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                 اللجنة اإلحصائية
                         الدورة الثانية واألربعون

      ٢٠١١      فرباير  /      شباط  ٢٥-  ٢٢
   *                    من جدول األعمال املؤقت  )  م   ( ٤      البند 

                                األطر الوطنية لضمان اجلودة  :           بنود للعلم
                           األطر الوطنية لضمان اجلودة     

  
                  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
ــاء علــى طلــب ا     ــر بن ــة واألربعــني                                              أعــد هــذا التقري ــة اإلحــصائية يف دورهتــا احلادي                                                    للجن

                                طة واملناقــشات الــيت قــام هبــا                         ويــوجز التقريــر األنــش  .  )                     ، الفــصل األول، ألــفE/2010/24       انظــر (
                                                                                                  اخلرباء املعين باإلطار الوطين لـضمان اجلـودة اسـتجابة للتوصـيات الـيت قدمتـها اللجنـة يف                        فريق

                       م هــذا التقريـــر إىل      َّ    ويقــدَّ    .    ٢٠١١          لعــام         عملــه           برنــامج                                          دورهتــا احلاديــة واألربعــني، ويعــرض     
   .     للعلم       اللجنة
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       مقدمة  -    أوال   
ــة         -   ١ ــر هيئ ــة واألربعــني، تقري ــة اإلحــصائية، يف دورهتــا احلادي ــى اللجن                                                                                              كــان معروضــا عل

ــا ل                        اإلحــــصاء الكنديــــة                                           ألطــــر الوطنيــــة لــــضمان اجلــــودة                                               الــــذي تــــضمن استعراضــــا برناجميــ
) CN.3/2010/2 .(   استعراضـا ملفـاهيم اجلـودة                 التقريـر                    عامليـة، قـدم       ال     اور      تـش   ال                إىل عمليـة      ا د ا     واستن                              

                                                                                                وأطرها ووسائلها احلالية؛ ودعا املكاتب اإلحصائية الوطنيـة إىل اسـتخدام إطـار وطـين لـضمان             
ــة اقتراحــات توضــيحية لنمــوذج عــام هلــذا                                                                                                      اجلــودة، ووصــف عناصــره األساســية؛ وطــرح ثالث

                                            ملكاتب اإلحصائية الوطنية يف صياغة أطرهـا                                                 قترح أن يقترن مببادئ توجيهية ملساعدة ا        ُ   اُ       اإلطار،
    .                                النموذج العام واملبادئ التوجيهية    هذا                              اخلطوط العريضة لعملية إعداد     أوضح           اخلاصة هبا، و

    :                اللجنة اإلحصائية    -   ٢
                                                     عــايل اجلــودة الــوارد يف تقريــر هيئــة اإلحــصاء    ي                ســتعراض الرباجمــ ال         رحبــت با   ) أ (  

                                                          ودة وأعربت عن تقديرها للهيئة عما اضطلعت بـه مـن                                                  الكندية بشأن األطر الوطنية لضمان اجل     
   ؛                    اجلهة املستعرضة للربامج           عمل بصفتها 

                                                                         أعربــت عــن شــكرها للمكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة وصــندوق      ) ب (  
                                                             ت عـن امتناهنـا للوكـاالت اإلقليميـة وبلـدان املنطقـة                  أعربـ                        سهاماهتما يف التقرير و    إل              النقد الدويل   

   ؛     تقرير              على مشروع ال                  ّ   اليت قدمت تعليقات قّيمة
                      وضـع منـوذج إطـار       ل         التـام    ا   ه       تأييـد       عـن           عربـت                              شددت على أمهية املوضـوع وأ        ) ج (  

                                                باسـتخدام األطـر القائمـة إىل أقـصى حـد                                                                ضمان اجلودة يركز على النظم اإلحصائية الوطنيـة،        ل
                                                       ممكن، ويتسم باملرونة الكافية حبيث يراعي األحوال الوطنية؛ 

                                                      هو إال خطوة أوىل يف عملية وضع برنـامج كامـل                                       أقرت بأن هذا النموذج ما       ) د (  
              إلدارة اجلودة؛

ــدها إل    )  هـ (                                                              نــشاء فريــق خــرباء معــين بــضمان اجلــودة، مــع إيــالء                             أعربــت عــن تأيي
ــدان       ــها البلـ ــيت قدمتـ ــات الـ ــب، ورّحبـــت بالطلبـ ــي املناسـ ــل اإلقليمـ ــار الواجـــب للتمثيـ ّ                                                                   االعتبـ                                          

