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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) أ (٣البند 

      األطر الوطنية لضمان اجلودة: استعراض الربامج: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  األطر الوطنية لضمان اجلودة: يةهيئة اإلحصاء الكند    

  
  مذكرة من األمني العام    

  
، يتـشرف   )E/2009/24انظر  (بناء على طلب من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا األربعني            

 ألطــر  برناجميــا يتــضمن استعراضــاالــذي هيئــة إحــصاءات كنــداتقريــر األمــني العــام بــأن حييــل 
 اجلــودة ، يقــدم التقريــر استعراضــا ملفــاهيمالعامليــة إىل عمليــة التــشاور اســتناداًو. ضــمان اجلــودة

 استخدام إطار وطين لـضمان       إىل املكاتب اإلحصائية الوطنية  و  دعوي ؛احلاليةئلها  اس وو هاوأطر
  هلــذا عــامنمــوذج ثالثــة اقتراحــات توضــيحية ل طــرح وي؛اجلــودة، ويــصف عناصــره األساســية 

ــرح أن ، ُيطــاراإل ــاًكــون ميقت ــة    مب قترن ــة ملــساعدة املكاتــب اإلحــصائية الوطني ــادئ توجيهي  يفب
عـام واملبـادئ    ال هذا النموذج اخلطوط العريضة لعملية وضع     يوضح  ؛ و هباة  اص اخل أطرها صياغة

واللجنة مـدعوة إىل إبـداء آرائهـا بـشأن          . الثانية واألربعني ا  هتلجنة يف دور  ال هاالتوجيهية لتعتمد 
  .وتقدمي توصيات بشأن األعمال الذي سُيضطلع هبا مستقبال يف هذا اجملالمضمون التقرير 
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    )١(األطر الوطنية لضمان اجلودة عن هيئة اإلحصاء الكنديةير تقر    
  مقدمة  - أوال  
  وفوائدمعلومات أساسية  -ألف   

قــد وضــع عــدد مــن ف.  اإلحــصاءات الرمسيــةإعــدادلــدى اجلــودة هــي الــشغل الــشاغل   - ١
  أن  حـني  ويف. اتـه اجلـودة ملراقب   يف جمـال     البلدان واملنظمات الدولية مفـاهيم وإجـراءات مفـصلة        

 متفـق عليـه دوليـا       ما عـ  لـيس هنـاك إطـار وطـين       فة،  دواجلـ  بـني خمتلـف أطـر        ا كـبري  هناك تداخال 
  بـشكل  صفيـ  املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة اسـتخدامه ل         ي مكتـب مـن    أللضمان اجلودة ميكن    

 عمـل الء  ديعتزم ب ، وكيف   بشأن اجلودة ما هي اهتماماته احلالية     و اجلودة،   يكفليف  كمنهجي  
عـام توافقـا واسـعا بـشأن        ال  اإلطـار  تطلب هـذا  وسـي . ضـمان اجلـودة   جمـال   يف   ةإجراءات جديد ب

 .ة حىت اآلنوضوع األطر امليد منفتسعليه أن يمفهوم اجلودة و

 الثـاين   زءويـرد يف اجلـ    .  احلـايل خطـوة أوىل يف هـذا االجتـاه          يلربنـاجم ااالستعراض  وميثل    - ٢
  الـيت ائلهاوسـ  و هـا يم اجلـودة وأطر    الساحة الدولية، مبا يف ذلك مفـاه       ما تشهده من هذه الورقة    

األطر الوطنيـة لـضمان    اخلطوط العريضة لفوائد  فيوضِّح الثالثزءاجلأما .  حىت اآلن حدثتُتاس
 عــام منــوذج يف شــكل ا إعماهلــيــةنامكإ، و هلــا صــيغة عامــةعتمــاد العيادالــوالــسبب ، اجلــودة

ر تقريـ قـد اسـتفاد هـذا ال      و. ولياً عليه د  اً متفق اً إطار هاة جلعل الزمومبادئ توجيهية، واخلطوات ال   
 ممتنون جـدا هلـذه   فوهلِّمؤو. ة أوليةصيغ بشأن منظمة ٢٠من أكثر من الواردة من ردود الفعل    

 .ا يف االعتبار إىل أقصى حد ممكنهخذواليت أالتعليقات 
  

 الفوائد    

علـى حنـو     مـور  ثالثـة أ   عـدّ  إلجنـاز مهمتـه، أن ي      ،وطـين ئي  مكتـب إحـصا    على أي    جيب  - ٣
ذات و ةرتطــوِّامل انحتياجــات البلــدالمعلومــات تــستجيب ) أ(: وهــيمواطنيــه جــل أل )٢(مثــايل

الـذي  معلومات متثـل العـامل      ) ب (؛) الربامج مةءمدى مال ( بالنسبة للمستقبل     القصوى األولوية
 ).الكفاءة(نتج بأقل تكلفة ممكنة معلومات ُت) ج (؛)جودة املنتج (هى لوصفتسع

، قـوي  اسـتباقي هـود   جم بـذل في حالة عدم    ف. عية ارتباطا جوهرياً  نوبالنجاعة  الرتبط  وت  - ٤
 تـتغري   ها حناول قياس   اليت تمعاتاجملقتصادات و الاف. زمنرور ال مب تتناقصاننوعية  والنجاعة  ال فإن

_________________ 
باعتباره استعراضاً برناجمياً لُتناقشه اللجنة اإلحصائية لألمم املتحـدة          اإلحصاء الكندية ئة  أعّدت هذا التقرير هي     )١(  

 .يف دورهتا احلادية واألربعني

  )٢(  Sheikh, M. (2009) “A Long-Term Vision for Statistics Canada”  ورقـة داخليـة،   اإلحـصاء الكنديـة  ، هيئـة ،
 .٢٠٠٩مارس /آذار
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 بـني املعلومـات الـيت ننتجهـا         الفاصـلة “ املالءمـة فجـوة   ” سـد ا  وعلينـ .  هلـا مثيـل    سبقي ملبوترية  
 . ملستعِمليناواالحتياجات ذات األولوية

ة شييـ ع امل سـر األويتضاءل استعداد اجمليبني مـن      . “ودة اجل فجوة”فتحت  انقد  فوباملثل،    - ٥
ة بو صـع  فيـه تزايـد وقـت ت ، يف تقصائيةسات االدراسلا للمشاركة يف     األعمال التجارية  طاسأوو

والـنظم   احليويـة    ئلاسـ تـدهور الو  وت.  العصرية  أساليب احلياة والتكنولوجيا   ، بسبب االتصال هبم 
 غرافيــةوالــتغريات الدمي ومتثــل .علومــات مــا مل يــتم احلفــاظ عليهــا املاحلاســوبية الالزمــة إلنتــاج 

 لكـــثري مـــن املكاتـــب مل يـــسبق هلـــا مثيـــل داخـــل القـــوى العاملـــة عامـــل ضـــغط إضـــافياً  الـــيت
  إصـدارات  يف بعض احلاالت يف شكل أخطـاء يف        قد جتلت هذه الضغوط   و. الوطنية اإلحصائية

 .ةيوياحلبيانات ال

 يف  يـتعني النظـر   و حمكـم، ة بـشكل    دو اجلـ  دارتُـ يف سياق امليزانيات احملدودة، جيـب أن        و  - ٦
ا ه يتعني وضـع مؤشـرات اجلـودة لوصـف خمتلـف جوانبـ            ، القيام بذلك  وحني. املقايضاتبعض  

هنـاك بوجـه خـاص حاجـة لوضـع      و. وتيسري إجراء تقييم شامل للجـودة علـى املـستوى الكلـي          
ــة، تــ وعية وضــوممؤشــرات جــودة   ــك  و،جلــودةا خمتلــف عناصــر  ضممركب ــق هــديف  ذل لتحقي

 بيــةلتجــودة واحلــصول علــى املعلومــات الالزمــة إلقامــة تــوازن يف       ل فهــم شــامل ل اكتــساب
حــدث أ أن وحيــث. ودةرصــامل اتيزانيــظــروف تتــسم بقلــة املة يف دواجلــ واملالءمــةاحتياجــات 

ختلفــة، املة دواجلــنجاعــة والات  أبعــد مــن أن تكــون قــادرة علــى حتديــد مســ  اإلنــساننجــزاتُم
 ود آليـة  مبكـان وجـ   ة  فإنه مـن األمهيـ     من أجل التوصل إىل مقياس مركب،        اهمتقييمناهيك عن   

 . قوية لتحقيق التوازن بني املطالب املتنافسةإدارة

 موضــع اهتمــام مــستمر ومتيــل إىل ا أهنــ حيــث ثابتــة نــسبيا مــناجلــودةبعــض جوانــب و  - ٧
 ه قـد تطلبـ ت أن االهتمـام الـذي       حيـث   جوانب أخرى أكثر دينامية مـن      ومثة. تطور ببطء نسبيا  ال
.  مكتـب إحـصائي وطـين     ظـروف اخلاصـة ألي     الـتغريات يف ال    بـسبب قص بـسرعة    انيتيد أو   ازيت
  ابتـداري،   جهـد  يف حالـة عـدم بـذل       تتسم بالديناميـة وتتـدهور       اجلودةألن جوانب كثرية من     و

ــاك حاجــة مــستمرة لالســتثمار يف    ــال اجلــودةهن ــراهن  شيء ســوى ل .  احلفــاظ علــى الوضــع ال
وبالتــايل، فإنــه جيــب النظــر . تــتغري أكثــر مــن أي وقــت مــضى حتياجــاتالال تتطــور واوحاألفــ
 . مكتب إحصائي وطينألي اإلدارة العامة ضمن إطار يف دور اجلودة ارستمراب

  
 املصطلحات   -باء   

 إطـار   ناقشة املطلوبة مل  تصطلحا يتضمن مجيع امل   مقبول دولياً وهنائي    مسرد ليس هناك   - ٨
 عـدد مـن املـصطلحات ألغـراض         دحدُي عدم وجوده، يف ظل   و. يةتفصيلمناقشة  ضمان اجلودة   

 . يررتق الاهذ
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حـصائية، مبـا يف ذلـك       ة مـن العمليـات اإل     طائف مكتب إحصائي وطين يف       كل شاركوي  - ٩
ــات  ــدادات، والدراســات االستقــصائية للعين ــات مع، والتع ــات اإلدا لي ــة، وإمجــع البيان  داعــدري
حــصائية مثــل احلــسابات اإلعلومــات امل اتعــو، وجمماألخــرىاألســعار واملؤشــرات االقتــصادية 

 مـع اتفاقيـة اعتمـدهتا    ، على سـبيل اإلجيـاز، ومتـشياً   ريرقتيف هذه ال  و. القومية وميزان املدفوعات  
 . بــشكل عــام“دراســات استقــصائية” ا أهنــ علــىر إىل هــذه العمليــات كلــهااشُيــعــدة بلــدان، 

برنـامج الدراسـات   ”ستخدم مصطلح ُي و.معتادبشكل  الدراسة االستقصائيةهذا امتداد ملعىن  و
 خيـصص ، و مـا  نايـد  م يف نطاق  جمموعة من الدراسات االستقصائية      لداللة على ل “االستقصائية

  أي  داخـل   الـيت جتـرى    جمموعـة الدراسـات االستقـصائية     مل   جمل “الربنامج اإلحصائي ”مصطلح  
 .برنامج الدراسات االستقصائية عن  باعتباره متميزاًمكتب إحصائي وطين

ي فـ يـة الـيت ت    كيف ال يشمل مجيع جوانب  حيث   واسع،    مبعىن “اجلودة ”ر مصطلح ويفسَّ  - ١٠
.  وأصـحاب املـصلحة  نيتوقعـات املـستعِمل   باتج اإلحـصائية    وعمليـات اإلحـصائية والنـ     ال هبا حقـاً  

 يــبنيتعِمل ولكــن أيــضا معاجلــة شــواغل اجملالنوعيــة اجليــدة ليــست جمــرد تلبيــة احتياجــات املــسف
ــة ال  تكــوننالعمــل علــى أ  وةيسّرطــابع الــ  وغبــالعــبء اإلب املتعلقــة ــدة  املبيئ ؤســسية غــري حماي

 .ضم منهجية سليمة وإجراءات فعالة من حيث التكلفةتوموضوعية و

ــطــار اإل ”هــدف يكــون فتــرض أنُيو  - ١١ علــى نفــس املــستوى  “ وطين لــضمان اجلــودةال
جمموعـة معيـار املنظمـة الدوليـة         وصفه يف    الذي يرد “ النوعيةنظام إدارة   ”  مثل  تقريباً التنظيمي

، ولكنــها مــصممة لــسياق  إدارة اجلــودةنظــاماملتعلقــة ب ةاملعروفــ ٩٠٠٠لتوحيــد املقــاييس رقــم 
. ركــز علــى إدارة املهــام اإلحــصائية األساســية  وهــي ت. وطينالــحــصائي اإلكتــب امل هــوحمــدد 
 . تنفيذهابواسطتهاصف اآلليات اليت ميكن ت  حيث،“لتوجيهية للجودةاملبادئ ا”ل وتشم

  
  احلاليةئلها اس ووهاوأطر مفاهيم اجلودة  - ثانيا  
 مفاهيم اجلودة  -ألف   

. دارة اجلـودة  إل سـياق أعـم      يف ه واسـتخدام  وطين لضمان اجلـودة   الطار  اإلري إنشاء   جي  - ١٢
ــاه بيــاندريــو ــة ءاجــزتلخــص األو. ليــةدو لتطــور مفــاهيم اجلــودة ال  أدن ــة التالي األدوات  الفرعي

 . اجلودةالقائمة لتحقيق

جمموعـة معيـار املنظمـة الدوليـة لتوحيـد          ار اجلودة األكثـر اسـتعماال يف العـامل هـو            يمعو  - ١٣
 مبــادئ إدارة اجلــودة عيــاريوّضــح هــذا املو.  إدارة اجلــودةنظــام املتعلقــة ب٩٠٠٠املقــاييس رقــم 

 :الشاملة على النحو التايل
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 تــدرك، وبالتــايل جيــب أن بعمالئهــا رهينــةؤســسة امل :العميــلالتركيــز علــى   )أ(  
 نوعيـة   عتـرب  يف حتديـد مـا يُ      ةريـ و حم زبـائن أمهيـة   الويكتـسي   ؛  تـها احتياجاهتم وتسعى جاهدة لتلبي   

 ؛ةؤسس ال املزبائن التصورهاجلودة هو ما يوجيدة؛ 

 ؛ةؤســسجتــاه للمقــادة وحــدة اهلــدف واال يرســم ال :القيــادة وثبــات الغــرض   )ب(  
 مـشاركة كاملـة يف حتقيـق أهـداف          ةشاركاملن املوظفني من     بيئة داخلية متكّ   إجياد  عليهم جيبو
 ؛تطلب حتسني نوعية القيادة والتوجيه املستمري وى تلك البيئة؛ة واحملافظة علؤسسامل

م كهاشـر وإة؛  ؤسـس  جـوهر امل   م مجيـع املـستويات هـ      من الناس   :إشراك الناس   )ج(  
 ؛ قدراهتم استغالال كاماللستغالان من كّمي  كاملةبصورة

 رة أمــٌر يتــسممتسمــاملــوارد بوصــفها عمليــة ونــشطة األ إدارة :اتهنــج العمليــ  )د(  
 اهاحـد إج  تانـ   ميثـل  ميكن تقسيم أي عمليـة إىل سلـسلة مـن العمليـات الفرعيـة الـيت               وبالكفاءة؛  
 ية؛لعملية التامدخال لل

 هتــا وإدارهــا حتديــد العمليــات وفهم:دارةإلا قــائم علــى الــنظم إزاءالنــهج ال  )هـ(  
 ؛ساهم يف حتقيق الكفاءة والفعاليةيكنظام 

  الذي تسعى إليه    ينبغي أن يكون التحسني املستمر اهلدف      :التحسني املستمر   )و(  
 ؛اموالد على ةؤسسملا

