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انطالقــا مــن حــرص القيــادة العامــة لشــرطة دبــي لتحقيــق أعلــى المعاييــر فــي المجــال األمنــي، وتحقيقــا 

ــة  ــي أهمي ــت شــرطة دب ــد أول ــة، فق ــاءة وفعالي ــر األداء المؤسســي بكف ــة فــي تطوي الســتراتيجياتها المتمثل

بالغــة للشــق اإلحصائــي ووجــود قواعــد بيانــات شــرطية باعتبــاره أحــد الجوانــب المهمــة فــي عمليــة دعــم اتخــاذ 

ــة الشــرطية. ــات اإلحصائي ــودة المخرج ــود إطــار يضمــن ج ــة وج ــاءت أهمي ــا ج ــرار. ومــن هن الق

ــي  ــي بالتعــاون مــع المركــز االتحــادي للتنافســية واالحصــاء ومركــز دب ــادة العامــة لشــرطة دب وقــد ســعت القي

لإلحصــاء علــى تطبيــق إطــار عــام لجــودة البيانــات اإلحصائيــة الشــرطية لتحديــد معاييــر الجــودة الرئيســية ومحاورها 

وأهدافهــا، والتــي تتضمــن جمــع وتحليــل ونشــر البيانــات اإلحصائيــة الشــرطية، حيــث تلتــزم شــرطة دبــي بتحســين 

مســتمر لمنتجاتهــا اإلحصائيــة مــن حيــث اســتخدام بيانــات الســجالت اإلداريــة االســتخدام األمثــل.

ــة ذات  ــات إحصائي ــاج بيان ــن إنت ــي تضم ــات الت ــان أداء العملي ــالل ضم ــن خ ــات م ــودة المنتج ــة ج ــم رصــد ومراقب ويت

ــج ورصــد فــرص التحســين واســتخدام  ــم االســتفادة مــن النتائ ــرا، يت ــل لالســتخدام. وأخي مســتوى مناســب قاب

بيانــات الســجالت اإلداريــة لضمــان فعاليتهــا ومالءمتهــا ضمــن العمــل المؤسســي، والهــدف األساســي هــو زيــادة 

ــات علــى الصعيــد المحلــي واإلقليمــي والدولــي. مصداقيــة المنتــج اإلحصائــي وكســب ثقــة مســتخدمي البيان

يستند هذا اإلطار إلى العديد من المراجع المعتمدة والمعروفة محليا ودوليا ومن أبرز هذه المراجع: 

وثيقــة المبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرســمية الصــادرة عــن األمــم المتحــدة 1994 والتــي تــم تحديــث 	 

مقدمتهــا وإصدارهــا فــي عــام 2014م.

إطار جودة البيانات الصادر عن صندوق النقد الدولي عام 2003م.	 

دليــل اســتخدام النمــوذج العــام للعمليــات واإلجــراءات اإلحصائيــة GSBPM  الصــادر عــن المركــز االتحــادي 	 

للتنافســية واالحصاء.

 اإلطار الوطني لجودة البيانات اإلحصائية الصادر عن المركز االتحادي للتنافسية واالحصاء. 	 

دليــل معاييــر وإجــراءات ضمــان الجــودة اإلحصائيــة لبيانــات الســجالت اإلداريــة الصــادر عــن المركــز االتحــادي 	 

للتنافســية واالحصــاء. 

المقدمة: 
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مفهوم الجودة اإلحصائية: 

إن جــودة البيانــات اليــوم ال تقتصــر علــى دقــة البيانــات والمنتــج االحصائــي بــل تتعــدى إلــى وجــود آليــات محــددة 

ونظــام عمــل يحــدد مراحــل العمــل ويضمــن عــدم تداخــل المهــام، بحيــث يعطــي المنتــج االحصائــي قيمــة وثقــة 

ــات  ــع السياســات. كمــا يتجــه أيضــا إلــى مفهــوم » مالءمــة البيان ــل متخــذ القــرار وصان فــي اســتخدامه مــن قب

لالســتخدام » وذلــك مــن خــالل إعــداد البيانــات اإلحصائيــة ضمــن بيئــة مؤسســية بمهنيــة ونزاهــة وحياديــة بشــكل 

ــي  ــة ف ــة والدق ــتخدم المرون ــي للمس ــث يعط ــتخدمين بحي ــات المس ــددة وباحتياج ــداف المح ــة باأله ــق الصل وثي

اســتخدام البيانــات باســتخدام منهــج معيــاري واضــح اإلطــار، وإخضاعهــا إلجــراءات علميــة وعمليــة واضحــة ومحــددة 

ــات  ــة البيان ــاءة، وإتاح ــاة الكف ــة ومراع ــا للمقارن ــا وقابليته ــا وواقعيته ــن موثوقيته ــد م ــة للتأك ــة منتظم بدوري

