تقریر استراتیجیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء

الھیكلیة لالستراتیجیة وإعادة التصمیم التنظیمي لإلدارة المركزیة لإلحصاء
من المقاربات المفیدة إلعادة التصمیم التنظیمي ،وسیتم أقلمتھا لكي
تغطي المسائل المھمة بالنسبة لإلدارة المركزیة لإلحصاء
تقرير االستراتيجية
التطلعات
ما هي أهدافنا
وتطلعاتنا؟
 ما ھي رؤیتنا؟
 ما الذي یجب أن تكون
رسالتنا؟
 ما ھي الغایات التي ینبغي
أن نحققھا؟
 كیف یمكننا قیاس أدائنا؟
 أي قیم یجب علینا أن
نتبع؟

التركيز
أين سينصب تركيزنا؟

النشاطات
 ما ھو الشكل الذي یجب
أن تكون علیه خریطة
طریق بیاناتنا؟
 ما ھي مجاالت التركیز
التي ینبغي أن نتطلع إلیھا؟
 ما الذي یجب أن نفعله
لتحسین تقدیماتنا؟

الدليل التنظيمي
 كیف یجب أن یكون تنظیمنا
لكي نطبق االستراتیجیة؟
 ما ھي الحقوق الرئیسیة
للقرار؟
 ما ھي العملیات المطلوبة؟
 ما ھي األنظمة التي نحتاج
إلیھا؟

ما الذي سنفعله؟

التنظيم
 أي نشاطات یجب أن نؤدیھا؟
 كیف یجب أن نتفاعل مع
األطراف ذات العالقة بنا؟
 كیف یمكن أن نضمن جودة
عملنا؟
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كيف سنقوم بتكوين
منظمتنا؟

خطط العمل وبناء
القدرات

 ما ھي الخطوات الرئیسیة
التي یجب أن نؤدیھا؟
 ما ھي القدرات التي ینبغي
أن نرفع من مستواھا؟

المبادرات
أي مبادرات ذات أولية
ينبغي أن نركز عليها؟

تقریر استراتیجیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء

الھیكلیة لالستراتیجیة وإعادة التصمیم التنظیمي لإلدارة المركزیة لإلحصاء
تتطلب إعادة تصمیم أي منظمة في بدایة األمر إلى أن یكون ھناك وضوح حول أھداف االستراتیجیة الجدیدة
تقرير االستراتيجية

الدليل التنظيمي

التطلعات
ما هي أهدافنا
وتطلعاتنا؟
 ما ھي رؤیتنا؟
 ما الذي یجب أن تكون
رسالتنا؟
 ما ھي الغایات التي ینبغي
أن نحققھا؟
 كیف یمكننا قیاس أدائنا؟
 أي قیم یجب علینا أن
نتبع؟

التركيز
أين سينصب تركيزنا؟

النشاطات
 ما ھو الشكل الذي یجب
أن تكون علیه خریطة
طریق بیاناتنا؟
 ما ھي مجاالت التركیز
التي ینبغي أن نتطلع إلیھا؟
 ما الذي یجب أن نفعله
لتحسین تقدیماتنا؟

 كیف یجب أن یكون تنظیمنا
لكي نطبق االستراتیجیة؟
 ما ھي الحقوق الرئیسیة
للقرار؟
 ما ھي العملیات المطلوبة؟
 ما ھي األنظمة التي نحتاج
إلیھا؟

ما الذي سنفعله؟

تركيز
التنظيم

 أي نشاطات یجب أن نؤدیھا؟
 كیف یجب أن نتفاعل مع
األطراف ذات العالقة بنا؟
 كیف یمكن أن نضمن جودة
عملنا؟
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كيف سنقوم بتكوين
منظمتنا؟

خطط العمل وبناء
القدرات

 ما ھي الخطوات الرئیسیة
یجب أن نؤدیھا؟
التي
الوثيقة
 ما ھي القدرات التي ینبغي
أن نرفع من مستواھا؟

المبادرات
أي مبادرات ذات أولية
ينبغي أن نركز عليها؟

تقریر استراتیجیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء  -التطلعات
 1أساسيات االستراتيجية

