
*E/CN.3/2012/13  األمــم املتحـدة 

 

  اجمللس االقتصادي واالجتماعي
Distr.: General 
16 December 2011 
Arabic 
Original: English 

 

 

100112   090112   11-64233 (A) 
*1164233* 

  اللجنة اإلحصائية
    الدورة الثالثة واألربعون  

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  **من جدول األعمال املؤقت) ي (٣البند 

        بنود للمناقشة واختاذ القرار
  لضمان اجلودةاألطر الوطنية     

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
أعد هذا التقرير بناًء على طلب اللجنة اإلحصائية يف دورتيها احلادية واألربعني والثانيـة                

ــر (واألربعـــني  ــرر   E/2010/24انظـ ــاء، املقـ ــرع بـ ــصل األول، الفـ ، E/2011/24  و٤١/١٠١، الفـ
العمل الذي اضطلع بـه فريـق       ويصف هذا التقرير     ).٤٢/١١٥الفصل األول، الفرع باء، املقرر      

الــيت كلفتــه هبـا اللجنــة ، وهــي  اخلـرباء املعــين بـاألطر الوطنيــة لــضمان اجلـودة متاشــياً مــع الواليـة     
وضع منوذج إطار وطين عام لضمان اجلـودة مـع مراعـاة أطـر اجلـودة القائمـة وإجـراء تنـاظر                       )أ(

جتميــع مــسرد و) ج(موذج؛ توليــف جمموعــة مــن املبــادئ التوجيهيــة إلرفاقهــا بــالنو) ب(معهــا؛ 
إنشاء قائمـة جـرد إلكترونيـة بالوثـائق والوصـالت           و) د(باملصطلحات الرئيسية املتصلة باجلودة؛     

املوقـع الـشبكي املتعلـق    وحتـديث  حتـسني  و) هــ (إىل األدوات واملراجع الوطنية والدولية للجودة؛       
  .املتحدة ممباألطر الوطنية لضمان اجلودة الذي تتعهده شعبة اإلحصاءات يف األ

 
  

  .٢٠١٢ يناير/الثاين  كانون٦أعيد إصدارها ألسباب فنية يف    *  
  **   E/CN.3/2012/1.  
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 أساسية منفصلة تتضمن منوذج اإلطار الـوطين         معلوماتٍ وُتقدَّم إىل اللجنة أيضا وثيقةُ      
العام لضمان اجلودة واملبادئ التوجيهيـة املرفقـة، وقـوائم األدوات واملراجـع، والتنـاظر املفـصل                 

سرد الــذي يــبني تطــابق هــذا النمــوذج مــع عــدد مــن أطــر اجلــودة القائمــة، والوصــالت إىل املــ  
  .بكي لألطر الوطنية لضمان اجلودةاإللكتروين واملوقع الش

واللجنة مدعوة إىل املوافقة على منوذج اإلطار الوطين العام لضمان اجلـودة وإىل إبـداء        
  .آرائها بشأن املبادئ التوجيهية واملسرد واألدوات واملراجع واملوقع الشبكي

  
    

  مقدمة  -أوال   
جنـة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني تقريـر أعدتـه هيئـة         كان معروضاً علـى الل    - ١

اإلحـــــصاءات الكنديـــــة يتـــــضمن استعراضـــــاً برناجميـــــاً لألطـــــر الوطنيـــــة لـــــضمان اجلـــــودة   
)E/CN.3/2010/2 .(      ــة املكاتــب ــشاور عاملي ــة ت ــستند إىل عملي ــر الــذي ي وقــد شــجع هــذا التقري

. جلودة، وقـدم وصـفاً لعناصـره األساسـية        اإلحصائية الوطنية على استخدام إطار وطين لضمان ا       
) ٤١/١٠١املقـرر   (وناقشت اللجنة ثالثة مناذج خمتلفة هلـذا اإلطـار مث دعـت فريقـاً مـن اخلـرباء                   

صـياغة  يف  إىل االضطالع مبهمة وضع منوذج إطار عام من أجل مساعدة البلدان اليت قد ترغب               
وأقـرت اللجنـة بـأن      .  اإلطـار القـائم    اإلطار الوطين لضمان اجلودة اخلاص هبا أو مواصلة حتـسني         

قتـرن مببـادئ توجيهيـة بـشأن كيفيـة وضـع هـذا        يوضع منوذج إطار وطـين عـام لـضمان اجلـودة          
  .عملي اعترب أنه غريالذي  ،اإلطار أكثر واقعية من وضع إطار عام مناسب للجميع

  
   عملهرباء املعين باألطر الوطنية لضمان اجلودة وبرنامجاخلإنشاء فريق   -ثانياً   
  أعضاء فريق اخلرباء  -ألف   

. ٢٠١٠أغـسطس   / فريق اخلـرباء املعـين بـاألطر الوطنيـة لـضمان اجلـودة يف آب               تأسس  - ٢
 ،إندونيـسيا :  بلـداً إىل أن يكونـوا أعـضاء يف هـذا الفريـق، وهـذه البلـدان هـي                   ١٧ودعي ممثلـو    
ــا ــا،وأوكراني ــا، وجامايكــا، وإيطالي  ، وفرنــسا،ني والــص، وشــيلي، وسويــسرا، وجنــوب أفريقي

ودعـــي .  واليابـــان، والنيجـــر، والنـــرويج، واملكـــسيك، ومـــصر، وكولومبيـــا، وكنـــدا،وقطـــر
املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة، وصـندوق النقـد الـدويل، والبنـك الـدويل،                  من كل

ة واللجنة االقتصادية ألفريقيا، واللجنة االقتصادية ألوروبا، واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـ          
ــة    ومنطقــة البحــر الكــارييب  ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، واللجن ــة االقتــصادية واالجتماعي ، واللجن
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ووافقـت جنـوب   . االجتماعية واالقتصادية لغريب آسيا للمشاركة يف هذا الفريق بصفة مـراقبني  
  .أفريقيا على رئاسة فريق اخلرباء وستتوىل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة مهام األمانة

  
  برنامج العمل  -باء   

اضطلع فريق اخلـرباء، وفقـاً الختـصاصاته، بعملـه بالكامـل مـن خـالل تبـادل الرسـائل                      - ٣
وقـدم تقريـراً مرحليـاً إىل اللجنـة         . اإللكترونية واملـؤمترات اهلاتفيـة أثنـاء املراحـل األوىل إلنـشائه           

ــني     ــة واألربعــ ــا الثانيــ ــصائية يف دورهتــ ــه ا ) E/CN.3/2011/33(اإلحــ ــز فيــ ــة األوىل جلأوجــ ولــ
األنــشطة واملناقـشات الــيت اضـطلع هبــا، وهـي اســتعراض خلـربات األعــضاء يف وضـع إطــار       مـن 

 يتوقـع أن تنـشأ لـدى   أو الـيت ظهـرت   وطين لضمان اجلودة أو استخدامه؛ واملشاكل والعقبـات    
حتياجـات واألولويـات الرئيـسية      وضع إطـار وطـين لـضمان اجلـودة وتنفيـذه؛ واآلراء بـشأن اال              

  .ور قطري إزاء وضع إطار وطين لضمان اجلودة وتنفيذهمنظ من
 علـى النحـو املـبني       ٢٠١١-٢٠١٠وأحاطت اللجنة علماً بربنامج فريق اخلرباء للفترة          - ٤

  :يف التقرير املرحلي، الذي يتضمن العناصر احملددة التالية
  وذج إطار وطين عام لضمان اجلودة؛وضع من  )أ(  
  ذج؛طر القائمة والنموإجراء عملية تناظر بني األ  )ب(  
  وضع املبادئ التوجيهية إلرفاقها بالنموذج؛  )ج(  
؛ وإدراج  اليـة وآلياهتـا وأدواهتـا القائمـة       ممارسات اجلـودة احل   واستعراض  حتديد    )د(  
  ؛)١(وثائق إضافية بشأهنا على املوقع الشبكي لألطر الوطنية لضمان اجلودة/وصالت
مة حاليــاً وتوضــيحها ووضــع مــسرد اســتعراض مــصطلحات اجلــودة املــستخد  )هـ(  

  باملصطلحات املتصلة باجلودة؛
  الستخدامها يف التدريب؛تدريب وضع مواد   )و(  
  بة؛ستصوحتديد املمارسات اليت تشكل املعايري الدنيا امل  )ز(  
ــة واملؤشــرات العمليــة      )ح(   ــة ألفــضل املمارســات واألمثل ــادئ التوجيهي صــياغة املب

  .القابلة للقياس

__________ 
 علـى   ، الـذي تتعهـده شـعبة اإلحـصاءات        ،نيـة لـضمان اجلـودة     ميكن الوصول إىل املوقع الـشبكي لألطـر الوط           )١(  