ــة عاليــة. للجميــع بنفــس الدرجــة وضمــن توقيــت مناســب وبأســلوب يســهل الوصــول لهــا واســتخدامها بمرون

إطار جودة البيانات اإلحصائية الشرطية: 

يهــدف إطــار جــودة البيانــات اإلحصائيــة الشــرطية لوضــع معاييــر جــودة إحصائيــة تخــص البيانــات الشــرطية والتــي 

تتحــدد مــن خــالل األهــداف التاليــة: 

توفير إطار محدد لمعايير 
الجودة السجلية للبيانات 

اإلحصائية الشرطية

تعزيز ثقة المتعاملين 
المستخدمين للبيانات

إدارة انتاج البيانات 
االحصائية الشرطية 

ينبثق من النموذج العام 
للعمليات واإلجراءات 
)GSBPM( االحصائية
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النظام اإلحصائي الشرطي في إمارة دبي

يشــمل النظــام اإلحصائــي الشــرطي فــي إمــارة دبــي كافــة الجهــات المســاهمة فــي إعــداد اإلحصائيــات ) التقاريــر 

اإلحصائيــة ( وإصداراهــا واســتخدامها، فهــو يشــمل الجهــات التاليــة: 

ــة وهــي محــور 	  ــات والمباحــث الجنائي ــة فــي اإلدارة العامــة للتحري ــي متمثل ــادة العامــة لشــرطة دب القي

النظــام اإلحصائــي الجنائــي وتهــدف لتطويــر منظومــة إحصائيــة مبتكــرة تســهم فــي تقديــم إحصائيــات 

مالئمــة وموثوقــة.

مراكــز الشــرطة فــي اإلمــارة وهــي المســؤولة عــن اإلحصــاءات الرســمية فــي كل منطقــة اختصــاص 	 

وفقــا للقوانيــن والتشــريعات المحليــة وتعمــل علــى تطويــر أنظمــة إحصائيــة محليــة متطــورة ومتســقة 

مــع النظــام اإلحصائــي الجنائــي.

ــة 	  ــات دقيق ــم إحصائي ــروري وتســعى لتقدي ــي الم ــور النظــام اإلحصائ ــرور وهــي مح ــة للم اإلدارة العام

وموثوقــة فــي الشــق المــروري.

 لدورهــا فــي إعــداد اإلحصــاءات ) التقاريــر 
ً
 فئــات أخــرى نظــرا

ً
 وثيقــا

ً
كمــا يرتبــط بالنظــام اإلحصائــي الشــرطي ارتباطــا

اإلحصائيــة ( الرســمية واســتخداماتها وهــي علــى النحــو التالــي: 

البيانات السجلية التي تكون من خالل التسجيل للحاالت التي ترتبط بالعمل الشرطي.. 1

مســتخدمي اإلحصــاءات الرســمية بمختلــف اهتماماتهــم ســواء كانــوا متخــذي القــرارات وواضعــوا . 2

ــة األكاديمييــن والباحثيــن والدارســين وأفــراد المجتمــع  الخطــط والسياســات. كمــا تشــمل هــذه الفئ

ــي. ــارة دب ــي إم ــن باإلحصــاءات الشــرطية ف ــي المهتمي ــي واإلقليمــي والدول المحل

ــة . 3 ــة متمثل ــة( واالتحادي ــي الرقمي ــة دب ــي لإلحصــاء )هيئ ــز دب ــة بمرك ــة متمثل ــة المحلي ــز اإلحصائي المراك

بالمركــز االتحــادي للتنافســية واإلحصــاء

إن تحديــد مكونــات النظــام اإلحصائــي الشــرطي بشــكل واضــح يســاعد فــي تحديــد نطــاق إطــار الجــودة ومحاورهــا 

 بمــدى تلبيــة اإلحصــاءات 
ً
 وثيقــا

ً
الســيما محــور المالءمــة ومحــور إمكانيــة الوصــول للبيانــات واللــذان يرتبطــان ارتباطــا

لمتطلبات المســتخدمين.
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مكونات إطار جودة البيانات الشرطية 

يتكون إطار جودة البيانات الشرطية من العناصر التالية:

 

إن محــاور الجــودة األساســية الــواردة فــي هــذا اإلطــار منبثقــة مــن مفهــوم الجــودة الشــاملة والتي تشــمل جودة 

المدخــالت والعمليــات والمخرجــات اإلحصائيــة والتــي مــن شــأنها تلبيــة احتياجــات المســتخدمين للبيانــات اإلحصائيــة 

 
ً
مــن جهــة وتحقيقهــا للمعاييــر اإلحصائيــة المعتبــرة والمســتندة إلــى األطــر والمعاييــر اإلحصائيــة المعتمــدة دوليــا

