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تشــهد إمــارة أبــو ظبــي تطــورًا نوعيــًا متســارعًا فــي شــتى مجــاالت التنميــة. ويرافــق هــذا التطــور زيــادة ملحوظــة فــي الطلــب علــى 
ــك  ــات اإلحصائيــة، بهــدف اســتخدامها فــي عمليــة رســم السياســات والتخطيــط واتخــاذ القــرارات الرشــيدة. واســتجابة لذل البيان
يســعى مركــز اإلحصاء-أبوظبــي لوضــع المنهجيــات واآلليــات اإلحصائيــة الالزمــة لتعزيــز كفــاءة النظــام اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي، 
ــات اإلحصائيــة وســرعة توفيرهــا وتحســين جودتهــا مــع مراعــاة ترشــيد التكلفــة المترتبــة علــى  مــا يضمــن توســيع نطــاق البيان

توفيرهــا وتخفيــف العــبء علــى المســتجيبين.

يتزايــد اســتخدام الســجالت اإلداريــة كأحــد أهــم مصــادر البيانــات الرســمية، خاصــة فــي ظــل التطــور الكبيــر الــذي يشــهده قطــاع 
تقنيــة المعلومــات. كمــا يتــم اســتخدام بيانــات الســجالت اإلداريــة فــي العمــل اإلحصائــي الرســمي كإطــار لتصميــم وســحب العينــات 

أو معالجــة بيانــات المســوح والتعويــض عــن القيــم المفقــودة أو كبديــل عــن المســوح اإلحصائيــة الميدانيــة أحيانــا.
  

ــك المرتبطــة  ــة والســيما تل ــادرات الحكومي ــد مــن المب ــي العدي ــر العمــل اإلحصائ ــة فــي تطوي ويدعــم اســتخدام الســجالت اإلداري
بالحكومــة اإللكترونيــة والحكومــة الذكيــة. كمــا أن التوســع فــي اســتخدام البيانــات الســجلية يدعــم توجــه مركــز اإلحصاء-أبوظبي 
نحــو التحــول مــن اإلحصــاء التقليــدي إلــى اإلحصــاء اإللكترونــي ومنــه إلــى اإلحصــاء الذكــي وذلــك وفقــًا للخطــة االســتراتيجية للمركز 
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يقــدم هــذا الدليــل مجموعــة مــن المعاييــر األساســية واإلجــراءات التنفيذيــة. بهــدف االرتقــاء بمســتوى الجــودة اإلحصائيــة لبيانــات 
الســجالت اإلداريــة، ممــا ينعكــس إيجابــًا علــى كفــاءة ومخرجــات النظــام اإلحصائــي إلمــارة أبوظبــي. 

واهلل ولي التوفيق..

بطي أحمد محمد بن بطي القبيسي
المدير العام
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يمكــن تعريــف الســجالت اإلداريــة علــى أنهــا مجموعــة البيانــات التــي تنشــأ نتيجــة العمليــات اإلداريــة التــي تقدمهــا الجهــات 
المختلفــة ال ســيما الحكوميــة منهــا لألفــراد والمؤسســات والمجتمــع. فعلــى ســبيل المثــال تقــوم هيئــة الصحــة فــي أبوظبــي 
باإلشــراف علــى النظــام الصحــي فــي إمــارة أبوظبــي، ونتيجــة للعمليــات المختلفــة التــي تقــوم بهــا إلدارة النظــام الصحــي تنشــأ 

قواعــد بيانــات إلكترونيــة تتعلــق بالمستشــفيات والمراكــز الصحيــة، وقواعــد بيانــات أخــرى خاصــة باألطبــاء وغيرهــا. 

 إن وضــع نظــام لضبــط الجــودة اإلحصائيــة للبيانــات الســجلية ومراقبتهــا يعتبــر مكــون أساســي فــي منهجيــة اســتخدام 
ــاة توافقــه مــع أطــر  ــم مراع ــد إعــداد هــذا الدليــل فقــد ت ــة كأحــد المصــادر األساســية لإلحصــاءات الرســمية، وعن الســجالت اإلداري
الجــودة اإلحصائيــة الصــادرة عــن المنظمــات الدوليــة المعنيــة بالعمــل اإلحصائــي مثــل شــعبة اإلحصــاء باألمــم المتحــدة وصنــدوق 
النقــد الدولــي وغيرهــا، كمــا تــم االســتفادة مــن الممارســات الدوليــة فــي مجــال الجــودة اإلحصائيــة، باإلضافــة لذلــك فقــد تــم مراعــاة 
ــة.  ــواردة فــي هــذا الدليــل مــع المعاييــر واألطــر الوطنيــة الخاصــة بالجــودة اإلحصائيــة المســتخدمة فــي الدول توافــق المعاييــر ال

تكمــن أهميــة هــذا الدليــل فــي أنــه يقــدم مجموعــة معاييــر أساســية وإجــراءات لضمــان الجــودة اإلحصائيــة للســجالت اإلداريــة، 
ــز دورهــا اإليجابــي فــي دعــم اتخــاذ القــرارات الســليمة المبنيــة علــى  وذلــك للمســاهمة فــي االرتقــاء بجــودة هــذه البيانــات وتعزي
الحقائــق واألرقــام الدقيقــة. كمــا ويعتبــر هــذا الدليــل بدايــة لتأســيس منظومــة شــاملة للجــودة اإلحصائيــة لبيانــات الســجالت 

ــة: ــارة أبوظبــي وبمــا يحقــق األهــداف التالي ــة إلم ــة والمؤشــرات اإلحصائي اإلداري

ضمان استمرارية تدفق البيانات السجلية وديمومتها.
كفاية وشمولية البيانات السجلية إلعداد اإلحصاءات. 

سالمة نظم جمع البيانات ومالءمتها إلعداد اإلحصاءات المطلوبة.
اتساق البيانات السجلية مع التعاريف والتصنيفات اإلحصائية وفق المبادئ التوجيهية الدولية.

الحفاظ على دورية مناسبة لتحديث البيانات السجلية لضمان حداثتها وتمثيلها للواقع.  
وجود آليات تدقيق ومعالجة البيانات السجلية تتسق مع الممارسات السليمة المتعارف عليها دوليًا.

تقييم دوري ومراجعة مستمرة للسجالت اإلدارية ذات اإلستخدامات اإلحصائية.
التفاصيــل والتغطيــة( ووضــع منهجيــة  التحســين فــي بيانــات الســجالت اإلداريــة )مــن حيــث  الفجــوات وفــرص  تحديــد 

لمعالجتهــا.

•
•
•
•
•
•
•
 •

 استخراج الجداول والمؤشرات اإلحصائية الرسمية من البيانات المتوفرة في السجالت اإلدارية. 
 المساعدة في حساب مؤشرات إحصائية من خالل توفير بيانات عن احد المكونات أو العناصر التي تدخل في حساب المؤشر.

 مقارنتها مع التقديرات المستخرجة من المسوح اإلحصائية والتعدادات والسجالت اإلدارية من المصادر األخرى. 
 استخدام السجالت اإلدارية كإطار للمعاينة.

 استخدام أسلوب التعداد القائم على السجالت اإلدارية كبديل عن إجراء التعداد بالطريقة التقليدية.
 استخدام البيانات السجلية لتقييم وتدقيق ومقارنة بيانات التعداد والمسوح اإلحصائية. 