 .http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx: العنوان التايل
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ــع أن  - ٥ ــة     ومـ ــائل اإللكترونيـ ــادل الرسـ ــرب تبـ ــاح عـ ــه األويل بنجـ ــرباء أمت عملـ ــق اخلـ  فريـ
 إطـار اجتمـاع يكـون      واملؤمترات اهلاتفية، اتضح أنه يـتعني إجـراء مناقـشات واختـاذ قـرارات يف              

ــياً”فعليـــاً ولـــيس  صاءات اجتماعـــاً لفريـــق اخلـــرباء وبالتـــايل، نظمـــت شـــعبة اإلحـــ . “افتراضـ
 ركــز فيــه األعــضاء املــشاركون ٢٠١١ســبتمرب / أيلــول٣٠ىل  إ٢٨نيويــورك يف الفتــرة مــن  يف
مثانية بلدان، وثالث وكاالت ومنظمات دولية، وجلنة إقليمية تابعة لألمم املتحـدة، وشـعبة              من

وضـع عناصـر منـوذج اإلطـار الـوطين العـام            ) أ: (اإلحصاءات بوجه خاص علـى املـسائل التاليـة        
استعراض عملية التنـاظر بـني منـوذج اإلطـار          و) ب( النهائية؛   بصيغتهالضمان اجلودة وتصنيفها    

االتفــاق علــى مــضمون جمموعــة  و) ج(الــوطين العــام لــضمان اجلــودة وأطــر اجلــودة األخــرى؛  
ويقدم الفرع الثالث أدناه عرضـاً شـامالً ومفـصالً          . املبادئ التوجيهية اليت سترفق هبذا النموذج     

  . أعاله٤رة عن خمتلف عناصر عمل فريق اخلرباء كما ترد يف الفق
  

  ة لتصميم إطار وطين لضمان اجلودةالعناصر الداعم  -ثالثاً   
   اجلودةلضمانمنوذج اإلطار الوطين العام   -ألف   

جلـودة الــذي وضـعه فريـق اخلـرباء يف املرفــق     لـضمان  يـرد منـوذج اإلطـار الــوطين العـام       - ٦
ودة وأطرهــا؛ مفــاهيم اجلــ ) ب(ســياق اجلــودة؛  ) أ: (وهــو ينقــسم إىل مخــسة فــروع   . األول

إطـار اجلـودة   ) هــ (تقيـيم اجلـودة واإلبـالغ عنـها؛         ) د(املبادئ التوجيهية لـضمان اجلـودة؛        )ج(
وركز فريق اخلرباء عمله بصفة أساسية على الفروع املتعلقـة مبفـاهيم          . واألطر اإلدارية األخرى  
  .اجلودة وأطرها وضماهنا

ــاء تبــادل     - ٧ ــة أثن ــة وخــالل  ونــوقش مــضمون النمــوذج مناقــشة وافي  الرســائل اإللكتروني
واسـتند مــضمون النمـوذج يف بــادئ األمـر إىل املقترحــات الثالثــة    . االجتمـاع علــى حـد ســواء  

الــواردة يف التقريــر الــذي قدمتــه هيئــة اإلحــصاءات الكنديــة إىل اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا    
لثالثة مـع إضـافة عناصـر       احلادية واألربعني، مث أدمج يف صيغته النهائية عناصر هذه املقترحات ا          

  . لطائفة واسعة من البلدانيصلح مبوافقة أعضاء فريق اخلرباء، حبيث تنظيمهاأخرى وإعادة 
ــستهدفو  - ٨ مــن هــذا  الغــرض ال يتمثــل  ه تطبيــق النمــوذج أو تنفيــذه طوعيــاً أي أنــ    ُي

ودة عـن أطـر جـ   علـى أنـه يلـزم االستعاضـة بـه          يف أن يكون توجيهيـاً أو أن ينظـر إليـه             النموذج
والغـرض مـن منـوذج    . دها مكتـب إحـصائي وطـين لبلـد مـا أو يـستخدمها بالفعـل              اعتمـ أخرى  

اإلطار الوطين العام ملراقبة اجلودة أن يكون أداة لتوفري اهليكل العام الذي ميكـن لفـرادى األطـر                  
  .ضمنهجلودة أن توضع االوطنية القطرية لضمان 
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، صــمم منــوذج اإلطــار ٤١/١٠١صائية مــن مقــرر اللجنــة اإلحــ ) ج(وعمــالً بــالفقرة   - ٩
يكفي من املرونة إلفساح اجملال أمام البلدان اليت ختتـار تطبيقـه بـأن تأخـذ الظـروف الوطنيـة           مبا

ويف هــذ الــصدد، ميكــن لعناصــر النمــوذج الــيت قــد تكــون األكثــر قابليــة للتطبيــق   . يف االعتبــار
وفقاً لعوامل من قبيل مرحلـة التنميـة،   وأمهية لبلد ما أن حتدث أثراً آخر خمتلفاً كل االختالف،    

ــد،        ــا البل ــل فيه ــيت يعم ــة املؤســسية ال ــوارد املتاحــة، والبيئ ــاً    وامل ــة إحلاح ــواغله الراهن ــر ش وأكث
  .منظور سياسات اجلودة من
وال يتوقع من املكاتب اإلحصائية الوطنية أن تطبق تلقائياً مجيع عناصـر منـوذج اإلطـار                  - ١٠

ــة  ، كمــا ال يفتــرض أن تكــون العنا الــوطين العــام لــضمان اجلــودة  ــارة املبين صــر واآلليــات املخت
املبادئ التوجيهية املرفقة شاملة أو أن يتسىن تطبيقها على مجيع املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة             يف

غري أن فريق اخلـرباء يوافـق علـى أن هـذا النمـوذج يـشكل           . بصورة متجانسة وبالطريقة نفسها   
الً موحــداً ُتقيَّــد يف إطــاره اجملموعــة الكاملــة مــن مفــاهيم اجلــودة   إطــاراً تنظيميــاً مفيــداً، وهــيك 

ــة  ــا  وسياســاهتا وممارســاهتا الراهن ــة هل وباســتخدام اهليكــل املوصــى  . ، وتوضــع إحــاالت مرجعي
 الوجـوه حلاالهتـا     نـسب كنقطة انطالق، تشجع املكاتب اإلحصائية على أن حتـدد بأنفـسها أ            به

وكـان إنـشاء وكالـة وطنيـة إلطـار          .  احتياجاهتـا  يالئـم راً  اخلاصة وعلى أن تبين وفقاً لـذلك إطـا        
  .أجل وكالة وطنية أخرى املفهوم الذي استرشد به فريق اخلرباء يف عمله من
  

  عام لضمان اجلودة واألطر القائمةإجراء تناظر بني منوذج اإلطار الوطين ال  -باء   
 ،طلــق فريــق اخلــرباء  ســعياً لوضــع منــوذج اإلطــار الــوطين العــام لــضمان اجلــودة، ان         - ١١
أطر اجلودة القائمة اليت قام مبواءمة منـوذج        استخدام   من   ،اللجنة اإلحصائية بذلك  أوصت   كما

البـــدء ”اإلطـــار الـــوطين العـــام لـــضمان اجلـــودة معهـــا قـــدر املـــستطاع، حبيـــث ال يـــضطر إىل  
ملدونـة  ولدى تصميم هذا النموذج، تقيد الفريق قدر اإلمكان مببـدأ التطـابق مـع ا      . “الصفر من

األوروبية للممارسات املتبعة يف جمال اإلحـصاء، وإطـار تقيـيم جـودة البيانـات لـصندوق النقـد                 
ــرح       ــة، ومقت ــة اإلحــصاءات الكندي ــار ضــمان اجلــودة هليئ ــدويل، وإط ــة  وضــعال  هيكــل املدون

وسـتتيح  . مريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب         ألاإلقليمية للممارسات اإلحصائية الـسليمة      
ــ ــق اخلــرباء بــني منــوذج اإلطــا     عملي ــا فري ــيت أجراه ــاظر ال ــضمان اجلــودة   ة التن ــام ل ــوطين الع ر ال
ــب      وكــل ــساعدة إىل املكات ــدمي امل ــذكورة أعــاله تق ــن األطــر امل ــة   م ــة ملواءم اإلحــصائية الوطني

ــا ــة       أطرهــ ــة أو الدوليــ ــات اإلقليميــ ــودة للمنظمــ ــمان اجلــ ــر ضــ ــع أطــ ــودة مــ ــضمان اجلــ . لــ
ــرد ــاين مــن هــذه الوثيقــة و  مــوجز هلــذا التطــابق   جــدول وي ميكــن االطــالع علــى  يف املرفــق الث