لقد تم اقتراح أساسیات االستراتیجیة المنقحة بناء على تحلیل أعلى المعاییر العالمیة والحاجات المحلیة المتزایدة لبیانات
إحصائیة موثوقة یمكن االعتماد علیھا
االستراتيجية المقترحة

الرؤية
بناء نظام إحصائي وطني متكامل يلبي بفعالية احتیاجات مستخدمي البیان ویضمن تفوق اإلدارة المركزیة لإلحصاء كجھاز
وطني یعمل وفق المعايير العالمية

الرسالة
توفير البیانات والمعلومات اإلحصائیة الدقیقة في وقتھا المناسب لجميع المستفيدين بهدف دعم التنمیة والتخطیط ومتخذي
القرار ،بالشراكة مع جمیع األطراف ذاتالصلة ،وذلك من خالل استخدام نظم عالمية متطورة
وبناء قوة عمل محترفة
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تقریر استراتیجیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء  -التطلعات
1

الغايات االستراتيجية والتشغيلية ( 1من )2

قد تم تحدید ست غایات استراتیجیة (غ.أ ).یمكن تنفیذھا بفعالیة باالستناد الى الغایات التشغیلیة (غ.ت ).المقترحة
الغايات االستراتيجية والتشغيلية
 .1النظام اإلحصائي الوطني
غ.أ . 1.تقوية وتدعيم النظام اإلحصائي في الكويت
غ.ت . 1.1 .تعزیز صالحیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء كمرجع رئیسي للمعلومات اإلحصائیة
غ.ت . 2.1 .مواءمة المفاھیم والتصنیفات اإلحصائیة مع المعاییر الدولیة ،وأقلمتھا لتتالءم مع الحاجات الوطنیة
غ.ت . 3.1 .توحید المنھجیات والمعاییر اإلحصائیة عبر مختلف الوحدات اإلحصائیة المعنیة في الوزارات والجھات الحكومیة
غ.ت . 4.1 .رسم الخطوط العریضة لنموذج التفاعل وتحسین التنسیق بین مختلف الوحدات اإلحصائیة

 .2المنظمات الشريكة والداعمة
غ.أ . 2.رفع مستوى العالقات والشراكات الوطنية واإلقليمية والدولية
غ.ت . 1.2 .تطویر العالقات والشراكات اإلقلیمیة والدولیة
غ.ت . 2.2 .تعزیز قنوات الحوار بین منتجي ومستخدمي البیانات
غ.ت . 3.2 .صیاغة التفاعل مع الجھات المزودة ،واالتفاق على جدول سنوي لتوفیر البیانات
غ.ت . 4.2 .تدعیم العالقات مع معاھد األبحاث ،الجامعات

 .3التقديمات اإلحصائية
غ.أ . 3.توفير بيانات إحصائية عالمية المستوى محسنة وتنشر في توقيتها الصحيح
غ.ت . 1.3 .المشاركة علنا في جدول واضح لنشر البیانات
غ.ت . 2.3 .حشد الجھود ضمن المنظمة إلجراء المتابعة في ما یتعلق بالمعاییر العالمیة عبر مختلف الدوائر واألقسام
غ.ت . 3.3 .تحسین جودة أطر أخذ العینات
غ.ت . 4.3 .تقییم المسوحات واالستمارات الحالیة ،وضمان إعادة التصمیم المناسبة حیث تدعو الحاجة
غ.ت . 5.3 .زیادة الجھود لمراقبة الجودة في كافة مراحل عملیة اإلنتاج
غ.ت . 6.3 .تحسین القدرات الخاصة بالتحلیل اإلحصائي ومسألة نشر المؤشرات الرئیسیة
غ.ت . 7.3 .تحسین استخدام البیانات اإلحصائیة وعملیة اتخاذ القرارات
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تقریر استراتیجیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء  -التطلعات
1