 المساعدة في عملية معالجة حاالت عدم االستجابة.
 استخدام البيانات السجلية للتعويض عن القيم المفقودة لبيانات التعداد والمسوح اإلحصائية،

•
•
•
•
•
•
•
 •

نص المبدأ الخامس من المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية الصادر عن األمم المتحدة على ما يلي:  
    

»يجــوز الحصــول علــى البيانــات لألغــراض اإلحصائيــة مــن أي مصــدر كان ســواء مــن الدراســات االســتقصائية اإلحصائيــة أو الســجالت 
اإلداريــة، وينبغــي للمراكــز اإلحصائيــة وهــي تختــار المصــدر أن تضــع فــي االعتبــار عناصــر النوعيــة والتوقيــت والتكاليــف والعــبء 

الــذي يقــع علــى كاهــل المجيبيــن«

تتعــدد أوجــه اســتخدامات الســجالت اإلداريــة فــي إعــداد اإلحصــاءات الرســمية، ويعــود هــذا التعــدد إلــى عــدة عوامــل منهــا مــدى 
ــات  ــى البيان ــة المعتمــدة فــي مركــز اإلحصــاء، ومــدى ســهولة الحصــول عل ــر اإلحصائي ــات وتوافقهــا مــع المعايي ــة هــذه البيان دق
الســجلية وكيفيــة جمــع هــذه البيانــات. إن الكيفيــة التــي ســيتم مــن خاللهــا اســتخدام الســجالت اإلداريــة يتأثــر بمســتوى جودتهــا. 

ومــن أبــرز اســتخدامات الســجالت اإلداريــة مــا يلــي : 

لــذا فإنــه مــن المهــم جــدًا أن يتــم وضــع مجموعــة ضوابــط وإجــراءات للجــودة اإلحصائيــة للســجالت اإلداريــة وتقييمهــا بشــكل 
منتظــم وذلــك لضمــان جــودة المؤشــرات اإلحصائيــة الرســمية. كمــا تجــدر اإلشــارة إلــى أهميــة أن تقــوم كل جهــة حكوميــة بوضــع 
برنامــج تفصيلــي وخطــة منتظمــة لتطبيــق إجــراءات مناســبة للجــودة اإلحصائيــة وقياســها داخليــًا بشــكل مســتمر للتعــرف علــى 
ــة  ــي للجــودة مرحل ــة التقييــم والقيــاس الداخل ــر عملي ــة. وتعتب ــم تحقيقــه وفــرص التحســين المطلوب ــذي ت مســتوى الجــودة ال
مهمــة وحيويــة وهــي أحــد متطلبــات عمليــة التقييــم الشــامل للجــودة والتــي يقــوم بهــا مركــز اإلحصــاء فــي إطــار تقييــم جــودة 

البيانــات الســجلية علــى مســتوى إمــارة أبوظبــي. 

استخدامات السجالت اإلدارية في العمل اإلحصائي الرسميمقدمة:
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إن الفوائد المرجوة من هذا الدليل هو مساعدة الجهات الحكومية في اآلتي :

1.  التعرف على المعايير اإلحصائية األساسية لجودة بيانات السجالت اإلدارية.
2.  التعرف على إجراءات ضمان الجودة.

3.  تحديد فرص التحسين في العمليات اإلحصائية للسجالت اإلدارية.
4.  تحسين مستوى الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية.

5.  تلبية المتطلبات اإلحصائية للسجالت اإلدارية.

هذا يساعد بمجمله في أن تساهم السجالت اإلدارية بشكل فعال في إعداد المؤشرات  واإلحصاءات الدقيقة مما يسهم 
في دعم اتخاذ القرار السليم المناسب في اإلمارة.

ال يوجــد هنــاك توافــق تــام حــول المعاييــر األساســية للجــودة أو مــا يســمى أحيانــًا أبعــاد الجــودة اإلحصائيــة أومحــاور الجــودة 
اإلحصائيــة للبيانــات بشــكل عــام و لبيانــات الســجالت اإلداريــة بشــكل خــاص، ويعــود الســبب فــي ذلــك لعــدة عوامــل منهــا تبايــن 

ــة.  ــة للجهــات المعني ــة )كمــا ورد ذكــره( واختــالف مفاهيــم وأهــداف الجــودة اإلحصائي االســتخدامات للســجالت اإلداري

لقــد تــم تحديــد محــاور الجــودة فــي هــذا الدليــل بحيــث تكــون متســقة مــع المعاييــر الدوليــة والمحليــة المســتخدمة، وقــد أجريــت 
بعــض التعديــالت الطفيفــة كإجــراءات تحســينية علــى المعاييــر األساســية للجــودة اإلحصائيــة وبنــاء عليــه فــإن محــاور الجــودة التــي 

ســيتضمنها هــذا الدليــل ســتكون علــى النحــو التالــي:

1.  البنية التنظيمية ومأسسة العمليات اإلحصائية.
2.  المالءمة.

3.  وضوح منهجية وآلية إعداد البيانات السجالت اإلدارية.
4.  دقة البيانات.

5.  االتساق والترابط.
6.  إمكانية الوصول للبيانات.

7.  حداثة البيانات ودوريتها واإللتزام بالجدول الزمني

عند إعداد معايير الجودة في هذا الدليل تمت مراعاة اآلتي:

1.  االتساق مع معايير الجودة اإلحصائية الصادرة عن جهات دولية متخصصة مثل صندوق النقد الدولي وشعبة اإلحصاء   
       باألمــم المتحــدة وغيرهــا. 

2.  االستفادة من ممارسات بعض مراكز اإلحصاء المتقدمة.
3.  اإلتساق و التوافق مع معايير الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية في النظام اإلحصائي الوطني.

4.  اإلتساق مع معايير إطار جودة البيانات اإلحصائية الصادر مركز اإلحصاء- أبوظبي باإلضافة إلى المعايير الواردة في  
      نمــوذج تقييــم جــودة الســجالت اإلداريــة للجهــات الحكوميــة فــي إمــارة أبوظبــي الــذي قــام بــه المركــز ســابقًا. 

المعايير األساسية للجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية )محاور الجودة(

يقدم هذا الدليل مجموعة من المعايير األساسية
واإلجراءات التنفيذية. بهدف االرتقاء بمستوى

الجودة اإلحصائية لبيانات السجالت اإلدارية
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يقيــس هــذا المعيــار مــدى مالءمــة البنيــة التنظيميــة والبيئــة المؤسســية وكفــاءة عمليــة تبــادل البيانــات والتنســيق فــي إدارة 
العمليــات اإلحصائيــة بمهنيــة واقتــدار . 

ويمكن أن يتضمن هذا المعيار اإلجراءات التالية:

1. البنية التنظيمية ومؤسسة العمليات اإلحصائية

فيما يلي المعايير األساسية وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية:

وجــود قانــون أو قــرار ينــص علــى أن الجهــة الحكوميــة المعنيــة هــي المســؤولة عــن جمــع وحفــظ وملكيــة البيانــات الســجلية 
للموضــوع او القطــاع المرتبطــة بعملها.

وجــود توافــق ضمــن مكونــات النظــام اإلحصائــي فــي اإلمــارة علــى مســؤولية الجهــة الحكوميــة عــن جمــع وحفــظ وملكيــة 
البيانــات للموضــوع أو القطــاع المرتبــط بعملهــا.

