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المستندة إلى عدم فريق عمل البيانات 

: اإلقصاء

اإلقصاءعدمكيف يمكننا التحل ِّي بقدر أكبر من 

في بياناتنا؟
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دة المستنفريق عمل البيانات نحن مجموعة من األفراد نسمى 

.عبارة عن حقائق أو أرقاموالبيانات؛إلى عدم اإلقصاء

دة حول أردنا أن نفهم طبيعة البيانات الموجودة في المملكة المتح

كما أردنا التعرف على الثغراتمختلف فئات المواطنين،

حلَّى بقدر الموجودة وسبل تحسين الوضع في المستقبل حتى نت

.عدم اإلقصاءأكبر من 

التفكير في بالمملكة المتحدة بخبير اإلحصاء الوطنيكلَّفنا 

ة وإدراج سبل المساعدة على تحسين بيانات المملكة المتحد

طرح عدد أكبر من فئات المواطنين؛ فقمنا بذلك من خالل

.تساؤالت حول البيانات في المملكة المتحدة4

مسؤول عن جمع المعلومات حولخبير اإلحصاء الوطني

.المقيمين في المملكة المتحدة

.تعاونا مع مكتب اإلحصاء الوطني إلنجاز هذا العمل

كما يها،نخبركم في هذا الكتيب بالنتائج التي توصلنا إل

كن جمع نخبركم بالتغييرات التي ننصح بإجرائها حتى يم

.لالبيانات واستخدامها بالطريقة المثلى في المستقب

من نحن وماذا فعلنا

4
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:التعرف على ما يليفريق عمل البيانات الشاملةأراد 

لى البيانات غير المتوفرة التي من شأنها المساعدة ع1.

.تحسين فهمنا الحتياجات المواطنين

.اناتاألسباب التي تعيق المواطنين عن تقديم البي2.

ة بالفعل كيفية تحسين سبل استخدام البيانات الموجود3.

.لفهم احتياجات مختلف فئات المواطنين

.كيف نستفيد من نماذج العمل الجيد4.

األمور التي أردنا معرفتها
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ا في ربوع تحدثنا مع شخصيات كثيرة باختالف خلفياته

.المملكة المتحدة

، تحدثنا مع الجهات التي ربما تستخدم البيانات

حدثنا كما تكالمؤسسات المجتمعية والجمعيات الخيرية،

.الذي ربما يقدم البياناتالجمهورمع 

ن في المواطنين العاديين كالمواطنيبالجمهوريُقصد 

.منطقتك المحلية

ين كما تحدثنا مع الحكومة وفئات أخرى من األفراد الذ

.يجمعون البيانات ويستخدمونها

بعض تحدثنا مع المواطنين عبر اإلنترنت كما راسلنا

.بأفكارهملكي يخبروناالمواطنين 

مع من تحدثنا
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همنا لتفكير زاد فكلما كلما تحسنت البيانات التي بين أيدينا، 

.ةمختلفالجماعات الالمواطنين واحتياجات

في المملكة الجماعاتاكتشفنا غياب البيانات بالنسبة لبعض 

وعدم كفاية البيانات وعدم جودتها بالنسبةالمتحدة، 

..للمجموعات األخرى

:مثلتشمل هذه الفئات مواطنين 

المتحولين جنسيًا●

المواطنين الذين يعيشون في دور الرعاية●

المواطنين الذين كانوا في السجن●

دين● المشرَّ

ل● الغجر والروما والرحَّ

همالمواطنين الذين غادروا منازلهم بسبب اإلساءة إلي●

النتائج التي توصلنا إليها

لى البيانات غير المتوفرة التي من شأنها المساعدة ع. 1

تحسين فهمنا الحتياجات المواطنين
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:مثلال تتوفر كذلك بيانات كثيرة عن بعض األطفال،

األطفال المعاقين●

األطفال الموجودين تحت الرعاية●

األطفال القادمين إلينا من دولة أخرى●

الصغارمقدمي الرعاية●

ل● أبناء الغجر والروما والرحَّ

دة في يعتني بشخص آخر يحتاج إلى المساعمقدم رعاية

.حياته اليومية ويسانده

و ال بيانات من المواطنين الذين ال يستخدمون أال توجد 

، 19-دكوفييستطيعون استخدام اإلنترنت؛ ربما تسبب 

.المعروف كذلك بفيروس كورونا، في تفاقم ذلك

ء عبارة عن فيروس يؤثر على الناس في أرجا19-كوفيد

طويلة العالم، فكان على الناس البقاء في منازلهم لفترات

اء ذلك، وهكذا يكثر اآلن جمع البيانات عبر اإلن .ترنتجرَّ
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فيروس كورونا