 مــن جهــة أخــرى، ممــا يجعــل هــذه اإلحصــاءات »مالئمــة لالســتخدام«.
ً
وإقليميــا

آليــات إدارة اإلجــراءات 

داخــل  المؤسســية 

النظــام الشــرطي

انتــاج  عمليــات  إدارة 

الشــرطية البيانــات 

المنتجــات  جــودة 

ئيــة حصا إل ا
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آليــات إدارة اإلجــراءات المؤسســية 
داخــل النظــام الشــرطي 

يتوجــب توفيــر األنظمــة والتشــريعات وأدوات اإلنتــاج التــي تعمــل علــى تســريع وتســهيل عمليــة انتــاج البيانــات 

ممــا يرفــع مــن جــودة المنتــج االحصائــي.

 ويتمثل ذلك في

أوالً: االستقاللية المهنية والموضوعية: 

االســتقاللية المهنيــة هــي إدارة نظــام انتــاج ال يخضــع لضغــوط خارجيــة ويكــون العامــل المهنــي والعلمــي 

والمنهجــي هــو العامــل األساســي فــي التحكــم الســتخراج المنتــج االحصائــي، ويكــون موضوعــي يعطــي متخــذ 

القــرار مصداقيــة واضحــة وشــفافية للمؤشــرات والمنتجــات اإلحصائيــة وتطويرهــا ونشــرها بمهنيــة وبموضوعيــة 

واســتقاللية والتعامــل العــادل مــع جميــع المســتخدمين ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل: 

إعــداد قوانيــن تنظــم عمليــة وآليــة نشــر البيانــات الشــرطية بشــكل يضمــن جــودة المنتــج، ويتــم . 1

التنســيق مــع المراكــز اإلحصائيــة المحليــة واالتحاديــة لضمــان التكامــل وعــدم التضــارب باإلنتــاج والنشــر. 

تخضــع آليــة انتــاج لتقاريــر اإلحصائية/البيانــات للمنهجيــات المعتمــدة مــن قبــل األجهــزة اإلحصائيــة . 2

ــرار بشــأن السياســات واألســاليب  ــاذ الق ــة بشــكل منظــم وتكــون مســؤولية اتخ والمنظمــات الدولي

اإلحصائيــة والمعاييــر واإلجــراءات الفنيــة فــي إعــداد اإلحصــاءات الرســمية وإنتاجهــا وعلــى أســاس مــن 

ــة. ــة واالتحادي ــة المحلي ــز اإلحصائي ــع المراك ــة بالتنســيق م ــرد والحيادي التج

تلزم الجهة المنتجة لإلحصاءات بالمعايير العملية للممارسات اإلحصائية الدولية والوطنية المعتمدة.. 3

يتم انتاج اإلحصاءات والبيانات اإلحصائية على أساس االحتياجات التي تحددها االعتبارات اإلحصائية.. 4

ــداد اإلحصــاءات . 	 ــا وإع ــات وتجهيزه ــع البيان ــر المســتخدمة لجمي ــة والمعايي ــات اإلحصائي ــة المنهجي إتاح

ــالغ المســتخدمين عنهــا. ــالت يتــم إب ــة تعدي لكافــة المســتخدمين، وفــي حــال إجــراء أي

وضوح اإلحصاءات المنشورة للمستخدمين.. 	

توفير مصفوفة نشر البيانات تخضع لمعايير وسياسة األجهزة اإلحصائية المحلية واالتحادية .. 	

تحتفظ المؤسسة بحق الرد على أي سوء استخدام لإلحصاءات أو تفسير لها.. 	

االلتزام التام بمبادئ وأخالقيات البحث العلمي والعمل اإلحصائي.. 9
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: ضمان الشفافية: 
ً
ثانيا

إن ضمان وتحقيق الشفافية يتحقق من خالل اآلتي:

نشــر وتوفيــر المعلومــات والبيانــات الوصفيــة والتــي تحتــوي علــى التعاريــف والتصانيــف المســتخدمة . 1

مــع النشــرات والتقاريــر االحصائيــة.

ــال . 2 ــي ح ــالن ف ــن خاللهــا واإلع ــات م ــاج البيان ــم انت ــي يت ــة الت ــات العلمي ــة المنهجي ــرض ونشــر وإتاح ع

تعديلهــا.

إصــدار الروزنامــة اإلحصائيــة المعتمــدة والتــي تبيــن مواعيــد نشــر البيانــات بالتنســيق مــع الشــركاء مــن . 3

المراكــز اإلحصائيــة المحليــة واالتحاديــة.