 حتليــــل أساُســــهافعالــــة القــــرارات ال :واقعي الختــــاذ القــــراراتالــــ نــــهجال  )ز(  
 ؛توالبيانا املعلومات

ــة    )ح(   ــدة متبادل ــات ذات فائ ــنيعالق ــوّر ب ــا ودؤســسة وموّرامل :يند امل ــانرطه  ف
 . على حد سواءامه يعزز بينهما مفيدةذات فائدةعالقة وجود  وانمترابط

 إن، فـ  ٩٠٠١معيار املنظمة الدولية لتوحيد املقـاييس رقـم         كر يف مقدمة    لكن، وكما ذُ    - ١٤
هــداف األ و املتباينــة،حتياجــاتاال يتــأثر بهتنفيــذويف أي مؤســسة  النوعيــةتــصميم نظــام إدارة 

لـيس القـصد    و. هاوهيكلـ ؤسسة   وحجم امل  ،مة، والعمليات املستخدمة  اصة، واملنتجات املقدَّ  اخل
.  الوثـائق   بني ظم إدارة اجلودة أو التماثل     التماثل يف بنية نُ    اه ضمنيا عنم  يكون من هذا املعيار أن   
ات ؤسـس ة معينة أو جمموعـة مـن امل      ؤسس مل  بالنسبة ملعياراالستخدام األمثل   فإن  وبعبارة أخرى،   

 . على النحو املطلوب للتعامل مع سياق معنيرياع تفسري املضمنياين عاملماثلة ي

 :لييا كم السياق أن يتميز ميكن ،املكاتب اإلحصائية الوطنيةب قعلوفيما يت  - ١٥
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.  خاصـة   مؤسـسات  تليـس وة  يـ املكاتب اإلحصائية الوطنية مؤسـسات حكوم       )أ(  
يـسددون رسـوم االسـتعمال      ال  الـذين   ني  لمعستلمـ بيانـات ل  التقـدم   و.  الـربح  عي إىل س تـ  هي ال ف

ن لومعملــستا ستطيع، ال يــويف معظــم احلــاالت. الــذين يــسددون تلــك الرســوم  لزبــائنل ولــيس
 ؛قرارات الشراءمن خالل نوعية الالتأثري على 

ن، فاحلسابات القومية علـى  ون داخليعِملو يف الواقع مست   مني ه عِملبعض املست   )ب(  
 أيضا؛  هلاجنِتم والدراسات االستقصائيةلبيانات من خالل العديد من ل لمعسبيل املثال مست

 املؤسـسات واألسـر   فـرادى    من    املستمدة عادة البيانات هي   األولية   خالتاملد  )ج(  
 ؛ بشكل مباشر أو من خالل عمليات إداريةتمع واألشخاص، سواء ُجاملعيشية

 ةعـ ّم جم  بيانـات  إىللبيانـات الفرديـة     لالت  يمليات اإلنتاج األساسية هـي حتـو      ع  )د(  
 ؛ها يف منتجات إحصائيةفيولوت

هـي اإلحـصاءات واخلـدمات      ) نـواتج سمى  تـ عـادة مـا     الـيت   (املنتجات األولية     )هـ(  
 .املصاحبة هلا

ــة لتوحيــد املقــاييس يعــرض منــشور   - ١٦  ,ISO 20252:2006 on Market املنظمــة الدولي

Opinion, Social Research, Vocabulary and Service Requirementsشر يف عــام  ُنــ، الــذي
معيـار   املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة مـن      أكثر معلجودة يتناسب لار  ي مع حملة عامة عن  ،  ٢٠٠٦

معيـار املنظمـة الدوليـة لتوحيـد املقـاييس          ويركـز   . ٩٠٠٠املنظمة الدولية لتوحيد املقاييس رقم      
 املعيــار لــيس  هــذانأ غــري. دارة اجلــودةإل كــبري علــى احلاجــة إىل نظــام  لكبــش ٢٠٢٥٢رقــم 
وهكـذا  . ستهدف املؤسـسات التجاريـة ال احلكوميـة       ويـ   ُنـشر مـؤخرا،     متامـا، حيـث أنـه      اًمناسب

املكاتـب اإلحـصائية    أي   ة، اإلحـصائي  وسـاط األو،   التسعينات مـن القـرن املاضـي       منذ منتصف و
ــشُ  ــة والـ ــديريات ا/عبالوطنيـ ــة  إلاملـ ــات الدوليـ ــصائية يف املنظمـ ــيت حـ ــع الـ ــصاءاتاإلجتمـ  ،حـ

 علــى ةممصاملــ هــا ومناذجا مفــاهيم اجلــودة وسياســاهتشملدارة اجلــودة تــإل وســائل حدثتستــ
  .ية الفرعية التالجزاءن يف األة، كما هو مبّيود إجراءات ومؤشرات اجلمنوال

  
  السياسات واالستراتيجيات املتعلقة باجلودة    - باء  

نوع البيئـة الـذي ميكـن    املتعلق بالتوجيه بتوفري  ١٩٩٤عام يف  مت اللجنة اإلحصائية    اق  - ١٧
 مبــادئ األمــم املتحــدة األساســية لإلحــصاءات الرمسيــة  هاإصــداربأن تزدهــر فيــه إدارة اجلــودة 

مـن املبـادئ العـشرة صـراحة إىل          أمبدويف حني ال يشري أي      .  اإلحصائية الوطنية  مالنظاملتعلقة ب 
يف أي ويف وقـت الحـق،   . إدارة اجلودةمن أنظمة أساس أي نظام تشكل  ي مجيعها   اجلودة، فه 

، أصــدرت جلنــة األمــم املتحــدة لتنــسيق األنــشطة اإلحــصائية جمموعــة مماثلــة مــن     ٢٠٠٥عــام 
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ملنظمــات الدوليــة الــيت تقــوم بتجميــع اإلحــصاءات، وهــي مبــادئ األمــم   املوجهــة إىل ااملبــادئ 
  .صائية الدوليةاظمة لألنشطة اإلحاملتحدة الن

ــسمرب   - ١٨ ــة    ١٩٩٣ويف دي ــن املكتــب اإلحــصائي للجماعــة األوروبي ــذ ، أعل  انطــالق تنفي
ويف عـام  . عاليـة اجلـودة إىل االحتـاد األورويب     تقدمي خدمة معلومات إحصائية   املتمثلة يف   مهمته  
 ُيعــىن باإلحــصاءات اإلحــصاءات  يفودةاجلــ، أنــشأ املكتــب فريقــا عــامال معنيــا بتقيــيم  ١٩٩٥
، ويضم يف عضويته املكاتب اإلحصائية الوطنيـة للـدول األعـضاء            الصلة بقطاع املقاوالت   ذات

ــامج اإلحــصائي   . يف االحتــاد األورويب ــة الربن ــة وقامــت جلن ــا بتوســيع دور   التابع لالحتــاد الحق
 أكثـر   دوره، وقامت يف وقت أقـرب بتوسـيع   جبميع أصنافهاالفريق العامل ليشمل اإلحصاءات   

، أنشأت جلنة الربنـامج اإلحـصائي فريـق         ١٩٩٩ويف عام   .  من تسميته  “تقييم”ة  بإسقاط كلم 
وكـان للفريـق تـأثري هائـل يف         . اخلرباء القياديني املعين باجلودة برئاسـة هيئـة اإلحـصاء الـسويدية           

 النظــام اإلحــصائي يف إطــار اجلــودة واملبــادرات املتعلقــة هبــا وتعزيزمهــا  سألةتــشكيل الــوعي مبــ 
 توصـية يف املـؤمتر الـدويل املعـين بـاجلودة يف اإلحـصاءات       ٢٢وقدم الفريـق   .هاألورويب وخارج 

، وقدم تقريرا هنائيا إىل املفوضـية األوروبيـة يف          ٢٠٠١عام  يف  الرمسية الذي ُعقد يف ستوكهومل      
يف عديـدة  تطـورات  الـذي قامـت عليـه الحقـا     وكانت التوصيات مبثابـة األسـاس   . ٢٠٠٢عام  

  .االحتاد األورويببالدول األعضاء يف ة األوروبية واملكتب اإلحصائي للجماع
لنظـام اإلحـصائي األورويب الـذي       اجلـودة ل  وقام فريق اخلرباء القيـاديني بـصياغة إعـالن            - ١٩

 باعتبــاره خطــوة رمسيــة حنــو حتقيــق اإلدارة  ٢٠٠١عــام يف اعتمدتــه جلنــة الربنــامج اإلحــصائي  
بيــان مهمــة النظــام  واإلعــالن املكــون مــن . اإلحــصائيذلــك النظــاميف إطــار الكاملــة للجــودة 

ــه و  ــان رؤيت ــادئ األمــم املتحــدة األساســية   ١٠ اإلحــصائي األورويب وبي ــادئ تــستند إىل مب  مب
يف وقـت   الـذي اسـُتند إليـه        مبثابة األسـاس     كانولكنها مصممة لتالئم سياق االحتاد األورويب،       

ــالحــق  ــة يف جمــا   ل ــة للممارســات املتبع ــة األوروبي ــذي أصــدرته  اتل اإلحــصاءصياغة املدون  ال
ــة   ــة    . ٢٠٠٥عــام يف املفوضــية األوروبي ــة املكتــب اإلحــصائي للجماعــة األوروبي ــزم املدون وتل

واملكاتب اإلحصائية الوطنية يف الدول األعضاء باالحتاد األورويب باتبـاع هنـج مـشترك وشـامل                
ورويب للجــودة، واســتنادا إىل تعريــف النظــام اإلحــصائي األ . ودةعاليــة اجلــإلنتــاج إحــصاءات 

.  مبــدأ أساســيا تغطــي البيئــة املؤســسية والعمليــات والنــواتج اإلحــصائية١٥  مــناملدونــةألف تتـ 
 جمموعـة مــن املؤشـرات الــيت تعكـس املمارسـة اجليــدة وتـوفر أساســا      أوحتـدد املدونـة لكــل مبـد   

األورويب الحتـاد   باوُيقاس مدى امتثال املكاتب اإلحصائية الوطنيـة يف الـدول األعـضاء              .للتقييم
  .منذ ذلك احلني باستخدام أدوات كل من التقييم الذايت واستعراض األقران
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ــشأن        - ٢٠ ــدة بـ ــة اجلديـ ــاد األورويب الالئحـ ــس االحتـ ــان األورويب وجملـ ــد الربملـ ــد اعتمـ وقـ
، قـانون اإلحـصاءات   باسم  عادة  ، املعروفة   )٢٢٣/٢٠٠٩الالئحة رقم   (اإلحصاءات األوروبية   

وتتـــضمن الالئحـــة أحكامـــا واســـعة النطـــاق تتعلـــق بـــاجلودة       . ٢٠٠٩مـــارس / آذار١١يف 
 االحتــاد األورويبيف إطــار تــوفر إطــارا لــضمان اجلــودة واإلبــالغ  ولــذلك فهــي ، يــاتواألخالق
 املتعلقـة بإحـصاءات   ٣٢٢/٩٧الئحـة اجمللـس الـسابقة رقـم       حـدود   مـن   بكـثري   إىل أبعد   يذهب  

ج إشــارة إىل مدونــة املمارســات وإضــافة وتــشمل التغــيريات الرئيــسية إدرا. اجلماعــة األوروبيــة
حتدد مثانية معـايري للجـودة، وتتنـاول حتديـد أهـداف اجلـودة واملعـايري                ) ١٢املادة  (مادة جديدة   

  .الدنيا، وتركز على قيام النظام اإلحصائي األورويب بإعداد التقارير
  

  أدوات اجلودة العامة  -جيم   
، ية واملكاتب اإلحصائية الوطنية األوروبيـة      وضع املكتب اإلحصائي للجماعة األوروب      - ٢١

معيـار  : ، وهـي  وفقا لتوصيات فريق اخلرباء القياديني، جمموعة كاملة مـن أدوات اجلـودة العامـة             
يف  ومت حتديثـه     ٢٠٠٣عـام   يف  الـذي صـدر     النظام اإلحـصائي األورويب إلعـداد تقـارير اجلـودة           

إلحصائية الوطنية والوحـدات التابعـة   املكاتب اكي تقوم  التوصيات يتوىل تقدمي، و ٢٠٠٩عام  
كتيــب النظــام إعــداد تقــارير شــاملة عــن اجلــودة؛ و  بللمكتــب اإلحــصائي للجماعــة األوروبيــة

يتوسـع  ، وهـو    ٢٠٠٩عام  يف  ، الذي مت حتديثه أيضا      تقارير اجلودة  اإلحصائي األورويب إلعداد  
صـيغة   الـوثيقتني أحـدث   وتتـضمن كـال  . سوقها الـيت يـ  واألمثلـة الـيت يوردهـا    التفاصيل  أكثر يف   

السـتخدامها يف إعطـاء     مؤشرات النظام اإلحصائي األورويب للجودة واألداء املعياريني        موعة  جمل
  .حملة موجزة عن نوعية النواتج اإلحصائية

ــشمل   - ٢٢ ــام اإلحــصائي األورويب    وي ــسرد اجلــودة للنظ ــشر  م ــذي ن ــرة ألال ــام يف ول م ع
 لكــل قتــضباال توثيــق اجلــودة، ويــورد تعريفــا م  العديــد مــن املــصطلحات الفنيــة يف جمــ ٢٠٠٣

 الـذي وضـعته ثلـة    “املسرد املوحد للبيانـات الفوقيـة  ”إال أن . مصطلح ويذكر مصدر التعريف 
، ُيعـــد أكثـــر توســـعا  منـــها املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــة األوروبيـــة،مـــن املنظمـــات الدوليـــة

  .للمستجدات ومسايرة
ــة  ”ومتكــن   - ٢٣ ــة األوروبي ــة املرجعي ــديري الدراســات     القائم ــذايت املخصــصة مل ــيم ال  للتقي

 من إجراء تقييمات سريعة ولكن منهجية وشـاملة جلـودة أي دراسـة استقـصائية        “االستقصائية
وتوجد أيـضا نـسخة إلكترونيـة مـن القائمـة       .ونواجتها، ومن حتديد التحسينات املمكن إدخاهلا     

  .ستخدماملرجعية للتقييم الذايت تتضمن نسخة إلكترونية لدليل امل
 الـذي وضـعه النظـام       “كتيب حتسني اجلودة من خالل حتليل متغريات العمليات       ”ويف    - ٢٤

اإلحصائي األورويب وصف لنهج عام وأدوات مفيدة لتحديد املـتغريات الرئيـسية يف العمليـات               
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، الــذي أصــدرته األســاليب واألدوات: كتيــب تقيــيم جــودة البيانــاتوأمــا . وقياســها وحتليلــها
ــن     املفوضــية  ــة م ــة كامل ــورد تفاصــيل جمموع ــة، في ــة يف ســاليب األاألوروبي ــيم جــودة  املتبع تقي

  . تالئم تلك األساليبالعمليات والنواتج واألدوات اليت 
وكــان املكتــب اإلحــصائي للجماعــة األوروبيــة علــى مــدى الــسنوات القليلــة املاضــية      - ٢٥

 النظـام اإلحـصائي األورويب      منكبا على وضع مقياس للجودة هبدف تقدمي حملة موجزة عن أداء          
  :ويهدف ذلك املقياس بصورة أكثر حتديدا إىل ما يلي. ككل
  قياس تطور نوعية البيانات يف خمتلف اجملاالت وعلى مر الزمن  •  
  حتديد املمارسات اجليدة ومواطن الضعف اهليكلية  •  
  .توفري معلومات أفضل عن اإلدارة من خالل إطار مشترك للرصد  •  
مقياس اجلودة، من حيث املبـدأ، مـن قـيم اجملموعـة املوحـدة ملؤشـرات اجلـودة        ف  ألويت  - ٢٦