الغايات االستراتيجية والتشغيلية ( 2من )2

ھذه الغایات تمثل القوة الدافعة لالستراتیجیة ،وھي تحتاج الى تنفیذھا لضمان تمتع اإلدارة المركزیة لإلحصاء بموقع مكتب
إحصائي یعمل وفق أفضل الممارسات
الغايات االستراتيجية والتشغيلية
 .4البنية التحتية وهندسة البيانات
غ.أ . 4.تحسين البنية التحتية التقنية وهندسة البيانات
غ.ت . 1.4 .زیادة استخدام التشغیل اآللي في تحصیل البیانات
غ.ت . 2.4 .ضمان التخزین المالئم واألرشفة الصحیحة للبیانات
غ.ت . 3.4 .تصمیم وتنفیذ ھندسة فعالة للبیانات
غ.ت . 4.4 .ترقیة البنیة التحتیة الراھنة وضمان التقییم المتكرر للمتطلبات التقنیة والفنیة
غ.ت . 5.4 .رفع مستوى أدوات الوصول الى البیانات من أجل تغطیة عملیتي تحلیل واستخالص البیانات

 .5التوعية والنشر
غ.أ . 5.رفع مستوى الوعي العام وتوافر اإلحصاءات
غ.ت . 1.5 .زیادة التوعیة تجاه جھود وخدمات اإلدارة المركزیة لإلحصاء بین عامة الشعب
غ.ت . 2.5 .تحسین القدرة على قراءة وتفسیر وفھم اإلحصاءات المنشورة
غ.ت . 3.5 .تطویر األدوات الخاصة بنشر البیانات اإلحصائیة
غ.ت . 4.5 .تسھیل وتطویر عملیة استخدام البیانات اإلحصائیة من قبل الباحثین واألكادیمیین والطالب وغیرھم من المستخدمین
غ.ت . 5.5 .تحسین استجابة المستخدمین للمطالب الخاصة

 .6اإلدارة والقوة العاملة
غ.أ . 6.ضمان التغطية الفعالة للوظائف اإلدارية ،واالحتفاظ بقوة عاملة رفيعة المستوى ومحفزة بالشكل المطلوب
غ.ت . 1.6 .إعداد وتطویر سیاسات مالئمة في مجال الموارد البشریة
غ.ت . 2.6 .الحفاظ على صحة التخطیط المالي والتخطیط لألنشطة
غ.ت . 3.6 .ضمان نموذج جید آللیة الحكم وحقوق واضحة في ما یختص بكیفیة اتخاذ القرارات
غ.ت . 4.6 .توفیر التدریب المالئم للموظفین
غ.ت . 5.6 .تعمیم القرارات اإلداریة واالستراتیجیة على الموظفین
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تقریر استراتیجیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء  -التطلعات
1

مؤشرات األداء ( 1من )2

لقد تم التعرف على مجموعة من مؤشرات األداء لقیاس أداء اإلدارة المركزیة لإلحصاء مقابل الغایات المحددة
الغايات االستراتيجية
غ.أ . 1.تقوية وتدعيم النظام
اإلحصائي في الكويت

غ.أ . 2.رفع مستوى العالقات
والشراكات الوطنية واإلقليمية
والدولية
غ.أ . 3.توفير بيانات إحصائية
عالمية المستوى ومحسنة
وتنشر في توقيتها الصحيح

مؤشرات األداء الرئيسية المقترحة
 متوسط معدل االستجابة من جانب الجھات العامة الموفرة للبیانات
 مستوى توافق المفاھیم والتصنیفات اإلحصائیة مع المعاییر الدولیة
 مستوى التشابه في المنھجیات اإلحصائیة بمختلف الوحدات اإلحصائیة المعنیة في الوزارات والجھات
العامة
 عدد االجتماعات السنویة بین مختلف الوحدات اإلحصائیة
 مدى التزام الجھات المزودة بالجدول السنوي المحدد لتوفیر البیانات
 عدد الشراكات مع المؤسسات األكادیمیة الوطنیة
 عدد االتفاقات والعقود ومذكرات التفاھم الثنائیة مع المنظمات اإلقلیمیة والدولیة
 عدد ساعات المساعدة الفنیة التي توفرھا المنظمات الدولیة
 مدى توافق منشورات اإلدارة المركزیة لإلحصاء مع الجدول المعلن عنھا سنویا إلى الرأي العام
 مدى اطالع ومعرفة العاملین بالمعاییر العالمیة
 تقدیر مدى تفاوت المؤشر في أطار أخذ العینات
 نسبة النواتج اإلحصائیة البارزة الصادرة مقابل تلك المخطط لھا
 نسبة النواتج اإلحصائیة البارزة التي تعد دقة عیناتھا من ضمن الغایات المحددة
 نسبة البیانات التي تتطلب التصحیح بعد النشر األولي لھا
 معدالت االستجابة لالستطالعات واالستمارات
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تقریر استراتیجیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء  -التطلعات
1