فــي حــال وجــود ســجالت إداريــة لــدى جهة/جهــات حكوميــة أخــرى حــول نفــس الموضــوع، فــال بــد مــن وجــود تنســيق مــع هــذه 
الجهة/الجهــات لوضــع ترتيبــات لربــط هــذه الســجالت بحيــث تضمــن تغطيــة أفضــل وأشــمل للموضــوع علــى مســتوى اإلمــارة.

إعــداد قــرار أو اتفاقيــة أو مذكــرات تفاهــم وغيرهــا تقضــي بقيــام الجهــة الحكوميــة بتزويــد مركــز اإلحصــاء بالبيانــات 
الرســمية. اإلحصــاءات  إلعــداد  الالزمــة  والمعلومــات 

إنشــاء وحــدة تنظيميــة معنيــة باإلحصــاء فــي الجهــة الحكوميــة وتســمية منســق اتصــال، يقــوم علــى تقديــم المســاعدة 
فــي تزويــد مركــز اإلحصــاء بالبيانــات المطلوبــة، والتنســيق فيمــا يخــص العمــل اإلحصائــي المشــترك.

توظيــف العــدد المناســب مــن العامليــن المؤهليــن للقيــام بالمهــام المطلوبــة إلعــداد وإدارة وتجهيــز البيانــات الســجلية 
لألغــراض اإلحصائيــة.

توفيــر المــوارد التقنيــة واإللكترونيــة المناســبة إلعــداد وتجهيــز البيانــات الســجلية المطلوبــة إلعــداد اإلحصــاءات الرســمية 
وفقــًا لمتطلبــات مركــز اإلحصــاء.

توفير التمويل المناسب إلعداد وتجهيز قواعد البيانات السجلية.

توفير التدريب المنتظم على منهجية وأساليب إعداد بيانات السجالت اإلدارية وتطوير جودتها. 

المشــاركة الفاعلــة فــي ورش العمــل والــدورات التدريبيــة،  التــي يعقدهــا مركــز اإلحصــاء، لتنميــة وتطويــر القــدرات اإلحصائيــة 
لــدى العامليــن علــى قواعــد بيانــات الســجالت اإلداريــة فــي الجهــات الحكوميــة.

وضع ضوابط أمن المعلومات وسرية البيانات

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8

1.9

1.10

1.11
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2. المالءمة

بعض مؤشرات القياس/الوثائق الداعمة ذات العالقة:

يقيــس هــذا المعيــار مــدى تحقيــق البيانــات االحصائيــة لمتطلبــات المســتخدمين الحالييــن والمحتمليــن. ومــدى توافــق منهجيــات 
جمــع البيانــات )المفاهيــم والتصانيــف وغيرهــا ( مــع احتياجــات ومتطلبــات المســتخدمين.

ويمكن أن يتضمن هذا المعيار اإلجراءات التالية:

تحديد واضح لمستخدمي البيانات السجلية الموجودة لدى الجهة، وتحديد متطلبات كل جهة من هذه البيانات.

قيــاس دوري ومنتظــم لــرأي مســتخدمي البيانــات الســجلية عــن البيانــات التــي يحصلــون عليهــا مــن الجهــة، وقيــاس مــدى 
رضــا المســتخدمين لمــدى مالءمــة اإلحصــاءات المنتجــة. 

تصميم نماذج جمع البيانات السجلية بما يحقق متطلبات الجهات المستخدمة/التي ستستخدم هذه البيانات. 

اتخــاذ اإلجــراءات الالزمــة لضمــان تلبيــة بيانــات الســجالت اإلداريــة الحاليــة الحتياجــات مســتخدمي البيانــات فــي النظــام 
اإلحصائــي وعلــى وجــه الخصــوص مركــز اإلحصــاء.

إبــالغ الجهــات المســتخدمة/التي ستســتخدم بيانــات الســجالت اإلداريــة الســيما مركــز اإلحصــاء عنــد الرغبــة بتغييــر نمــوذج 
جمــع البيانــات المســتخدم فــي الجهــة أو تغييــر آليــة الجمــع أو تغييــر فــي المفاهيــم المســتخدمة.

2.1

2.2

2.3

2.4

2.5

بعض مؤشرات القياس/الوثائق ذات العالقة:

وجود قائمة المستخدمين للبيانات مصنفين حسب  األهمية وطبيعة استخدامهم للبيانات السجلية.
مستوى/نسبة الرضا عن البيانات واإلحصاءات المنتجة من قبل الجهة.

مســتوى/مدى توافــق نمــاذج جمــع البيانــات المســتخدمة فــي الجهــة مــع متطلبــات الجهــات المســتخدمة للبيانــات، ال ســيما 
مركــز اإلحصــاء.

•
•
•

وجود وثيقة قانونية تخول الجهة بجمع وإدارة البيانات السجلية ضمن نطاق عملها.
وجود وحدة تنظيمية إحصائية ضمن المؤسسة.

وثيقة مهام وواجبات الوحدة اإلحصائية.
عدد/نسبة الموظفين العاملين في الوحدة اإلحصائية والموظفين المشاركين في إدارة بيانات السجالت اإلدارية.

المؤهــالت العلميــة للموظفيــن العامليــن فــي الوحــدة اإلحصائيــة وكذلــك مؤهــالت المشــاركين فــي إدارة بيانــات الســجالت 
اإلداريــة.

ميزانية الوحدة اإلحصائية ونسبتها إلى ميزانية الجهة الحكومية.
البرامــج الحاســوبية واألنظمــة اإللكترونيــة المتاحــة إلدارة بيانــات الســجالت اإلداريــة وخاصــة تلــك المتوافقــة مــع أنظمــة مركــز 

اإلحصــاء.
نسبة الموظفين الذين شاركوا في دورات أو برامج بناء القدرات في مجال اإلحصاء في الوحدة التنظيمية اإلحصائية. 
متوسط عدد الساعات التدريبية في دورات أو برامج بناء القدرات في مجال اإلحصاء في الوحدة التنظيمية اإلحصائية.

•
•
•
•
•

•
•

•
•
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يقيــس هــذا المعيــار مــدى كفايــة المعلومــات الوصفيــة حــول بيانــات الســجالت اإلداريــة، بحيــث تمكــن المســتخدمين مــن فهــم 
هــذه البيانــات. ويتيــح التعــرف علــى مــدى اتســاقها مــع المنهجيــات والمعاييــر اإلحصائيــة المســتخدمة فــي النظــام اإلحصائــي.

ويمكن أن يتضمن هذا المعيار اإلجراءات التالية:

3. وضوح منهجية وآلية إعداد بيانات السجالت اإلدارية

4. دقة البيانات

توفير معلومات كافية عن هيكلية قاعدة بيانات السجالت اإلدارية 

إعــداد وثيقــة تحتــوي علــى منهجيــة واضحــة لكيفيــة إعــداد الســجالت اإلداريــة وإدارتهــا، وطريقــة جمــع البيانــات وإجــراءات 
العمــل وآليــات التحديــث وغيرهــا.

توفير معلومات عن المفاهيم والتعاريف والتصنيفات المستخدمة.

إتاحــة المعلومــات الوصفيــة حــول البيانــات الســجلية بحيــث تمكــن المســتخدمين مــن فهــم هــذه البيانــات ومقارنتهــا مــع 
المعلومــات الوصفيــة للبيانــات االخــرى التــي يتــم اســتخدامها.