الـيت يقـوم هبـا أي بلـد         ) الدراسـات االستقـصائية   (واألداء لكل عملية من العمليات اإلحـصائية        
واملـشكلة أن هـذه      .من البلدان اليت تقـدم التقـارير إىل املكتـب اإلحـصائي للجماعـة األوروبيـة               

يف حة عن مجيع العمليات يف مجيـع البلـدان؛ وال توجـد تقـارير عـن اجلـودة                   البيانات ليست متا  
متطلبــات اإلبــالغ عــن اجلــودة؛ مل تــتم بــصورة كاملــة مواءمــة بعــض العمليــات اإلحــصائية؛ و

وبالتـايل،  . صورة منتظمـة  دائمـا بـ   ُتـستكمل   بشأن اإلبالغ عن اجلـودة ال       املوجودة  واملعلومات  
ل اجملموعــة اجلديــدة مــن مؤشــرات اجلــودة واألداء للنظــام  فــإن العمــل احلــايل يركــز علــى صــق 

ــات         ــادل البيان ــئة لتب ــاد األورويب الناش ــادرة االحت ــع مب ــيها م ــة متاش اإلحــصائي األورويب وكفال
 سـيوفر، مبجـرد   والفكـرة العامـة هـي أن هيكـل البيانـات الفوقيـة            . والبيانات الفوقية اإلحـصائية   

أن حيـدث ذلـك   مقياس اجلـودة دون    الستعمال  الزمة  أساسا للحصول على البيانات ال    إرسائه،  
  .عبئا إضافيا يف مهمة إعداد التقارير

. تتعلـق بـاجلودة    عامذات طابع   وقامت منظمات إحصائية دولية أخرى بوضع أدوات          - ٢٧
األدوات هـي إطـار تقيـيم نوعيـة البيانـات لـصندوق النقـد        تلـك  واألداة املعروفة أكثـر مـن بـني        

ــدويل ــذه . ال ــيت وضــعتها أول  وهتــدف ه ــر  األداة ال ــد   األم إدارة اإلحــصاءات يف صــندوق النق
 نـشر عـد اجلـودة يف املعيـار اخلـاص لـصندوق النقـد الـدويل ل                إىل استكمال بُ   ٢٠٠١الدويل عام   

 البيانـات الـيت تقـدمها البلـدان     مـدى جـودة  البيانات والنظام العام لنشر البيانـات، ودعـم تقيـيم     
 .االمتثـال للمعـايري ومـدونات الـسلوك       مدى  تقارير الصندوق عن    باعتبارها معلومات أساسية ل   
 صــندوق النقــد الــدويل واملكاتــب اإلحــصائية  و موظفــيــستخدمهاوهــذه األداة املــصممة كــي  

كالدراسـات االستقـصائية،    (الوطنية لتقييم جودة أنواع حمددة من جمموعات البيانـات الوطنيـة            
، تغطـي يف الوقـت احلاضـر احلـسابات القوميـة،            )قريـر مثال، مبعناها الواسع املستعمل يف هذا الت      
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والــرقم القياســي ألســعار االســتهالك، والــرقم القياســي ألســعار اإلنتــاج، واإلحــصاءات املاليــة   
  .احلكومية، واإلحصاءات النقدية، وميزان املدفوعات، والديون اخلارجية

ويـوفر  . ز علـى العمليـات   تركـ  ودةالبيانات فهـو أداة لتقيـيم اجلـ       جودة  وأما إطار تقييم      - ٢٨
 ودةاإلطــار هــيكال ملقارنــة املمارســات القائمــة بأفــضل املمارســات باســتخدام مخــسة أبعــاد جلــ 

 احلــصول ، وســالمة املنهجيــة، والدقــة واملوثوقيــة، والنفعيــة، وليــسر  املــصداقية: البيانــات، هــي
ني ثالثـة إىل مخـسة      وحيدد اإلطار ما بـ     .تطلبات جودة البيانات  مب، باإلضافة إىل ما يسمى      عليها

من عناصر املمارسة اجليدة لكل بعد مـن تلـك األبعـاد وعـدة مؤشـرات لكـل عنـصر مـن هـذه                       
من تقييم جمموعات البيانـات      تعدد املستويات املهذا اإلطار   ميكّن  وعالوة على ذلك،    . العناصر
األوىل مـن   املستويات الثالثـة     ف .نقاط رئيسية وأمور حمورية   من خالل   ا وتفصيليا   ملموستقييما  

،  بكــــل أصــــنافهااإلطــــار ذات صــــبغة عامــــة، أي أهنــــا تنطبــــق علــــى جمموعــــات البيانــــات 
  .معينا من جمموعات البياناتصنفا يخص كل منها ف األدىن همستويات أماو
  

  أطر ضمان اجلودة للمنظمات الدولية  -دال   
مان ة عـن أربـع وثـائق متاحـة للجمهـور تـصف أطـر ضـ        قتـضب يقـدم هـذا الفـرع حملـة م      - ٢٩

مــصممة وهــذه الوثــائق . اجلــودة بالنــسبة للمنظمــات الدوليــة الــيت تقــوم بتجميــع اإلحــصاءات 
  :اخلصائص اليت تنفرد هبا تلك املنظمات، وهي على النحو التايللتالئم 

إنتاج اإلحصاءات يأيت يف مرتبـة ثانويـة مقارنـة باألهـداف الرئيـسية للمنظمـة                  )أ(  
  املنظمة؛يف نطاق )  أو غريمهاقسمو إدارة أ(وهو موكول إىل وحدة 

  ؛اختالفا كبرياختتلف اهلياكل املؤسسية للمنظمات   )ب(  
الــيت تقــدمها جيــري جتميــع اإلحــصاءات أساســا أو كليــا باســتخدام البيانــات     )ج(  

مباشـرة  املـستقاة  املكاتب اإلحصائية الوطنية أو املنظمات األخرى، ولـيس باسـتخدام البيانـات             
  .واألسرقاوالت من امل
الكـثري مـن    تتـضمن   مباشـرة،   بطريقـة   غري أن هذه الوثائق، عدا يف جمال مجـع البيانـات              - ٣٠

  :، وهي كما يلياألفكار املفيدة لبناء إطار وطين عام لضمان اجلودة
ــدان       )أ(   ــة يف امليـ ــاون والتنميـ ــة التعـ ــودة يف منظمـ ــمان اجلـ ــار ضـ ــع إطـ ــد ُوضـ لقـ

ــة لألنــشطة اإلحــصا   ــادئ التوجيهي عــام يف ئية الــيت تــضطلع هبــا تلــك املنظمــة   االقتــصادي واملب
: سبعة أبعـاد، وهـي    وفقـا لـ   وتتحدد جودة النواتج من البيانات      . ٢٠٠٣عام  يف   وُنشرا   ٢٠٠٢

؛ واليــسر؛ وقابليــة التفــسري؛  الظــرف الزمــاينمالءمــة املقــصود؛ والدقــة؛ واملــصداقية؛ ومناســبة  
عكـس الـدور الرئيـسي الـذي         ي تياديةواملصداقية بعد إضايف إىل جمموعة األبعاد االع       .والتماسك
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تؤديه تـصورات املـستعملني وأصـحاب املـصلحة يف سـياق منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان                     
اإلطـار  يوليـه   الـذي   مـن أبعـاد اجلـودة       آخـر    بعـدا    الكفاءة من حيث التكلفـة    ُتعد  و .االقتصادي

  ؛اعتبارا خاصا
 اخلـاص   “ر ضـمان اجلـودة    إطـا ”وضع املكتب اإلحصائي للجماعة األوروبية        )ب(  

وفقا للمبادئ التوجيهيـة العامـة      ) ٢٠٠٨ديسمرب  /إىل كانون األول  صيغة له   وتعود أحدث   (به  
ضـمان اجلـودة   مهمـة  وينظر اإلطار إىل  ).وترد مناقشتها أدناه (غتها أيضا   االيت قام املكتب بصي   

 واألســاليب  وتوحيــد العمليــات؛التوثيــق :باعتبارهــا تتــألف مــن مخــسة عناصــر أساســية، هــي  
وحيـدد  .  وإجـراءات التحـسني    ؛ والتخطـيط واملراقبـة االسـتراتيجيان      ؛ وقياس اجلودة  ؛اإلحصائية

التقيـيم  : من التقييم هي كالتايل، مرتبة من األقل تعقيدا إىل األكثر تعقيدا          صناف  اإلطار أربعة أ  
   ؛الذايت، والتقييم الذايت املدعم، واستعراض األقران، واالستعراض املتجدد

عــام يف ُوضــع إطــار ضــمان جــودة اإلحــصاءات يف البنــك املركــزي األورويب   )ج(  
ــاج          . ٢٠٠٨ ــة إنت ــه عملي ــيت توج ــسية ال ــادئ اجلــودة وعناصــرها الرئي ــار مب ــذا اإلط وحيــدد ه

ــك  ــقو. إحــصاءات البن ــادئ  تتعل ــذه املب ــواتج     ب ه ــات اإلحــصائية والن ــة املؤســسية والعملي البيئ
 إنتـاج أنـشطة الربجمـة و  : دة لضمان اجلـودة اجملـاالت التاليـة    داحملجراءات  اإلوتشمل   .اإلحصائية

 ؛ وجتميـــع اإلحـــصاءات وحتليلـــها ؛ ومجـــع البيانـــات؛ ومحايـــة الـــسرية؛ديـــدةاجلحـــصاءات اإل
 أصـحاب املـصلحة     ا ورصد مدى رض   ؛ والرصد واإلبالغ  ؛سياسات إتاحة البيانات وتعميمها   و

  ؛الرئيسيني وتعزيزه
ــة تنــسيق٢٠٠٥منــذ عــام   )د(    األنــشطة اإلحــصائية تــدعم مــشروعا يتعلــق    وجلن

باسـتخدام أطـر ضـمان اجلـودة للمنظمـات الدوليـة والتقريـب بـني تلـك األطـر، وذلـك هبــدف            
ويف نطـاق هـذا املـشروع،       . حتقيق التكامل اجليد بني أنشطتها احلالية واملستقبلية بـشأن اجلـودة          

 لتنفيـذ أطـر ضـمان اجلـودة         املبـادئ التوجيهيـة   ”وضع املكتـب اإلحـصائي للجماعـة األوروبيـة          
وقد صـدرت    .“للمنظمات الدولية واملتجاوزة للحدود الوطنية اليت تقوم بتجميع اإلحصاءات        

 مستكملة روعيـت فيهـا التعليقـات الـيت أبـداها أعـضاء اللجنـة                صيغة ٢٠٠٩أغسطس  /يف آب 
بـادرات  وقد ُجمعت يف هذه الوثيقـة العناصـر املختلفـة لـشىت امل            ). ٢٠٠٧(على الصيغة األوىل    

القائمة املتعلقة باجلودة يف منوذج واحد إلطار ضمان اجلودة اإلحصائية ميكن لكل منظمـة مـن               
  . الذي تنفرد بهسياقالاملنظمات الدولية أن تعدله ليناسب 

  
  أدوات اجلودة اليت تستخدمها املكاتب اإلحصائية الوطنية  - هاء  

لعديــد مــن الــسياسات واملعــايري     بوضــع اأيــضاقامــت املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة      - ٣١
ففــي هيئــة اإلحــصاءات الكنديــة، علــى  .واألدوات املتعلقــة بــاجلودة كــل ألغراضــه اخلاصــة بــه
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ــال، ُوضـــعت   ــام يف ســـبيل املثـ ــأ يف    ١٩٧٨عـ ــيم نـــسبة اخلطـ ــاليب تقيـ ــة ألسـ ــة الوافيـ اخلالصـ
، مث مت )١٩٨٥(املبـادئ التوجيهيـة بـشأن اجلـودة         ، تلتها   االستقصاءات املستعملة يف التعدادات   

، )١٩٨٦ (سياسة إبالغ املستخدمني بشأن جودة البيانات واملنهجية املتبعـة فيهـا          نطاق  توسيع  
املبادئ التوجيهيـة بـشأن     ُنقحت  و). ١٩٩٧ (لضمان اجلودة رمسي  الطار  اإلاألوىل من   صيغة  فال

ــوام اجلــودة  ــسة   ٢٠٠٣ و ١٩٩٨ و ١٩٨٧يف أع ــها اخلام ــام يف ، وصــدرت طبعت . ٢٠٠٩ع
  .٢٠٠٢ عام يفإطار ضمان اجلودة وُنقح 
ودخل العديد من املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة األخـرى علـى مـدى الفتـرة نفـسها يف                      - ٣٢

ومــن  .ســيما منــها وضــع مبــادئ توجيهيــة بــشأن اجلــودة  مبــادرات مماثلــة تتعلــق بــاجلودة، وال
تــب اململكــة الــيت وضــعها مكاملبــادئ التوجيهيــة لقيــاس اجلــودة اإلحــصائية األمثلــة علــى ذلــك 

الـيت وضـعتها    املبـادئ التوجيهيـة للجـودة يف اإلحـصاءات الرمسيـة            لإلحـصاء، و  القـومي   املتحدة  
ــة لإلحــصاء، و   ــة الفنلندي ــل اهليئ ــرة اإلحــصاء دلي ــة  ادائ ــب اإلحــصاء    لوطني ــذي وضــعه مكت ال

ئ للمبـاد ويف الواليات املتحدة األمريكيـة، أُلزمـت الوكـاالت اإلحـصائية باالمتثـال            .األسترايل
للمعـايري واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باالستقـصاءات          و ٢٠٠١التوجيهية املتعلقة بـاجلودة لعـام       

وقـد أسـفر ذلـك عـن        . ، وكالمهـا مـن وضـع مكتـب اإلدارة وامليزانيـة           ٢٠٠٦اإلحصائية لعـام    
  :وثائق تتعلق باجلودة منها ما يلي

ة إلبـــالغ  املبـــادئ التوجيهيـــ ”وثيقـــة مكتـــب إحـــصاءات العمـــل املعنونـــة       )أ(  
  ؛ “املستخدمني بشأن جودة املعلومات واملنهجية املتبعة فيها

ــداد املعنونــــــة    )ب(   ــة مكتــــــب التعــــ ــادئ األداء  ”وثيقــــ ــودة ومبــــ ــايري اجلــــ معــــ
  ؛ ”للجودة املراعي

مبـادئ توجيهيـة لـضمان      ”وثيقة املركز القـومي إلحـصاءات الـصحة املعنونـة             )ج(  
  . “جودة املعلومات اليت تعمم على اجلمهور

الذي وضـعته هيئـة اإلحـصاءات الكنديـة بطـابع           ) ٢٠٠٢(ويتسم إطار ضمان اجلودة       - ٣٣
ــاجلودة ضــمن إطــار       ــصلة ب ــسياسات واملمارســات القائمــة ذات ال ــه يــضع ال وصــفي، مبعــىن أن

ــضرورة       .مــشترك ــدابري املختلفــة الــيت يــصفها ذلــك اإلطــار ال تنطبــق بال ومــن املالحــظ أن الت
دراسات االستقصائية، وأن مـسؤولية حتديـد التـدابري املالئمـة تقـع          بالطريقة نفسها على مجيع ال    

 . وأن يستخدم ألغـراض التـدريب   اواملقصود أن يكون ذلك اإلطار مرجع     . على عاتق املديرين  
ويرد املزيد مـن     .مة عما ميكن إدراجه يف إطار وطين لضمان اجلودة        وتقدم الوثيقة معلومات قيّ   

  . التقريرالتفاصيل يف املرفق الثاين هلذا
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  ا وهيكله اومضموهن  البياناتجودة تقييمل وطين إطار  إنشاءفوائد  -ثالثا   
  البيانات جودةتقييم ل وطين إطار إنشاء فوائد  - ألف  

 اجلـودة  مبـادرات  مـن  شاملة جمموعة يف الوطنية اإلحصائية املكاتب من العديد يشارك  - ٣٤
 بينـها  القائمـة  الـصالت  يـشرح  أو الـسليم  قهاسـيا  يف يتناوهلـا  جـامع  إطـار  بـدون  إمنا وأنشطتها