           الفريق؛                        والوكاالت الدولية للعمل يف
ــة    ) و (   ــة          ني، وال   عمل                 إشــراك املــست                أقــرت بأمهي                                          ســيما يف عمليــات التــشاور اإلقليمي
          املقترحة؛
          أن تقـوم                                                                    طلبت إىل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحـدة، والوكـاالت الدوليـة             ) ز (  

                                                 ســيما للبلــدان الناميــة الــيت ترغــب يف عــرض                                                 وضــع األدوات وتــوفري التوجيــه والتــدريب، وال ب
                                                         هــذا الــسياق، طلبــت اللجنــة مــن الــشعبة حتــديث                                               إجراءاهتــا لــضمان اجلــودة أو تعزيزهــا؛ ويف 
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                                                                                               موقعهــا الــشبكي املتعلــق بــضمان اجلــودة حبيــث يــضم وصــالت إىل أدوات ضــمان اجلــودة          
   .                  والوكاالت الدولية     الدول       وضعتها        سبق أن                                  ومبادئها التوجيهية ذات الصلة اليت 

  
       اصاته                                    املعين باألطر الوطنية لضمان اجلودة واختص             فريق اخلرباء     نشاء إ  -       ثانيا  
                  أعضاء فريق اخلرباء  -    ألف   

        أغـسطس   /                               ر الوطنية لضمان اجلودة يف آب      ط أل                                     فريق خرباء األمم املتحدة املعين با        شئ  أن  -   ٣
   ،           إيطاليــا ،            أوكرانيــا ،           إندونيــسيا  :          أعــضاء ،                   التاليــة للعمــل  ١٧                               ودعــي ممثلــو البلــدان الـــ    .     ٢٠١٠
   ،       مــصر ،            كولومبيــا ، ا       كنــد ،       قطــر ،         فرنــسا ،        الــصني ،        شــيلي ،          سويــسرا ،                  جنــوب أفريقيــا ،         جامايكــا
ــرويج ،        املكــسيك ــان ،          النيجــر ،           الن ــات       .            الياب ــاالت واملنظم ــت الوك ــك، دعي                                                      وباإلضــافة إىل ذل

                                                       املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، وصـندوق النقـد          :                                     الدولية التالية للعمل بصفة مراقب    
              ا، واللجنـة                          ة االقتـصادية ألوروبـ                                                                          الدويل، والبنك الـدويل، واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا، واللجنـ           

                                                                                                        االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقـة البحـر الكـارييب، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا                
                                   ووافقـت جنـوب أفريقيـا علـى          .                                                                    واحمليط اهلادئ، واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا           

ــل  ــ         العمـ ــق     كـ ــتتوىل               رئيس لفريـ ــرباء، وسـ ــدة العاملـــ                       اخلـ ــم املتحـ ــصاءات يف األمـ ــعبة اإلحـ   ة                                                       شـ
   .      األمانة     مهام

  
           االختصاصات  -    باء   

                              معظم مناقشاته عـرب تبـادل                                                                تقرر أن جيري فريق اخلرباء، يف املراحل األوىل على األقل،             -   ٤
                  حتديـد نطـاق      ) أ (  :                                               واعترب أن عمل الفريق يندرج ضمن مرحلتني مها         .                الربيد اإللكتروين        رسائل  

                                النمــوذج مــع مراعــاة األطــر                                                                    ومــضمون منــوذج اإلطــار الــوطين العــام لــضمان اجلــودة؛ ووضــع   
         موحــدة                                                    ؛ والعمــل، قــدر اإلمكــان، علــى صــياغة مــصطلحات                        إجــراء عمليــة حلــصرها           القائمــة و

                                                                            وضع استراتيجية للتدريب ونقل املعـارف تـشمل مبـادئ توجيهيـة لتطبيـق          ) ب (   ؛           بشأن اجلودة 
  .     فــة                                                                                                 النمــوذج بأمثلــة حقيقيــة مــستمدة مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة العاملــة يف بيئــات خمتل  

                                            ويهـدف إىل إكمـال عملـه يف املوعـد               ٢٠١١       عـام      يف                                                   ويقدم الفريق تقريـرا مرحليـا إىل اللجنـة          
   .    ٢٠١٢    عام   يف                                                         احملدد من أجل تقدمي استنتاجاته وتوصياته إىل اللجنة اإلحصائية 

  
                                               التقرير املرحلي عن املناقشات واألعمال املضطلع هبا     -      ثالثا   

                                                       األوليـــة بالتمـــاس مــدخالت مـــن مجيـــع األعـــضاء              املناقــشة                       الـــرئيس واألمانـــة        اســتهل     -   ٥
   :                                                    واملراقبني يف الفريق بشأن جمموعة من األسئلة املتصلة مبا يلي