مؤشرات األداء ( 2من )2

یرتبط مؤشر واحد على األقل مع كل ھدف من األھداف العملیة ضمن الھدف االستراتیجي
الغايات االستراتيجية
غ.أ . 4.تحسين البنية التحتية
التقنية وهندسة البيانات

غ.أ . 5.رفع مستوى الوعي
العام وتوافر اإلحصاءات

غ.أ . 6.ضمان التغطية الفعالة
للوظائف اإلدارية ،واالحتفاظ
بقوة عاملة رفيعة المستوى
ومحفزة بالشكل المطلوب

مؤشرات األداء الرئيسية المقترحة
 نسبة األعمال التجاریة والوحدات الحكومیة التي توفر البیانات عن طریق الروابط االلكترونیة
 نسبة االستطالعات المتكررة التي تجمع البیانات إلكترونیا
 نسبة المقابالت التي تجري مع أفراد األسر المنزلیة باستخدام الوسائل اإللكترونیة
 عدد أجھزة الحاسب اآللي الشخصیة والملقمات التي ال یتعدى عمرھا ثالث سنوات
 تواتر عملیة تطویر األدوات والنظم المختلفة للبرامج اإللكترونیة
 نسبة الرضا لدى المستخدمین حیال منتجات وخدمات البیانات
 نسبة رضا العمالء على إدارة وتوافر خدمات تكنولوجیا المعلومات
 عدد الزیارات التي یسجلھا الموقع اإللكتروني
 عدد الصفحات المقروءة للمنشورات اإللكترونیة
 مركز الدخول الى البیانات
 عدد االستشھادات في وسائل اإلعالم
 عدد التقاریر اإلداریة التي یتم إنتاجھا
 نسبة رضى المدراء على التوقیت السلیم وجودة المعلومات المالیة واإلداریة
 نسبة الموظفین الراضین على عملیة التواصل واالتصال كما یتم قیاسھا في استطالع الموظفین
 رضا الموظفین على الحوافز والبرامج التي تستھدف تطویر العاملین كما یتم قیاسھا في االستطالع
الوظیفي والتنظیمي

7

تقریر استراتیجیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء  -التطلعات
1

القيم المشتركة

یعتبر االنتظام والتوافق حول القیم التي یتشارك فیھا العاملون في اإلدارة المركزیة لإلحصاء بمثابة األساس إلنشاء ثقافة
مشتركة
1
Central

قـيـمـنـا
روح الفريق الواحد

نحن نتعاون مع الجھات المزودة لبیاناتنا ومع مستخدمي البیانات
ومع بعضنا البعض بھدف تعزیز جھودنا

الحماس

نحن متحمسون لعملنا ونفتخر بإنجاز وتقدیم المنتجات اإلحصائیة الوطنیة

التفاني

نحن نؤدي عملنا بجدیة ونتفانا بخدمة مؤسستنا

الدقة

نحن نفتخر بدقة وانضباط العمل الذي نؤدیھا ،حیث إن نواتجنا تقود التخطیط في
الكویت

احترام السرية

نحن نحترم الواجب الوطني الذي نساھم فیھا وسریة المعلومات التي نعالجھا

تمرير المعرفة

نحن ملتزمون بضمان تمریر المعرفة التي اكتسبناھا لزمالئنا

اقتراح :تضمین القیم وكذلك رؤیة ومھمة اإلدارة المركزیة لإلحصاء على بطاقة بالستیكیة ذات وجھین وتوزیعھا على العاملین عقب قیام اإلدارة العلیا في
اإلدارة المركزیة لإلحصاء بعرض االستراتیجیة
8

تقریر استراتیجیة اإلدارة المركزیة لإلحصاء  -التركیز
2

مجاالت التركيز ( 1من )2

إن مجاالت التركیز  1لدى اإلدارة المركزیة لإلحصاء مستخلصة من خریطة طریق البیانات ،والتي تم تسلیمھا في وقت سابق،
وھي تتضمن نواتج إحصائیة...