  .)١( عن األطر الوطنية لضمان اجلودة متاح على موقعها الشبكيأكثر تفصيالمعلومات 
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  إلطار الوطين العام لضمان اجلودةحملة عامة عن املبادئ التوجيهية لنموذج ا  -جيم   

ــا    - ١٢ ــة املفــصلة املــصممة إلرف ــادئ التوجيهي ــرد املب ق كــل عنــصر مــن عناصــر النمــوذج   ت
وتتـضمن هـذه املبـادئ التوجيهيـة شـروحاً          .  نطاقهـا  وثيقة معلومـات أساسـية نظـراً التـساع         يف

وتـشكل صـلب هـذه املبـادئ التوجيهيـة      .  من النمـوذج ٥ و  ٤ و   ٢ و   ١عامة لعناصر الفروع    
لإلطــار الــوطين  مــن النمــوذج، املعروفــة بــالبنود املرقمــة ٣التوصــيفات املفــصلة الــواردة للفــرع 

 ٩ إىل اإلطــار الــوطين لــضمان اجلــودة  ١لــضمان اجلــودة، أي اإلطــار الــوطين لــضمان اجلــودة  
 الـــواردة يف املدونـــة “املبـــادئ”وتطـــابق هـــذه البنـــود بـــصفة أساســـية ). انظـــر املرفـــق األول(

 الـواردة يف إطـار تقيـيم جـودة          “العناصـر  ”األوروبية للممارسـات املتبعـة يف جمـال اإلحـصاء و          
 اإلطــار الــوطين لــضمان اجلــودة  يفويقابــل كــل بنــد مــرقم  . البيانــات لــصندوق النقــد الــدويل 

ــتعني ضــمان توافرهــا   ،وصــف ــه عناصــر ي ــل ( تلي ــة علــى  “املؤشــرات”تقاب  املــستخدمة للدالل
وحني اقتـضى األمـر،     . ، إىل جانب إدراج آليات داعمة     )املمارسات السليمة يف األطر األخرى    

بنـود األطـر الوطنيـة لـضمان        خمتلـف   ات نفسها عـن قـصد يف عـدد مـن            تكررت العناصر واآللي  
ل أمـام القـراء السـتخدام أجـزاء      اجملـا إلفـساح  متعـدد األبعـاد للجـودة و   اجلانـب تأكيد  ل ،اجلودة
  .اإلطار بصورة مستقلة من
نـواتج أو إحـصاءات حمــددة،    قاعـدة للبيانــات أو  اسـتعراض  وأ ويف مـا يتعلـق بتــصميم    - ١٣
ي يتبني ملقـدمي البيانـات الـذين يقومـون بتـصميم مجـع إحـصائي أو منـتج إحـصائ                بد من أن     ال

أنه من املفيد استعراض جمموعة األسئلة املطروحـة يف قائمـة   يالئم الغرض الذي وضع من أجله  
 القراء اآلخرين الـذين حيـاولون اختـاذ قـرارات مـستنرية بـشأن               يسري هذا أيضا على   العناصر، و 

لالســتخدام أو تتــسم مبــستوى مقبــول مــن اجلــودة  صــاحلة  املنتجــة  اإلحــصاءاتمــا إذا كانــت
  .لتحقيق أغراضهم

 التوجيهــات “اســتهداف”ولتقــدمي املزيــد مــن املعلومــات ومــساعدة القــارئ علــى         - ١٤
اإلضافية بشأن فرادى بنود األطر الوطنية لضمان اجلودة، ترد يف مرفق هلذه املبـادئ التوجيهيـة                

مــن بنــود األطــر بنــد واألدوات املــصممة وطنيــاً ودوليــاً اخلاصــة بكــل قائمــة بــاملراجع املختــارة 
وهذه القائمة جمموعة فرعيـة مـن قائمـة املراجـع           .  بنداً ١٩الوطنية لضمان اجلودة البالغ عددها      

املعدة تبعاً للترتيب األجبـدي للبلـدان واملنظمـات واملتاحـة علـى املوقـع الـشبكي لألطـر الوطنيـة              
  .اجلودة لضمان
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  موقع األمم املتحدة الشبكي لألطر الوطنية لضمان اجلودة  -ل دا  

العمـل علـى     بناء على مـا أوصـت بـه اللجنـة اإلحـصائية، واصـلت شـعبة اإلحـصاءات                   - ١٥
ــشبكي   ــادل   ئاملتعلــق بــضمان اجلــودة، الــذي أنــش  تطــوير موقعهــا ال ــة منتــدى لتب  ليكــون مبثاب

. ضمان اجلـودة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل           املتعلقـة بـ    عمالاألاملعلومات واخلربات بشأن    
 ، بـشكل دائـم    ،ودعا الرئيس واألمانة أعضاء فريق اخلرباء إىل مواصلة تقدمي معلومـات جديـدة            

كلما توافرت، وتوفري وصـالت ووثـائق إضـافية بـشأن األعمـال املتعلقـة بـضمان اجلـودة علـى                     
وقامت شـعبة اإلحـصاءات جبمـع       . الصعيدين الدويل والوطين حبيث تدرج على املوقع الشبكي       

 وهـي تـسعى إىل البحـث بانتظـام           ونشرها املعلومات عن بلدان ومنظمات أخرى من اإلنترنت      
وتتاح املعلومات عن املراجع املوضوعة علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل             . عن معلومات حمدثة  

ل شكوسيـ . )١( علـى املوقـع الـشبكي لألطـر        ة،عن جودة البيانات، مرتبة حسب البلد أو املنظم       
 جـزءا مـن برنـامج       يف املـستقبل  ملراجـع والوصـالت املتعلقـة بـاجلودة الـواردة يف املوقـع              احتديث  

  .عمل شعبة اإلحصاء
  

  مسرد املصطلحات املتعلقة باجلودة  -هاء   
قــام فريــق اخلــرباء بتجميــع مــسرد متــاح علــى شــبكة اإلنترنــت للمــصطلحات املتعلقــة       - ١٦

 املـــسرد املوحــد للبيانـــات الفوقيـــة اخلـــاص بتبـــادل البيانـــات   الرئيـــسيبــاجلودة، كـــان مـــصدره 
ومبـا أن املـسرد املوحـد        .وضـعه يف  منظمـات دوليـة     شاركت   الذي   ،اإلحصائية والبيانات الفوقية  

للبيانات الفوقية اخلاص بتبادل البيانات اإلحصائية والبيانـات الفوقيـة يـشكل معيـارا عامليـا متفقـا           
. يف احلـاالت الـيت تـوافرت فيهـا عـدة تعـاريف لـنفس املـصطلح            ه  يفـ عليه، أعطيت األفضلية لتعار   

الوطنيــة لــضمان اجلــودة معلومــات باإلضــافة إىل تعريــف كــل مــصطلح، يتــضمن مــسرد األطــر و
دم توضــيحات إضــافية أو غــري ذلــك  تقــ حبيــث ، كلمــا كــان ذلــك ممكنــا، ‘‘الــسياق’’حقــل  يف
ويرد أيضا مصدر التعريـف ووصـلة   . املفاهيمتسهم يف تفسري  ميكن أن  املعلومات املفيدة اليت   من

  .)١( املوقع الشبكي لألطرعلى املسرد ميكن االطالع علىو. إلكترونية حتيل إليه، عند توافرمها
ة يف مـسرد األطـر الوطنيـة لـضمان اجلـودة هـي أساسـا تلـك الـيت                 واملصطلحات الوارد   - ١٧

ــيت      ــة، وخــصوصا تلــك ال ــادئ التوجيهي ــذكر يف موضــوعات األطــر  تظهــر يف النمــوذج واملب ت
  ليــستوتغطيــة املــسرد للمــصطلحات. هبــاالوطنيــة لــضمان اجلــودة، أو تتــصل اتــصاال مباشــرا 

وستواصل شعبة اإلحصاءات حتـديث املـسرد عنـدما    . شاملة، وال يقصد منها أن تكون كذلك 
  .تقدم أو حتدد معلومات إضافية جديدة وذات صلة
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   املستقبل يفالتحديات  -واو   

ــة اإلحــصائية      - ١٨ ــيت  ’’اســتلزمت إحــدى املــسائل الــيت أثارهتــا اللجن ــد املمارســات ال حتدي
 إىلوبعــد أن نــاقش فريــق اخلــرباء هــذا املوضــوع، توصــل   .“ الــدنيا املستــصوبةتــشكل املعــايري