                                                             جتربة كل بلد أو وكالة يف وضع إطار وطين لضمان اجلودة أو استخدامه   •  
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ــذ إطــار عمــل وطــين لــضمان        •   ــة أو املتوقعــة يف وضــع وتنفي                                                                                           املــشاكل واملعوقــات احلالي
       اجلودة

                                  إزاء وضع وتنفيذ إطار وطـين            قطرية               من وجهة نظر                                  حتياجات واألولويات الرئيسية    اال   •  
             لضمان اجلودة

                            إطار وطـين عـام لـضمان             بوضع                   الثالثة املتعلقة            النماذج                                   التعليقات األولية بشأن اقتراح        •  
ُ  ِ                                         اجلودة اليت ُعرِضت يف التقرير املقدم من هيئة اإلحصاء الكندية           .   

                                                              إىل أن نصف البلدان األعضاء يف الفريق الـيت أجابـت عـن                  ردة ا                      وأشارت التعليقات الو    -   ٦
      لـيس         أنـه                                                          ما من األطر الرمسيـة لـضمان اجلـودة، يف حـني                                                وعة األولية من األسئلة لديه نوع        اجملم

                                    ، مـن نـوع أو آخـر، تتعلـق                                                  ر، إال أن لدى اجلميـع عمليـات شـىت                                   لدى النصف اآلخر هذه األط    
                                 ومثة تفاوت كبري بني جتربـة الفريـق     .                    ودة أو مراقبة اجلودة                                      بتقييم أو إدارة املبادئ التوجيهية للج  

                                                                                وخربته، مع متكن الكثري من تبادل أدوات اجلودة واملمارسات اجليدة والـدروس القيمـة               العامل  
                      يتـسم بأمهيـة قـصوى                     اإلدارة العليـا،       مـن                            الدعم املستمر، وخاصة           إىل أن       ُ      وكان ُينظر     .         املستفادة

ــ       إلطــار  ل                  لتنفيــذ النــاجح  ل ــ    ال ــه،     .             ضمان اجلــودة       وطين ل                                               وســتطلب البلــدان احلــصول علــى التوجي
                                             وقد تباينت اآلراء بـشأن النمـاذج العامـة        .                                                  وخاصة يف مراحل تنفيذ أطر ضمان اجلودة وأدواهتا       

ُ                                                                      لألطر الوطنية لـضمان اجلـودة الـيت ُعرضـت يف تقريـر هيئـة اإلحـصاء الكنديـة، واقتـرح                             الثالثة                                
          ع يف هـذه         الـشرو                        ووافـق الفريـق علـى      .           ل الثالثـة                                             عدة أعضاء وضع بديل رابع جيمـع بـني البـدائ    

   .                                 ّ                   املرحلة بالعمل على تفاصيل مضمون كلّ من النماذج املقترحة
ــة اإلحــصائية، واصــلت شــعبة اإلحــصاءات           -   ٧ ــه اللجن ــا أوصــت ب ــى حنــو م         العمــل                                                                                   وعل

ــى ــودة،            علـ ــضمان اجلـ ــق بـ ــشبكي املتعلـ ــا الـ ــسني موقعهـ ــدى                                                                حتـ ــة منتـ ــيكون مبثابـ ــذي سـ                                         الـ
  .                                                                           واخلــربات بــشأن أعمــال ضــمان اجلــودة علــى الــصعيدين الــوطين والــدويل             املعلومــات          لتبــادل
                   معلومــات جديــدة        بتقــدمي                                  إىل القيــام، علــى حنــو مــستمر          اخلــرباء                           الــرئيس واألمانــة فريــق        ودعــا
ــدى ــا        لــ ــال      و  ،           توفرهــ ــشأن األعمــ ــافية بــ ــائق إضــ ــالت ووثــ ــوفري وصــ ــضمان                                                                 تــ ــة بــ                         املتعلقــ
ــودة ــى         اجلـ ــوطين        علـ ــدويل والـ ــصعيدين الـ ــذه املعلو   .                               الـ ــع                وهـ ــى املوقـ ــة علـ ــات متاحـ ــايل                                  مـ           التـ

 http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx .    ــست ــاح املعلومــات امل    دة  م                                كمــا تت
ــت  ــذي                      مــن اإلنترن ــع، ال ــذا املوق ــدان والوكــاالت األخــرى يف ه ّ    ُ   ّ      ســُيحّدث وُيحــسّ                                                               عــن البل   ن  ُ  

                                    اجلـودة الـيت تقـوم هبـا البلـدان                        املتعلقـة بـضمان                                      استيعاب جرد شـامل لألعمـال           هبدف          باستمرار  
   .        واملنظمات