 ٩٠٠١ املعيـار  الوطنيـة  اإلحـصائية  املكاتـب  بعض اعتمد ،ذلكول .اجلودة أدوات خمتلف وبني
 .اجلـودة  العـايل  للعمـل  مظلة باعتباره اجلودة إدارة نظم بشأن املقاييس لتوحيد الدولية للمنظمة
 مثـل  بالـضبط   البيانـات  جـودة تقيـيم   ل وطينالـ  طاراإل يشكل ،الكندية حصاءاإل هيئة نتبيِّ وكما
 وسياســـاهتا اجلـــودة ملفـــاهيم الكاملـــة اجملموعـــة لتـــسجيل واحـــداً موقعـــاً وفرويـــ املظلـــة، هـــذه

   .إليها اإلشارة أو وممارساهتا
 ويزيـد  ،وحلـها  اجلـودة  مـشاكل  حتديـد  ملواصـلة  منهجية آلية اإلطار هذا يوفر  )أ(  
  األقصى؛ حده إىل الوطين املكتب ءأجزا مجيع يف املوظفني بني التفاعل

 اجلــودة خالهلــا مــن تــضمن الــيت العمليــات علــى الــشفافية مــن املزيــد يــضفي  )ب(  
  اجليدة؛ النوعية ذات حصاءاتلإل باملصداقية يتمتع مصدراً باعتباره كتبامل صورة ويعزز

 اإلحـصائي  املكتـب  داخـل  عليهـا  واحلفـاظ  جـودة لل ثقافـة  إلنشاء أساساً يوفر  )ج(  
   للتدريب؛ ةاملعدَّ املرجعية للمادة ماًقيِّ مصدراً يشكل وهو .وطينال

 منتجـــة أخـــرى جهـــات مـــع اجلـــودة إدارة بـــشأن األفكـــار لتبـــادل آليـــة إنـــه  )د(  
  .أخرى ودولية وطنية إحصائية منظمات ومع الوطين، اإلحصائي النظام إطار يف لإلحصاءات

 عــادة يكــون البيانــات جــودة تقيــيمل وطــين إطــار وضــع عمليــة لتنفيــذ الــسبل وأفــضل  - ٣٥
 تمتــ اخلــربة ذوي مــن مــوظفني وبواســطة وطــين، إحــصائي مكتــب ضــمن عمــل فرقــة بواســطة
 االستقــصائية، الدراســات وإعــداد للــربامج؛ التخطــيط :واســعة جمــاالت مــن هبــم االســتعانة
 حـد  يف التطـوير  عمليـة ول .الـدعم  وتوفري األساسية؛ اهلياكل تطويرو والنشر؛ املسح؛ وعمليات

 معــاً العمــل علــى خمتلفــة اختــصاصات مــن املــوظفني حتمــل أهنــا إىل نظــراً متأصــلة فوائــد ذاهتــا
   .متطلباهتا يف النظر وإمعان اجلودة مسائل ملواجهة

  
   البيانات جودةتقييم ل وطين إطارإنشاء  نطاق  - باء  

 إدارة قبيـل  مـن  املختلفة املصطلحات بني ،غموضوال بل التداخل، من كبري قدر هناك  - ٣٦
 اجلـودة،  وضمان اجلودة، ضمان رطأو اجلودة، إدارة ونظم للجودة، املتكاملة واإلدارة اجلودة،
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 عـن  تقـارير  وإعداد اجلودة، وتقييم اجلودة، وقياس اجلودة، وتقييم للجودة، التوجيهية واملبادئ
   :اجلودة لضمان وطنياً إطاراً أن التقرير هذا ويرى .اجلودة

 ناملبـيَّ  اجلـودة  إدارة نظـام  مثـل  تقريبـاً  نفسه التنظيمي املستوى لىع مستهدف  )أ(  
 مـع  تـتالءم  إمنا اهبة،تشم وبأهداف املعايري، لتوحيد الدولية للمنظمة ٩ ٠٠٠ معايري جمموعة يف

   اإلحصاءات؛ وإنتاج البيانات مجع يتوىل وطين إحصائي ملكتب احملدد السياق
 اهلياكـل  فيـه  مبـا  وطـين،  إحـصائي  ملكتب كاملال اإلحصائي الربنامج إىل يشري  )ب(  
 الدراسـات  مـن  جمموعـة  أو فرديـة  استقصائية دراسة إىل اإلشارة عن عوضاً الداعمة، األساسية

   االستقصائية؛
   الرئيسية؛ اإلحصائية الوظائف إدارة جوانب مجيع على يركز  )ج(  
 أن عــن عوضــاً اجلــودة، لــضمان ومقــبالً حاليــاً تنظيمــاً يقتــرح ،تطلعــيإطــار   )د(  
   للجودة؛ تقييماً يكون

 إىل شرييــ أنــه حيــث مــن للجــودة التوجيهيــة املبــادئ مــن تفــصيالً أقــل يكــون  )هـ(  
  توصيفها؛ عن عوضاً اجليدة املمارسات

 شرييـ  أنـه  حيـث  مـن  للجـودة  التوجيهية املبادئ من أعلى مستوى على يكون  )و(  
  .واسطتهاب اجليدة املمارسات تنفيذ ميكن اليت اآلليات إىل
 يف املـوجزة  التوجيهيـة  ومبادئها وإجراءاهتا ومناذجها اجلودة سياسات استعراض يشريو  - ٣٧

   :التالية العناصر يتضمن أن ينبغي  البياناتجودةتقييم ل وطنياً إطاراً أن إىل الثاين الفرع
ــسياق  )أ(   ــة :ال ــيت احلال ــا أعــدت ال ــها ،هــدفهاو الوثيقــة، فيه ــسياسات وعالقت  بال
 اإلحـصائي  املكتـب  مهمـة  يف أحيانـاً  املدرجـة  أو إليهـا  واملـشار  األخـرى،  واإلجـراءات  رواألط
   وقيمه؛ ورؤيته الوطين

 بـإدارة  التزامهـا  طبيعـة  إىل يـشري  العليـا  لـإلدارة  مقتـضب  بيـان  :اجلودة سياسة  )ب(  
   ؛ومداه اجلودة

 /األبعـــاد حيـــث مـــن مفـــصل بـــاجلودة، يقـــصد ملـــا تعريـــف :اجلـــودة منـــوذج  )ج(  
   وعملياهتا؛ النواتج لنوعية ملكوِّناتا

 مقترنـة  املتوخـاة  اجلودة أهداف :التوجيهية ومبادئها ومعايريها اجلودة أهداف  )د(  
   املنظمة؛ اعتمدهتا اليت احمللية أو الدولية التوجيهية واملبادئ املعايري مع
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 افيهـ  تتأصـل  أو اإلنتـاج  عمليـات  مـن  جـزءاً  تـشكل  :اجلودة ضمان إجراءات  )هـ(  
   ؛اإلمكان قدر

 وأدائهـا،  اجلودة مؤشرات من جمموعة حتديداً تتضمن :اجلودة قياس إجراءات  )و(  
 يف املتأصـلة  اجلـودة  مؤشـرات  احتـساب  أجل من املطلوبة البيانات جلمع اإلجراءات جانب إىل

   ؛اإلمكان قدر وذلك اإلنتاج، عمليات
 وجيـري  اجلـودة،  ضـمان  تإجـراءا  يف أحيانـاً  مدرجـة  :اجلودة تقييم إجراءات  )ز(  
 للتقيـيم  مرجعية قائمة إىل ،املثال سبيل على ،باالستناد دوري، أساس على أكرب بتواتر تنفيذها
   ذايت؛ تقييم برنامج إلعداد األوروبية املرجعية القائمة قبيل من الذايت

 وإعــادة التحــسني مبــادرات حتــسني يف االســتمرار :النوعيــة حتــسني إجــراءات  )ح(  
  .الوطين اإلحصائي باملكتب اخلاصة اهلندسة

  
  تقييم جودة البيانات لوطين إلطار عام منوذج إعداد  - جيم  

 مفـصل  معيـار  عـن  مثاالً األورويب اإلحصائي للنظام النوعية اجليدة لتقاريرا معيار يوفر  - ٣٨
 جمموعـة  تـصور  نسبياً السهل ومن .تطبقه أن الوطنية اإلحصائية ملكاتبا بوسع معقولة بصورة
 اإلطـار  أن إال .املنـوال  نفـس  علـى  إنشاؤها يتم اليت باجلودة املتعلقة التوجيهية املبادئ من عامة

 فيهـا  جيري اليت والبيئة الوطين اإلحصائي املكتب تنظيم على أكثر يركز اجلودة لضمان الوطين
 دئواملبــا اجلــودة ذات التقــارير إعــداد معيــار مــن كــل يتعــاطى حــني يف ،التقنيــات هــذه تطبيــق

 والبيئـة  اهليكل خيتلف أن احملتمل ومن .اإلحصائية التقنيات مع كبري حد إىل للجودة التوجيهية
 .إحــصائية تقنيــات جمموعــة مــن بكــثري أكثــر آخــر إىل وطــين إحــصائي مكتــب مــن التنظيميــان

 نظمــاتللم اجلــودة تقيــيم أطــر تنفيــذل التوجيهيــة املبــادئ” يف ورد وكمــا و،حــالن هــذا وعلــى
 ،األوروبيـة  للجماعـة  اإلحصائي املكتب أعدها اليت “اإلحصاءات جلمع الوطنية فوقو الدولية

   .للجميع مناسب واحد عام إطار تصور مبكان الصعوبة من
 لـضمان  وطـين  إلطـار  عـام  منوذج إنتاج يف واقعية أكثر إمنا طموحاً أقل هدف تمثلوي  - ٣٩

 مببــادئ ومواكبتــه ،ه يف إطــارفرديــةال األطــر توضــع أن ميكــن الــذي العــام اهليكــل يــوفر اجلــودة
 موضـع  ووضـعه  إطـار  صـياغة  كيفية بشأن اإلرشاد قدمت اجلودة لتقييم الوطين لإلطار توجيهية
   .يتضمنه أن ميكن عما عملية أمثلة وإعطاء التنفيذ،
 هـذا  شـأن  من أن هي وتعزيزمها توجيهية ومبادئ عام منوذج وضع تؤيد اليت واحلجج  - ٤٠

   :بادئامل وهذه النموذج
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 مـن  لشام جودة إطار إىل تفتقر اليت الوطنية اإلحصائية للمكاتب حافز توفري  )أ(  
   ؛اإلطار هذا مثل إدراج أجل

 يف نظــرلل اإلطــار هــذا لــديها الــيت الوطنيــة اإلحــصائية للمكاتــب أســاس تــوفري  )ب(  
  حتسينه؛ سبل

 الوطنيــة ةاإلحــصائي املكاتــب تتطلبــها الــيت واجلهــود الوقــت كميــة مــن احلــد  )ج(  
   التنفيذ؛ موضع ووضعها أطرها إلنشاء

   .اجلودة تقييم جمال يف اجليدة املمارسات لتبادل وسيلة تكون  )د(  
ــوذج يكــون وقــد  - ٤١ ــصالً النم ــذا مف ــة حــسب ذاك أو القــدر هب ــواد كمي ــيت امل  ميكــن ال

 يتـيح  أن يوينبغـ  .الوطنيـة  اإلحـصائية  املكاتب مجيع بني مشتركة أهنا معقولة بصورة االفتراض
 املكاتــب كاهــل علــى ضــروري غــري عــبء لقــاءإل وجتنبــاً فائدتــه علــى حرصــاً النمــوذج، هــذا

ــة اإلحــصائية ــذه ،الوطني ــب هل ــد املكات ــاُن حتدي ــة هجه ــاجلودة املتعلق ــسهولة ب ــاوين حتــت ب  العن
 بـاجلودة  صـلة  ذات جيـدة  وممارسات معايري بأي النموذج هذا يتقيد أن أيضاً وينبغي .املختلفة

 تقيـيم  إطـار  مـع  النمـوذج  هـذا  يتـسق  أن املستـصوب  من خاص، وبوجه .ممكن حد أقصى إىل
 جمــال يف املتبعــة تللممارســا األوروبيــة املدونــة أو/و الــدويل النقــد لــصندوق البيانــات جــودة

   .اإلحصاء
 وطــين إلطـار  عـام  لنمـوذج  بديلـة  مقترحــات ثالثـة  التقريـر  هلـذا  األول املرفـق  يف ويـرد   - ٤٢

 ةطريقـ  يف تتبـاين  ولكنـها  األساسـي  اهليكـل  يف الثالثة املقترحات هذه كرتوتش .دةاجلو لضمان
   .اجلودة تقييم مارساتمل عرضها
 .يـة كندال حـصاء اإل هيئـة  ستعملهتـ  الـذي  اجلـودة تقييم   إطار إىل األول املقترح ويستند  - ٤٣
 النــواتج، قحتقيــ حنــو أساســاً موجــه اجلــودة بــضمان املتعلقــة املمارســات يغطــي الــذي الفــرعو

 وتنـسيق  اجمليبني، اعتبارات خاص بشكل أيضاً يتضمن ولكنه النواتج، جودة أبعاد على ويركز
   .املؤسسية واملسائل ،الوطين اإلحصائي النظام
 النقــد لـصندوق  البيانـات  نوعيـة  تقيـيم  إطـار  منــوال نفـس  علـى  موجـه  الثـاين  واملقتـرح   - ٤٤

 الـشروط  حيـث  مـن  معـروض  اجلـودة  بـضمان  علقةاملت املمارسات يغطي الذي الفرعو الدويل،
 )العنـصر ( مـستوى  علـى  الـدويل  النقد صندوق إلطار للجودة اخلمسة واألبعاد للجودة املسبقة
 إدراجـه  ميكـن  مـا  بـشأن  التوجيـه  اإلطـار  هلذا اإلضافية املستويات تقدم سوفو .لتراتبيته الثاين
   .بسهولة تالتقييما حتديد النموذج هذا يتيح وسوف عنوان كل حتت
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 جمـال  يف املتبعة للممارسات األوروبية املدونة مثل نفسه بالقدر موجه الثالث واملقترح  - ٤٥
ــا يف معــروض اجلــودة بــضمان املتعلقــة املمارســات يغطــي الــذي والفــرع اإلحــصاء،  يتعلــق م
 اإلحـصائية،  العمليـات  وجـودة  املؤسـسية،  البيئـة ( الـثالث  اجملموعات يف عشر اخلمسة باملبادئ

 مــن املزيـد  يتـوافر  سـوف  الــدويل، النقـد  صـندوق  إطـار  حالــة يف وكمـا  ).اإلحـصائية  والنـواتج 
 شـكل  علـى  الـصدد،  هذا يف متوافراً، ويكون عنوان، كل حتت إدراجه ميكن ما بشأن التوجيه
 مراجعـة  عمليـات  حتديـد  أيـضاً  النمـوذج  يتيح وسوف املبادئ، هذه من بكل مرتبطة مؤشرات
   .بسهولة اتيمالتقي أو احلسابات

 حقيقيـة  أمثلـة  اجلـودة  تقييمل الوطين لإلطار التوجيهية املبادئ تتضمن أن املفترض منو  - ٤٦
 املرفـق  انظـر ( الوطنيـة  اإلحـصائية  املكاتـب  تـستعملها  الـيت  والتقييمـات  اجلـودة  أطر من مستقاة
 مكتـب  نمـ  كـبري  حـد  إىل املـضمون  يتنـوع  وقـد  .مـا  إلطـار  تمـل  احمل املـضمون  لتوضـيح  )الثاين

 إطارهــا، يف يعمــل الــيت والبيئــة ومــوارده، تطــوره، مرحلــة حــسب آخــر، إىل وطــين إحــصائي
 حتـسينات  إدخـال  إىل احلاجة تكون قد املثال، سبيل وعلى .اجلودة منظور من احلالية وشواغله