عنــد الحاجــة لفهــم أفضــل لمكونــات الســجالت اإلداريــة ومنهجياتهــا فإنــه يتــم توفيــر المســاندة والدعــم لمركــز اإلحصــاء فــي 
الوقــت المناســب دون تأخيــر وعلــى أســاس مــن المعرفــة الجيــدة.

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

يقيــس هــذا المعيــار مــدى التقــارب فــي قيمــة التقديــر لمتغيــر أو ظاهــرة معينــة مــع القيمــة الحقيقيــة لهــذا المتغيــر )والتــي هــي 
ــات  ــر الدقــة مــن خــالل بعــض القياســات المتعلقــة بأخطــاء القيــاس واألخطــاء المتعلقــة بجمــع البيان غيــر معروفــة(. ويتــم تقدي

ونقــص البيانــات وعــدم االســتجابة وغيرهــا.

ويمكن أن يتضمن هذا المعيار اإلجراءات التالية:

تطبيق الجهة لمعايير وإجراءات جودة ودقة البيانات بشكل دوري ومنتظم.

وجــود تعليمــات لمراكــز التســجيل المختلفــة التابعــة للجهــة الحكوميــة بأهميــة توخــي الدقــة عنــد جمــع البيانــات فــي مراكــز 
التسجيل.

4.1

4.2

بعض مؤشرات القياس/الوثائق ذات العالقة:

نســبة المعلومــات )المحققــة لمتطلبــات مركــز اإلحصــاء( التــي توفرهــا الجهــة عــن البيانــات الســجلية التــي تديرهــا إلــى 
إجمالــي المعلومــات المطلوبــة.

»METADATA« نسبة المعلومات المستوفاة عن قواعد السجالت اإلدارية في نظام البيانات الوصفية
وجود وثيقة تفصيلية تحتوي على منهجية واضحة لكيفية إعداد السجالت اإلدارية.

نسبة/مستوى رضا المستخدمين عن المعلومات الوصفية للبيانات واإلحصاءات المنتجة من قبل الجهة.

•
•
•
•
•
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يقيــس هــذا المعيــار  مــدى االنســجام والتوافــق بيــن البيانــات ســواء كانــت مــن مصــدر واحــد والــذي يعبــر عنــه أحيانــًا باالتســاق 
الداخلــي أو كانــت مــن مصــادر ســجلية متعــددة أخــرى ســواء ســجلية أو غيرهــا والتــي يعبــر عنهــا باإلتســاق الخارجــي. يعتبــر 
االتســاق والترابــط المنطقــي أحــد أهــم معاييــر الجــودة النوعيــة فــي البيانــات االحصائيــة، وتمكــن من مقارنــة وربط قواعــد البيانات. 

ويمكن أن يتضمن هذا المعيار اإلجراءات التالية:

5. االتساق والترابط مراقبــة عمليــة جمــع البيانــات الســجلية مــن مراكــز التســجيل بشــكل منتظــم ودوري والقيــام بإجــراءات تحســينية فــي حــال 
وجــدت تجــاوزات تؤثــر فــي دقــة البيانــات التــي يتــم جمعهــا مــن مراكــز التســجيل.

فــي حالــة جمــع البيانــات بشــكل إلكترونــي ينبغــي توفيــر تعليمــات كافيــة تحقــق دقــة المعلومــات وتحــث المدلــي بالبيانــات 
بأهميــة تعبئــة بياناتــه بدقــة.

وجود منهجية تتضمن عمليات فحص وتدقيق البيانات السجلية، ووجود آليات متابعة األخطاء وكيفية معالجتها.

القيــام بعمليــة فحــص وتدقيــق دوري منتظــم للبيانــات الســجلية الكتشــاف األخطــاء الــواردة فــي البيانــات، ومعالجتهــا 
وتوثيقهــا بشــكل جيــد.

تقييــم و تحســين مســتوى شــمول البيانــات للفئــات المســتهدفة ضمــن عمــل الجهــة الحكوميــة، وفــي حــال أن هنــاك فئــات 
ال تشــملها قاعــدة البيانــات يتــم توفيــر معلومــات حــول القيمــة التقديريــة لنقــص الشــمول ووصــف للفئــات غيــر المشــمولة 

بقاعــدة البيانــات الســجلية.  

فحص اتساق البيانات السجلية وضمان عدم وجود تعارض بينها.

ــر  ــر ومناقشــتها بهــدف تحســين وتطوي ــات والتقري إطــالع مركــز اإلحصــاء علــى نتائــج الفحــص والتدقيــق والتقييــم للبيان
ــات، وتحديــد مــدى تاثيرهــا علــى مســتوى جــودة المؤشــرات اإلحصائيــة التــي يعدهــا المركــز. مســتوى دقــة البيان

دراســة مقارنــة بيــن المفاهيــم والتصنيفــات والمعاييــر المســتخدمة فــي الجهــة الحكوميــة وتلــك المســتخدمة فــي مركــز 
اإلحصــاء.

وجــود وثيقــة تبيــن مــدى االختــالف فــي التغطيــة والمفاهيــم والتصانيــف اإلحصائيــة المســتخدمة فــي الجهــة الحكوميــة 
ووجــود آليــات لمعالجــة هــذه الفروقــات ســعيًا لتحقيــق تطابــق مناســب فــي المفاهيــم والتصانيــف المســتخدمة

التوافــق بيــن الجهــة الحكوميــة ومركــز اإلحصــاء علــى مســتوى التطابــق فــي المفاهيــم والتصانيــف المســتخدمة فــي 
الجهتيــن.

فحــص مــدى اتســاق اإلحصــاءات المشــتقة مــن قاعــدة البيانــات الســجلية عبــر فتــرات زمنيــة معقولــة، مــن خــالل مقارنــة 
البيانــات والنتائــج المعــدة مــن الســجالت اإلداريــة مــع بيانــات السالســل الزمنيــة والتحقــق مــن منطقيتهــا.

فحــص مــدى اتســاق اإلحصــاءات المنتجــة مــن بيانــات الســجالت اإلداريــة مــع إحصــاءات أخــرى ذات عالقــة صــادرة أو معــدة مــن 
قبــل جهــة أخــرى موثوقــة.

إجــراء مقارنــات ومطابقــات ثنائيــة لإلحصــاءات المنتجــة مــن الســجالت اإلداريــة مــع إحصــاءات مناظــرة إلمــارة أو منطقــة 
أخــرى. جغرافيــة 

تقييم االختالفات اإلحصائية في البيانات وفهم أسبابها واتخاذ اإلجراءات المناسبة وفقًا لذلك. 

وجود تقرير حول اتساق البيانات السجلية للجهة.

إطالع مركز اإلحصاء على نتائج فحص االتساق والمقارنات المرجعية.
 

4.3

4.4

4.5

4.6

4.7

4.8

4.9

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

نسبة نقص تغطية البيانات )نقص الشمول( للفئات التي يفترض أن تكون ضمن قاعدة بيانات السجالت اإلدارية.
عدد ونسبة حاالت التكرار غير الصحيحة في البيانات السجلية.

عدد ونسبة الحاالت التي لم ترد لها قيم )القيم المفقودة(.
عدد ونسبة القيم غير الطبيعية أو خارج المدى )القيم الشاذة والقيم المتطرفة(.

عدد ونسبة القيم الخاطئة في بيانات السجالت اإلدارية.
وجود تقرير تحليلي يوثق ويصف الحاالت الواردة ويحدد مستويات قبول هذه األخطاء ويحدد كيفية معالجتها.

البرامج واألنظمة التي تحوي قواعد أو ضوابط تدقيق البيانات.