التشاور من المستخدمين بانتظام على دورية اإلصدارات.. 4

: ضمان سرية البيانات: 
ً
ثالثا

ينبغي ضمان سرية بيانات المؤسسة واستخدامها ألغراض إحصائية فقط، ويتحقق ذلك من خالل اآلتي: 

وجــود قانــون أو تشــريع أو سياســة ينــص علــى حمايــة ســرية البيانــات الشــخصية ضمــن قانــون المراكــز . 1

اإلحصائيــة المحليــة واالتحاديــة.

وجــود قواعــد ولوائــح تنظيميــة ألمــن المعلومــات لحمايــة ســرية البيانــات قــد تتضمــن توقيــع جــزاءات . 2

علــى العامليــن الذيــن يفصحــون عــن البيانــات الســرية لألفــراد أو المؤسســات وغيرهــا.

توفير سياسة وإجراءات لمنع اإلفصاح عن البيانات السرية.. 3

ــن وإدارة . 4 ــة تخزي ــة مــن ناحي ــات اإلحصائي ــة أمــن البيان ــة لحماي ــة واإلداري ــة والتقني ــر المــوارد المالي توفي

ــة. ــات االحصائي البيان

حفــظ البيانــات الفرديــة بصــورة آمنــة وعــدم الســماح باالطــالع علــى البيانــات الفرديــة إال مــن قبــل . 	

العامليــن الذيــن يحتاجــون تلــك المعلومــات ألداء مهامهــم اإلحصائيــة ضمــن ضوابــط.

العمــل علــى توعيــة جميــع األفــراد العامليــن فــي إنتــاج اإلحصاءات الرســمية مســبقا بأهميــة المحافظة . 	

علــى ســرية البيانــات وكذلــك تعريفهــم بالعقوبــات التــي تترتــب على إفشــائهم لتلــك البيانات.

ــى . 	 ــات االطــالع عل ــات والتــي تحــدد داخــل المؤسســة الشــرطية صالحي إعــداد مصفوفــة ســرية البيان

ــات. ــط لهــذه الصالحي ــك ضواب ــث يكــون هنال ــات واســتخدامها بحي البيان
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: ضمان االلتزام بالجودة: 
ً
رابعا

ينبغــي االلتــزام بمعاييــر الجــودة عنــد إعــداد اإلحصــاءات ) التقاريــر اإلحصائيــة ( ونشــرها، وتحــدي نقــاط القــوة وفــرص 

التحســين بشــكل دوري ومنتظــم لتطويــر جــودة العمليــات والمخرجــات اإلحصائيــة، ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن 

خــالل اآلتــي: 

ــودة . 1 ــة ذات ج ــات إحصائي ــر بيان ــة بتوفي ــات اإلحصائي ــة للبيان ــزام الجهــة المنتج ــة بالت ــود نصــوص واضح وج

عاليــة.

ــة . 2 ــة واالتحادي ــة المحلي ــدة للجهــة أو للجهــات اإلحصائي ــودة المعتم ــة وإطــر الج اإلشــارة باســتخدام أدل

والتــي تهتــم بمعاييــر وإجــراءات الجــودة اإلحصائيــة والتــي تحــدد نطــاق الجــودة وكيفيــة تطبيقهــا فــي 

الجهــة.

ــن . 3 ــاء عمليــة االنتــاج مــن خــالل أشــخاص محددي ــات أثن وجــود إجــراءات تقــوم بفحــص معاييــر جــودة البيان

أو وحــدة تنظيميــة متخصصــة للقيــام بذلــك ومــن خــالل نمــاذج معتمــدة ويفضــل التنســيق مــع المراكــز 

اإلحصائيــة المحليــة واالتحاديــة لتطبيــق هــذه المعاييــر بشــكل ســليم.

 لمعاييــر جــودة . 4
ً
مراقبــة جــودة المنتجــات اإلحصائيــة بشــكل منتظــم وتقيمهــا واإلبــالغ عنهــا وفقــا

اإلحصــاءات.

وضع تعريف بشأن كيفية إدارة الجودة في عملية اإلنتاج اإلحصائي، وتشمل: . 	

وصف لعملية اإلنتاج اإلحصائي وتوثيق كل مراحلها.	 

وصف لطرق مراقبة الجودة في كل مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج اإلحصائي.	 

ــات ودعــم خطــة ضمــان . 	 ــر دورات تدريبيــة منتظمــة للموظفيــن لتوعيتهــم عــن قيمــة جــودة البيان توفي

الجــودة.

تحليل نتائج تقارير الجودة بشكل منتظم ويتم إبالغ اإلدارة العليا للبت في تحسين اإلجراءات.. 	

وضع إجراءات لتحسين جودة المنتج  وفق تقارير الجودة.. 	