 مكتـب  يف لـيس  إمنا وطين إحصائي مكتب يف اجلودة على تؤثر رئيسية مسألة تالتشريعا على
 أجـل  من وطين إلطار عام منوذج كون سبب لتوضيح املثال هذا ويصلح .آخر ينوط إحصائي
   .عام إطار إنشاء حماولة من واقعية أكثر خياراً توجيهية مبادئ يتضمن اجلودة تقييم
ــي  - ٤٧ ــضاً وينبغ ــوفر أن أي ــادئ ت ــة املب ــار التوجيهي ــيمل وطــين إلط ــاد اجلــودة تقي  يف اإلرش
 ،العليـا  اإلدارة التزام كفالة قبيل من التنفيذ، موضع اإلطار هذا بوضع الكفيلة السبلب يتعلق ما

 األدوار وحتديــد ،)مــشروعاً ولــيس مــستمر برنــامج أي( األجــل طويــل التزامــاً اإلطــار واعتبــار
 .بــسهولة اجلــودة أدوات اســتعمال وإتاحــة بــاجلودة، املتعلقــة األهــداف ووضــع واملــسؤوليات،

 تعكــس حبيــث دوريــاً للتنقــيح اســتعماهلا، مواصــلة نــبجا إىل األطــر، هــذه ختــضع أن وينبغــي
   .حديثاً الناشئة باجلودة املتعلقة الشواغل

 الوطنيـة  لألطـر  توجيهيـة  ومبـادئ  عـام  منـوذج  إعـداد  وضـع  مبفهـوم  النهوض إطار يفو  - ٤٨
 بــشأن عــام اتفــاق هنــاك كــان إذا مــا حتديــد األمــر بــادئ يف الــضروري مــن اجلــودة، لــضمان
   :يلي مبا للقيام خرباء فريق إنشاء االتفاق، هذا دووج حال ويف فوائدها،
   ومضمونه؛ جالنموذ نطاق حتديد  )أ(  
  ؛حتديدهاو القائمة األطر مراعاة مع النموذج إعداد  )ب(  
  بذلك؛ القيام لدى اجلودة، عن موحدة مصطلحات وضع  )ج(  
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 املقترنـة  وجيهيـة تال بـادئ امل فيهـا  مبا املعارف، ونقل للتدريب استراتيجية وضع  )د(  
   .خمتلفة بيئات يف تعمل اليت الوطنية اإلحصائية املكاتب من مستقاة واقعية أمثلة مع
  

  للمناقشة نقاط  -رابعا   
   :يلي ما مناقشة إىل مدعوة اإلحصائية اللجنة  - ٤٩

 املكاتـب  إىل بالنـسبة  اجلـودة  تقيـيم ل وطين إطار على احلصول وفوائد تكاليف  )أ(  
   نية؛الوط اإلحصائية
 مرافقـة  توجيهيـة  ومبادئ اجلودة تقييمل الوطين لإلطار عام جمنوذ إعداد فوائد  )ب(  
  ؛لفرديةا أطرها وضع على الوطنية اإلحصائية املكاتب ملساعدة كوسيلة
 واملبـادئ  اجلـودة  لـضمان  الـوطين  لإلطـار  موحـد  منـوذج  لوضـع  املناسـبة  اآللية  )ج(  
 الثانيـة  دورهتـا  يف اعتمادهـا  أجـل  مـن  اإلحـصائية  جنـة الل علـى  تعـرض  لكـي  ،املرافقة التوجيهية
  .٢٠١١ مارس/آذار يف تعقد اليت واألربعني
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  األولرفق امل
  لضمان اجلودةمناذج لإلطار الوطين العام     

      
لكنـها ختتلـف يف طريقـة       ،  هليكـل األساسـي   تشترك النماذج املقترحة الثالثـة التاليـة يف ا          

  ).منوذج من كل ٣لفرع ا انظر(عرض إجراءات ضمان اجلودة 
  

  ١القتراح ا    
  بل هيئة اإلحصاء الكنديةاملعتمد من ِقاستنادا إىل إطار ضمان اجلودة     

  مقدمة  -  ١  
  احلاجة إىل إدارة اجلودةاليت تنشأ عنها  والقضايا الرئيسية الراهنةالظروف   •  
  مزايا إطار ضمان اجلودة  •  
  لإلحصاء  املعتمدة من ِقبل مكاتب أخرىطرالعالقة مع السياسات واالستراتيجيات واأل  •  
  )انظر أدناه (إطار ضمان اجلودةمضمون   •  

  
  أدواهتامفاهيم اجلودة و  -  ٢  

   القائمة فيما يتصل باجلودةالسياسات والنماذج واألهداف واإلجراءات  •  
  ضمن جمموعة األدوات املتصلة باجلودة املكانة اليت حيتلها :إطار ضمان اجلودةدور   •  

  
  إجراءات ضمان اجلودة  -  ٣  

الدراســات االستقــصائية لقيــاس  :املــصلحةأصــحاب بــني املــستعملني وإدارة العالقــات   •  
  ، واجملالساستقاء ردود الفعل، وآليات املستعملنيرضا مدى 

  الربوتوكوالت واملعايري: تنسيق النظام اإلحصائي الوطين  •  
   التخطيط، وحتليل البياناتاتعملي استعراض الربامج، و:أمهية اإلحصاءاتإدارة   •  
  وسياسة التنقيح ومراقبة اجلودة، ،دقةال وتقييم ،تصميمال :دقةالإدارة   •  
واعتمـاد إصـدارات    ،  تقـدمي تـواريخ اإلصـدار      : باملواعيـد  والتقيـد  حسن التوقيـت  إدارة    •  

  أولية وإصدارات هنائية
ــصاءات   إدارة   •   ــى اإلحـ ــة احلـــصول علـ ــتج،  :إمكانيـ ، النـــشرممارســـات و تعريـــف املنـ

  البحث ومرافق
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ــة تفــــسريهاإدارة   •   ــاهيم:وضــــوحها/إمكانيــ ــاليب، واملــــصادر، املفــ وإبــــالغ  ، واألســ
  املستعملني باجلودة

   واألساليب، املعايري، واملواءمة بني املفاهيم: للمقارنةتها وقابليهاإدارة متاسك  •  
  ة وحسن التوقيت األمهية والدقسيما ال :النواتججودة يف إدارة املفاضالت   •  
واإلبقـاء  واحلـد منـها،   قيـاس عـبء االسـتجابة    : مـع مقـدمي اخلـدمات     عالقات  الإدارة    •  

  على معدل االستجابة
   العامة املعايري، والسجالت، والسياسات: اإلحصائيةاهلياكل األساسيةإدارة   •  
ــية إدارة   •   ــسيةاهلياكــل األساس ــشفافية واالســتقاللية   : املؤس  املهنيــة  الــسرية واألمــن وال

  واحلياد واملوضوعية
  فيما يتصل باجلودة :إدارة البيانات الوصفية  •  

  
  تقييم اجلودة  -  ٤  

لوحـة  /مقيـاس و،  وتوليفهـا  ها وحتليل ها حتديد املؤشرات املركبة ومجع    :مؤشرات اجلودة   •  
  ملتابعة اجلودة

  وضعها ورصدها :أهداف اجلودة  •  
 اجلـودة، ومراجعـة     ومراجعـة واستعراض األقـران،    التقييم الذايت،   : تقييم اجلودة برنامج    •  

  اعتمادهاواجلودة 
  

  إدارة وحتسني اجلودة واألداء  -  ٥  
ــيط:إدارة األداء  •   ــدة، وإدارة     ، التخطـ ــات اجليـ ــادل املمارسـ ــاءة، وتبـ ــة والكفـ  والتكلفـ

  التغيري، وإدارة املخاطر
 وإعـداد لتـدريب،   او ختطيط املوارد، وحتديد احتياجات التوظيف       :التوظيف والتدريب   •  

   وتنظيمهادورات تدريبية
  يف إطار ميزانيات التشغيلمستمرة  ثقافة اجلودة، :التحسني املستمربرنامج   •  
التـصميم،   ومبـادرات إعـادة   ،اجلـودة واألداء مـن أجـل املفاضـالت يف     : هياكل اإلدارة   •  

  اجلودة نتائج تقييمات استنادا إىل
  

  استنتاج  -  ٦  
  موجز املزايا  •  
   إىل املبادئ التوجيهية وخطط التنفيذشارةإ  •  
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  ٢االقتراح 
  استنادا إىل إطار تقييم جودة بيانات صندوق النقد الدويل    

  مقدمة  -  ١  
  احلاجة إىل إدارة اجلودةاليت تنشأ عنها  والقضايا الرئيسية الراهنةالظروف   •  
  مزايا إطار ضمان اجلودة  •  
 املعتمــــدة مــــن قبــــل مكاتــــب  ت واألطــــرالعالقــــة مــــع الــــسياسات واالســــتراتيجيا   •  

  لإلحصاء أخرى
  )انظر أدناه (إطار ضمان اجلودةمضمون   •  

  
  أدواهتامفاهيم اجلودة و  -  ٢  

   القائمة فيما يتصل باجلودةالسياسات والنماذج واألهداف واإلجراءات  •  
  دةضمن جمموعة األدوات املتصلة باجلو املكانة اليت حيتلها :إطار ضمان اجلودةدور   •  

  
  ) أ(ةإجراءات ضمان اجلود  -  ٣  

  لجودةل األساسية الشروط  •  
  البيئة القانونية واملؤسسية  •  
  املوارد  •  
  األمهية  •  

  ضمانات السالمة  •  
  املهنية  •  
  الشفافية  •  
  املعايري األخالقية  •  

  سالمة املنهجيةال  •  
  تعاريفالفاهيم وامل  •  

_________________ 
 إطـار تقيـيم بيانـات صـندوق النقـد           انطالقـا مـن   مزيد من التوجيه بشأن املضمون احملتمل هلذا الفـرع          ميكن احلصول على      ) أ(  

 .الدويل
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  النطاق  •  
  التصنيف والتقسيم  •  
  لتسجيلاأساس   •  

  الدقة واملوثوقية  •  
  مصادر البيانات  •  
   اإلحصائيةالتقنيات  •  
  هاوالتحقق من  اإلحصائيةوالنواتجتقييم البيانات الوسيطة   •  
   التنقيحيةالدراسات  •  

  الصالحية  •  
  وحسن التوقيتالدوري التواتر   •  
  االتساق  •  
  قيحالسياسة العامة واملمارسة يف جمال التن  •  

  إمكانية احلصول على اإلحصاءات  •  
  لى البياناتإمكانية احلصول ع  •  
  إمكانية احلصول على البيانات الفوقية  •  
  للمستعملنيتقدمي املساعدة   •  

  
  تقييم اجلودة  -  ٤  

لوحـة  /مقيـاس و،  وتوليفهـا  ها وحتليل ها حتديد املؤشرات املركبة ومجع    :مؤشرات اجلودة   •  
  ملتابعة اجلودة

  وضعها ورصدها :داف اجلودةأه  •  
 اجلـودة، ومراجعـة     ومراجعـة التقييم الذايت، واستعراض األقـران،      : تقييم اجلودة برنامج    •  

  اعتمادهاواجلودة 
  دراسات استقصائية لقياس مدى رضا املستعملني  •  
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  إدارة وحتسني اجلودة واألداء  -  ٥  
ــيط:إدارة األداء  •   ــادل امل  ، التخطـ ــاءة، وتبـ ــة والكفـ ــدة، وإدارة   والتكلفـ ــات اجليـ مارسـ

  التغيري، وإدارة املخاطر
 وإعـداد التـدريب،   و ختطيط املوارد، وحتديد احتياجات التوظيف       :التوظيف والتدريب   •  

   وتنظيمهادورات تدريبية
  يف إطار ميزانيات التشغيلوالتحسينات  ثقافة اجلودة، :التحسني املستمربرنامج   •  
ــياء لــصاحل أشــياء أهــم    التــضحيةمــن أجــل  : هياكــل اإلدارة  •    ،اجلــودة واألداءيف  بأش

  اجلودة نتائج تقييمات استنادا إىلتصميم، الومبادرات إعادة 
  

  استنتاج  -  ٦  
  موجز املزايا  •  
   إىل املبادئ التوجيهية وخطط التنفيذإشارة  •  
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  ٣االقتراح 
  استنادا إىل املدونة األوروبية للممارسات املتبعة يف جمال اإلحصاء    

  مقدمة  -  ١  
  احلاجة إىل إدارة اجلودةاليت تنشأ عنها  والقضايا الرئيسية الراهنةالظروف   •  
  مزايا إطار ضمان اجلودة  •  
  لإلحصاء  املعتمدة من ِقبل مكاتب أخرىالعالقة مع السياسات واالستراتيجيات واألطر  •  
  )انظر أدناه (إطار ضمان اجلودةمضمون   •  

  
  اأدواهتمفاهيم اجلودة و  -  ٢  

   القائمة فيما يتصل باجلودةالسياسات والنماذج واألهداف واإلجراءات  •  
  ضمن جمموعة األدوات املتصلة باجلودة املكانة اليت حيتلها :إطار ضمان اجلودةدور   •  

  
  ) ب(ةإجراءات ضمان اجلود  -  ٣  

  إدارة البيئة املؤسسية  •  
  االستقاللية املهنية  •  
  والية مجع البيانات  •  
  فاية املواردك  •  
  سرية اإلحصاءات وأمنها  •  
  احلياد واملوضوعية  •  

  إدارة العمليات اإلحصائية  •  
  املنهجيةسالمة   •  
  جراءات اإلحصائيةمالءمة اإل  •  
   املتصلة باجمليبنياالعتبارات  •  
  ملواردااستخدام فعالية   •  

_________________ 
املدونة األوروبية للممارسـات املتبعـة   انطالقا من ميكن احلصول على مزيد من التوجيه بشأن املضمون احملتمل هلذا الفرع       ) ب(  

 .يف جمال اإلحصاء
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   اإلحصائيةالنواتجإدارة   •  
  األمهية  •     
  وقيةالدقة واملوث  •     
   والتقيد باملواعيدحسن التوقيت  •     
  ملقارنةا وقابلية االتساق  •     
  إمكانية احلصول على اإلحصاءات ووضوحها  •     

  
  تقييم اجلودة  - ٤

لوحـة  /مقيـاس و،  وتوليفهـا  ها وحتليل ها حتديد املؤشرات املركبة ومجع    :مؤشرات اجلودة   •  
  ملتابعة اجلودة

  وضعها ورصدها :أهداف اجلودة  •  
 اجلـودة، ومراجعـة     ومراجعـة التقييم الذايت، واستعراض األقـران،      : تقييم اجلودة برنامج    •  

  اعتمادهاواجلودة 
  دراسات استقصائية لقياس مدى رضا املستعملني  •  

  
  إدارة وحتسني اجلودة واألداء  -  ٥  

ــيط:إدارة األداء  •   ــدة، وإدارة     ، التخطـ ــات اجليـ ــادل املمارسـ ــاءة، وتبـ ــة والكفـ  والتكلفـ
  غيري، وإدارة املخاطرالت

 وإعـداد التـدريب،   و ختطيط املوارد، وحتديد احتياجات التوظيف       :التوظيف والتدريب   •  
   وتنظيمهادورات تدريبية

يف إطــار ميزانيــات والتحــسينات املــستمرة  ثقافــة اجلــودة، :التحــسني املــستمربرنــامج   •  
  التشغيل

، اهلندســة ومبــادرات إعــادة ،داءاجلــودة واألمــن أجــل املفاضــالت يف : هياكــل اإلدارة  •  
  اجلودة نتائج تقييمات استنادا إىل

  استنتاج  -  ٦  
  موجز املزايا  •  
   إىل املبادئ التوجيهية وخطط التنفيذإشارة  •  
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  الثايناملرفق 
  يف هيئة اإلحصاء الكنديةإطار ضمان اجلودة     