•
•
•
•

 •
 •
•

بعض مؤشرات القياس/الوثائق ذات العالقة:
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يقيــس هــذا المعيــار مــدى ســهولة وصــول البيانــات للمســتخدمين بطــرق مناســبة لكافــة المســتخدمين وبمــا يضمــن تحقيقهــا 
ألكبــر قــدر ممكــن مــن الفائــدة المرجــوة وبأقــل كلفــة ووقــت.

ويمكن أن يتضمن هذا المعيار اإلجراءات التالية:

6. إمكانية الوصول للبيانات

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

ــة مــن الجهــة الحكوميــة للمركــز فــي الوقــت المناســب والمتفــق  ــات المطلوب القيــام بإجــراءات تحقــق تدفــق ســهل للبيان
عليــه مســبقًا.

قيام الجهة الحكومية بتمكين مركز اإلحصاء من الحصول على البيانات المطلوبة إلعداد اإلحصاءات الرسمية.

وجود إجراءات فعالة لتحقيق مبادرة الربط اإللكتروني للبيانات السجلية للجهة الحكومية مع مركز اإلحصاء. 

توفيــر المعلومــات والبيانــات الوصفيــة للبيانــات الســجلية لمركــز اإلحصــاء، ويمكــن أن يتــم ذلــك مــن خــالل تلبيــة متطلبــات 
مشــروع البيانــات الوصفيــة »METADATA« المعتمــد فــي مركــز اإلحصــاء أو النظــام اإلحصائــي لإلمــارة.

وجود إجراءات داعمة لمبادرة الحكومة اإللكترونية والحكومة الذكية.

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

عــدم الســماح باالطــالع علــى البيانــات الفرديــة إال مــن قبــل العامليــن الذيــن يحتاجــون تلــك المعلومــات ألداء مهامهــم 
اإلحصائيــة.

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

7. حداثة البيانات ودوريتها وااللتزام بالجدول الزمني

تعليمات وإجراءات تقييم الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية:

يقيــس هــذا المعيــار مــدى حداثــة البيانــات التــي يتــم اتاحتهــا للمســتخدمين ومــدى اإللتــزام باتاحــة البيانــات بدوريــة مناســبة وفقــًا 
للجــدول الزمنــي المتفــق عليــه مســبقًا مــع المســتخدمين.

ويمكن أن يتضمن هذا المعيار اإلجراءات التالية:

إعداد جدول زمني متفق عليه مع المستخدمين للبيانات يوضح تواريخ إتاحة البيانات.

تحديــد توقيتــات زمنيــة مناســبة إلتاحــة البيانــات الســجلية، بمــا يتوافــق مــع احتياجــات مركــز اإلحصــاء، وبمــا يمكنــه مــن نشــر 
اإلحصــاءات والمؤشــرات الرســمية المعتمــدة علــى البيانــات الســجلية وفقــًا للرزنامــة اإلحصائيــة المنشــورة.

متابعة مستمرة من قبل الجهة لضمان توفير البيانات في التوقيتات الزمنية المتفق عليها.

إطــالع المســتخدمين والســيما مركــز اإلحصــاء عــن أيــة تأخيــرات محتملــة لتزويدهــم بالبيانــات مــع توضيــح الســبب والتواريــخ 
ــة لمتخــذ القــرار فــي  ــات، علــى أن ال يتجــاوز مواعيــد حرجــة ومهمــة لنشــر إحصــاءات رســمية مطلوب الجديــدة لتوفيــر البيان

اإلمارة/الدولــة.

تقوم الجهة برصد وتحسين مستوى حداثة البيانات التي يتم تزويدها للمستخدمين.

تقوم الجهة برصد مدى االلتزام بتوفير البيانات ضمن التوقيتات المحددة مسبقًا.

7.1

7.2

7.3

7.4

7.5

7.6

بهــدف التعــرف علــى التقــدم المحــرز فــي مجــال الجــودة اإلحصائيــة للســجالت اإلداريــة، وضمــان التحســن المســتمر  ينبغــي القيــام 
بعمليــة تقييــم دوريــة لهــذه الجــودة بهــدف التعــرف علــى نقــاط القــوة وتعزيزهــا والتعــرف علــى فــرص التحســين الممكنــة، 

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

نسبة التوافق في المفاهيم والتصنيفات والمعايير اإلحصائية بين الجهة والجهات ذات العالقة ال سيما مركز اإلحصاء.
عدد الجهات والمتغيرات المشمولة في عملية الربط اإللكتروني مع الجهة في قاعدة بيانات السجلية

نتائج فحص اتساق اإلحصاءات المشتقة من قاعدة البيانات السجلية عبر فترات زمنية، وتقييمها.
نتائــج فحــص اتســاق اإلحصــاءات المشــتقة مــن بيانــات الســجل اإلداري للجهــة مــع قيــم مناظــرة مشــتقة مــن ســجالت إداريــة 

لنفــس الجهــة أو لجهــات أخــرى موثوقــة وتقييمهــا.

•
•
•
•

وجود جدول زمني متفق عليه بين الجهة والمستخدمين يوضح تواريخ إتاحة البيانات.
مدى توافق الجدول الزمني المتفق عليه بين الجهة ومركز اإلحصاء مع احتياجات المركز.

متوسط المدة الزمنية للفرق بين الفترة المرجعية للبيانات وبين تاريخ توفيرها للمستخدمين.
نسبة البيانات التي تم تزويدها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مسبقًا مع المستخدمين 
نسبة البيانات التي تم تزويدها وفقًا للجدول الزمني المتفق عليه مسبقًا مع مركز اإلحصاء.

•
•
•
•
•

وثيقــة اإلجــراءات التــي تنظــم عمليــة تدفــق البيانــات الســجلية المطلوبــة مــن الجهــة الحكوميــة للمركز في الوقت المناســب       
والمتفــق عليه مســبقًا.

نسبة/مســتوى رضــا المســتخدمين عــن الوصــول للبيانــات واإلحصــاءات المنتجــة مــن قبــل الجهــة مــن حيــث اآلليــة والوقــت 
والكلفــة ....الــخ.

•

•

عدد الجهات والمتغيرات المشمولة في عملية الربط اإللكتروني مع الجهة في قاعدة بيانات السجلية.
مــدى تحقيــق بيانــات الســجالت اإلداريــة لمتطلبــات مركــز اإلحصــاء مــن حيــث مســتوى التفصيــل وآليــة الحصــول علــى البيانات 

وشــكل / بنيــة / تصميــم هــذه البيانــات.

•
•

بعض مؤشرات القياس/الوثائق ذات العالقة:

بعض مؤشرات القياس/الوثائق ذات العالقة:

بعض مؤشرات القياس/الوثائق ذات العالقة:

19دليل معايير وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائية للسجالت اإلداريةدليل معايير وإجراءات ضمان الجودة اإلحصائية للسجالت اإلدارية 18



يتزايد استخدام السجالت اإلدارية كأحد أهم 
مصادر البيانات الرسمية، خاصة في ظل التطور 

الكبير الذي يشهده قطاع تقنية المعلومات

يمثــل نمــوذج رصــد إجــراءات الجــودة اإلحصائيــة الخاصــة بالســجالت اإلداريــة جانــب التقييــم الذاتــي للجــودة اإلحصائيــة، بحيــث تقــوم 
الجهــة الحكوميــة بتحديــد مــدى تطبيقهــا لإلجــراءات و المعاييــر الــواردة فــي النمــوذج وتكــون اإلجابــات علــى النحــو التالــي:

تطبيق تام: ويقصد به ان الجهة قامت بتطبيق اإلجراء الوارد قي النموذج بشكل كامل دون نقص

 تطبيــق جزئــي: ويقصــد بــه ان الجهــة بــدأت فعــاًل بتطبيــق اإلجــراء وهنــاك خطــوات انجــزت لكــن عمليــة التطبيــق لــم تكتمــل. 
أو قــد تعنــي ان الجهــة قامــت بتطبيــق اإلجــراء لكــن ليســت بالكيفيــة التــي وردت ضمــن اإلجــراءات المعياريــة.