التعداد واإلحصاءات السكانية
•تعداد السكان والمباني
•تعداد المنشآت
•التقدیرات والتوقعات السنویة حول عدد
السكان
•اإلحصاءات الحیویة
•مسح میزانیة األسر
•إحصاءات اإلنفاق في مجال الصحة
•مسح القوة العاملة
•إحصاءات التوظیف في القطاع العام
•توظیف العمالة الوافدة في القطاع الخاص
•السمات األساسیة لتوظیف العمالة الوطنیة
في القطاع الخاص
•البطالة
•إحصاءات المساواة بین الجنسین

اإلحصاءات االقتصادية
•مسح المنشآت
•إحصاءات الحسابات القومیة
•اإلحصاءات المالیة الحكومیة
•إحصاءات االستثمار األجنبي المباشر
•مؤشرات أسعار المستھلك
•مؤشرات أسعار البیع بالجملة
•مؤشرات أسعار المنتجین
•مؤشرات أسعار االستیراد والتصدیر
•مؤشر قطاع البناء واإلعمار

إحصاءات التجارة ،الزراعة،
الخدمات ،والبيئة
إحصاءات بضائع التجارة الخارجیةنشرة اإلحصاءات االجتماعیةإحصاءات التعلیمإحصاءات الصحة العامةإحصاءات الثقافة والترفیھاإلحصاءات االجتماعیة والدینیةإحصاءات األمن العام والعدلإحصاءات الكھرباء والماءإحصاءات البلدیةإحصاءات الفنادقإحصاءات النقل واالتصاالتاإلحصاءات الزراعیةإحصاءات الثورة السمكیة-إحصاءات البیئة

مالحظة: 1لقد تم توزیع مجاالت التركیز في الوقت الحاضر على مختلف الدوائر اإلحصائیة في الھیكلیة الحالیة لإلدارة المركزیة لإلحصاء بھدف ضمان أفضل مستوى من الوضوح والمقارنة .إال أن الھیكلیة
قد تتغیر ،وبالتالي یمكن إجراء عملیة تدویر وتعدیل في مختلف الدوائر
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خريطة الوظائف والعمليات

3

إن الخریطة الخاصة بوظائف وعملیات اإلدارة المركزیة لإلحصاء ،والتي تمت صیاغتھا مع اإلدارة العلیا ،توفر نطاق النشاطات التي تحتاج للقیام بھا
الوظائف والعمليات الرئيسية في اإلدارة المركزية
needs to undertake
الوظائف االستراتيجية

تحديد
االستراتيجية
والهدف

أ

الخطط
الحكومية
ب

تحدید ومراجعة
االستراتیجیة طویلة
األمد للمنظمة

أ1

ت
مشاركة المؤشرات
المالئمة مع الجھات
المعنیة

ب1
خلق خطط تنفیذ
سنویة

أ2

ث
تحدید البیانات التي
سیتم جمعھا

إنشاء شراكات
وتحالفات استراتیجیة

ث4

ح4

إعداد مواصفات
الوظیفة والمھمات

س
تدبیر وتنسیق
االجتماعات

صیانة نظام تكنلوجیا
المعلومات

س1
ضمان اتباع العملیات
والقرارات الصحیحة

س2
ز2

إدارة التدریب
والتطویر

ذ3

اإلدارة

ضمان التحدیث
الدوري للبنیة التحتیة
للتكنولوجیا المعلومات

تحدید حاجات
المیزانیة المالیة
استنادا على
االستراتیجیة

ر2

نظم
تكنولوجيا
المعلومات

ز1

ر1

ذ2

إدارة البائعین
الخارجیین لتكنلوجیا
المعلومات

إدارة الشؤون
القانونیة

س3

ز3
تنظیم األرشیف
باستخدام تقنیة
المیكروفیلم

اإلشراف على أداء
الموظفین

ذ4

ز4

إنتاج جداول البیانات

مشاركة األطراف ذات العالقة ،نشر البیانات ،وضبط الجودة ،أمور ستتم
تغطیتھا في الفقرات التالیة مع األخذ باالعتبار إنھا عوامل رئیسیة لنجاح
االستراتیجیة