      
  مقدمة  -أوال   

، مـشبوهة  املعلومـات    أضـحت إذا  و. ديـة هليئـة اإلحـصاء الكن    اجلودة هي السمة املميزة       - ١
ــة فــإن ذلــك مــن شــأنه أن يــشكك يف    ــها بوصــفها مــصدر وأن يقــوض مــصداقية الوكال  امسعت

. تـضطلع بـدور مركـزي     إدارة اجلـودة    فـإن   ،  مـن مث  و. املوثوقـة  للمعلومـات    ا وموضوعي مستقال
. نـامج يتجـزأ مـن إدارة كـل بر      وجـزء ال   املؤسـسات  عنـصر هـام مـن عناصـر إدارة           وهي مبثابـة  

 اإلدارة املاليــة، جانــب مــن جوانــب إدارة علــى غــرار، بــل هــي ليــست وظيفــة مــستقلة، وهــي
  . مجيع الربامجمعاجلتها على نطاقالوكالة اليت ينبغي 

إدارة اجلـودة طائفـة واسـعة مـن اآلليـات والعمليـات الـيت تعمـل علـى خمتلــف          وتـشمل    - ٢
فعاليـة هـذا اإلطـار علـى        تتوقـف    وال. ومـة وعلى نطاق املنظ  الوكالة  برامج  املستويات يف مجيع    

 وعلــى تــدابري عديــدة مترابطــةاملترتــب علــى  اجلمــاعي األثــر علــى منفــردة، بــلآليــة أو عمليــة 
ــآزر   مــا ــها مــن ت ــدابري علــى   . يوجــد بين ــة و وتعتمــد هــذه الت افز لــدى واحلــعلــى املــصاحل املهني

كمـا أهنـا تؤكـد علـى        . الءالعمـ وسيلة لتلبيـة احتياجـات      كتعزز بعضها البعض    وهي  . املوظفني
  .املهنية املوضوعية للوكالة وعلى اهتمامها جبودة البيانات

ويرد مزيـد مـن التوضـيح بـشأهنا يف املبـادئ            ( مثانية مبادئ توجيهية     وتكمن وراء ذلك    - ٣
  ):التوجيهية املتصلة باجلودة

   وليست مطلقة،اجلودة نسبية  •  
   األبعادةودة متعدداجل  •  
   يف ضمان اجلودةيقوم به كل موظف دورل  •  
  ألفرقة املشاريعهنج هي اتباع ودة اجلتحقيق التوازن بني أبعاد خري وسيلة ل  •  
  اجلودة يف كل مرحلة من مراحل العمليةإدماج جيب   •  
  دداحمللربنامج ل تدابري ضمان اجلودة وفقا تكييفجيب   •  
  ودة البياناتاملستعملون على علم جبجيب أن يكون   •  
  يف طليعة مجيع األنشطةاجلودة أن تكون جيب   •  
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. املـوظفني يف املعارف واخلربات واحلوافز لدى      دارة اجلودة   إل العوامل الرئيسية    وتتمثل  - ٤
عليهم أن يكونـوا مـدركني     ولكن   ،من الناحية الفنية  ينبغي فقط أن يكون املوظفون خرباء        وال

، ومـن مث . لتحقيـق أهـداف اجلـودة     إجـراءات  علـى وضـع وتنفيـذ        ينلقضايا اجلودة وقادر  أيضا  
اسـتقدام املـوظفني   يف ذلـك   ، مبـا استقدام املوظفني وتطويرهمجيري التركيز بشكل خاص على      

مـسارات  ، وخطـط    واإلرشادرئيسية،  الهنية  امل جل الفئات  مهاراهتم بني    برتب مبتدئني وتطوير  
، يتعلــق بالتــدريب  فيمــاوالــسياسة العامــة واإلطــار، التطــور الــوظيفي بالنــسبة للفئــات الرئيــسية

الـيت تتـوج بـشهادات، وبرنـامج عمليـات          ربامج  الـ تخصصة، و املدراسية  الدورات  يف ذلك ال   مبا
وبرنــامج املكافــأة والتقــدير ملــديرين، التطــوير لفائــدة ا، وبــرامج االنتــداب يف إطــار املؤســسات

  .املقدم من معهد التدريب التابع هليئة اإلحصاء الكندية
منــذ ألبعــاد الــستة للجــودة الــيت تــنص عليهــا هيئــة اإلحــصاء الكنديــة  وميكــن وصــف ا  - ٥

وهـي دومـا مـن االعتبـارات      مبعىن أهنا متيل إىل التغـيري بـبطء نـسبيا،     ساكنةسنوات عديدة بأهنا    
 ديناميـة ببعـض جوانـب اجلـودة    وتتسم . )٢ انظر الفرع  ( إدارة اجلودة  اليت جتري مراعاهتا لدى   

الوكالـة وختـضع لـتغريات      تـشتغل فيهـا     ثيقـا بالبيئـة اخلارجيـة الـيت          ارتباطـا و   حيث ترتبط ،  أكرب
  .)٣ انظر الفرع(اهتمام خاص بهذه العناصر حتظى و. البيئةبتغري سريعة 

  
  عناصر ثابتة للجودة  - ياثان  
  الصالحية   - ألف   

 .احتياجــات املــستخدمنيهبــا الدرجــة الــيت تلــيب صــاحلة بملعلومــات اإلحــصائية تكــون ا  - ٦
، )ةالـشامل  الـصالحية (لربنـامج اإلحـصائي الـشامل       صـالحية ا   : مـستويني  من لنظر إليها  ا وميكن

الوكالـة الكنديـة لإلحـصاء يف    الـذي يواجـه   تحدي اليتمثل و .استقصائية  كل دراسة صالحيةو
ــة   ــرأي واملوازن ــيم ال ــد تكــون  حتياجــاتالبــني اتقي ــيت ق ــضاربة، ال لمــستخدمني احلــاليني  ، لمت

 يف ضــوء املــوارد ،ستقــصائية الفرديــةالاات دراســوالتــصميم الربنــامج ب لــقمــا يتعواحملــتملني في
كـل  مـن خـالل    الوكالة ككل، و ستنتجهاحتديد املعلومات اليتالصالحية  إدارة  وتعين  . املتاحة

ــةستقــصائيةالاات دراســواحــدة مــن ال  ــرار ، وا الفردي ــتعني  خيــتص بــ  مــا فيختــاذ ق ــيت ي املوارد ال
االحتياجــات تتطــور مــع  أن  فبمــا، وباإلضــافة إىل ذلــك .يستقــصائختصيــصها لكــل برنــامج ا 

 اســتقاء آراء مــن خــالل االستقــصائيةربامج للــستمر مــرصــد القيــام بجيــب لــذا مــرور الوقــت، 
كمـا جيـب، خـالل    املستخدمني وأصـحاب املـصلحة، واسـتعراض الربنـامج، وحتليـل البيانـات،        

  .التعديالت املناسبةإجراء وعملية الرصد هذه، 
لجـان  ال و ،إلحـصاء اجمللـس الـوطين ل     علـى الرئيـسية    آليـات اسـتقاء املعلومـات     تمل  تشو  - ٧
ثنائيـــة مـــع اإلدارات  الترتيبـــات الستـــشارية املهنيـــة يف جمـــاالت االختـــصاص الرئيـــسية، و    الا
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، اترا الـوز  وكـالء  والـربامج مـع      ات الـسياس  ة، ومناقـش  ةريكـب الوالوكاالت االحتاديـة الرئيـسية      
جلانـه  ومستوى االحتاد واملقاطعـات     على   اإلحصائية   اتلسياسملعين با ااجمللس االستشاري   مع  و

 ورصـد مبيعـات املنتجـات       ، رجـال األعمـال، وحبـوث الـسوق        رابطـات االتصال مع   والفرعية،  
 ، وإجـراء مناقـشات مـع املـستخدمني احملـتملني، واملكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة                 عليها والطلبات
  . واملنظمات الدوليةاألخرى

ستطيع تــحتديــد األســئلة الــيت ال  و.الــصالحية يــيمحتليــل البيانــات أداة قيمــة يف تقعـد  يو  - ٨
اسـتخدام   كمـا أن     .رز الثغـرات ونقـاط الـضعف يف النـواتج          يبُـ  ليهـا منتجات البيانات اإلجابة ع   

 البيانــات الــواردة مــن مــصادر خمتلفــة  توحيــد مثــل نظــام احلــسابات القوميــة ل ،األطــر التحليليــة
اخلــاص بالوكالــة نــشط التحليــل الــداخلي البرنــامج ويتلقــى  . عنــصر مهــموهــ ها،والتوفيــق بينــ

، نياب اخلـارجي تَّـ العمل التحليلي املشترك مع الكُ    والدعم من خالل برامج الزماالت الدراسية،       
ــان ال     و ــة، وجلـ ــيع معينـ ــو مواضـ ــة حنـ ــات املوجهـ ــتعراض البيانـ ــق،اسـ ــات توفيـ ــز البيانـ   ومراكـ

 .البحوثب املتعلقة

عمليـة  فإن  ضعف الربنامج،   أوجه  علومات عن احتياجات املستخدمني و    ا بامل وبتزويده  - ٩
تغـيريات يف  مـن   ؤهقرار بشأن ما سـيتم إجـرا   الطار الختاذ   اإلوفر  تالتخطيط على املدى الطويل     

مــن ميزانيــة يف املائــة  ٩٠ حيــث أن، هنــاك قيــود لكــن و.برنــامج الوكالــة مــن ســنة إىل أخــرى
ساسـية  أتـوفر معلومـات     والـيت   ،  التقديريـة  غـري  اجلاريـة    ئيةتقصاالسللدراسات ا الوكالة مكرس   

القـوانني الـصادرة    مـن    عـشرين    حـوايل حتياجات التـشريعية والتنظيميـة احملـددة يف         الأو تليب ا  /و
ــان  ــايل، ف.عــن الربمل ــة يجــب إجيــاد اســتجابات  وبالت ــى الوكال الحتياجــات الناشــئة حــديثا  ا عل

مـن  أو  تقديريـة،   غـري ال   ئيةالستقـصا فرهـا الدراسـات ا    الـيت تو  كفـاءات   ال خـالل لمعلومات من   ل
ــه املــوارد مــن    ــة، وئيةالستقــصاالدراســات اخــالل إعــادة توجي ــاع  / التقديري أو عــن طريــق إقن

  .لالزملتمويل ابتوفري ا )دراليةيال سيما عمالء احلكومة الف(املستخدمني 
  

  ة قَّالِد  - باء   
 بـشكل  ،املعلومـات  هبـا تلـك   صفتـ  الـيت  الدرجـة بة يقـ  املعلومات اإلحـصائية دق    تكون  - ١٠

لخطــأ يف التقــديرات   ل وفقــا  عــادةً الِدقَّــة    وُتَميَّــز .هالقياســ ت ممُِّصــ الــيت  الظــواهر  ، صــحيح 
طـأ  اخل( تبـاين  وال )نـتظم اخلطـأ امل  ( الحنيـاز  ا ، إىل عنصرين، مهـا    تقليديا، وهي تنقسم،    اإلحصائية

تتطلــب إدارة الدقــة اهتمامــا و .خطــأل لمــصادر الرئيــسية احملتملــةلل وفقــاف َصــُتوو، )عــشوائيال
  . االستقصائيةوتنفيذ وتقييم الدراسة تصميم  مراحلأثناءخاصا 
  :على ما يليدقة الالتدابري املتخذة لتعزيز تشتمل فيما يتعلق بالتصميم، و  - ١١
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ــة  هت  )أ(   ــة بيئـ ــشروع إلدارةيئـ ــ املـ ــوع،  مبـ ــوظفني متخصـــصني يف املوضـ شاركة مـ
  النظم؛ واملنهجية، والعمليات و

املتخصــصة ومراكــز الــدعم ألداء وظــائف معينــة، وعلــى وجــه    املــواردتــوفري   )ب(  
  ، وحتليل البيانات؛ة املومسيالت، والتعديبياناخلصوص، تصميم واختبار االست

ملـوظفني  مـن ا   إقليميـة  شـبكة    وإنـشاء قر،  بـامل  ني عمليات مركـزي   يموظفتوفري    )ج(  
  ت وجتهيزها؛ إلجراء عمليات مجع البيانا امليدانيني
ــترداد   )د(   ـــ ااسـ ــاليف الداخلي ــة   ،ةلتكـ ــة احلقيقيـ ــرارات اللعكـــس الكلفـ ــاذ القـ  ختـ
  التصميم؛ب املتعلقة

   .لتصميمل ة املؤسسياتستعراضال األقران وااتاستعراض  )هـ(  
 هـا  ومعايريا بالتفـصيل سياسـاهت  )٢٠٠٣(الوكالـة  الصادرة عن  إرشادات اجلودة   وتبني    - ١٢

املـسح واسـتخدام    أُطـر   غطي املفاهيم والتعاريف وتصميم االسـتبيانات و       تُ  اليت اوأفضل ممارساهت 
 والتعامـل مـع عـدم       لردود، وتأمني ا  اتتقديرحتديد ال سجل األعمال التجارية، وأخذ العينات و     

  .تقييمال و،نشرال املومسية، وعديالتاإلجابة، والت
 مرحلــة أثنــاء صائيةالدراســة االستقــيف صــلب عمليــات التنفيــذ آليــات رصــد وُتــدرج   - ١٣

ي مـشاكل تنـشأ    أل،  احلـال صحيح، يف   الترصد و ال )أ( :ن من املعلومات  انوعوُيطْلَب   .التصميم
التـصميم علـى النحـو      قـد مت تنفيـذ       تقيـيم مـا إذا كـان         )ب( دراسة االستقصائية؛ خالل تنفيذ ال  
تفادة  الـدروس املـس    هـي ، ومـا    املـشاكل  تتـسبب يف   بعـض اجلوانـب      تما إذا كان  واملخطط له،   

  .التنفيذيةالنظر ة وجهمن 
تـسجيل   جيـب  هدقة أيضا أحد االعتبارات اهلامة يف مرحلة التـصميم، ألنـ     التقييم  وبعد    - ١٤

تعــدد تتــسم بدقــة ال  أناومبــ .االستقــصائية الدراســة أثنــاء إجــراءالكــثري مــن املعلومــات املطلوبــة 
  مـن الدراسـات االستقـصائية      بكـل واحـدة   خيارات بشأن أهم املؤشـرات      فينبغي اختاذ   األبعاد،  

تقـديرات  النتج اآلالف مـن     حيث أن كل دراسة استقصائية تُ     ف،   وباإلضافة إىل ذلك   .على حدة 
  قـصر  كبرية من التقـديرات، أو    الألعداد  ا دقة   تبيان طريقة عامة ل   فينبغي، إما استخدام  ختلفة،  امل
  .ؤشرات على تقديرات رئيسية معينةامل

لـذا،  علـى درجـة عاليـة مـن التقنيـة،           سائل املتعلقة بالتقييم تكـون      املالعديد من   مبا أن   و  - ١٥
  : ما يليوتشمل اخليارات.  بالغ األمهيةأمرهو استعراض مستقل فإن إجراء 

  داخليةجلان استشارية إىل  التقنية سائلإحالة امل  •  
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   معهااملكاتب اإلحصائية الوطنية األخرى وتبادل اخلربات تعراض ممارساتسا  •  
  الدوليةلمنظمات التابعة لشاركة يف األفرقة العاملة امل  •  
  ةملسائل التقنية واحللول املقترحة يف االجتماعات املهنياعرض   •  
إال أهنـا   يف سـياق الدقـة       وصـف التـدابري املبينـة يف الفقـرات الـواردة أعـاله            مت  يف حني   و  - ١٦

  .ت والتماسكيوقتلاُحسن نوعية، وخصوصا للخرى األوانب اجلتساعد أيضا على تعزيز 
  

  سن التوقيتُح  - جيم   
أو هنايـة   (توقيت املعلومـات إىل طـول الفتـرة الزمنيـة بـني النقطـة املرجعيـة                 ُحسن  شري  ي  - ١٧