وختتلــف الترتيبــات املؤســسية   . ســابق ألوانــهأمــر‘‘  الــدنيااملعــايري’’اســتنتاج مفــاده أن حتديــد 
ويعـد القيـام    . لدرجة أهنا ال تتيح تقدمي توصـيات ذات مغـزى يف هـذا الوقـت              ا  وخرباهت لبلدانل

وبالتايل، ركـز فريـق اخلـرباء عملـه      . شرطا مسبقا،بعملية أساسية ملواءمة األدوات، وحىت اللغة 
 أن يـؤدي هـذا   يعقد األمـل علـى    و.  واألدوات املوصوفة أعاله   املوحد منوذج اإلطار    وضععلى  

  .من الشروع يف عملية مواءمة املمارساتإىل متكني البلدان 
لقيـاس أمـر غـري جمـد يف هـذه           ل للجـودة قابلـة       عمليـة  وباملثل، اعتُبر أن وضع مؤشـرات       - ١٩

بيد أنه جتدر اإلشارة إىل أن األسـئلة الداعمـة التفـصيلية الـواردة يف املبـادئ التوجيهيـة                   . املرحلة
  .ة إحصائية أو منتج إحصائي ماتتيح بالفعل إجراء وصف نوعي شامل لدرجة جودة عملي

وأخريا، يشكل وضع مواد تدريبية حمددة تـستند إىل األدوات الـيت وضـعت ووصـفت                  - ٢٠
 علـى    حاليـا  وميكن هلذه العملية االستفادة مـن املـواد املتـوافرة         . أعاله حتديا يف املستقبل القريب    

ــدويل   ــوطين وال ــصعيدين ال ــك  ،ال ــا ذل ــي هل ــشام  .  وينبغ ــة ال ــشكل القائم ــواردة  لةوست ــاملواد ال  ب
ومن الناحيـة   . موقع األمم املتحدة الشبكي لألطر الوطنية لضمان اجلودة نقطة انطالق قيمة           يف

العملية، يتواصـل تـشجيع الـدول األعـضاء علـى تقاسـم الوثـائق واخلـربات الوطنيـة بـأكرب قـدر                
  .السخاءممكن من 

  
ــر الوط       - رابعا   ــوذج األط ــق بنم ــا يتعل ــاملي فيم ــشاور الع ــضمان اجلــودة   الت ــة ل ني

  واملبادئ التوجيهية الناظمة هلا
االجتمــاع الــذي عقــد يف نيويــورك بعــد اإلجنــاز األويل لعمــل فريــق اخلــرباء، يف أعقــاب   - ٢١
 لطلـب   ٢٠١١نـوفمرب   /، بـدأت عمليـة تـشاور عامليـة يف تـشرين الثـاين             ٢٠١١سـبتمرب   /أيلول يف

 الوطنيـــة واملنظمـــات الدوليـــة مـــن كبـــار مـــديري املكاتـــب اإلحـــصائية مالحظـــات تعليقـــات و
 وضع الـصيغة النهائيـة للوثـائق الـيت سـتقدم إىل اللجنـة                على  مساعدة فريق اخلرباء   بغيةواإلقليمية  
ــة     . اإلحــصائية ــضمان اجلــودة وثيق ــة ل ــشبكي لألطــر الوطني ــع ال ــى املوق ــشرت عل ــد ن  جنمــت وق

دة واملبـادئ التوجيهيـة     التـشاور العـاملي تتـضمن النمـوذج العـام لألطـر الوطنيـة لـضمان اجلـو                  عن
 أطـر   ات املتقابلـة مـع     تفصيليا يوضـح العالقـ      تناظر له، وقائمة األدوات واملراجع، وخمطط     املرافقة

 واملدونـة األوروبيـة     ،دويلـــ لد ا ــ النق صندوقــ ل اتــ البيان دة جـو  يمــ تقي ارــ إط أي   ،اجلودة القائمة 
 الكنديـة، ومقتـرح   اإلحـصاءات يئة للممارسات املتبعة يف جمال اإلحصاء، وإطار ضمان اجلودة هل  
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 ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر         السليمةقليمية للممارسات اإلحصائية    اإللمدونة  ل هيكلوضع  
 على املوقع الشبكي كذلك املسرد املتاح على شبكة اإلنترنت وقائمـة بـاملراجع           وينشر. الكارييب

  .لصعيدين الوطين والدويل املتعلقة باجلودة اليت وضعت على الكترونيةاإلوصالت الو
 توأعربــ.  ســتة وعــشرون بلــدا بإرســال تعليقــات خــالل جولــة التــشاور العــاملي وقــام  - ٢٢

 علــى وشــددت.  اهلامــة القــضيةبلــدان كــثرية صــراحة عــن امتناهنــا لفريــق اخلــرباء لتــصديه هلــذه
ع األطـر    وضـ  بـصدد  فرصة إلجراء هذه العملية املفيـدة، باعتبـار أن بلـدانا كـثرية               ذلك أتاح  أن

 املعلقون بارتياح خاص أن فريق اخلرباء جعـل االرتباطـات بـاألطر القائمـة               والحظ. اخلاصة هبا 
 عدد من التعليقات واملقترحات التقنية التفصيلية اليت أخذها فريـق           وقدم. واضحة وشفافة جدا  

خلـرباء   بعض الدول على عمل فريـق ا       وعلقت. اخلرباء بعني االعتبار يف وقت كتابة هذا التقرير       
فأشــارت إىل أنــه رمبــا تكــون هنــاك حاجــة إىل عمــل إضــايف، وال ســيما بــشأن تقــدمي مبــادئ     
توجيهيــة عمليــة للبلــدان، ميكــن أن تكــون يف شــكل دليــل، فيمــا يتعلــق بتنفيــذ اإلطــار الــوطين  

 وثيقة املعلومـات األساسـية الـيت سـتقدم إىل اللجنـة اإلحـصائية مراعـاة                وستبني. لضمان اجلودة 
  .ات اليت وردت خالل عملية التشاور العامليةالتعليق

  
  نقاط للمناقشة  - خامسا 

ــدعى   - ٢٣ ــةُت ــة     اللجن ــام لألطــر الوطني ــرار النمــوذج الع  اإلحــصائية إىل اســتعراض وإق
لــضمان اجلــودة واإلعــراب عــن آرائهــا بــشأن قيمــة النمــوذج بالنــسبة للبلــدان الــيت ختتــار 

 اللجنـة تدعى و. طنية لضمان اجلودة اخلاصة هبااستخدامه كأداة لصياغة وتفعيل األطر الو   
 واألدوات واملراجـع،     التنـاظر  أيضا إىل التعليق علـى املبـادئ التوجيهيـة واملـسرد، وخمطـط            

 وتقـدمي توجيهـات بـشأن       ،وموقع األمـم املتحـدة الـشبكي لألطـر الوطنيـة لـضمان اجلـودة              
  .االجتاهات املمكنة يف املستقبل
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   األولاملرفق
علـى النحـو الـذي وضـعه فيـه            لإلطار الوطين لضمان اجلـودة      عام منوذج    

  فريق اخلرباء املعين باألطر الوطنية لضمان اجلودة
   اجلودةسياق  - ١

   والقضايا الرئيسية اليت تنشأ عنها احلاجة إىل إدارة اجلودةالظروف  -) أ (١  
   والتحدياتالفوائد  -) ب (١  
يات واألطــر الــيت تعتمــدها وكــاالت   مــع الــسياسات واالســتراتيجالعالقــة  -) ج (١  

     الزمن مرورإحصائية أخرى وتطورها مع
   اجلودة وأطرهامفاهيم  - ٢

   واملصطلحاتاملفاهيم  -) أ (٢  
     األطر القائمة تناظرخمطط  -) ب (٢  

   التوجيهية  لضمان اجلودةاملبادئ  - ٣
  إدارة النظام اإلحصائي -) أ (٣  
  تنسيق النظام اإلحصائي الوطين  - ١    
   البيانات ومقدمي البياناتيإدارة العالقات مع مستعمل  - ٢    
    إدارة املعايري اإلحصائية  - ٣    
   البيئة املؤسسيةإدارة -) ب (٣  
  ضمان االستقاللية املهنية  - ٤    
  ضمان احلياد واملوضوعية  - ٥    
  ضمان الشفافية  - ٦    
  ضمان سرية اإلحصاءات وأمنها  - ٧    
  اجلودةضمان االلتزام ب  - ٨    
    ضمان كفاية املوارد  - ٩    
   العمليات اإلحصائيةإدارة -) ج (٣  
  ضمان السالمة املنهجية  - ١٠    
  كلفةتضمان فعالية ال  - ١١    
  ضمان سالمة التنفيذ  - ١٢    
   العبء الواقع على اجمليبإدارة  - ١٣    
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   النواتج اإلحصائيةإدارة - )د (٣  
  ضمان األمهية  - ١٤    
   واملوثوقيةضمان الدقة  - ١٥    
  ضمان حسن التوقيت والتقيد باملواعيد  - ١٦    
  ضمان إمكانية احلصول على اإلحصاءات ووضوحها  - ١٧    
  لمقارنةلقابلية الضمان االتساق و  - ١٨    
    إدارة البيانات الفوقية  - ١٩    