 لم يطبق : في حال ان الجهة لم تقم بتطبيق اإلجراء نهائيًا.

 ال ينطبق : في حال أن هذا اإلجراء ال ينطبق على حالة الجهة أو غير مالئمة للجهة.

 توضيح/شــرح : يتــم ذكــر بعــض األدلــة أو أســماء بعــض الوثائــق التــي تدلــل علــى تطبيــق اإلجــراء، امــا فــي حــال التطبيــق 
الجزئــي وعــدم التطبيــق يتــم توضيــح أســباب عــدم التطبيــق التــام، وفــي حــال أن المعيــار أو اإلجــراء المقتــرح ال ينطبــق علــى 

حالــة او وضــع الجهــة يتــم ذكــر التوضيــح أو األســباب لذلــك.

 كمــا يتيــح النمــوذج فــي حــال أن الجهــة تقــوم بإجــراءات جــودة أخــرى غيــر التــي ذكــرت ضمــن النمــوذج ذكــر هــذه اإلجــراءات 
فــي نهايــة كل معيــار رئيســي فــي النمــوذج.

 ينبغــي أن تقــوم الجهــة بقيــاس مجموعــة مؤشــرات لقيــاس آدائهــا ضمــن كل معيــار رئيســي، وذلــك مــن خــالل توفيــر 
مؤشــرات القيــاس الــواردة فــي الدليــل فــي نهايــة كل معيــار، كمــا يمكــن للجهــة حســاب أيــة مؤشــرات إضافيــة مالئمــة 
لقيــاس اإلنجــاز فــي هــذا المعيــار. ويمكــن للجهــة التنســيق مــع مركــز اإلحصــاء للمســاعدة ســواء كان فــي فهــم المعاييــر 

واإلجــراءات المذكــورة اعــاله أو كان فــي حســاب مؤشــرات القيــاس.

•

•

•

•

•

•

 •

فيمــا يلــي عــرض لنمــوذج رصــد إجــراءات الجــودة اإلحصائيــة للســجالت اإلداريــة والــذي يمثــل التقييــم الذاتــي للجــودة وتعليمــات 
اســتيفاء النمــوذج.

التقييــم الذاتــي الداخلــي: وذلــك مــن خــالل قيــام الجهــة الحكوميــة داخليــًا ومــن خــالل موظفيهــا ذوي العالقة والخبــرة، بتقييم 
إجراءاتهــا المرتبطــة بالجــودة اإلحصائيــة مقارنــة مــع معاييــر وإجــراءات الجــودة الــواردة فــي الدليــل، وتحديــد نقــاط القــوة واألداء 
الجيــد وكــذك معرفــة نقــاط الضعــف وفــرص التحســين. وهــذا مــن شــأنه مســاعدة الجهــة فــي وضــع خطــة معالجــة لتطويــر 

الجــودة. ويمكــن ألي جهــة طلــب المســاعدة الفنيــة مــن مركــز اإلحصــاء فــي عمليــة التقييــم الذاتــي للجــودة.

التقييــم الخارجــي: ويتــم ذلــك مــن خــالل قيــام مركــز اإلحصــاء بعمليــة تقييــم إجــراءات العمــل المرتبطــة بالجــودة اإلحصائيــة 
بالمقارنــة مــع أطــر ومعاييــر الجــودة اإلحصائيــة المعتمــدة. ويعتمــد هــذا التقييــم علــى اآلتــي:

.1

.2

مراجعة نموذج التقييم الذاتي الذي قامت الجهة بتعبئته.

مراجعــة إجــراءات الجــودة اإلحصائيــة المطبقــة فــي الســجالت اإلداريــة فــي الجهــة الحكوميــة مقارنــة مــع معاييــر الجــودة 
اإلحصائيــة للســجالت اإلداريــة المعتمــدة وفقــًا لنمــوذج تقييــم مخصــص لهــذا الغــرض.

زيــارة الجهــة ومقابلــة المعنييــن باإلحصــاء والجــودة اإلحصائيــة فيهــا لمراجعــة نمــوذج التقييــم الذاتــي واالســتيضاح لبعــض 
النقــاط الــواردة فــي النمــوذج.

إعداد تقييم وتقرير للجودة اإلحصائية لبيانات السجالت اإلدارية.

أ.

ب.

ت.

ث.

نموذج رصد إجراءات الجودة اإلحصائية الخاصة بالسجالت اإلدارية )التقييم الذاتي(
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نموذج رصد تطبيق إجراءات الجودة اإلحصائية الخاصة بالسجالت اإلدارية )التقييم الذاتي(
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1.12.1

1.2
2.2

وجــود قانــون أو قــرار ينــص علــى أن الجهــة 
الحكوميــة المعنيــة هــي المســؤولة عــن جمــع 
ــات الســجلية للموضــوع  وحفــظ ملكيــة البيان

أو القطــاع المرتبطةبعملهــا.

البيانــات  لمســتخدمي  واضــح  تحديــد 
وتحديــد  الجهــة،  لــدى  الموجــودة  الســجلية 
الســجالت. هــذه  مــن  جهــة  كل  متطلبــات 

النظــام  مكونــات  ضمــن  توافــق  وجــود 
اإلحصائــي فــي اإلمــارة علــى مســؤولية الجهــة 
الحكوميــة عــن جمــع وحفــظ ملكيــة البيانــات 

بعملهــا. المرتبــط  القطــاع  أو  للموضــوع 

قياس دوري ومنتظم  لرأي مستخدمي البيانات 
الســجلية عــن البيانــات التــي يحصلــون عليهــا 
مــن الجهــة، وقيــاس مــدى رضــا المســتخدمين 

لمــدى مالءمــة اإلحصــاءات المنتجــة. 

1.4

2.4

1.6

2.6

1.7

2.7

1.10

1.11

1.8

3.1

3.3

1.12

1.133.7

3.6

1.9

3.2

3.4

3.5

1.5

2.5

1.3
2.3

تفاهــم  مذكــرة  أو  اتفاقيــة  أو  قــرار  إعــداد 
الحكوميــة  الجهــة  بقيــام  تقضــي  وغيرهــا 
بتزويــد مركــز اإلحصــاء بالبيانــات والمعلومــات 

الرســمية. اإلحصــاءات  إلعــداد  الالزمــة 

تلبيــة  لضمــان  الالزمــة  اإلجــراءات  اتخــاذ 
بيانــات الســجالت اإلداريــة الحاليــة الحتياجــات 
مســتخدمي البيانــات فــي النظــام اإلحصائــي 

اإلحصــاء. مركــز  الخصــوص  وجــه  وعلــى 

العامليــن  مــن  المناســب  العــدد  توظيــف 
المؤهليــن للقيــام بالمهــام المطلوبــة إلعــداد 
لألغــراض  الســجلية  البيانــات  وتجهيــز  وإدارة 

اإلحصائيــة.

