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I- ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مقدمة  3 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ خلفية  3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  5.0لرئيسية من اإلصدار  التغييرات ا ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  3 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

II - ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ النموذج  4 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  GSBPM الـ فهم ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  4 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بنية النموذج  5 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تطبيقالقابلية لل ــ ـــــــــــــــــ  6 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ GSBPM استخدام ــ ـــــ  6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

III - ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ مع النماذج واألطر األخرى العالقة ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــ

GAMSO  ــ ــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ  6 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

GSIM  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  7 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

IV-  من 2و  1المستويان GSBPM ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  8 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

V- ــ ــــــــــــــــــــــ وصف المراحل والعمليات الفرعية ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  9 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تحديد االحتياجاتمرحلة  ــ ــــ  9 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ   مرحلة التصميم ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــ ــ ـــ ــ ــــــــــــــــــــــــــ  10 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ بناءالمرحلة  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ  12 ـ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــ جمعالمرحلة  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  13 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ عملية التشغبلمرحلة  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  15 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ــــــــــــــــ تحليلالمرحلة  ــ ـــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  17 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  نشرالمرحلة  ــ ــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  19 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ  تقييمالمرحلة  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  20 ـ

VI- ــ  ولعمليات الشم ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  21 ــ

VII -  ـلاستخدامات أخرى ل GSBPM  ــ ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــ ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  24 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ قائمة المختصرات -المرفق  ــ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  26 ــ
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العام  ءاتاإلحصا توثيق إجراءات انتاجنموذج    

 مقدمة  -1

 The Generic Statistical Business  (GSBPMالعام )  ءاتاإلحصا  إجراءات انتاجتوثيق  يصف نموذج   -1

Process Model    العمليات من  مجموعة  رسمية.  اإلدارية  ويحدد  إحصاءات  إلنتاج  قياسيًا كما  الالزمة  إطاًرا  يوفر 

مشاركة لوكذلك ل  بها،ومصطلحات منسقة لمساعدة المنظمات اإلحصائية على تحديث عمليات اإلنتاج اإلحصائي الخاصة  

 الطرق والمكونات.  في 

لتنسيق    ،التشغيلية  العملياتلتوثيق    بوصفه قالب  الوصفية،معايير البيانات والبيانات    لتكامل  GSBPMيمكن أيًضا استخدام  

يتم توضيح هذه األغراض وغيرها  وسوتحسينها.    عملية التشغبلوتوفير إطار لتقييم جودة    اإلحصائيةالبنية التحتية للحوسبة  

 . VII بها في القسم السابع  GSBPMالتي يمكن استخدام و

ــ ذا اإلص ـــى هــــاشـــيتم  ــ ي العـائـــات اإلحصــــومـــوذج المعلـــن نمـــم  1.2  دار ـــع اإلصــــم  GSBPMن  ـــدار مــ ام  ــ

(GSIM  )Generic Statistical Information Model    من نموذج النشاط العام للمنظمات اإلحصائية   1.2واإلصدار

(GAMSO) Generic Activity Model for Statistical Organisations . 

 خلفيــة: 

  OECD  الـ  مجموعة  / Eurostat /UNECE  بشراكة كل من  2008ألول مرة في عام    GSBPMتم تطوير   -2

  جهاز ستخدمه  يالذي  انتاج اإلحصاءات    وصف إجراءات( بناًء على نموذج  METISالمعنية بالبيانات الوصفية اإلحصائية )

في أبريل    GSBPMمن    4.0تم إصدار اإلصدار    العامة،بعد العديد من المسودات والمشاورات  فاإلحصاء النيوزيلندي.  