١٩-كوفيد 



الجودة كما اكتشفنا أنه ال توجد بيانات كافية أو عالية

ومثال ذلك غياب البياناتحول بعض الموضوعات؛

.عن مقدار األموال التي يمتلكها المواطنون

ما إذا بيانات عن الميول الجنسية للمواطنين وال توجد 

.كانت تختلف طريقة التعامل معهم بسبب ذلك

بيانات عن طرق معالجة األمهات الجدد ال توجد 

.والحوامل

.ةطوعييرجع غياب البيانات إلى أنَّ األسئلة قد 

عندما عن األسئلة إالَّ إجابتكعدم طوعييُقصد بكلمة 

.في ذلكترغب أنت 
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تلف وما إذا كانت تخاألفراددياناتعن ال توجد بيانات

.طريقة التعامل معهم بسبب ذلك

ين في تكون البيانات المقدمة نيابة عن مواطنين آخرقد

دث بعض األحيان غير صحيحة وغير كاملة، وربما يح

ذلك إذا أجاب المواطن عن أسئلة موجهة لمواطن آخر، 

.مثل إجابة اآلباء بالنيابة عن أبنائهم

دة وجود ثغرات في المعلومات أو انخفاض جوبسبب

البيانات، فربما ال نعرف أنسب الطرق لمساعدة 

.المواطنين باختالف احتياجاتهم

9



بحثنا

من األهمية بمكان جمع البيانات من مختلف فئات 

سماتهم لفهمأن تلك البيانات مفيدةالمواطنين والتأكد من 

.وظروفهم

لبيانات؛ تتعدد األسباب التي تجعل المواطنين ال يقدمون ا

د فربما ال يرغب المواطنون في تقديم البيانات أو ق

.يعجزون عن تقديمها

ات ألنهم ربما ال يرغب بعض المواطنين في تقديم البيان

قدون أنَّ ال يعتقدون أنَّ الحكومة تعاملهم بإنصاف، أو يعت

.في حياتهمالحكومة ربما تستخدم بياناتهم للتضييق عليهم

ئات يحدث ذلك مع جميع المواطنين، وال سيما مع الفقد 

.لم تنل حقها من التمثيلالتي 

يانات قلة الب" لم ينل حقه من التمثيل"بعبارةيُقصد 

.رىالفئات مقارنة بفئات أختلكالمتوفرة لدينا عن 

النتائج التي توصلنا إليها

اناتاألسباب التي تعيق المواطنين عن تقديم البي. 2
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ات بسبب ربما ال يرغب بعض المواطنين في تقديم البيان

هم ولهذا ف، توجيه نفس األسئلة إليهم في مرات عديدة

رارهم يشعرون بعدم وجود من يستمع إليهم بسبب استم

.في طرح األسئلة ذاتها

ألنهم ال ربما ال يرغب بعض المواطنين في تقديم البيانات

.من ذلكمجتمعهميؤمنون بعودة أي خير عليهم أو على 

ناسأنت والعبارة عن المنطقة التي تعيش فيها مجتمعك

.الذين تعرفهم

ريقة ربما ال يقدم بعض المواطنين البيانات ألنَّ الط

شمل وربما ي.المتبعة في جمع البيانات تمنعهم من ذلك

:ذلك

إذا كان األفراد ال المكتوبة استطالعات الرأي ●

القراءةيستطيعون

راداألفاستطالعات الرأي المكتوبة بلغات ال يفهمها ●

إذا كان األفراد ال استطالعات الرأي اإللكترونية ●

أجهزة الكمبيوتريستخدمون

صعوبة فهم األسئلة الواردة في استطالعات الرأي●

ئة إجراء استطالعات الرأي دون اإللمام باحتياجات الف●

ومجتمعها

بيانات من خالل طرح األسئلةاستطالع الرأييجمع 

لى على المواطنين، ويمكن الستطالع الرأي المساعدة ع

.جمع معلومات عن مختلف الموضوعات
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األسئلة

ما رأيك في ذلك؟-١

غير متاكد

سيئ

جيد



نات ألنهم ربما ال يرغب بعض المواطنين في تقديم البيا

ال يستحسنون الكلمات المستخدمة لوصف األمور 

.السمات الشخصيةالمتعلقة بهم مثل 

.ةالسمات الشخصيالعمر والدين والخلفية من أمثلة 

كلمات تحتاج بعض أنشطة جمع البيانات إلى تعديل ال

د أو العبارات التي تستخدمها لوصف المواطنين عن

واإلعاقة، ومن األصل العرقيالحديث عن أمور مثل 

شأن ذلك المساعدة على تحسين فهمنا الحتياجات 

.المواطنين

الرتباط عبارة عن الثقافة التي تشعر باأصلك العرقي

.بها وربما ترتبط بمسقط رأس عائلتك

من األهمية بمكان أن تعكس الخيارات المخصصة 

.ي أنفسهمللسمات الشخصية كيفية تفكير المواطنين ف
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استخدام عبارات وكلمات مماثلة عند جمع من المهم