مد أهـداف   َتْس وتُ . للمستخدمني توافر تلك املعلومات   باملعلومات و  ذات الصلة  )الفترة املرجعية 
 ظـل  الفتـرة الـيت ت     علـى وجـه اخلـصوص،     و،  الحيةالـص  املتعلقـة ب   عتبـارات الت من ا  يوقتالُحسن  

ر يُّـ َغعـدل التَ مل تبعـا   وختتلف تلـك االعتبـارات   .حتقيق أغراضها الرئيسية  يف  مفيدة  فيها  املعلومات  
  . القياس، وسرعة استجابة املستخدم ألحدث البياناتواترتو الظواهر اليت جيري قياسها، يف
نطـوي علـى مقايـضات مـع الدقـة          ي، وغالبـا مـا      يت قـرار تـصميم    يـ وقتالويعترب ُحـسن      - ١٨

، ، ولكنـه يف الواقـع     توقيت لـيس هـدفا غـري مـشروط        السن  ُحفإن التحسُّن يف     عليه،و .والتكلفة
مـن  فعالوة على ذلـك،      و . الزمن لتوفري اإلنذار من التدهور     ورع مر م يتم رصدها    ةما ه خاصية
التقـدمي   علـى    اعـود  ت أكثـر ن  و املـستخدم  عندما يـصبح  ت  يوقتالُحسن  توقعات  ترتفع  ن  أاملرجح  
  .لتكنولوجيال ينتشارال ااألثراخلدمات، وذلك بفضل  ميع أشكالجلالفوري 

تـواريخ  عـن  عـالن يف وقـت مبكـر جـدا     علـى اإل توقيـت  ُحسن المل آليات إدارة   توتش  - ١٩
  .تقديرات األولية، واالستفادة املثلى من التكنولوجيا احلديثةالاإلصدار، وإصدار 

  
  ولإمكانية احلص  - دال   

للمــستخدمني هبــا علومــات إىل الــسهولة الــيت ميكــن  املتــشري إمكانيــة احلــصول علــى  و  - ٢٠
هــي و .مها إىل بيئــة العمــل اخلاصــة هبــ نقلــ، واموقعهــوحتديــد ،  تلــك املعلومــاتمعرفــة وجــود

ــ ــة   شملتـ ــدى مالءمـ ــمـ ــيلة الشكل أو الـ ــن  وسـ ــيت ميكـ ــن خالهلـــ الـ ــي  امـ ــصول علـ تلـــك  احلـ
  .وتكلفتها ،املعلومات

أهـم   ديـ حد، بت يـصال اإل ونظـم    ؤسـسي، نطـاق امل  على ال واسع  النشر  السياسات  وم  قتو  - ٢١
ن جـودة البيانـات     عـ إبـالغ املـستخدمني     علـى   مل الـسياسات    توتـش  (صولاحلـ جوانب إمكانية   

 املعلومـات   جعـل  يفسـتراتيجية النـشر     اوتتمثل   .) اإلعالمية  املنتجات ات، واستعراض تهاومنهجي
مبـا يف   ( اإلعـالم وسـائل   مـن    يـد عدالان مـن خـالل      باجملـ متاحـة   س  من النا واسعة   شرحية   اليت هتم 
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 فـرض   يـتم  يف حـني     ) واملكتبـات  ،اإلنترنت، ومراكـز بيانـات البحـوث      شبكة  ذلك الصحافة، و  
ــة طلــب عامــة اجلمهــور للحــصول علــى        رســوم علــى املنتجــات واخلــدمات الــيت تتجــاوز تلبي

   :نشر األساسية هي ووسائل ال.ساسيةاألعلومات امل
، وُتمثِّـل خـط   الوكالةيت تصدرها نشرة الرمسية الال، وهي (The Daily)اليومية   )أ(  
وقفــة يف ، الشــاماستعراضــا عامــا تــوفر هــي  واجلمهــور، واإلعــالمألول مــع وســائل اتــصاهلا ا
  لمعلومات اجلديدة املتاحة؛ ل ،واحدة

ــة     )ب(   ــات وكال ــدة بيان ــةاإلحــصاءقاع ــات   وهــي  ، الكندي ــع البيان ــستودع جلمي م
  املتاحة للجمهور؛ 

  ؛رئيسيةدخول الالنقطة بشبكة اإلنترنت بوصفه  الكندية اإلحصاءموقع وكالة   )ج(  
   .برنامج واسع النطاق من املنشورات والتقارير التحليلية جملموعات حمددة من الزبائن  )د(  

 لمكتبـات يف لأن مجيـع املنتجـات متـوفرة    بـ ة ييضمن برنامج مكتبات اإليداع احلكوم   و  - ٢٢
املعلومات باهتمام خاص حيث أهنـا      من  حظى احتياجات اجملتمع التحليلي     ُت و .مجيع أحناء البالد  

حـصاءات  اإلنظر إىل أن قـانون   وبـال .كثريا مـا تتطلـب الوصـول إىل سـجالت البيانـات الفرديـة            
 إىل قــد تــؤدي ، متاحــة يف أي شــكل مــن األشــكال ، ســجالت فرديــةعمــلمينــع الوكالــة مــن 

  :مفتوحة يارات التاليةلذا فإن اخلد، تعرف على أفراال
   حلماية السريةاليت مت متحيصهااالستخدام العام، و ذات إنتاج ملفات البيانات املتناهية الصغر  •  
 ني اخلــارجينيلمحللــل امــن خالهلــ الســترجاع املعلومــات ميكــن صــصةخمخدمــة وفري تــ  •  

   املتناهية الصغرتللبياناالسترجاع من قاعدة داخلية سرية ل طلبات خاصة ميتقد
    اإلحصاءأدائه القسم مبوجب قانونبعد التعاقد مع حملل خارجي   •  
    اإلحصاءقانونمعينة من يف إطار أحكام   البيانات املتناهية الصغربادلت  •  

 
  تفسريالقابلية لل  - هاء  

ء أن يـسا ميكـن  الـيت   أو هـا،  ميكـن للمـستخدمني فهم      ال املعلومات اإلحصائية الـيت   تعد    - ٢٣
ــ ــسهولةافهمه ــري ذات  ، ب ــةغ ــرِّض وميكــن أن ُت،قيم ــسؤوليةل َع ــةلم ــة   و. القانوني تتجــسد قابلي

البيانـــات ب يهـــا إلريشـــالـــيت أ تـــوافر املعلومـــات التكميليـــة،  يفتفـــسريللحـــصائية إلملعلومـــات اا
ــشكل مناســب    والوصــفية،  ــات ب ــسري واســتخدام املعلوم ــة لتف ــشمل  .الالزم ــك وي ــاهيم ذل املف

، وطـرق مجـع البيانـات وجتهيزهـا،          اليت تـشكل األسـاس هلـا       تصنيفات املستخدمة واملتغريات وال 
 املنهجيـة أيـضا مبثابـة       اتفيصـ  كمـا تعمـل تو     . دقة املعلومـات اإلحـصائية     مقاييسومؤشرات أو   
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ــة      دقــةمؤشــرات  بديلــة، ممــا يتــيح للمــستخدم تقيــيم مــا إذا كانــت الوســائل املــستخدمة علمي
  . أم ال بعنايةةنفذموموضوعية و

ن جـودة البيانـات     عـ إبـالغ املـستخدمني     بـشأن    الكندية   اإلحصاء سياسة وكالة    وتقدم  - ٢٤
 جهــٍد ويلــزم بــذل .مبــادئ توجيهيــة لتــوفري بيانــات وصــفية ذات جــودة ومنهجيــة ،تــهاومنهجي
 املـــصطلحات اخلاصـــة ا هاال حتجبــ والبيانــات الوصـــفية مفهومـــة،  تكـــون  لـــضمان أن خــاصٍ 

  .مستكملة و،داخليةال
، فهـي    للمـستخدمني  إضـافية  ساعدة املعلومـات مـ    تإلصـدارا  التعليقات املرافقة    وفرتو  - ٢٥

يكـون   وتزيـد مـن احتمـاالت أن         ،ديـد اجلصـدار   الـيت يتـضمنها اإل    تركز علـى الرسـائل األوليـة        
 وإذا كـان    .ا وصـحيح  ال وسـائل اإلعـالم للجمهـور واضـح        بَـ لتفـسري مـن قِ    من ا املستوى األول   

لبيانـات اخلاصـة    لطـري   اخلتفسري  ال سوء   على ةجابباإلعلنا  تقوم  الة  ، فإن الوك  ذلك عكس   األمر
  .هدحضب أو ا،هب

  
  االتساق  - واو   

 ، بينـها وبـني   حانجـ ب هبا اجلمع، املعلومات اإلحصائية الدرجة اليت ميكن      اتساق  عكس  ي  - ٢٦
يــشمل اتــساق البيانــات  و.إطــار حتليلــي واســع النطــاق األخــرى ضــمن املعلومــات اإلحــصائية 

 بـني   التـساق ، وا بـنفس اللحظـة الزمانيـة     الـصلة   ذات  تغريات املختلفة   امل بني   التساقحصائية ا اإل
االتـساق،  ال يعـين    و .الـدويل االتـساق    كمـا يـشمل    خمتلفـة،     يف حلظـات زمانيـة     املـتغريات نفس  

  .كاملالعددي التساق اال ،بالضرورة
 واسـتخدام   وضـع  يفاألول  هج   يتمثل الن  .التساقملية إلدارة ا  اج تك ُهستخدم ثالثة نُ  ُتو  - ٢٧

 واهلدف مـن ذلـك هـو ضـمان أن تكـون أهـداف        .معيارية أطر ومفاهيم ومتغريات وتصنيفات   
جيـري  الـيت  لكميـات  تكـون ل ، وأن ة ثابتـ ات املـصطلح  وأن تكـون  القياس متناسقة عرب الربامج،     

مـاد معـايري   املقارنة الدولية مـن خـالل اعت    ويتم تناول    .بعضها البعض ب عالقات معروفة    هاريقدت
  .دتجِ ُوإن ،دولية
تـضارب   إىل إدخـال ال    ُتـؤدي  التأكد من أن عمليات القيـاس ال         يفالنهج الثاين   ويتمثل    - ٢٨

سهم  ويُـ  . حمـددة بطريقـة متـسقة      هاقياسـ  اليت جيـري     كمياتال تكونبني مصادر البيانات عندما     
 .البيانـات جتهيـز   و واستخدام أطر ومنهجيات ونظم مشتركة جلمـع         وضعيف حتقيق هذا اهلدف     

 جيــري مجــع نفــس املــتغريات يف ماقياســية عنــدأســئلة  منــاذجومــن األمثلــة علــى ذلــك اســتخدام 
  . خمتلفةدراسات استقصائية
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لبيانـات  ل وحيـد ت/مقارنـات إجـراء   النـهج الثالـث علـى حتليـل البيانـات ذاهتـا و            ويشتمل    - ٢٩
دف مـن ذلـك هـو االعتـراف         واهلـ  .مـع مـرور الوقـت     الـواردة   أو  /من مـصادر خمتلفـة و     الواردة  

، وشـرح   نتيجـة لألخطـاء العـشوائية     كاملستويات املتوقعة    تناقضاتال فيها   تتجاوزاليت  باحلاالت  
، مثـل احلـسابات   ة اختـصاص معينـ    التاألطـر املفاهيميـة الـيت تغطـي جمـا           وتلعب .تلك احلاالت 

  .بعدم االتساقساس لالعتراف األالقومية، دورا هاما من خالل توفري 
  

  اجلوانب الدينامية للجودة  - ثاالث  
  جابةعدم اإل  -  ألف  

ــدالت     - ٣٠ ــاض مع ــل اخنف ــةميث ــى      اإلجاب ــاظ عل ــرض احلف ــيت تعت  أحــد أكــرب التحــديات ال
االجتماعيـة، األمـر الـذي ينـتج     الدراسـات االستقـصائية   املستويات احلالية للجودة، وخاصة يف  

وتؤدي طـرق احليـاة احلديثـة       . كنولوجياعن التغريات اليت حتدث يف املواقف االجتماعية ويف الت        
فمن خالل خـواص إظهـار رقـم الطالـب     . إىل تزايد صعوبة االتصال باألسر يف منازهلا يف كندا   

يف ذلـك املكاملـات    املكاملات، ميكن للكنديني جتنب كم ضـخم مـن العـروض اهلاتفيـة مبـا          وفرز  
لمزيد مـن األسـر املعيـشية    اتفي لاهلستخدام  االويقتصر  . الكنديةالوكالة اإلحصائية   الواردة من   

على اهلواتف اخللويـة أو هواتـف اإلنترنـت، ومهـا أكثـر عرضـة للتنـصت مـن اخلطـوط اهلاتفيـة                       
ــة  ــل       . األرضــية التقليدي ــان وهــم أق ــل مــن األم ــدر أق ــديون بق ــشعر الكن ــاء، ي ويف بعــض األحي

ء اإلحـصا وكالـة   يف  استعدادا لفـتح أبـواهبم للغربـاء، مبـن فـيهم القـائمني باملقـابالت الشخـصية                  
اإلنترنت فرصا لتحقيق مكاسـب يف الكفـاءة والفعاليـة عـن طريـق              توغل  ويتيح زيادة   . الكندية

اسـتثمارات  أن تـضع الوكالـة   إال أن هـذا يتطلـب   . مجع البيانات على حنو قـائم علـى اإلنترنـت      
يـشية أن   قد ترفض األنـشطة التجاريـة واألسـر املع        فيطبق بعد؛    ، وحيث أن هذا اخليار مل     لذلك
  .عن طريق أي وسيلة أخرىجتيب 
قدمــة ترتيبــات تعاونيــة مــع اجلهــات املإقامــة الكنديــة إىل الوكالــة اإلحــصائية وتــسعى   - ٣١
 عــن طريــق برناجمهــا للعالقــات مــع اجمليــبني، وبرنــامج إدارة أعبــاء اإلجابــة،    ، وذلــكلبيانــاتل

ألنشطة التجاريـة الـصغرية، وعـن        مظامل ا  نيواالشتراك مع جتمع األنشطة التجارية الصغرية وأم      
ــروين   ــالغ اإللكت ــادرات اإلب ــق مب ــراف  ،طري ــا بواالعت ــبنيإســهامات يف مطبوعاهت ــوىل . اجملي وي

القــدر  تــشكل إال اهتمــام خــاص إىل شــكاوى اجمليــبني وإىل كفالــة اختبــار االســتبيانات كــي ال
  .وصية وكي حتترم حساسيات اجلمهوراألدىن من التدخل يف اخلص

األجل األبعد، سيؤدي اخنفاض معدالت اإلجابـة وزيـادة تكلفـة الطـرق التقليديـة           ويف    - ٣٢
طـرق أكثـر فعاليـة مـن حيـث التكلفـة للمتابعـة وطـرق         اتبـاع  جلمع البيانات إىل االضـطرار إىل    

ومتكـن األمنـاط اجلديـدة    . يف مرحلة التقدير االحنياز القـائم علـى عـدم اإلجابـة        كي تقلل   أفضل  
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وزيـادة إتاحتـها مـن اسـتخدام طـرق أكثـر كفـاءة               )paradata(قية التـشغيلية    جلمع البيانات الفو  
وباملثـل، ميكـن للوكالـة االسـتفادة مـن زيـادة تـوفر        . وفعالية للتعامل مـع حـاالت عـدم اإلجابـة       
ــر      ــشاء أط ــن أجــل إن ــة م ــات اإلداري ــصال،     أالبيان ــضل لالت ــات أف ــوافر معلوم ــاال بت ــر اكتم كث

 حالة عدم اإلجابة جزئيـا أو عـدم اكتمـال البيانـات، مـن أجـل       البيانات يفإسناد للمساعدة يف  
  .اإلمجايلعدم اإلجابة على املستوى االحنياز القائم على تسوية األخطاء الناجتة عن 