   اجلودة واإلبالغتقييم  - ٤
ودة وأهـداف    اسـتعمال مؤشـرات اجلـ      :والعمليـات  جودة املنتجات    قياس -) أ (٤  

  اجلودة ومتغريات العمليات وأوصافها
   تقارير اجلودة: بشأن اجلودةاإلبالغ  -) ب (٤  
   على مالحظات من املستعملنياحلصول  -) ج (٤  
   والتصديقوسمالو التقييمات؛ إجراء  -) د (٤  
     التحسني املستمر للنوعيةضمان  -) هـ (٤  

   اجلودة وأطر اإلدارة األخرىأطر  - ٥
   األداءإدارة   -) أ (٥  
   املواردإدارة  -) ب (٥  
   األخالقيةاملعايري  -) ج( ٥  
   املستمرالتحسني  -) د (٥  
  اإلدارة  -) هـ (٥  
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   الثايناملرفق
ــوجز خمطــط     ــاظر م ــوذجال تن ــام  نم ــضمان اجلــودة    لالع ــوطين ل ــار ال ) ٣ اجلــزء(إلط

  األطر القائمة مع
  

الـوطين لـضمان اجلـودة واملدونـة األوروبيـة للممارسـات املتبعـة يف جمـال                 إلطـار    ل العام نموذجال بني   ات املتقابلة العالق
قليميـة للممارسـات    اإلملدونـة   ا هيكـل اإلحصاء وإطار تقيـيم جـودة البيانـات لـصندوق النقـد الـدويل ومقتـرح وضـع                   

  لكندية ااتاإلحصاء  اجلودة هليئةضمانة ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وإطار لسليماإلحصائية ا
  

النموذج العام لإلطـار الـوطين لـضمان        
  اجلودة

ــة   ــة األوروبيــــــــــ املدونــــــــــ
للممارسات املتبعـة يف جمـال      

  اإلحصاء
إطــار تقيــيم جــودة البيانــات 

  لصندوق النقد الدويل

مدونــــــــة أمريكــــــــا 
الالتينيـــــة ومنطقـــــة  
البحـــــــر الكـــــــارييب 
للممارســـــــــــــــــات 
  اإلحصائية السليمة

إطــار ضــمان اجلــودة هليئــة 
  ديةاإلحصاءات الكن

   إدارة النظام اإلحصائي- ) أ (٣
تنـــــسيق النظـــــام اإلحـــــصائي     - ١

  الوطين  
١-٢  
٢-٢  
٣-٢  
٣-٣  
٤-٣  

١-١-٠  
٢-١-٠  
  
  
  

١-٣  ١-٢  
٢-٣  ٢-٢  
٣-٣  ٣-٢  
٤-٢  
  

٢  
  
  
  
  

ــستعملي     - ٢ ــع م ــات م إدارة العالق
  البيانات ومقدمي البيانات

  

٦-٩  ٣-٢  
١-١١  ٧-٧  
٢-١١  ١-٩  
٣-١١  ٢-٩  
٦-١٥  ٣-٩  
٧-١٥  ٤-٩  
٥-٩  

٤-٢  ١-٣-٥  
٣-٣  

١  

  ١-٧  إدارة املعايري اإلحصائية  -  ٣
٢-٧  
٤-١٠  
٣-١٤  
٥-١٥  

١١    ٢-١-٣  

   إدارة البيئة املؤسسية- ) ب (٣
  ٥-١  ١-١   ضمان االستقاللية املهنية-  ٤

٦-١  ٢-١  
٧-١  ٣-١  
٨-١  ٤-١  

٢-١-١  
٣-١-١  

٥-١  ١-١  
٦-١  ٢-١  
٧-١  ٣-١  
٤-١  

١٢  
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النموذج العام لإلطـار الـوطين لـضمان        
  اجلودة

ــة   ــة األوروبيــــــــــ املدونــــــــــ
للممارسات املتبعـة يف جمـال      

  اإلحصاء
إطــار تقيــيم جــودة البيانــات 

  لصندوق النقد الدويل

مدونــــــــة أمريكــــــــا 
الالتينيـــــة ومنطقـــــة  
البحـــــــر الكـــــــارييب 
للممارســـــــــــــــــات 
  اإلحصائية السليمة

إطــار ضــمان اجلــودة هليئــة 
  ديةاإلحصاءات الكن

  ٥-٦  ١-٦   ضمان احلياد واملوضوعية-  ٥
٦-٦  ٢-٦  
٧-٦  ٣-٦  
٨-٦  ٤-٦  

١-٧  ١-١-١  
٣-٧  
٤-٧  
٥-٧  

١٢  

  ٣-٦   ضمان الشفافية-  ٦
٤-٦  
٥-٦  
٦-٦  
٦-٨  

١-٢-١  
٢-٢-١  
٣-٢-١  
٤-٢-١  

١-٧  
٢-٧  
٥-١٠  
٣-١٥  

١٢  

ــرية اإلحـــــصاءات  - ٧   ضـــــمان ســـ
  وأمنها

٤-٥  ١-٥  
٥-٥  ٢-٥  
٦-٥  ٣-٥  

٥-٤  ١-٤  ٣-١-٠  
٦-٤  ٢-٤  
٧-٤  ٣-٤  
٤-٤  

١٢  

  ١-٤   ضمان االلتزام باجلودة-  ٨
٢-٤  
٣-٤  
٤-٤  

١-٤-٠  
٢-٤-٠  
٣-٤-٠  

٥-٦  ١-٦  
١-٨  ٢-٦  
٢-٨  ٣-٦  
٣-٨  ٤-٦  

١٢  

  ١-٣   ضمان كفاية املوارد-  ٩
٢-٣  
٣-٣  
٤-٣  

١-٥  ١-٢-٠  
٢-٥  
٣-٥  
٤-٥  

١٢  

   إدارة العمليات اإلحصائية-) ج (٣
  ٧-٧  ١-٧   ضمان السالمة املنهجية-  ١٠

٢-٨  ٢-٧  
٣-٨  ٣-٧  
٤-٨  ٤-٧  
٥-٨  ٥-٧  
٦-٨  ٦-٧  

١-٢  
٢-٢  
٣-٢  
٤-٢  

١-٩  
٢-٩  
٣-٩  
٤-٩  
٥-٩  

٤  
١١  

  ١-١٠   ضمان فعالية التكلفة-  ١١
٢-١٠  
٣-١٠  
٤-١٠  

١-١٢  ٢-٢-٠  
٢-١٢  
٣-١٢  
٤-١٢  

  

  ٥-٨  ١-٨   ضمان سالمة التنفيذ-  ١٢
٧-٨  ٢-٨  
٨-٨  ٣-٨  
٩-٨  ٤-٨  

١-١-٣  
١-٣-٣  
٢-٣-٣  

٤-١٠  ١-١٠  
٥-١٠  ٢-١٠  
٦-١٠  ٣-١٠  
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النموذج العام لإلطـار الـوطين لـضمان        
  اجلودة

ــة   ــة األوروبيــــــــــ املدونــــــــــ
للممارسات املتبعـة يف جمـال      

  اإلحصاء
إطــار تقيــيم جــودة البيانــات 

  لصندوق النقد الدويل

مدونــــــــة أمريكــــــــا 
الالتينيـــــة ومنطقـــــة  
البحـــــــر الكـــــــارييب 
للممارســـــــــــــــــات 
  اإلحصائية السليمة