البيانات في ربوع المملكة المتحدة لوصف أمور 

.كالسمات الشخصية

في حالة استخدام أوصافيصعب مقارنة البيانات 

..مختلفة

ات التي أن نفهم بدقة البيانعند مقارنة البياناتمن المهم

اس قمنا بجمعها، على سبيل المثال، قد يكون لدى الن

.أفكار مختلفة عن معنى اإلعاقة

النتائج التي توصلنا إليها

ودة بالفعل كيفية تحسين سبل استخدام البيانات الموج. 3

لفهم احتياجات مختلف فئات المواطنين
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مواطنين، ال تأتي البيانات إالَّ من أعداد قليلة من الحينما

لديكم وربما ال يكونيتسبب ذلك في تقليل جودتها،قد 

.بيانات كافية لفهم ما يعرضونه

من ربما تتسبب قلة األعداد كذلك في غياب البيانات

.فئات أو مناطق مهمة في المملكة المتحدة

ت ربما ال تتمكنون بسبب قلة األعداد من فهم الفئا

.وسماتها الشخصية ومقارنتها بشكل صحيح

انت فإذا كأن تكون البيانات حديثة ومحدَّثة،المهممن 

.البيانات قديمة، فقد تفقد صحتها أو فائدتها

هم من األهمية بمكان جمع أنواع مختلفة من البيانات لف

.حياة المواطنين
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كتيب

تواصل

غرفة التدريب

أخبرنا بعض األفراد بضرورة وجود قدر أكبر من 

.تهم همبكلمالحياتهم الناسالمعلومات حول كيفية وصف 

كشافها تدريب القائمين على جمع البيانات واستالمهممن 

.وتوفير الموارد الكافية لهم

يانات يجد بعض األفراد الذين يرغبون في استخدام الب

ي ومقارنتها صعوبة في الحصول على البيانات الت

و يريدونها، فال يعرفون طبيعة البيانات الموجودة أ

.مكانها

ث من األهمية بمكان استخدام لغة سهلة الفهم عند الحدي

.تكشف عنهعن البيانات وما 

من األهمية بمكان عرض البيانات واألفكار بلغات 

.همهاوصيغ مختلفة حتى يتمكن الجميع من قراءتها وف
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بل االستفادة من تجارب اآلخرين لتحسين السالمهممن 

.التي نتبعها لجمع البيانات واستخدامها

.يمكننا االستفادة من تجاربنا ومن تجارب اآلخرين

تي الأخبرنا بعض األفراد ببعض الطرق الجيدة للعمل 

.االستفادة منها في المستقبلنأمل

اءاحتومن خالل االستفادة من نجاحات اآلخرين، يمكننا 

ل على المزيد من فئات المواطنين في المستقبل والحصو

.معلومات أفضل عنهم

النتائج التي توصلنا إليها

سبل االستفادة من نماذج العمل المتقن. 4
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أمان التأكد من قدرة المواطنين على تقديم بياناتهم ب1.

.ومعاملتهم بإنصاف

لبيانات التعاون لتغيير الطريقة التي نتبعها لجمع ا2.

.دواستخدامها في ربوع المملكة المتحدة في آن واح

التأكد من جمع البيانات من جميع المواطنين 3.

.باختالف فئاتهم

دة، التأكد من جمع ما يكفي من البيانات عالية الجو4.

ية فمن شأن ذلك المساعدة على تحسين فهمنا لكيف

بعضها ارتباط مختلف السمات الشخصية للمواطنين ب

.البعض وكيفية تأثيرها على حياتهم

التغييرات التي نوصي بها

17



كتيب

ية التأكد من استخدام الكلمات والعبارات الوصف5.

.المناسبة وسهلة الفهم

تى تجربة طرق مختلفة وجديدة لجمع البيانات ح6.

ين نتمكن من تحسين فهمنا لعدد أكبر من المواطن

.واحتياجاتهم

تمَّ الحرص على التحقق من صحة المعلومات التي7.

ا إذا كان يجمعها وسبل وصفها، لزم مع التحقق ممَّ

.إجراء تغييرات لتحديثها

التأكد من عرض البيانات والمعلومات بلغات8.

ها وصيغ مختلفة حتى يتمكن الجميع من قراءت

.وفهمها

نفيذها من المفترض أن تساهم هذه النقاط الثمانية عند ت

بل وإمكانية في تحسين بيانات المملكة المتحدة في المستق

.المزيد من فئات المواطنيناحتواء
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شكًرا
!شكًرا لكل من ساعدنا

يمكنكم االطالع على مزيد من المعلومات عن عملنا

:  عبر اإلنترنت

uksa.statisticsauthority.gov.uk

ى، إذا كنتم تريدون هذه المعلومات بلغة أو صيغة أخر

:وانفراسلونا عبر البريد اإللكتروني على هذا العن

equalities@ons.gov.uk

المزيد من المعلومات

:أو اتصلوا على رقم الهاتف هذا

53132980800
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بريد إلكتروني
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