ح5
نشر النتائج

مالحظة :سیتم وصف كافة األنشطة بشكل أكبر كجزء من خطط العمل ومسار عمل بناء القدرات

د2

ز
االحتفاظ بقواعد
البیانات للدفعات المالیة
والعملیات األخرى

إدارة عملیة التوظیف

االشراف على
األنشطة المیدانیة

تطویر صورة عامة
وعملیة لالتصال

أ5

ضمان انسجام كافة
األنشطة اإلحصائیة

المالية
ر

ذ1

نشر الدراسات
والتقاریر

خ3

ح3

وضع إجراءات
مناسبة لضبط الجودة

طباعة انسجام كافة
األنشطة اإلحصائیة

تحصیل البیانات

إجراء استطالعات
ومسوحات

توحید واتساق البیانات
اإلحصائیة في الكویت

أ4

إنتاج التقاریر

ذ

د1

خ2

ح2

ج3

ث3

خ1
تحضیر استمارات
التعداد

الموارد
البشرية

د
ضمان انشاء موقع
إلكتروني متطور
ومحدث بشكل دائم

التعاقد مع البائعین
المطلوبین

تحلیل البیانات
اإلحصائیة

ضمان العملیة
المناسبة للتشارك في
البیانات

خ

ح1

ج2

ث2

ت2

ح

ج1

ضبط
الجودة

نشر
البيانات

إجراء
التعداد

احتساب البیانات
المجمعة

تحدید مصادر
البیانات المطلوبة

صیاغة عملیة تفاعل
األطراف ذات العالقة

ت3

ج

ث1

ت1

الربط مع ھیئات
دولیة التباع معاییرھا

أ3

مشاركة
األطراف ذات
العالقة

تحصيل
البيانات

تحدید كافة األطراف
ذات العالقة

إنتاج البیانات
المطلوبة لھیكلیة
إدارة األداء

ب2

وظائف األعمال المحورية

لإلحصاء

إنتاج
التقارير

الوظائف المساندة

ح6
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مشاركة األطراف ذات العالقة

من المھم أن یكون ھناك فھم واضح لمختلف األطراف ذات العالقة من أجل ضمان جمع البیانات في الوقت المناسب وتأمین
األھمیة لإلحصاءات المنشورة
الرأي العام ووسائل اإلعالم

الوزارات والجهات الحكومية األخرى




توفر بیانات التسجیل
تستخدم البیانات لصیاغة السیاسات
العامة والتخطیط المالئم .مثال :األمانة
العامة للمجلس األعلى للتخطیط
والتنمیة ،األطراف ذات العالقة بالخطة
متوسطة األمد

 الجمھور یقدم البیانات
المحوریة .مثال  :التعداد،
المسوحات
 متابعة الجمھور واإلعالم حول
اإلحصاءات الدوریة .مثال:
التوظیف ،األداء االقتصادي
الشامل

اإلدارة
المركزیة
لإلحصاء

الهيئات الدولية1

اللجنة االستشارية

 تقدم النصح والمشورة حول
األنشطة الحالیة وحاجات
البیانات
 تستخدم البیانات للتحلیل
واقتراحات السیاسات العامة

قطاع الشركات
القطاع األكاديمي
 توفر البیانات االقتصادیة
المحوریة مثال :تعداد ومسح
المؤسسات
 یستخدم البیانات للتخطیط
ألعمالھا مثال :التوسع ،منتجات
جدیدة...