إطــار ضــمان اجلــودة هليئــة 
  ديةاإلحصاءات الكن

إدارة العـــــبء الواقـــــع علـــــى   - ١٣
  اجمليب

٣-٩  ٧-٨  
٤-٩  ٨-٨  
٥-٩  ٩-٨  
٦-٩  ١-٩  
٢-٩  

٤-١١  ١-١١  ٤-١-٠  
٥-١١  ٢-١١  
٣-١١  

١٠  

   إدارة النواتج اإلحصائية-) د (٣
  ١-١١   ضمان األمهية-  ١٤

٢-١١  
٣-١١  

١-١٣  ١-٣-٠  
٢-١٣  
٣-١٣  
٤-١٣  

٣  
  

  ٦-٨   ضمان الدقة واملوثوقية-  ١٥
١-١٢  
٢-١٢  
٣-١٢  

١-٥-٣  ١-٢-٣  
١-٣-٤  ١-٤-٣  
٢-٣-٤  ٢-٤-٣  
٣-٣-٤  ٣-٤-٣  

٤-١٤  ٥-١٠  
٥-١٤  ١-١٤  
٢-١٤  
٣-١٤  

٤  

 ضمان حسن التوقيـت والتقيـد       - ١٦
  باملواعيد

١-١٣  
٢-١٣  
٣-١٣  
٤-١٣  
٥-١٣  

٣-١-٣  
١-١-٤  
٢-١-٤  
٣-١-٥  

١-١٥  
٢-١٥  
٣-١٥  
٤-١٥  
٥-١٥  

٥  

 ضــمان إمكانيــة احلــصول علــى - ١٧
  اإلحصاءات ووضوحها

٥-١٥  ١-١٥  
٦-١٥  ٢-١٥  
٧-١٥  ٣-١٥  
٤-١٥  

١-٢-٥  ١-١-٥  
٢-٢-٥  ٢-١-٥  
٢-٣-٥  ٤-١-٥  
٥-١-٥  

٣-١٧  ٣-٦  
٤-١٧  ٤-٧  
٥-١٧  ٥-٧  
٦-١٧  ١-١٧  
٧-١٧  ٢-١٧  

٦  
٧  

ــة  - ١٨  ضـــــمان االتـــــساق والقابليـــ
  للمقارنة

١-١٤  
٢-١٤  
٣-١٤  
٤-١٤  
٥-١٤  

١-٢-٤  
٢-٢-٤  
٣-٢-٤  

١-١٦  
٢-١٦  
٣-١٦  
٤-١٤  

٨  

  ١- ١٥   إدارة البيانات الفوقية-  ١٩
٥- ١٥  

    ١٣  
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	**  E/CN.3/2012/1.
	موجز
	أعد هذا التقرير بناءً على طلب اللجنة الإحصائية في دورتيها الحادية والأربعين والثانية والأربعين (انظر E/2010/24، الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 41/101 و E/2011/24، الفصل الأول، الفرع باء، المقرر 42/115). ويصف هذا التقرير العمل الذي اضطلع به فريق الخبراء المعني بالأطر الوطنية لضمان الجودة تماشياً مع الولاية التي كلفته بها اللجنة ، وهي (أ) وضع نموذج إطار وطني عام لضمان الجودة مع مراعاة أطر الجودة القائمة وإجراء تناظر معها؛ (ب) وتوليف مجموعة من المبادئ التوجيهية لإرفاقها بالنموذج؛ (ج) وتجميع مسرد بالمصطلحات الرئيسية المتصلة بالجودة؛ (د) وإنشاء قائمة جرد إلكترونية بالوثائق والوصلات إلى الأدوات والمراجع الوطنية والدولية للجودة؛ (هـ) وتحسين وتحديث الموقع الشبكي المتعلق بالأطر الوطنية لضمان الجودة الذي تتعهده شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة.
	وتُقدَّم إلى اللجنة أيضا وثيقةُ معلوماتٍ أساسية منفصلة تتضمن نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة والمبادئ التوجيهية المرفقة، وقوائم الأدوات والمراجع، والتناظر المفصل الذي يبين تطابق هذا النموذج مع عدد من أطر الجودة القائمة، والوصلات إلى المسرد الإلكتروني والموقع الشبكي للأطر الوطنية لضمان الجودة.
	واللجنة مدعوة إلى الموافقة على نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة وإلى إبداء آرائها بشأن المبادئ التوجيهية والمسرد والأدوات والمراجع والموقع الشبكي.
	أولا - مقدمة
	1 - كان معروضاً على اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين تقرير أعدته هيئة الإحصاءات الكندية يتضمن استعراضاً برنامجياً للأطر الوطنية لضمان الجودة (E/CN.3/2010/2). وقد شجع هذا التقرير الذي يستند إلى عملية تشاور عالمية المكاتب الإحصائية الوطنية على استخدام إطار وطني لضمان الجودة، وقدم وصفاً لعناصره الأساسية. وناقشت اللجنة ثلاثة نماذج مختلفة لهذا الإطار ثم دعت فريقاً من الخبراء (المقرر 41/101) إلى الاضطلاع بمهمة وضع نموذج إطار عام من أجل مساعدة البلدان التي قد ترغب في صياغة الإطار الوطني لضمان الجودة الخاص بها أو مواصلة تحسين الإطار القائم. وأقرت اللجنة بأن وضع نموذج إطار وطني عام لضمان الجودة يقترن بمبادئ توجيهية بشأن كيفية وضع هذا الإطار أكثر واقعية من وضع إطار عام مناسب للجميع، الذي اعتبر أنه غير عملي.
	ثانياً - إنشاء فريق الخبراء المعني بالأطر الوطنية لضمان الجودة وبرنامج عمله
	ألف - أعضاء فريق الخبراء
	2 - تأسس فريق الخبراء المعني بالأطر الوطنية لضمان الجودة في آب/أغسطس 2010. ودعي ممثلو 17 بلداً إلى أن يكونوا أعضاء في هذا الفريق، وهذه البلدان هي: إندونيسيا، وأوكرانيا، وإيطاليا، وجامايكا، وجنوب أفريقيا، وسويسرا، وشيلي، والصين، وفرنسا، وقطر، وكندا، وكولومبيا، ومصر، والمكسيك، والنرويج، والنيجر، واليابان. ودعي كل من المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، والبنك الدولي، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاجتماعية والاقتصادية لغربي آسيا للمشاركة في هذا الفريق بصفة مراقبين. ووافقت جنوب أفريقيا على رئاسة فريق الخبراء وستتولى شعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة مهام الأمانة.
	باء - برنامج العمل
	3 - اضطلع فريق الخبراء، وفقاً لاختصاصاته، بعمله بالكامل من خلال تبادل الرسائل الإلكترونية والمؤتمرات الهاتفية أثناء المراحل الأولى لإنشائه. وقدم تقريراً مرحلياً إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين (E/CN.3/2011/33) أوجز فيه الجولة الأولى من الأنشطة والمناقشات التي اضطلع بها، وهي استعراض لخبرات الأعضاء في وضع إطار وطني لضمان الجودة أو استخدامه؛ والمشاكل والعقبات التي ظهرت أو يتوقع أن تنشأ لدى وضع إطار وطني لضمان الجودة وتنفيذه؛ والآراء بشأن الاحتياجات والأولويات الرئيسية من منظور قطري إزاء وضع إطار وطني لضمان الجودة وتنفيذه.
	4 - وأحاطت اللجنة علماً ببرنامج فريق الخبراء للفترة 2010-2011 على النحو المبين في التقرير المرحلي، الذي يتضمن العناصر المحددة التالية:
	(أ) وضع نموذج إطار وطني عام لضمان الجودة؛
	(ب) إجراء عملية تناظر بين الأطر القائمة والنموذج؛
	(ج) وضع المبادئ التوجيهية لإرفاقها بالنموذج؛
	(د) تحديد واستعراض ممارسات الجودة الحالية وآلياتها وأدواتها القائمة؛ وإدراج وصلات/وثائق إضافية بشأنها على الموقع الشبكي للأطر الوطنية لضمان الجودة()؛
	(هـ) استعراض مصطلحات الجودة المستخدمة حالياً وتوضيحها ووضع مسرد بالمصطلحات المتصلة بالجودة؛
	(و) وضع مواد تدريب لاستخدامها في التدريب؛
	(ز) تحديد الممارسات التي تشكل المعايير الدنيا المستصوبة؛
	(ح) صياغة المبادئ التوجيهية لأفضل الممارسات والأمثلة والمؤشرات العملية القابلة للقياس.
	5 - ومع أن فريق الخبراء أتم عمله الأولي بنجاح عبر تبادل الرسائل الإلكترونية والمؤتمرات الهاتفية، اتضح أنه يتعين إجراء مناقشات واتخاذ قرارات في إطار اجتماع يكون فعلياً وليس ”افتراضياً“. وبالتالي، نظمت شعبة الإحصاءات اجتماعاً لفريق الخبراء في نيويورك في الفترة من 28 إلى 30 أيلول/سبتمبر 2011 ركز فيه الأعضاء المشاركون من ثمانية بلدان، وثلاث وكالات ومنظمات دولية، ولجنة إقليمية تابعة للأمم المتحدة، وشعبة الإحصاءات بوجه خاص على المسائل التالية: (أ) وضع عناصر نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة وتصنيفها بصيغتها النهائية؛ (ب) واستعراض عملية التناظر بين نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة وأطر الجودة الأخرى؛ (ج) والاتفاق على مضمون مجموعة المبادئ التوجيهية التي سترفق بهذا النموذج. ويقدم الفرع الثالث أدناه عرضاً شاملاً ومفصلاً عن مختلف عناصر عمل فريق الخبراء كما ترد في الفقرة 4 أعلاه.