مناســبة  قيــاس  مؤشــرات  احتســاب  يتــم 
المعيــار هــذا  لتقييــم 

توفيــر المــوارد التقنيــة واإللكترونيــة المناســبة 
الســجلية  البيانــات  قواعــد  وتجهيــز  إلعــداد 
المطلوبــة إلعــداد اإلحصــاءات الرســمية وفقــًا 

لمتطلبــات مركــز إلحصــاء.

الجهــة  بهــا  تقــوم  أخــرى  إجــراءات  أي  اذكــر 
المعيــار هــذا  ضمــن 

المشــاركة الفاعلــة فــي ورش العمــل والــدورات 
اإلحصــاء،  مركــز  يعقدهــا  التــي  التدريبيــة،  
لــدى  اإلحصائيــة  القــدرات  وتطويــر  لتنميــة 
الســجالت  بيانــات  قواعــد  علــى  العامليــن 

الحكوميــة. الجهــات  فــي  اإلداريــة 

وســرية  المعلومــات  أمــن  ضوابــط  وضــع 
ت نــا لبيا ا

وتجهيــز  إلعــداد  المناســب  التمويــل  توفيــر 
الســجلية. البيانــات 

توفيــر معلومــات كافيــة عــن هيكليــة قاعــدة  
بيانــات الســجالت اإلداريــة

توفيــر معلومــات عــن المفاهيــم والتعاريــف 
المســتخدمة. والتصنيفــات 

مناســبة  قيــاس  مؤشــرات  احتســاب  يتــم 
المعيــار هــذا  لتقييــم 

الجهــة  بهــا  تقــوم  اخــرى  إجــراءات  أي  اذكــر 
المعيــار هــذا  ضمــن 

الجهــة  بهــا  تقــوم  اخــرى  إجــراءات  أي  اذكــر 
المعيــار هــذا  ضمــن 

مناســبة  قيــاس  مؤشــرات  احتســاب  يتــم 
المعيــار هــذا  لتقييــم 

منهجيــة  علــى  المنتظــم  التدريــب  توفيــر 
اإلداريــة  الســجالت  بيانــات  إعــداد  وأســاليب 

جودتهــا.  وتطويــر 

إعــداد وثيقــة تحتــوي علــى منهجيــة واضحــة 
وإدارتهــا،  اإلداريــة  الســجالت  إعــداد  لكيفيــة 
وغيرهــا  التحديــث  وآليــات  العمــل  وإجــراءات 

البيانــات. وطريقــة جمــع 

البيانــات  حــول  الوصفيــة  المعلومــات  إتاحــة 
المســتخدمين  تمكــن  بحيــث  الســجلية 
مــع  ومقارنتهــا  البيانــات  هــذه  فهــم  مــن 
المعلومــات الوصفيــة للبيانــات األخــرى التــي 

اســتخدامها. يتــم 

عنــد الحاجــة لفهــم أفضــل لمكونــات الســجالت 
اإلداريــة ومنهجياتهــا فإنه يتم توفير المســاندة 
والدعــم لمركــز اإلحصــاء فــي الوقــت المناســب 
دون تأخيــر وعلــى أســاس مــن المعرفــة الجيــدة.

إنشــاء وحــدة تنظيميــة معنيــة باإلحصــاء فــي 
الجهــة الحكوميــة وتســمية منســق اتصــال، 
تزويــد  فــي  المســاعدة  تقديــم  علــى  يقــوم 
مركــز اإلحصــاء بالبيانات المطلوبة، والتنســيق 

فيمــا يخــص العمــل اإلحصائــي المشــترك.

إبــالغ الجهــات المســتخدمة/التي ستســتخدم 
مركــز  الســيما  اإلداريــة  الســجالت  بيانــات 
جمــع  نمــوذج  بتغييــر  الرغبــة  عنــد  اإلحصــاء 
البيانــات المســتخدم فــي الجهــة أو تغيير آلية 
الجمــع أو تغييــر فــي المفاهيــم المســتخدمة.

فــي حــال وجــود ســجالت إداريــة لــدى جهــة/
جهــات حكوميــة أخــرى حــول نفــس الموضــوع، 
فــال بــد مــن وجــود تنســيق مــع هــذه الجهــة/
الجهــات لوضــع ترتيبــات لربــط هــذه الســجالت 
وأشــمل  أفضــل  تغطيــة  تضمــن  بحيــث 

اإلمــارة. علــى مســتوى  للموضــوع 

تصميــم نمــاذج جمــع البيانــات الســجلية بمــا 
يحقــق متطلبــات الجهــات المســتخدمة/التي 

ــات.  ستســتخدم هــذه البيان

2. المالءمة1. البنية التنظيمية ومأسسة العمليات اإلحصائية

3. وضوح منهجية وآلية إعداد بيانات السجالت اإلدارية
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4.15.1

5.3

5.5

5.6

5.7

5.8

5.9

5.2

5.4

4.2

4.4

4.6

4.7

4.9

4.5

4.8

4.3

جــودة  وإجــراءات  لمعاييــر  الجهــة  تطبيــق 
ومتظــم. دوري  بشــكل  البيانــات  ودقــة 

دراســة مقارنــة بيــن المفاهيــم والتصنيفــات 
والمعاييــر المســتخدمة في الجهــة الحكومية 

وتلــك المســتخدمة فــي مركــز اإلحصــاء.

ومركــز  الحكوميــة  الجهــة  بيــن  التوافــق 
فــي  التطابــق  مســتوى  علــى  اإلحصــاء 
فــي  المســتخدمة  والتصانيــف  المفاهيــم 

. لجهتيــن ا

فحــص مــدى اتســاق اإلحصــاءات المنتجــة مــن 
ــة مــع إحصــاءات أخــرى  ــات الســجالت اإلداري بيان
ذات عالقــة صــادرة أو معــدة مــن قبــل جهــة 

ــة. أخــرى موثوق

إجــراء مقارنــات ومطابقــات ثنائيــة لإلحصــاءات 
المنتجــة مــن الســجالت اإلداريــة مــع إحصــاءات 

مناظــرة إلمــارة أو منطقــة جغرافيــة أخــرى.

البيانــات  فــي  اإلحصائيــة  االختالفــات  تقييــم 
وفهــم أســبابها واتخــاذ اإلجــراءات المناســبة 

وفقــًا لذلــك. 

وجــود تقريــر حــول اتســاق البيانــات الســجلية 
للجهــة.

فحــص  نتائــج  علــى  اإلحصــاء  مركــز  إطــالع 
المرجعيــة. والمقارنــات  اإلتســاق 

فــي  اإلختــالف  مــدى  تبيــن  وثيقــة  وجــود 
التغطيــة والمفاهيــم والتصانيــف اإلحصائيــة 
المســتخدمة فــي الجهــة الحكوميــة ووجــود 
ســعيًا  الفروقــات  هــذه  لمعالجــة  آليــات 
المفاهيــم  فــي  مناســب  تطابــق  لتحقيــق 

المســتخدمة والتصانيــف 

فحــص مــدى اتســاق اإلحصــاءات المشــتقة مــن 
قاعــدة البيانــات الســجلية عبــر فتــرات زمنيــة 
معقولــة، مــن خــالل مقارنــة البيانــات والنتائــج 
بيانــات  مــع  اإلداريــة  الســجالت  مــن  المعــدة 
السالســل الزمنيــة والتحقــق مــن منطقيتهــا.