  وشكل أحد أحجار الزاوية في   العالمي،الرسمي    ئيمجتمع اإلحصاالل  من قب  واسععلى نطاق    تم اعتماده  وبالتالي،.  2009

 لمجموعة الرفيعة المستوى لتحديث اإلحصاءات الرسميةارؤية واستراتيجية 

 1(MOS-HLG)Level Group for the Modernisation of Official Statistics-High   

 .  standards-based modernizationالقائم على المعايير لتحديثإلجراء اوذلك 

إجراء مراجعة واسعة في عام   مع  2013( في ديسمبر  5.0)اإلصدار    GSBPM  للـاإلصدار السابق    إطالق تم  وقد    -3

الجديدة   HLG-MOSتحسين االتساق مع نماذج  من اجل  وبناًء على التنفيذ العملي  التي ظهرت  لدمج المالحظات    2018

فمن   اإلصدار،( يعتبر نهائيًا في وقت  5.1)اإلصدار    GSBPMفي حين أن اإلصدار الحالي من  و. GAMSOو  GSIMو

إما لتعكس تجارب أخرى من تنفيذ النموذج    القادمة،تحديثات مستقبلية قد تكون ضرورية في السنوات  تتم  المتوقع أيًضا أن  

للتأكد من وجود     2GSBPM wikiللتحقق من  مدعو  القارئ    فإن  لذلك،بسبب تطور طبيعة اإلنتاج اإلحصائي.    أوعملياً  

 أحدث إصدار. 

 5.0التغيرات الرئيسية عن اإلصدار 

دعم واسع النطاق في المجتمع  و  GSBPMمن    5.0اإلصدار    ةعلمراج  HLG-MOSمن  هناك دعوة واضحة    تكان   -4

كان األساس  و.  (  a strong business case)  العمل  حالةفي  قوة  إلدخال التغييرات التي كان لها  اإلحصائي الدولي  

النهج   لهذا  تنفيذ  هو  المنطقي  في  بكثافة  استثمرت  قد  المنظمات  العديد من  يعني  .  GSBPMأن  أن  أن ذلك  ويمكن    ضمناً 

واستخدام النموذج على نطاق    تبنيلعلى تكاليف كبيرة قد تؤدي في النهاية إلى نتائج عكسية  قد تنطوي  التغييرات الرئيسية  

 واسع.

 هي كما يلي:  1-5و  5.0بين اإلصدارات  GSBPMالتغييرات الرئيسية في  -5

 لتكون أكثر وضوحاً؛تم إعادة تسمية بعض العمليات الفرعية  •

 
1 UNECE Statistics Wikis - HLG-MOS (https://statswiki.unece.org/display/hlgbas) 
2 UNECE Statistics Wikis - GSBPM (https://statswiki.unece.org/display/GSBPM) 
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حل   تم  عمليات  مشكلة  •  بين  اإلصدار     the overarching processes  الشمولاالزدواجية    GSBPM  من  5.0في 

 ؛ GAMSOو

المتعلقة    توصيفتم تحديث    • المسح وتم إضافة األنشطة  أقل تركيًزا على  لتكون  الفرعية  بالعمل مع  المراحل والعمليات 

 الضرورة؛ عند  ين غير اإلحصائي مقدمي البيانات 

لتشمل    التوصيفات  التوسع فيتم  فقد    المكانية،اعترافاً باألهمية المتزايدة لدمج البيانات اإلحصائية مع البيانات الجغرافية    •

 المكانية ؛  االمهام الالزمة الستخدام بيانات الجغرافي

 ؛GSIMو  GAMSOلتحسين االتساق مع   -عند الضرورة -• تم تعديل المصطلحات 

ً فيها توسع الو  والتوصيفات• تم تحديث األمثلة    .لتكون أكثر وضوحا

.II  النموذج 

 GSBPM الـنموذج  فهم

انتاج  إن    -6 والمهام    اإلحصاءات هيإجراءات  األنشطة  البعضعبارة عن مجموعة من  ببعضها  داخل    المرتبطة  تعمل 