 یوفر البیانات العائدة بشكل
خاص الى مجال التعلیم
 یستخدم البیانات ألغراض
األبحاث والتدریس
11

المصدر :لجنة األمم المتحدة االقتصادیة واالجتماعیة لغرب آسیا (إسكوا) ،األمم المتحدة ،صندوق النقد الدولي ،البنك الدولي

 توفر المعاییر الدولیة
لإلحصاءات إضافة الى
البیانات الخاصة بدول أخرى
 تستخدم البیانات للتقاریر
العالمیة
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نشر البيانات

ھناك حاجة للقیام بنشاطات رئیسیة لضمان النشر المستدام وكذلك إتاحة الوصول وسھولة تفسیر البیانات المقدمة
التوصيات

أدوات النشر في أفضل الممارسات

التقليدية

صدار نشرة إخبارية سنوية تتضمن اإلصدارات الحالیة والقادمة
للبیانات
إنشاء مركز لخدمات العمالء حیث یمكنھم تقدیم طلباتھم لنیل مختلف
مجموعات البیانات

الوسائط المتعددة

إجراء استطالع حول رضا العمالء للتعرف على ما یفضلونھا
وبالتالي تحسین مدى عالقة التقدیمات وإتاحة الوصول إلیھا
تجھیز دائرة المنشورات بالمھارات واألدوات المطلوبة بما یمكنھا
من التفاعل بنشاط مع المستخدمين .مثال :إنشاء مكتب مساعدة
ضمن اإلدارة المركزیة لإلحصاء

الجزئيات

التنسيق مع المنظمات الدولية بھدف ضمان المقارنة وتوافر البیانات
لالستطالعات والتقاریر الدولیة
استخدام أدوات نشر متعددة لضمان وصول أفضل للبیانات

12

•نسخات مطبوعة وتقاریر مرسلة عبر البرید أو الفاكس
أو متاحة في الموقع
•التسجیل للحصول على المنتجات

•الموقع االلكتروني (مكتبة على االنترنت وطلب
الحصول على المنتجات)
•أقراص مدمجة ،برید الكتروني

•بیانات أولیة غیر متاحة للعامة ولكن موفرة للباحثین
والجھات الحكومیة والمؤسسات األخرى

خدمة بروتوكول
التطبيقات
الالسلكية (واب)

•قاعدة بیانات متخصصة ونظم وبرمجیات تسمح
باستخالص البیانات المدمجة .مثال ،إكستراكت ،في بي
أل اكس

خدمة بروتوكول
التطبيقات
الالسلكية (واب)

•معلومات إحصائیة إنتقائیة متاحة عن طریق
تكنولوجیا (واب) عبر الھواتف النقالة
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مراقبة الجودة ( 1من )3

3

یمكن ضمان جودة البیانات اإلحصائیة التي تزودھا اإلدارة المركزیة لإلحصاء من خالل إتباع عدة أبعاد إحصائیة
أبعاد الجودة

1

الدقة
2

5

التوقيت
والدقة في
المواعيد

أبعاد الجودة لدى
اإلدارة المركزية
لإلحصاء

األهمية
ومدى
االرتباط

1

الدقة

2

التوقيت والدقة في
المواعيد

3

مدى إتاحتها
وسهولة تفسيرها

إتاحة متساویة للوصول الى البیانات
وبمقاربة سھلة لكافة المستخدمین

4

التماسك وإمكانية
المقارنة

االلتزام بالمبادئ المعیاریة
لإلحصاءات الرسمیة المعتمدة من
المنظمات الدولیة

دقة البیانات المنشورة

احترام التواتر المحدد في جمع
المعلومات ونشرھا

4

3

مدى إتاحتها
وسهولة
تفسيرها

التماسك
وإمكانية
المقارنة

5

13

األهمية ومدى
االرتباط

التحسب للحاجات وتطویر منتجات
وخدمات جدیدة تكون مھمة
للمستخدمین
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مراقبة الجودة ( 2من )3

سیكون ھناك حاجة إلطالق عدة مبادرات لمعالجة األبعاد الخمسة للنوعیة...
 تضمین التحقق من صحة البيانات في عملیة جمعھا ومعالجتھا
 استخدام تصحيح مرجح لتجنب أي خسارة في وحدات أخذ العینات نتیجة عدم التجاوب
 استخدام وسائل احتساب مناسبة الستبدال القیم غیر المتناسقة في البیانات .ھذه الوسائل تحتاج ألن تضعھا قواعد محددة من قبل خبراء في المسائل المرتبطة
 تعقب ونشر تقدیرات األخطاء في أخذ العينات للمؤشرات الرئیسیة
 استخدام تقييم للدقة یلي التنفیذ .مثال :تقاریر دوریة حول معدالت االستجابة خالل تحصیل البیانات
 اعتماد وسائل لمراجعة العمل .مثال :المراجعة الفنیة الداخلیة ،المراجعات الدوریة خالل مرحلة سیر العمل