وجــود تعليمــات لمراكــز التســجيل المختلفــة 
توخــي  بأهميــة  الحكوميــة  للجهــة  التابعــة 
مراكــز  فــي  البيانــات  جمــع  عنــد  الدقــة 

. لتســجيل ا

فــي حالــة جمــع البيانــات بشــكل إلكترونــي 
دقــة  تحقــق  كافيــة  تعليمــات  توفــر  ينبغــي 
المعلومــات وتحــث المدلــي بالبيانــات بأهميــة 

تعبئــة بياناتــه بدقــة.

القيــام بعمليــة فحــص وتدقيــق دوري منتظم 
للبيانــات الســجلية الكتشــاف األخطــاء الــواردة 
فــي البيانــات، ومعالجتهــا وتوثيقهــا بشــكل 

جيــد.

تقييــم وتحســين مســتوى شــمول البيانــات 
الجهــة  عمــل  ضمــن  المســتهدفة  للفئــات 
فئــات  هنــاك  أن  حــال  وفــي  الحكوميــة، 
توفيــر  يتــم  البيانــات  قاعــدة  تشــملها  ال 
لنقــص  التقديريــة  القيمــة  حــول  معلومــات 
المشــمولة  غيــر  للفئــات  ووصــف  الشــمول 

الســجلية.   البيانــات  بقاعــدة 

الفحــص  نتائــج  علــى  اإلحصــاء  مركــز  إطــالع 
والتقريــر  للبيانــات  والتقييــم  والتدقيــق 
وتطويــر  تحســين  بهــدف  ومناقشــتها 
مســتوى دقــة البيانــات، وتحديــد مــدى تأثيرهــا 
المؤشــرات اإلحصائيــة  علــى مســتوى جــودة 

المركــز. يعدهــا  التــي 

فحــص  عمليــات  تتضمــن  منهجيــة  وجــود 
آليــات  ووجــود  الســجلية،  البيانــات  وتدقيــق 

معالجتهــا. وكيفيــة  األخطــاء  متابعــة 

فحــص مــدى اتســاق البيانــات الســجلية وعــدم 
وجــود تعــارض بينهــا.

مراقبــة عمليــة جمــع البيانــات الســجلية مــن 
ودوري  منتظــم  بشــكل  التســجيل  مراكــز 
والقيــام بإجــراءات تحســينية فــي حــال وجــدت 
تجــاوزات تؤثــر فــي دقــة البيانــات التــي يتــم 

جمعها من مراكز التسجيل. 

4.105.10

4.115.11

مناســبة  قيــاس  مؤشــرات  احتســاب  يتــم 
المعيــار هــذا  لتقييــم 

مناســبة  قيــاس  مؤشــرات  احتســاب  يتــم 
المعيــار. هــذا  لتقييــم 

الجهــة  بهــا  تقــوم  أخــرى  إجــراءات  أي  اذكــر 
المعيــار هــذا  ضمــن 

الجهــة  بهــا  تقــوم  أخــرى  إجــراءات  أي  اذكــر 
المعيــار هــذا  ضمــن 

5. االتساق والترابط4. دقة البيانات
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ــات  تســهيل التواصــل مــع مســتخدمي البيان
المتوفــرة  البيانــات  بتفاصيــل  وتعريفهــم 
ودوريتهــا  فائدتهــا  حيــث  مــن  لديهــم، 
رأيهــم  الســتطالع  الســعي  مــع  وحداثتهــا، 

مقترحاتهــم. وأخــذ 

الوصفيــة  والبيانــات  المعلومــات  توفيــر 
للبيانــات الســجلية لمركــز اإلحصــاء، ويمكــن 
متطلبــات  تلبيــة  خــالل  مــن  ذلــك  يتــم  أن 
 »METADATA« الوصفيــة  البيانــات  مشــروع 
النظــام  أو  اإلحصــاء  مركــز  فــي  المعتمــد 

لإلمــارة. اإلحصائــي 

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

وغيرهــا. المؤسســات  أو 

القيــام بإجــراءات تحقــق تدفــق ســهل للبيانات 
المطلوبــة مــن الجهــة الحكوميــة للمركــز فــي 

الوقــت المناســب والمتفــق عليــه مســبقًا.

مركــز  بتمكيــن  الحكوميــة  الجهــة  قيــام 
البيانــات  علــى  الحصــول  مــن  اإلحصــاء 
الرســمية. اإلحصــاءات  إلعــداد  المطلوبــة 

وجــود إجــراءات فعالــة لتحقيــق مبــادرة الربــط 
للجهــة  الســجلية  للبيانــات  اإللكترونــي 

اإلحصــاء.  مركــز  مــع  الحكوميــة 

عــدم الســماح باالطــالع علــى البيانــات الفرديــة 
إال مــن قبــل العامليــن الذيــن يحتاجــون تلــك 

المعلومــات ألداء مهامهــم اإلحصائيــة.

مــع  عليــه  متفــق  زمنــي  جــدول  إعــداد 
المســتخدمين للبيانــات يوضــح تواريــخ إتاحــة 

نــات. لبيا ا

متابعــة مســتمرة مــن قبــل الجهــة لضمــان 
الزمنيــة  التوقيتــات  فــي  البيانــات  توفيــر 

عليهــا. المتفــق 

تقــوم الجهــة برصد وتحســين مســتوى حداثة 
البيانــات التــي يتم تزويدها للمســتخدمين.

مناســبة  قيــاس  مؤشــرات  احتســاب  يتــم 
المعيــار هــذا  لتقييــم 

بتوفيــر  االلتــزام  مــدى  برصــد  الجهــة  تقــوم 
البيانــات ضمــن التوقيتــات المحــددة مســبقًا.

الجهــة  بهــا  تقــوم  أخــرى  إجــراءات  أي  اذكــر 
المعيــار هــذا  ضمــن 

إلتاحــة  مناســبة  زمنيــة  توقيتــات  تحديــد 
البيانــات الســجلية، بمــا يتوافــق مــع احتياجــات 
نشــر  مــن  يمكنــه  وبمــا  اإلحصــاء،  مركــز 
اإلحصــاءات والمؤشــرات الرســمية المعتمــدة 
للرزنامــة  وفقــًا  الســجلية  البيانــات  علــى 

المنشــورة. اإلحصائيــة 

إطــالع المســتخدمين والســيما مركــز اإلحصــاء 
عــن أي تأخيــرات محتملــة لتزويدهــم بالبيانــات 
الجديــدة  والتواريــخ  الســبب  توضيــح  مــع 
لتوفيــر البيانــات، علــى أن ال يتجــاوز مواعيــد 
رســمية  إحصــاءات  لنشــر  ومهمــة  حرجــة 

اإلمارة/الدولــة. فــي  القــرار  لمتخــذ  مطلوبــة 

6.10

6.6

6.9

الجهــة  بهــا  تقــوم  أخــرى  إجــراءات  أي  اذكــر 
المعيــار هــذا  ضمــن 

الحكومــة  لمبــادرة  داعمــة  إجــراءات  وجــود 
الذكيــة. والحكومــة  اإللكترونيــة 

مناســبة  قيــاس  مؤشــرات  احتســاب  يتــم 
المعيــار هــذا  لتقييــم 

7. حداثة البيانات ودوريتها واإللتزام بالجدول الزمني6. إمكانية الوصول للبيانات
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