	ثالثاً - العناصر الداعمة لتصميم إطار وطني لضمان الجودة
	ألف - نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة
	6 - يرد نموذج الإطار الوطني العام لضمان لجودة الذي وضعه فريق الخبراء في المرفق الأول. وهو ينقسم إلى خمسة فروع: (أ) سياق الجودة؛ (ب) مفاهيم الجودة وأطرها؛ (ج) المبادئ التوجيهية لضمان الجودة؛ (د) تقييم الجودة والإبلاغ عنها؛ (هـ) إطار الجودة والأطر الإدارية الأخرى. وركز فريق الخبراء عمله بصفة أساسية على الفروع المتعلقة بمفاهيم الجودة وأطرها وضمانها.
	7 - ونوقش مضمون النموذج مناقشة وافية أثناء تبادل الرسائل الإلكترونية وخلال الاجتماع على حد سواء. واستند مضمون النموذج في بادئ الأمر إلى المقترحات الثلاثة الواردة في التقرير الذي قدمته هيئة الإحصاءات الكندية إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين، ثم أدمج في صيغته النهائية عناصر هذه المقترحات الثلاثة مع إضافة عناصر أخرى وإعادة تنظيمها بموافقة أعضاء فريق الخبراء، بحيث يصلح لطائفة واسعة من البلدان.
	8 - ويُستهدف تطبيق النموذج أو تنفيذه طوعياً أي أنه لا يتمثل الغرض من هذا النموذج في أن يكون توجيهياً أو أن ينظر إليه على أنه يلزم الاستعاضة به عن أطر جودة أخرى اعتمدها مكتب إحصائي وطني لبلد ما أو يستخدمها بالفعل. والغرض من نموذج الإطار الوطني العام لمراقبة الجودة أن يكون أداة لتوفير الهيكل العام الذي يمكن لفرادى الأطر الوطنية القطرية لضمان الجودة أن توضع ضمنه.
	9 - وعملاً بالفقرة (ج) من مقرر اللجنة الإحصائية 41/101، صمم نموذج الإطار بما يكفي من المرونة لإفساح المجال أمام البلدان التي تختار تطبيقه بأن تأخذ الظروف الوطنية في الاعتبار. وفي هذ الصدد، يمكن لعناصر النموذج التي قد تكون الأكثر قابلية للتطبيق وأهمية لبلد ما أن تحدث أثراً آخر مختلفاً كل الاختلاف، وفقاً لعوامل من قبيل مرحلة التنمية، والموارد المتاحة، والبيئة المؤسسية التي يعمل فيها البلد، وأكثر شواغله الراهنة إلحاحاً من منظور سياسات الجودة.
	10 - ولا يتوقع من المكاتب الإحصائية الوطنية أن تطبق تلقائياً جميع عناصر نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة، كما لا يفترض أن تكون العناصر والآليات المختارة المبينة في المبادئ التوجيهية المرفقة شاملة أو أن يتسنى تطبيقها على جميع المكاتب الإحصائية الوطنية بصورة متجانسة وبالطريقة نفسها. غير أن فريق الخبراء يوافق على أن هذا النموذج يشكل إطاراً تنظيمياً مفيداً، وهيكلاً موحداً تُقيَّد في إطاره المجموعة الكاملة من مفاهيم الجودة وسياساتها وممارساتها الراهنة، وتوضع إحالات مرجعية لها. وباستخدام الهيكل الموصى به كنقطة انطلاق، تشجع المكاتب الإحصائية على أن تحدد بأنفسها أنسب الوجوه لحالاتها الخاصة وعلى أن تبني وفقاً لذلك إطاراً يلائم احتياجاتها. وكان إنشاء وكالة وطنية لإطار من أجل وكالة وطنية أخرى المفهوم الذي استرشد به فريق الخبراء في عمله.
	باء - إجراء تناظر بين نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة والأطر القائمة
	11 - سعياً لوضع نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة، انطلق فريق الخبراء، كما أوصت بذلك اللجنة الإحصائية، من استخدام أطر الجودة القائمة التي قام بمواءمة نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة معها قدر المستطاع، بحيث لا يضطر إلى ”البدء من الصفر“. ولدى تصميم هذا النموذج، تقيد الفريق قدر الإمكان بمبدأ التطابق مع المدونة الأوروبية للممارسات المتبعة في مجال الإحصاء، وإطار تقييم جودة البيانات لصندوق النقد الدولي، وإطار ضمان الجودة لهيئة الإحصاءات الكندية، ومقترح وضع هيكل المدونة الإقليمية للممارسات الإحصائية السليمة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وستتيح عملية التناظر التي أجراها فريق الخبراء بين نموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة وكل من الأطر المذكورة أعلاه تقديم المساعدة إلى المكاتب الإحصائية الوطنية لمواءمة أطرها لضمان الجودة مع أطر ضمان الجودة للمنظمات الإقليمية أو الدولية. ويرد جدول موجز لهذا التطابق في المرفق الثاني من هذه الوثيقة ويمكن الاطلاع على معلومات أكثر تفصيلا عن الأطر الوطنية لضمان الجودة متاح على موقعها الشبكي(1).
	جيم - لمحة عامة عن المبادئ التوجيهية لنموذج الإطار الوطني العام لضمان الجودة
	12 - ترد المبادئ التوجيهية المفصلة المصممة لإرفاق كل عنصر من عناصر النموذج في وثيقة معلومات أساسية نظراً لاتساع نطاقها. وتتضمن هذه المبادئ التوجيهية شروحاً عامة لعناصر الفروع 1 و 2 و 4 و 5 من النموذج. وتشكل صلب هذه المبادئ التوجيهية التوصيفات المفصلة الواردة للفرع 3 من النموذج، المعروفة بالبنود المرقمة للإطار الوطني لضمان الجودة، أي الإطار الوطني لضمان الجودة 1 إلى الإطار الوطني لضمان الجودة 9 (انظر المرفق الأول). وتطابق هذه البنود بصفة أساسية ”المبادئ“ الواردة في المدونة الأوروبية للممارسات المتبعة في مجال الإحصاء و ”العناصر“ الواردة في إطار تقييم جودة البيانات لصندوق النقد الدولي. ويقابل كل بند مرقم في الإطار الوطني لضمان الجودة وصف، تليه عناصر يتعين ضمان توافرها (تقابل ”المؤشرات“ المستخدمة للدلالة على الممارسات السليمة في الأطر الأخرى)، إلى جانب إدراج آليات داعمة. وحين اقتضى الأمر، تكررت العناصر والآليات نفسها عن قصد في عدد من مختلف بنود الأطر الوطنية لضمان الجودة، لتأكيد الجانب متعدد الأبعاد للجودة ولإفساح المجال أمام القراء لاستخدام أجزاء من الإطار بصورة مستقلة.
	13 - وفي ما يتعلق بتصميم أو استعراض قاعدة للبيانات أو نواتج أو إحصاءات محددة، لا بد من أن يتبين لمقدمي البيانات الذين يقومون بتصميم جمع إحصائي أو منتج إحصائي يلائم الغرض الذي وضع من أجله أنه من المفيد استعراض مجموعة الأسئلة المطروحة في قائمة العناصر، ويسري هذا أيضا على القراء الآخرين الذين يحاولون اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن ما إذا كانت الإحصاءات المنتجة صالحة للاستخدام أو تتسم بمستوى مقبول من الجودة لتحقيق أغراضهم.
	14 - ولتقديم المزيد من المعلومات ومساعدة القارئ على ”استهداف“ التوجيهات الإضافية بشأن فرادى بنود الأطر الوطنية لضمان الجودة، ترد في مرفق لهذه المبادئ التوجيهية قائمة بالمراجع المختارة والأدوات المصممة وطنياً ودولياً الخاصة بكل بند من بنود الأطر الوطنية لضمان الجودة البالغ عددها 19 بنداً. وهذه القائمة مجموعة فرعية من قائمة المراجع المعدة تبعاً للترتيب الأبجدي للبلدان والمنظمات والمتاحة على الموقع الشبكي للأطر الوطنية لضمان الجودة.