تنفيذ مسوحات رضا المستخدمين بانتظام وإدراج نتائجها في خطة العمل لتحسين جودة البيانات.. 9
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: مالءمة الموارد وكفايتها:
ً
خامسا

ينبغــي توفــر المــوارد البشــرية والماليــة والتقنيــة الالزمــة إلدارة العمليــات اإلحصائيــة بمهنيــة مــن أجــل إنتــاج 

ــي:  ــالل اآلت ــن خ ــك م ــق ذل ــن أن يتحق ــودة، ويمك ــة الج ــاءات عالي إحص

مالءمة وكفاية الموارد البشرية والمالية لتلبية االحتياجات اإلحصائية الحالية.

مالءمــة مؤهــالت العامليــن فــي تنفيــذ العمــل اإلحصائــي وتطويــر الكفــاءات بشــكل مســتمر وحســب . 1

الحاجــة.

ــات . 2 ــة واالحتياج ــات اإلحصائي ــن برامــج وأجهــزة لدعــم العملي ــة م ــوارد التكنولوجي ــة الم مالءمــة وكفاي

ــة. اإلحصائي

تطبيق مبدأ إدارة المشاريع عند تنفيذ العمليات اإلحصائية.. 3

التحول اإللكتروني لجميع العمليات والبرامج والمخرجات والتوثيق للعمليات اإلحصائية.. 4
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إدارة العمليات اإلحصائية

تتطلــب العمليــات اإلحصائيــة تحديــد لمراحــل اإلنتــاج اإلحصائــي، حيــث يجــب وضــع نمــوذج خــاص، ويمكــن أيضــا 

اســتخدام النمــاذج المعتمــدة مثــل نمــوذج Generic Statistical Business Process Model GSBPM(( بحيــث 

يتــم تغطيــة جميــع مراحــل العمــل التفصيليــة لضمــان الوصــول لمنتــج ســليم، تشــمل: 

اوالً: العمليات الرئيسية:

1 . )GSBPM( إدارة العمليات اإلحصائية: يتم اعتماد النموذج العام للعمليات واإلجراءات االحصائية

والمعتمــد فــي المركــز االتحــادي للتنافســية واالحصــاء كإطــار مرجعــي يعمــل علــى ضمــان خطــوط إنتــاج . 2

ســليمة للبيانــات الشــرطية.

إدارة الجــودة )تقييــم جــودة البيانــات وآليــة المراقبــة(: يتــم العمــل علــى تصميــم نظــام لضمــان الجــودة . 3

يعمــل بالتــوازي مــع نظــام العمليــات الشــرطية الداخلــي.

إدارة البيانات الوصفية: يتم وضع تعريفات لجميع المتغيرات اإلحصائية والبيانات الشرطية.. 4

إدارة قواعــد البيانــات: المقصــود هنــا قاعــدة البيانــات الداخليــة مــن الناحيــة التقنيــة ومن الناحيــة اإلحصائية . 	

بحيــث تكــون نمــاذج اإلدخــال وهيكليــة البيانــات وفــق المعايير المعتمــدة الوطنيــة والدولية.

إدارة المعرفــة: ويعنــي نقــل المعرفــة مــن خــالل النمــوذج المعتمــد واألنظمــة الداخليــة لجميــع العامليــن . 	

بإنتــاج البيانــات وتدريبهــم عليهــا بشــكل كافــي. 

إدارة المنهجيــات اإلحصائيــة الشــرطية: ويعنــي وضــع وصــف كامــل للمنتــج اإلحصائــي الشــرطي لتفســير . 	

آليــة العمــل والحســاب.

ــات  ــن الجه ــالء م ــات العم ــات وتوقع ــة احتياج ــا تلبي ــن خالله ــم م ــي يت ــة الت ــالء: وهــي العملي ــة العم إدارة خدم

والمؤسســات الحكوميــة والخاصــة واألفــراد، وذلــك مــن خــالل تقديمــة خدمــة ذات جــودة عاليــة ينتــج عنهــا رضــا 

العمــالء.

: العمليات الداعمة:
ً
ثانيا

 وتكــون جــزء مــن عمليــات المؤسســة الشــرطية األخــرى مثــل )إدارة المــوارد الماليــة وإدارة المشــاريع، إدارة 

ــات بكفــاءة  ــؤدي هــذه العملي ــي، إدارة اإلطــار التنظيمــي والتخطيــط االســتراتيجي( وينبغــي أن ت اإلطــار القانون

بحيــث تراعــي جــودة المخرجــات وكلفتهــا ووقتيتهــا والعــبء الناتــج عنهــا ولضمــان ذلــك ينبغــي مراعــات إدارة هــذا 

العمليــات بمــا يدعــم رفــع كفــاءة العمليــات الرئيســية.
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: وضوح المنهجيات وسالمتها: 
ً
ثالثا

ويقصــد بذلــك أن التحقــق مــن أن المنهجيــة المســتخدمة فــي تنفيــذ العمليــة اإلحصائيــة منهجيــة ســليمة تشــمل 

الطــرق واألســاليب والتصانيــف وتشــمل جميــع التعاريــف للبيانــات الشــرطية، وتســاهم فــي تحقيــق أهــداف تلــك 

العمليــة والمتمثلــة فــي توفيــر البيانــات الدقيقــة الالزمــة لتفســير الظاهــرة والنتائــج واألرقــام.