 اإلعالن عن تواريخ إصدار المنشورات المھمة لضمان اإلنجاز في الوقت الصحیح لتلك المنشورات
 إصدار البيانات األولية قبل الناتج النھائي
 مراقبة فرق الوقت بين تلقي الطلب وتوفير البیانات للمستخدم

1

الدقة
2
التوقيت والدقة
في المواعيد

أبعاد الجودة

3
اإلتاحة وسهولة
التفسير

 جمع المالحظات من المستخدمين حول عملیات نشر البیانات .مثال :من خالل استطالعات رضا
المستخدمین
 ضمان استخدام أشكال مختلفة من النشر .مثال :الكتب والنشرات الدوریة ،الجداول ،الخرائط
الرسوم البیانیة ،األقراص المدمجة ،وغیرھا من منتجات اإلعالم االلكتروني
 استخدام قنوات متنوعة لنشر البیانات .مثال :المكتبات ،البرید العادي والبرید االلكتروني ،المواقع
االلكترونیة ...
 تضمین وصف المنهجية المستخدمة والتعلیقات في المنشورات لضمان التفسیر الصحیح للبیانات
من جانب عمالئھا
 نشر بيانات محدثة (معلومات عن البیانات) للمسوحات والمؤشرات الرئیسیة

المصدر :إحصاءات كندا” – ھیكلیة ضمان الجودة في إحصاءات كندا – “إحصاءات كندا –  2002قضایا ومبادرات الجودة في المعھد البرازیلي لإلحصاءات – منظمة التنمیة االقتصادیة
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مراقبة الجودة ( 3من )3

سیكون ھناك حاجة إلطالق عدة مبادرات لمعالجة األبعاد الخمسة للنوعیة...

 طلب الحصول على مالحظات دورية من األطراف البارزین ذات العالقة من أجل تحدید الفجوات في
التقدیمات الحالیة ومتطلبات المعلومات
– تتضمن اآللیات المستخدمة ألخذ المالحظات ،أبحاث السوق ومالحظات المستخدم
 إجراء مراجعات دورية للبرامج لضمان أن تقدیمات اإلدارة المركزیة لإلحصاء تلبي متطلبات
األطراف ذات العالقة
 إجراء عملیات تحقق مستمرة من البیانات للتأكد من كفایة واكتمال البیانات .مثال :
–عملیات متنوعة بما فیھا مراجعات النظراء
– تحلیل غیر مركزي لكل مسألة مرتبطة
– اعتماد ھیكلیات دولیة .مثال :نظام األمم المتحدة للحسابات القومیة
 أداء عملية تخطيط طويلة األمد لتحدید التغییرات المطلوبة سنة بعد أخرى في عمل المنظمة .مثال :
إعطاء األولویة لمشاریع أكثر ارتباطا ،واتساق مشاریع بناء على حاجات المستخدمین

األهمية
ومدى
االرتباط

5

أبعاد الجودة

التماسك
وإمكانية
المقارنة

4

 استخدام مصطلحات مشتركة لكافة المسائل لتجنب أي تناقض في البرامج اإلحصائیة وضمان إمكانیة المقارنة مع اإلحصاءات اإلقلیمیة والدولیة
– تضمن المصطلحات ضبط المفاھیم والتصنیف في معاییر محددة ،كما تعتمد الھیكلیات .مثال :نظام الحسابات القومیة
 مقارنة البيانات من مصادر مختلفة خالل عملیة التكامل
 تحلیل المالحظات من المستخدمين لتحدید التناقضات في البیانات

المصدر :إحصاءات كندا” – ھیكلیة ضمان الجودة في إحصاءات كندا – “إحصاءات كندا –  2002قضایا ومبادرات الجودة في المعھد البرازیلي لإلحصاءات – منظمة التنمیة االقتصادیة
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