  
  التغطيةنطاق   -  باء  

ــق جــودة أطــر       - ٣٣ ــة عــن طري ــى مــدى  .الدراســة االستقــصائية يتحــدد نطــاق التغطي  وعل
عملت الوكالة ببطء ولكن بثبـات علـى االستعاضـة عـن أطـر              عشرين عاما املاضية،    الاخلمسة و 

تـستخدم  الوكالـة   تعـد    ومل. املناطق بأطر القوائم، وذلك مع توافر املزيد مـن البيانـات اإلداريـة            
 “للقــوة العاملــةالدراســة االستقــصائية ” وحــىت ،الزراعيــةلدراســاهتا االستقــصائية أطــر املنــاطق 

مـن  علـى حنـو أكثـر       ين الـواردة مـن سـجل العنـاوين          بـشكل متزايـد علـى العنـاو       تقوم  أصبحت  
ــول  ــة للحقـ ــوائم التقليديـ ــذة يف  . القـ ــضايا اآلخـ ــاك بعـــض القـ ــي  إال أن هنـ ــور الـــيت ينبغـ الظهـ

  .معها التعامل
تعتمد الوكالة اعتمادا أكرب على البيانات اإلدارية وبالتايل فهي عرضة حلـدوث            فأوال،    - ٣٤

حيويـة  العالقـات الطيبـة     تعـد   لـذا   . أو إللغـاء هـذه الـربامج      تغريات يف الربامج اإلداريـة املنـاظرة        
تويل الوكاالت اإلدارية نفس االهتمـام إىل        ثانيا، عندما ال  و. لكفالة مراعاة احتياجات الوكالة   

ثالثـا،  و.  الذي ترغب فيه الوكالـة، يتطلـب األمـر القيـام بتـدخل             وتصنيف الوحدات على النح   
واالختفاء، وعن االنـدماج واالنفـصال، وعـن دخـول          ور  الظهاألنشطة التجارية عن    تتوقف   ال

كـون  ت وغالبـا مـا  . ، وعن إضافة منتجـات وخـدمات أو إهنائهـا       اواخلروج منه جماالت األعمال   
بـد أن    لـذا ال  . يف اكتشاف هذه التغريات الـيت تطـرأ علـى البيانـات اإلداريـة              فجوة زمنية    هناك

مار يف آلياهتــــا  عــــن طريــــق االســــتثتكــــون الوكالــــة مــــستعدة إلكمــــال البيانــــات اإلداريــــة 
  .بالصيانة اخلاصة

  
  أخذ العينات  -  جيم  

، حيــث تتقــادم الدراســة االستقــصائية يطــرأ التــدهور علــى تــصميم ،مــع مــرور الوقــت  - ٣٥
وإضــافة إىل . البيانـات املــستخدمة لتحديــد طبقـات الوحــدات واختيارهــا، وتقـل كفــاءة العينــة   

تـصمم العينـة     جمموعـة فرعيـة حمـددة مـن الـسكان مل          ذلك، قد يظهر طلب على بيانـات بـشأن          
اجلاريـة إعـادة التـصميم بـشكل        الدراسـات االستقـصائية     لـذا تتطلـب     . كي تأخذها يف االعتبار   

فعلى سـبيل املثـال، يعـاد تـصميم عينـة االسـتبيان بـشأن القـوة العاملـة بعـد كـل تعـداد                         . دوري
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ألنـشطة التجاريـة علـى حنـو        ية ل الدراسـات االستقـصائ   إعـادة تـصميم     عمليات  وجتري  . عشري
  .أكثر تواترا، من أجل مواكبة التغريات اليت تطرأ يف عامل األنشطة التجارية

علـى سـبيل املثـال،      ووميثل إعادة تصميم العينات فرصة الستحداث أسـاليب جديـدة،             - ٣٦
  وتوزيــع العــبء الواقــع علــى اجمليــب ،ر املــستخدمة وأخــذ العينــات متكيفــة احلجــم تعــدد األطُــ

إال أن التحــدي يكمـن يف كيفيــة متويـل عمليــات إعـادة التــصميم هــذه،    . بـشكل أكثــر تـساويا  
 تتــضمن إجــراء االســتبيان باســتخدام العينــات القدميــة واجلديــدة بــشكل متــوازٍ   والــيت غالبــا مــا

ونظـرا  . اإلحـصائية  سلالؤدي إعادة التصميم إىل إحداث انقطـاع يف الـس         ت أجل كفالة أال   من
متـول عمليـات    بـأن   املمولة  وكاالت  ر جودة االستبيانات، فمن الصعب إقناع ال      للبطء يف تدهو  

  .كندية من ميزانيتها اخلاصةء الحصااإلوكالة متوهلا ونتيجة لذلك إعادة التصميم، 
  

  األولوية لألعوام املقبلةذات الت ااجمل  -رابعا   
  تنفيذ الربنامج اجلاري الستعراض اجلودة  -  ألف  

ــواســتجابة ل  - ٣٧ ــاميْ    ع وق ــيت أصــدرت يف ع ــات ال ــة أخطــاء فادحــة يف البيان  ٢٠٠٥ ثالث
الكنديـة باسـتعراض ممارسـات ضـمان اجلـودة يف تـسعة       ء اإلحـصا وكالـة  ، اضطلعت   ٢٠٠٦ و

كـل وجـه   حتديـد   )أ(: وكان هـدف اسـتعراض اجلـودة متألفـا مـن شـقني         . من الربامج الرئيسية  
د أفضل املمارسات اليت ينبغـي تـشجيع        حتدي )ب(؛  والعوامل الكامنة وراءه  ،  من أوجه الضعف  

النتــائج الرئيــسية الــيت خلــص إليهــا االســتعراض  بــني مــن و. الــربامج األخــرى علــى األخــذ هبــا 
املوارد املتعلقـة بـ   مـسائل   كان لل ) ٢٠٠٧يف عام    The Dailyاملعنونة  الوكالة  الصادرة يف نشرة    (

وص، جـرى حتديـد احلاجـة إىل        وعلى وجه اخلص  . عوامل املخاطرة األسبقية على سائر    البشرية  
 إحـدى العوامـل   علـى حنـو منفـصل عـن اإلنتـاج بوصـفها         تعمـل   قدرات قوية للبحث والتحليل     

  .اليت تكفل اجلودة
أصبح االستعراض السنوي اآلن عملية جارية يتم القيام هبا سنويا، وتبـدأ يف اخلريـف       و  - ٣٨

تلـك   وهذه الربامج هـي إمـا   . تعراضبتحديد الربامج اليت يتحقق هلا أكرب استفادة من هذا االس         
 ،مـسائل ينبغـي تناوهلـا   تنطـوي علـى    والـيت  ،اليت تنطوي على قدر من املخاطرة أكرب من غريها   

لتلــك املخــاطر  بنجــاح أو تلــك الــيت جــرى فيهــا تغــريات كــبرية مــؤخرا مــن أجــل التــصدي      
. يـة يف الربيـع    وجترى االستعراضات الفعل  . تشارك هبا كي  إىل ممارسات جيدة    بالتايل  وتوصلت  

وتكتب التقارير أثناء الصيف وجيـري إمتامهـا يف أوائـل اخلريـف حـىت تكـون متاحـة يف الوقـت                      
  .وختصيص املوارد املؤسسيةاملناسب لدورة التخطيط السنوية 
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  تكييف التدريب على اجلودة  -  باء  
مهيـة مـن   يف بيئة سريعة التغري، يعد وجود برنـامج للتـدريب علـى اجلـودة أمـرا بـالغ األ              - ٣٩

وجيـرى تكييـف بـرامج وأدوات التـدريب     . أفـضل املمارسـات وإجيـاد ثقافـة التميـز     بـادل  أجل ت 
ــة، مبــا      ــة األصــعدة واألدوار واخلــربات املهني ــتالئم املــوظفني علــى كاف يف ذلــك  علــى اجلــودة ل

 الـوعي  ،وهناك دورات تدريبية على ثالثـة مـستويات    . ن يف املكاتب اإلقليمية   ون العامل واملوظف
ــ ــدورات املتخصــصة ب ــدورات يف إطــار   ، اجلودة وممارســات اجلــودة وال وجيــرى إدمــاج هــذه ال

، ق وضـمان اجلـودة    ائللعمل يشمل الطرق اليت تعرض هبا إدارة املخاطر وإدارة املشاريع، والوثـ           
  . هذه الطرقويوحد من

يــف وجيــرى حاليــا تنقــيح املبــادئ التوجيهيــة املعنيــة بــاجلودة للوكالــة وستــصدر يف خر  - ٤٠
 الطبعة اخلامسة اليت تتضمن املزيـد مـن أحـدث أفـضل املمارسـات وبابـا جديـدا بـشأن            ٢٠٠٩

  .التعديالت املومسية
  

  إرساء ثقافة للجودة واحلفاظ عليها  -  جيم  
مـن كـل موظـف،      متوقـع   علـى حنـو واضـح مـا هـو           أن حيـدد    تعتمد ثقافة اجلودة علـى        - ٤١

لوفــاء هبــذه التوقعــات، وتقيــيم األداء يف مقابــل األدوات والتــدريبات الالزمــة لأن تتــاح وعلــى 
 ويتحمـل املـديرون مـسؤولية تعزيـز     .اسـتنادا لـذلك  األداء تعليقات علـى  هذه التوقعات وتقدمي   

وتنظـر  . يتجـزأ مـن العمـل الـذي يقـوم بـه اجلميـع        الرسالة اليت مفادهـا أن اجلـودة هـي جـزء ال           
ــة إرســاء توقعــات اجلــودة بــشكل أكثــر     ــة يف كيفي ــسنوية ألداء  الوكال صــراحة يف األهــداف ال

املــوظفني وخطــط الــتعلم الــسنوية اخلاصــة هبــم مــع التأكيــد علــيهم أن بإمكــاهنم إثــارة املــسائل  
  .املتعلقة باجلودة دون خوف

وباإلضافة إىل الدورات التدريبية، جيـرى توسـيع نطـاق إجـراءات اجلـودة كـي تـشمل                    - ٤٢
، ودراسـات   إلجراء الدراسات االستقصائية  فعلية  العمليات ال للتعريف ب تدريبات خطوة خبطوة    

للحالة بشأن املسائل واملبادرات املتعلقة باجلودة من قبيل برنامج اخلرجيني التابع للوكالـة الـذي             
ــتمرار          ــسهمون يف اس ــت وي ــب لــبعض الوق ــدون يف املكت ــه املوظفــون املتقاع ــن خالل ــل م يعم

  .قة باجلودةلاملمارسات اجليدة املتع
  

  ز ممارسات إدارة املشاريع والتوثيقتعزي  -  دال  
أن ن حباجـة إىل التعزيـز، وخاصـة         ي إدارة املشاريع والتوثيق بوصفهما عنـصر      ظهر جماال   - ٤٣

وعـبء اإلجابـة     ،تتصل باملقايضات بني خمتلف أبعاد اجلودة، والتكـاليف       القرارات احلامسة اليت    
 للتـدريب   الوكالـة برنـامج سني نب حت ولذا، فإىل جا  . ظهر يف إطار بيئة فريق املشروع     تغالبا ما   



E/CN.3/2010/2  
 

09-64452 37 
 

. إدارة املـشاريع علـى  النظـر يف برناجمهـا التـدرييب     ملعـاودة   على ضـمان اجلـودة، ختطـط الوكالـة          
عـدم وجـود    وتتضمن املسائل املقـرر تناوهلـا نقـص االتـساق يف تطبيـق طـرق إدارة املـشاريع، و                  

ــة  ــة فعالـ ــشاطر آليـ ــشاريع،  لتـ ــإدارة املـ ــة بـ ــات املتعلقـ ــشروع  أفـــضل املمارسـ ــق املـ  وأدوار فريـ
  .التوثيقعملية ومسؤولياهتم و

جيـد سياسـات ومبـادئ توجيهيـة بـشأن املعلومـات            بـشكل   الوكالة  وضعت  ويف حني     - ٤٤
املتعلقـــة بالدراســـات عمليـــات الالـــيت جيـــب توفريهـــا إىل مـــستخدمي البيانـــات، كـــان توثيـــق  

تظهــر  نــدرة املــوارد، وإضــافة إىل ذلــك، فمــع تزايــد . أقــل جــودةبــشكل حمــددا االستقــصائية 
ملوظفني مـن ذوي    ونتيجة خلروج الكثري من ا    خاطرة بأن تتأثر عملية التوثيق من جراء ذلك،         امل

 أن التوثيق اجليـد أصـبح أمـرا حامسـا بـشكل      هم، يعين ذلكلتقاعدحاليا من اخلدمة نظرا  اخلربة  
  .مسبوق غري

  
  وضع رؤية أوسع إلطار ضمان اجلودة  -  هاء  

حتققــه  مــن املرغــوب يوجــد أمــر عــن التطــورات الــيت جــرت مــؤخرا،  بــصرف النظــر  - ٤٥
كيـف  : حيـظ بإجابـة جيـدة    هنـاك سـؤال أساسـي مل      ف. اإلطـار احلـايل لـضمان اجلـودة       يتناوله   مل

املتعلقـة  ميكن للهيئة إعـادة ختـصيص مواردهـا مـن أجـل التـصدي للثغـرات اآلخـذة يف الظهـور                   
اجـة إىل أن    إىل التركيز على فرادى الربامج وهو حب      ومييل إطار ضمان اجلودة     . األمهية واجلودة ب

لخطــة املؤســسية لويف التــذييل ألــف . الــصعيد املؤســسيالــذي يقدمــه ميتــد إىل اإلرشــاد جيعــل 
 املعتمـدة علـى بعـضها    ةالكنديـة العوامـل الثالثـ   ء اإلحصا، ناقشت وكالة  ٢٠٠٩لعام  مال  علأل

مدى استخدام البيانـات     )أ(: صيص املوارد تؤخذ يف االعتبار يف إطار خت     واليت ينبغي أن    البعض  
ــها( ــات   )ب(؛ )أمهيت ــا    (جــودة البيان ــا وم ــة الوصــول إليه ــة وحــسن التوقيــت وإمكاني إىل  الدق

ــك ــواطنني وصــانعي          )ج(؛ )ذل ــى امل ــود عل ــيت تع ــدة ال ــسبة للفائ ــات بالن ــاج البيان ــاليف إنت تك
اج الوكالــة إىل مقــاييس ويف إطــار املقايــضات الــيت جتــري بــني هــذه العوامــل، حتتــ . الــسياسات

  .يات أكثر فعالية إلدارة التغيريأداء الربنامج اإلحصائي ككل ووضع آلقياس كمية أفضل ل
 واجلهـود   للدراسـة االستقـصائية   عد مفهـوم اخلطـأ الكلـي        ـوفيما يتعلق بقياس اجلودة، يُ      - ٤٦

للهيئة اإلحـصائية    كما هو احلال لدى وضع مقياس اجلودة         ما أمهيته مااليت هتدف إىل تقديره هل    
 مــن مؤشــرات اجلــودة، تواصــل حمــدودوفيمــا ميــضي البحــث قــدما للتوصــل لعــدد  . األوروبيــة
  :ما يلي تناول مسائل من قبيل الوكالة
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كيف ميكن على النحو األفضل وضع إطار كمي لـسمات اجلـودة القائمـة أو                 )أ(  
  قياسها، حىت ولو على حنو ذايت؛

ــو بــشكل ذايت، للوصــول إىل   كيــف ينبغــي وزن املقــاييس ا   )ب(   ملختلفــة، حــىت ول
  .جمموعة مصغرة وجمدية من املقاييس املركبة للجودة

ــام          )ج(   ــار القي ــة للجــودة يف إط ــردة واملركب ــاييس املف ــتخدام املق ــي اس ــف ينبغ كي
  مبقارنات بني اخليارات الربناجمية؛

  .ما هي اآلليات املالئمة للحوكمة  )د(  
  