كمــا يجــب اســتخدام المعاييــر الوطنيــة المعتمــدة والدوليــة وأفضــل الممارســات وبمــا يتناســب مــع وضــع 

المؤسســة ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي: 

توافــق إطــار العمــل اإلحصائــي المنهجــي مــع المعاييــر الوطنيــة المعتمــدة باألدلــة الصــادرة عــن المراكــز . 1

اإلحصائيــة والتعاريــف الداخليــة للعمــل الشــرطي وفــق المبــادئ الدوليــة.

وجــود اإلجــراءات الكافيــة لضمــان تطبيــق المنهجيــات والمعاييــر والتصانيــف والمفاهيــم اإلحصائيــة . 2

المعتمــدة ضمــن نمــوذج العمليــات المعتمــدة.

قيــاس مــدى تطبيــق المنهجيــات والمعاييــر والتصانيــف والمفاهيــم اإلحصائيــة المعتمــدة والموحــدة . 3

عــن طريــق نظــام جــودة.

التحول االلكتروني إلجراءات العمل بمختلف مراحلها بشكل مالئم ويمكن الوصول إليها بسهولة.. 4

إعادة تصنيف وتصميم البيانات الشرطية من السجالت اإلدارية لجعلها مناسبة لألغراض اإلحصائية.. 	

: فعالية تكلفة البرنامج اإلحصائي: 
ً
رابعا

ينبغــي اســتخدام المــوارد المختلفــة بفعاليــة لضمــان جــودة األداء وإدارة الوقــت األمثــل للتنفيــذ والــذي يضمــن 

تحقيــق تكلفــة معقولــة ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي: 

وجود وثائق داعمة لتحقيق فعالية تكلفة البرنامج اإلحصائي.. 1

وجود إجراءات لقياس مستوى الفعالية في إنتاج المؤشرات اإلحصائية.. 2

استخدام األساليب اإلحصائية واإلجراءات المناسبة التي تأخذ بعين االعتبار خفض الكلفة.. 3

4 ..
ً
استخدام السجالت اإلدارية في عملية إعداد المؤشرات اإلحصائية كلما كان ذلك ممكنا

استخدام األساليب اإلحصائية واإلجراءات المناسبة التي تأخذ بعين إدارة الوقت.. 	
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 ينبغــي أن تعــد المخرجــات اإلحصائيــة وفــق المعاييــر والمنهجيــات اإلحصائيــة المعتبــرة والمعتمــدة ولضمــان ذلــك 

ينبغــي تطبيــق معاييــر الجــودة اإلحصائيــة التــي تغطــي )محــاور الجــودة( التاليــة: 

أوالً: ضمان المالئمة: 

ــي احتياجــات المســتخدمين الحالييــن والمحتمليــن، وأن تكــون المفاهيــم والتصانيــف  ــات تلب ــاج احصائي ينبغــي انت

واالحصائيــات تفــي باحتياجــات المســتخدمين ومتطلباتهــم ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي: 

تحديد المستخدمين الحاليين والمحتملين وتحديد أولياتهم وطبيعة احتياجاتهم لإلحصاءات. . 1

وجــود إجــراءات محــددة لمشــاورة المســتخدمين حــول احتياجاتهــم وتتضمــن اإلجــراءات االســتجابة . 2

للطلبــات الطارئــة وذات األولويــة. 

وجود إجراءات لمراقبة مدى تلبية اإلحصاءات التي يتم إصدارها الحتياجات المستخدمين. . 3

قيــاس دوري ومنتظــم لــرأي مســتخدمي اإلحصــاءات وقيــاس مــدى رضــا المســتخدمين لمــدى مالئمــة . 4

اإلحصــاءات المنتجــة.

: ضمان الدقة والموثوقية: 
ً
ثانيا

ينبغــي إعــداد ونشــر إحصــاءات شــرطية دقيقــة وموثوقــة وفــق القواعــد الوطنية والدوليــة بحيث تكــون اإلحصاءات 

المحســوبة قريبــة مــع القيمــة الحقيقيــة لهــذه الظاهــرة، ويتــم تقديــر الدقــة من خالل بعــض القياســات المتعلقة 

ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتي: 

وجود منهجيات وإجراءات سليمة ومنتظمة لتدقيق وفحص البيانات الشرطية.. 1

تطبيق الجهة لمعايير وإجراءات فحص دقة البيانات بشكل دوري ومنتظم. . 2

تطبيــق األدلــة واإلجــراءات والمعاييــر المعتمــدة فــي األجهــزة اإلحصائيــة االتحاديــة والمحليــة لتقييــم . 3

ــات واإلحصــاءات.  دقــة البيان

وجــود آليــة تتضمــن عمليــات فحــص وتدقيــق البيانــات ووجــود آليــات متابعــة األخطــاء وكيفيــة معالجتهــا . 4

وتطبيقهــا بشــكل منتظم.