	دال - موقع الأمم المتحدة الشبكي للأطر الوطنية لضمان الجودة
	15 - بناء على ما أوصت به اللجنة الإحصائية، واصلت شعبة الإحصاءات العمل على تطوير موقعها الشبكي المتعلق بضمان الجودة، الذي أنشئ ليكون بمثابة منتدى لتبادل المعلومات والخبرات بشأن الأعمال المتعلقة بضمان الجودة على الصعيدين الوطني والدولي. ودعا الرئيس والأمانة أعضاء فريق الخبراء إلى مواصلة تقديم معلومات جديدة، بشكل دائم، كلما توافرت، وتوفير وصلات ووثائق إضافية بشأن الأعمال المتعلقة بضمان الجودة على الصعيدين الدولي والوطني بحيث تدرج على الموقع الشبكي. وقامت شعبة الإحصاءات بجمع المعلومات عن بلدان ومنظمات أخرى من الإنترنت ونشرها وهي تسعى إلى البحث بانتظام عن معلومات محدثة. وتتاح المعلومات عن المراجع الموضوعة على الصعيدين الوطني والدولي عن جودة البيانات، مرتبة حسب البلد أو المنظمة، على الموقع الشبكي للأطر(1). وسيشكل تحديث المراجع والوصلات المتعلقة بالجودة الواردة في الموقع في المستقبل جزءا من برنامج عمل شعبة الإحصاء.
	هاء - مسرد المصطلحات المتعلقة بالجودة
	16 - قام فريق الخبراء بتجميع مسرد متاح على شبكة الإنترنت للمصطلحات المتعلقة بالجودة، كان مصدره الرئيسي المسرد الموحد للبيانات الفوقية الخاص بتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الفوقية، الذي شاركت منظمات دولية في وضعه. وبما أن المسرد الموحد للبيانات الفوقية الخاص بتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الفوقية يشكل معيارا عالميا متفقا عليه، أعطيت الأفضلية لتعاريفه في الحالات التي توافرت فيها عدة تعاريف لنفس المصطلح. وبالإضافة إلى تعريف كل مصطلح، يتضمن مسرد الأطر الوطنية لضمان الجودة معلومات في حقل ’’السياق‘‘، كلما كان ذلك ممكنا، بحيث تقدم توضيحات إضافية أو غير ذلك من المعلومات المفيدة التي يمكن أن تسهم في تفسير المفاهيم. ويرد أيضا مصدر التعريف ووصلة إلكترونية تحيل إليه، عند توافرهما. ويمكن الاطلاع على المسرد على الموقع الشبكي للأطر(1).
	17 - والمصطلحات الواردة في مسرد الأطر الوطنية لضمان الجودة هي أساسا تلك التي تظهر في النموذج والمبادئ التوجيهية، وخصوصا تلك التي تذكر في موضوعات الأطر الوطنية لضمان الجودة، أو تتصل اتصالا مباشرا بها. وتغطية المسرد للمصطلحات ليست شاملة، ولا يقصد منها أن تكون كذلك. وستواصل شعبة الإحصاءات تحديث المسرد عندما تقدم أو تحدد معلومات إضافية جديدة وذات صلة.
	واو - التحديات في المستقبل
	18 - استلزمت إحدى المسائل التي أثارتها اللجنة الإحصائية ’’تحديد الممارسات التي تشكل المعايير الدنيا المستصوبة“. وبعد أن ناقش فريق الخبراء هذا الموضوع، توصل إلى استنتاج مفاده أن تحديد ’’المعايير الدنيا‘‘ أمر سابق لأوانه. وتختلف الترتيبات المؤسسية للبلدان وخبراتها لدرجة أنها لا تتيح تقديم توصيات ذات مغزى في هذا الوقت. ويعد القيام بعملية أساسية لمواءمة الأدوات، وحتى اللغة، شرطا مسبقا. وبالتالي، ركز فريق الخبراء عمله على وضع نموذج الإطار الموحد والأدوات الموصوفة أعلاه. ويعقد الأمل على أن يؤدي هذا إلى تمكين البلدان من الشروع في عملية مواءمة الممارسات.
	19 - وبالمثل، اعتبُر أن وضع مؤشرات عملية للجودة قابلة للقياس أمر غير مجد في هذه المرحلة. بيد أنه تجدر الإشارة إلى أن الأسئلة الداعمة التفصيلية الواردة في المبادئ التوجيهية تتيح بالفعل إجراء وصف نوعي شامل لدرجة جودة عملية إحصائية أو منتج إحصائي ما.
	20 - وأخيرا، يشكل وضع مواد تدريبية محددة تستند إلى الأدوات التي وضعت ووصفت أعلاه تحديا في المستقبل القريب. ويمكن لهذه العملية الاستفادة من المواد المتوافرة حاليا على الصعيدين الوطني والدولي، وينبغي لها ذلك. وستشكل القائمة الشاملة بالمواد الواردة في موقع الأمم المتحدة الشبكي للأطر الوطنية لضمان الجودة نقطة انطلاق قيمة. ومن الناحية العملية، يتواصل تشجيع الدول الأعضاء على تقاسم الوثائق والخبرات الوطنية بأكبر قدر ممكن من السخاء.
	رابعا - التشاور العالمي فيما يتعلق بنموذج الأطر الوطنية لضمان الجودة والمبادئ التوجيهية الناظمة لها
	21 - بعد الإنجاز الأولي لعمل فريق الخبراء، في أعقاب الاجتماع الذي عقد في نيويورك في أيلول/سبتمبر 2011، بدأت عملية تشاور عالمية في تشرين الثاني/نوفمبر 2011 لطلب تعليقات وملاحظات من كبار مديري المكاتب الإحصائية الوطنية والمنظمات الدولية والإقليمية بغية مساعدة فريق الخبراء على وضع الصيغة النهائية للوثائق التي ستقدم إلى اللجنة الإحصائية. وقد نشرت على الموقع الشبكي للأطر الوطنية لضمان الجودة وثيقة نجمت عن التشاور العالمي تتضمن النموذج العام للأطر الوطنية لضمان الجودة والمبادئ التوجيهية المرافقة له، وقائمة الأدوات والمراجع، ومخطط تناظر تفصيليا يوضح العلاقات المتقابلة مع أطر الجودة القائمة، أي ﺇﻃـﺎﺭ ﺗﻘﻴـﻴﻢ جودة ﺍﻟﺒﻴﺎﻧـﺎﺕ ﻟـﺼﻨﺪﻭﻕ ﺍﻟﻨﻘـد اﻟــﺪﻭﱄ، والمدونة الأوروبية للممارسات المتبعة في مجال الإحصاء، وإطار ضمان الجودة لهيئة الإحصاءات الكندية، ومقترح وضع هيكل للمدونة الإقليمية للممارسات الإحصائية السليمة لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي. وينشر على الموقع الشبكي كذلك المسرد المتاح على شبكة الإنترنت وقائمة بالمراجع والوصلات الإلكترونية المتعلقة بالجودة التي وضعت على الصعيدين الوطني والدولي.
	22 - وقام ستة وعشرون بلدا بإرسال تعليقات خلال جولة التشاور العالمي. وأعربت بلدان كثيرة صراحة عن امتنانها لفريق الخبراء لتصديه لهذه القضية الهامة. وشددت على أن ذلك أتاح فرصة لإجراء هذه العملية المفيدة، باعتبار أن بلدانا كثيرة بصدد وضع الأطر الخاصة بها. ولاحظ المعلقون بارتياح خاص أن فريق الخبراء جعل الارتباطات بالأطر القائمة واضحة وشفافة جدا. وقدم عدد من التعليقات والمقترحات التقنية التفصيلية التي أخذها فريق الخبراء بعين الاعتبار في وقت كتابة هذا التقرير. وعلقت بعض الدول على عمل فريق الخبراء فأشارت إلى أنه ربما تكون هناك حاجة إلى عمل إضافي، ولا سيما بشأن تقديم مبادئ توجيهية عملية للبلدان، يمكن أن تكون في شكل دليل، فيما يتعلق بتنفيذ الإطار الوطني لضمان الجودة. وستبين وثيقة المعلومات الأساسية التي ستقدم إلى اللجنة الإحصائية مراعاة التعليقات التي وردت خلال عملية التشاور العالمية.
	خامسا - نقاط للمناقشة
	23 - تُدعى اللجنة الإحصائية إلى استعراض وإقرار النموذج العام للأطر الوطنية لضمان الجودة والإعراب عن آرائها بشأن قيمة النموذج بالنسبة للبلدان التي تختار استخدامه كأداة لصياغة وتفعيل الأطر الوطنية لضمان الجودة الخاصة بها. وتدعى اللجنة أيضا إلى التعليق على المبادئ التوجيهية والمسرد، ومخطط التناظر والأدوات والمراجع، وموقع الأمم المتحدة الشبكي للأطر الوطنية لضمان الجودة، وتقديم توجيهات بشأن الاتجاهات الممكنة في المستقبل.
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