  
  

http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx�
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              برنامج العمل    -      رابعا   
                      عظـم أعمالـه عـرب                 القيـام مب                                                           فريق اخلرباء املعين بـاألطر الوطنيـة لـضمان اجلـودة                    سيواصل  -   ٨

              وميكن تنظـيم     .                             املراحل املبكرة على األقل                                         الربيد اإللكتروين واملؤمترات اهلاتفية يف           رسائل         تبادل  
    :            العمل التايل       برنامج      قترح  ُ ُي و  .                         اجتماع فعلي يف مرحلة الحقة

  
        ٢٠١١                     والربع األول من عام     ٢٠١٠                  الربع األخري من عام   :  ١       املرحلة 

                 وثـائق إضـافية    /               ؛ وإدراج وصـالت                  لضمان اجلـودة                 مارسات احلالية   امل                حتديد واستعراض      •  
                             ملخصصة للجرد يف املوقع الشبكي                   بشأهنا على الصفحة ا

                                                                                   اسـتعراض وتوضـيح املـصطلحات املـستخدمة حاليـا والتوصـل إىل اتفـاق بـشأن وضـع             •  
       جلودة  ا            موحد لضمان      مسرد

                                               العمل على حتديد نطاق األطر الوطنية لضمان اجلودة    •  
               أدواهتا احلالية                     استعراض آليات اجلودة و   •  

  
        ٢٠١١                   الربع الثاين من عام   :  ٢       املرحلة 

                 وطين لضمان اجلودة  ال     إلطار  ل                    العمل على حتديد منوذج    •  
      الـيت                                                                             وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ األطر الوطنية لضمان اجلودة، وإدراج الدروس            /  مجع   •  

   ) ٣               يستمر يف املرحلة  (                  يف مراحل التنفيذ                         سبق لآلخرين االستفادة منها
            ضمان اجلودة                            ة من أجل وضع منوذج إطار وطين ل   الي         األطر احل   حصر          العمل على    •  

  
        ٢٠١١    عام                             الربع الثالث والربع األخري من   :  ٣       املرحلة 

         الـيت                                                                            وضع مبادئ توجيهية لتنفيذ األطر الوطنية لضمان اجلودة، وإدراج الدروس          /  مجع   •  
                    يف مراحل التنفيذ                         سبق لآلخرين االستفادة منها

                                                    وضع مواد تدريبية الستخدامها يف حلقات العمل التدريبية   •  
            من املعايري         املستصوب                          مارسات اليت تشكل احلد األدىن        حتديد امل   •  
                                                                                        وضــع مــشروع للمبــادئ التوجيهيــة بأفــضل املمارســات واألمثلــة واملؤشــرات العمليــة      •  

   .              القابلة للقياس
            ، وسـيقدم       ٢٠١١                                                                              ويف اخلتام ، يهد ف فريق اخلرباء إىل إجنـاز عملـه حبلـول هنايـة عـام                     -   ٩

                                                من حيث النتائج املـستهدفة امللموسـة، فقـد              أما    .     ٢٠١٢     عام   يف                                 توصياته إىل اللجنة اإلحصائية     
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       ُ   َّ                  ، وسـوف ُيحـدَّث باسـتمرار               اجلـودة                   املتعلـق بـضمان                                                 حتققت أوالهـا، أال وهـي املوقـع الـشبكي           
   :                                                       وفيما يلي اإلطار الزمين للنتائج املستهدفة الرئيسية املتبقية  .                           كلما توافرت معلومات إضافية

                            للجـودة وعلـى نطـاق             موحـد         مـسرد                     االتفاق على وضع      :     ٢٠١١      مارس   /    آذار   ) أ (  
                            األطر الوطنية لضمان اجلودة؛ 

                              وطين لـضمان اجلـودة يـشمل           الـ         إلطـار    ل       عـام                وضع منـوذج      :     ٢٠١١       يوليه   /   متوز   ) ب (  
    ة؛     احلالي       األطر    حصر

          املستـصوب                                 تقدمي توصيات بشأن احلد األدىن        :     ٢٠١١       ديسمرب   /           كانون األول    ) ج (  
                                             طــار الــوطين لــضمان اجلــودة؛ واملبــادئ                                                                مــن املتطلبــات لتنفيــذ مكونــات النمــوذج العــام لإل     

                                                                                                   التوجيهية املتعلقة بتطبيق النموذج، والبناء علـى أفـضل املمارسـات واألمثلـة احلقيقيـة املـستمدة          
   .                          من املكاتب اإلحصائية الوطنية

  