استخراج مؤشرات الجودة الخاصة بقياس دقة البيانات. . 	

ــر مســتوى . 	 ــات ومناقشــتها بهــدف تحســين وتطوي ــم للبيان ــق والتقيي ــج الفحــص والتدقي ــق نتائ توثي

ــة.  ــد مــدى تأثيرهــا علــى مســتوى جــودة المؤشــرات اإلحصائي ــات، وتحدي دقــة البيان

إدارة جودة المخرجات اإلحصائية
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: ضمان االتساق والترابط والقابلية للمقارنة: 
ً
ثالثا

ــة بينهــا مــن خــالل  ــر الزمــن ويمكــن المقارن ينبغــي إعــداد وإصــدار إحصــاءات متســقة فيمــا بينهــا، ومتســقة عب

اســتخدام معاييــر ومفاهيــم وتصانيــف موحــدة بحيــث تكــون قابلــة للتجميــع وللمقارنــة، ويعتبــر االتســاق والترابــط 

المنطقــي أحــد أهــم معاييــر الجــودة النوعيــة فــي البيانــات اإلحصائيــة، وتمكــن مــن مقارنــة وربــط قواعــد البيانــات 

ويمكــن أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي:

اعتماد كافة المعايير والتصانيف والمفاهيم والتعاريف المستخدمة باألجهزة اإلحصائية.. 1

ــة . 2 ــالل مقارن ــن خ ــن الجهــة نفســها م ــة ضم ــداول المنتج ــرات والمؤشــرات والج ــة المتغي فحــص مطابق

السالســل الزمنيــة. 

ــة . 3 ــات الحكومي ــي الجه ــتخدمة ف ــر المس ــات والمعايي ــم والتصنيف ــن المفاهي ــة بي ــة مقارن ــل دراس عم

ــة.  ــاء المحلي ــز اإلحص ومراك

ــة المســتخدمة . 4 ــف اإلحصائي ــم والتصاني ــة والمفاهي ــي التغطي ــالف ف ــن مــدى االخت ــة تبي ــود وثيق وج

وتلــك المطبقــة عالميــا مــع وجــود آليــات لمعالجــة هــذه الفروقــات ســعيا لتحقيــق تطابــق مناســب فــي 

المفاهيــم والتصانيــف المســتخدمة. 

ــة لإلحصــاءات المنتجــة مــع إحصــاءات مناظــرة مــن مصــادر أخــرى، كمــا . 	 ــات ومطابقــات ثنائي ــراء مقارن إج

ــرى. ــة ودول أخ يمكــن مقارنتهــا مــع إحصــاءات لمناطــق جغرافي

: ضمان اإلتاحة وإمكانية الوصول والوضوح: 
ً
رابعا

ينبغــي إتاحــة اإلحصــاءات الشــرطة وحســب مصفوفــة الســرية والبيانــات الوصفيــة للمســتخدمين بشــكل مالئــم 

يمكنهــم مــن الوصــول إليهــا بيســر وســهولة ويمكــن فهمهــا بشــكل جيــد، وبمــا يضمــن تحقيقهــا ألكبــر قــدر 

ممكــن مــن الفائــدة المرجــوة بحيــث يتــم ذلــك مــن خــالل اآلتــي: 

وجــود سياســة وإجــراءات محــددة لنشــر اإلحصــاءات وإتاحتهــا للمســتخدمين وبمختلــف الطــرق المالئمــة . 1

الحتياجاتهــم المختلفــة.

توثيــق البيانــات الوصفيــة وفقــا لمعاييــر نظــم البيانــات الوصفيــة المعتمــدة بحيــث يتــم فيهــا الربــط بيــن . 2

المتغيــرات والمؤشــرات وبياناتهــا الوصفيــة.

عــرض اإلحصــاءات مــع بياناتهــا الوصفيــة بطريقــة تضمــن التفســير الســليم لإلحصــاءات وإجــراء المقارنــات . 3

الصحيحة. 

إتاحة البيانات الوصفية الالزمة لضمان وضوح اإلحصاءات المنتجة لكافة المستخدمين. . 4

اســتخدام التكنولوجيــا الحديثــة لنشــر اإلحصــاءات لخدمــة أكبــر عــدد مــن المســتخدمين وإتاحــة المجــال . 	
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للمســتخدم مــن اســتخراج التقاريــر المالئمــة الحتياجاتــه. 