إدارية محددة   بيانات  منظومة  أو    GSBPM  الـ  في سياقوإلى معلومات إحصائية.    المدخالتلتحويل  المؤسسات  ، تقوم 

قد يكون وية احتياجات المستخدمين. إلنشاء إحصاءات رسمية لتلب  اإلنتاج اإلحصائيباتخاذ إجراءات مجموعات المؤسسات 

 data)عبارة عن مجموعة مختلطة من المنتجات المادية أو الرقمية التي تقدم البيانات والبيانات الوصفية    عملية التشغبلناتج  

and metadata)  مثل المنشورات والخرائط والخدمات اإللكترونية وغيرها.  مختلفة،بطرق 

بل إنه يحدد  صارم،بترتيب  خطواتهيجب اتباع جميع  جامداً ليس إطاًرا  فهووتفسيره بمرونة.  GSBPMيجب تطبيق و -7

 . االمتبادل بينه والترابط ءاتاإلحصا إلجراءات انتاجالخطوات الممكنة 

 يتم التنفيذفقد    ،ءاتاإلحصا  مراحل إنتاجيتبع التسلسل المنطقي للخطوات في معظم    GSBPMالـ  على الرغم من أن  و.  8

 ً والتي    الفرعية،في بعض العمليات    أيًضا سيتم إعادة النظر  وفي ظروف مختلفة.  ومختلفة    تراتيب ناصر النموذج في  لعطبقا

 .والتحليل التشغيل تيال سيما في مرحل تكرارية،حلقات  تشكل

النظر إلى  9 النظر فيها أو ك "كتاب طهي"   GSBPM. يمكن  للتأكد من أن جميع الخطوات الالزمة قد تم  كقائمة تحقق 

 اإلحصائية. نتاجاإللتحديد جميع "مكونات" عملية 

 
 GSBPM بـعمل ال تغيير مراحلو مراحل العمل الجارية  1الشكل 
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المنظمات  تنظر  الو.  10   تنقيحجديد أو عند    منتج إحصائيعند إنشاء    إالالمراحل األولى  بعض  في    اإلحصائيةالعديد من 

ال يتم تنفيذ هذه  فإنه    "،جزًءا من النشاط المستمر "العادي  هذا المنتجبمجرد أن يصبح  وكنتيجة لعملية التقييم.    عملية التشغيل

أدوات    المثال،المراحل )على سبيل   إنشاء  الضروري  فيها    جمعليس من  يتم  في كل مرة  القوى   جمعجديدة  بيانات مسح 

 . 1الشكل أنظرالعاملة(. 

هدف ي   الطريقة،خاللها العديد من المسارات الممكنة. وبهذه    يوجدعلى أنه مصفوفة    GSBPMإلى    لذا، يجب أن ينظر  -11

GSBPM   كون عاميلى أن  إ ً   إلجراءات  موحدةوجهة نظر    وجود  تشجيعلللتطبيق على نطاق واسع    كون قابالً يبما يكفي ل  ا

 . للغايةونظرية دون أن تصبح إما مقيدة للغاية أو مجردة ءات اإلحصا انتاج

 بنية النموذج 

 من ثالثة مستويات:  GSBPMيتكون  -12

 اإلحصائية؛ إجراءات انتاج ،0المستوى  •

 اإلحصائية؛  انتاج لعمليةالرئيسية المراحل الثمانية  ،1المستوى  •

 .رئيسية العمليات الفرعية داخل كل مرحلة ،2المستوى  •

الشكل ) IV( في القسم الرابع 2( والعمليات الفرعية )المستوى 1)المستوى الرئيسية طط يوضح المراحل ــمخ دــويوج -13

 .V يتم وصف العمليات الفرعية بالتفصيل في القسم الخامسسو(. 3

الشالعديد من  ب  GSBPM  الـ  ويحظي  -14 الثماني. وشملت هذه    جيدبمكون إحصائي    مولعمليات  المراحل  ينطبق على 

إدارة الجودة وإدارة البيانات الوصفية وإدارة البيانات  ات الخاصة بعالموضوتم توضيح  وقد  العمليات الشاملة القائمة أدناه.  

