة مواقيت زمنية البيانات مع تحديد إتاحة تواريخ يوضح للبيانات المستخدمين

مسبقا   المحددة لمواقيتا ضمن البيانات بتوفير االلتزام البيانات مع رصد مدى توفير لضمان المستمرة أيضا  المتابعة

 للمستخدمين. تزويدها يتم التي البيانات حداثة مستوى وتحسين
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 المراجع -9

  ،القومية،"إطار تقييم جودة البيانات ألغراض إحصاءات الحسابات  ،2003صندوق النقد الدولي، إدارة اإلحصاءات 

 .واشنطن

  دليل معايير وإجراءات الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية ،2014، أبو ظبي -مركز اإلحصاء. 

  ،الرابط: 2020 ،اإلحصائية سجالت األعمال حول بناء توجيهاتاألمم المتحدة ، 

https://unstats.un.org/unsd/business-stat/SBR/Documents/UN_Guidelines_on_SBR.pdf 

  ،الرابط:2016إسكوا، جودة سجالت األعمال اإلحصائية ، 

http://www.aitrs.org/sites/default/files/ESCWA%20SBR%20quality%20ECE.pdf 

 

https://unstats.un.org/unsd/business-stat/SBR/Documents/UN_Guidelines_on_SBR.pdf
http://www.aitrs.org/sites/default/files/ESCWA%20SBR%20quality%20ECE.pdf
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