تســهيل التواصــل مــع مســتخدمي البيانــات وتعريفهــم بتفاصيــل البيانــات المتوفــرة مــن حيــث فائدتهــا . 	

ودوريتهــا وحداثتهــا مــع الســعي الســتطالع رأيهــم وأخــذ مقترحاتهــم.

إطالع المستخدمين على جودة المخرجات اإلحصائية وفقا لمعايير الجودة المعتمدة. . 	

تنــوع وســائل اإلعــالم واالتصــال المســتخدمة فــي النشــر لضمــان ســهولة االطــالع علــى البيانــات . 	

المســتخدمين.  لمختلــف 

9 .

: ضمان الحداثة والوقتية: 
ً
خامسا

ينبغــي أن يتــم اعــداد اإلحصــاءات وإصدارهــا بوقتيــة مناســبة ودون تأخيــر، لضمــان حداثــة البيانــات التــي يتــم 

اتاحتهــا للمســتخدمين، وااللتــزام بإتاحــة البيانــات بدوريــة مناســبة وفقــا للجــدول الزمنــي المتفــق عليــه مســبقا 

مــع المســتخدمين. وتعنــي حداثــة البيانــات بالمــدة الزمنيــة بيــن الفتــرة المرجعيــة للمؤشــر وتاريــخ نشــرة، ويمكــن 

أن يتحقــق ذلــك مــن خــالل اآلتــي: 

تحديــد الوقــت الزمنــي المناســب إلتاحــة اإلحصــاءات بمــا يتوافــق مــع المعاييــر اإلحصائيــة الدوليــة وبمــا . 1

يلبــي احتياجــات المســتخدمين.

إعــداد جــدول زمنــي متفــق عليــه مــع المســتخدمين للبيانــات يوضــح تواريــخ إتاحــة البيانــات مــع وجــود آليــة . 2

متابعــة مســتمرة لضمــان توفيــر البيانــات فــي التواقيــت الزمنيــة المتفــق عليها. 

إطــالع المســتخدمين عــن أيــة تأخيــرات محتملــة لتزويدهــم بالبيانــات يوضــح تواريــخ إتاحــة البيانــات فــي . 3

التواقيــت الزمنيــة المتفــق عليهــا. 

إطــالع المســتخدمين عــن أيــة تأخيــرات محتملــة لتزويدهــم بالبيانــات مــع توضيــح الســبب والتواريــخ . 4

ــة  ــه لنشــر إحصــاءات رســمية مطلوب ــة ومهم ــد حرج ــاوز مواعي ــى أال يتج ــات، عل ــر البيان ــدة لتوفي الجدي

ــارة.  ــة / اإلم ــي المؤسس ــرار ف ــذ الق لمتخ

توفيــر معلومــات عــن زمــن تغطيــة البيانــات ومســتوى حداثتهــا والتــي يتــم تزويدهــا للمســتخدمين، . 	

ومــدى االلتــزام بتوفيــر البيانــات ضمــن التوقعــات المحــددة مســبقا. 

 



15

اإلسم 

د. حمدان أحمد الغسيه

علياء حسين البلوشي

طارق عبدالله البهندي

إسراء عوض النور

علي قيصر سيد

نورة علي

زيد القاضي

امنه الشامسي

محمد المال

نسيبه المرزوقي

شادي موسى

المسمى

مدير مركز إستشراف المستقبل ودعم إتخاذ القرار بالوكالة

مدير إدارة اإلحصاء

رئيس قسم جودة وتدقيق البيانات

محلل إحصائي أول

خبير إحصائي

مدير إدارة المنهجيات اإلحصائية

مستشار احصائي

تنفيذي اتصال اعالمي

مدير إدارة المسوح واألطر اإلحصائية

محلل احصائي أول

ضابط احصائي أول

الجهة

مركز إستشراف المستقبل ودعم إتخاذ القرار - شرطة دبي  

مركز إستشراف المستقبل ودعم إتخاذ القرار - شرطة دبي

مركز إستشراف المستقبل ودعم إتخاذ القرار - شرطة دبي

مركز إستشراف المستقبل ودعم إتخاذ القرار - شرطة دبي

مركز إستشراف المستقبل ودعم إتخاذ القرار - شرطة دبي

المركز االتحادي للتنافسية واالحصاء 

المركز االتحادي للتنافسية واالحصاء 

المركز االتحادي للتنافسية واالحصاء 

مركز دبي لإلحصاء

مركز دبي لإلحصاء

مركز دبي لإلحصاء

فريق عمل إطار جودة البيانات الشرطية