ئي في تم تضمين األنشطة التي يتم تنفيذها على مستوى المنظمة لدعم اإلنتاج اإلحصاو.  VI  بشكل أكبر في القسم السادس

GAMSO انظر القسم الثالث( III)3.  

مراحل  بأهمية التقييم والتغذية الراجعة طوال    فهي تقرهذه العملية آليات تقييم ومراقبة الجودة.    تشمل-إدارة الجودة   •

 انتاج اإلحصائية؛ 

وبالتالي ، هناك    مرحلة،إنشاء / إعادة استخدام البيانات الوصفية ومعالجتها في كل    يتم-إدارة البيانات الوصفية   •

البيانات   المناسبة بروابطها مع  البيانات الوصفية  البيانات الوصفية لضمان احتفاظ    خاللحاجة قوية لنظام إدارة 

GSBPM  فية والملكية والجودة وقواعد  البيانات الوص  حمايةمثل    عملية التشغبل. ويشمل ذلك اعتبارات مستقلة عن

 منها؛ والتخلص  الحقظو والحمايةاألرشفة 

وجودة   والملكية،  والحماية  العام،مثل أمن البيانات    عملية التشغبلذلك اعتبارات مستقلة عن    ويشمل-إدارة البيانات   •

 منها؛والتخلص  الحقظو والحمايةوقواعد األرشفة  البيانات

  إجراءات انتاجذلك أنشطة تسجيل وتنظيم واستخدام البيانات المتعلقة بتنفيذ    ويشمل-  التشغبلعملية  إدارة بيانات   •

وكذلك في   جمعها،نماط البيانات التي يتم  أفي اكتشاف وفهم    عملية التشغبليمكن أن تساعد بيانات  واإلحصائية.  

 النحو؛اإلحصائية على هذا  إجراءات انتاجتقييم تنفيذ 

على بشكل رئيسي  وذلك من خالل الحفاظ    للتكرار،قابلة    اإلحصائية  إجراءات انتاجيضمن أن    ذاوه-إدارة المعرفة   •

 ؛عملية التشغبلوثائق 

مثل تحديد أخري  باإلضافة إلى موضوعات    المشتركة،ذلك إدارة أعباء العمليات    ويشمل-إدارة مقدمي الخدمات   •

مع   خاص  بشكل  وثيقة  روابط  لها  )وبالتالي  االتصال  معلومات  انتاج وإدارة  التي    إجراءات    تحتفظ اإلحصائية 

 السجالت(. ب

 القابلية للتطبيق 

  الرسمية، اإلحصاءات    اهو تطبيقه على جميع األنشطة التي يقوم بها منتجو  GSBPM  استخدام نموذج الـ  من  الهدف  -15

 مخرجات البيانات. للحصول علي والدولي، على الصعيدين الوطني 

 
  UNECEقيد التقدم. سيصبح العمل متاًحا على مخرجات  GAMSOمع  GSBPMهناك المزيد من التحسينات لمواءمة العمليات الشاملة في  3

؛ متوقع في الربع الثالث   Wikis - HLG-MOS  (https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/HLG-MOS+Outputsاإلحصائية  

 ( 2019من عام 



 

6 

 

للتطبيق بغض النظر عن مصدر  وقد    -16 النموذج ليكون قابالً  يمكن استخدامه لوصف وتقييم جودة    ،  لذا  البيانات،تم تصميم 

 غير اإلحصائية أو المختلطة. المسوحات والتعدادات والسجالت اإلدارية وغيرها من المصادر علي التي تعتمد العمليات 

طبق أيًضا  ي  GSBPMتشمل جمع ومعالجة البيانات إلنتاج مخرجات إحصائية ، فإن    مراحل العمل اإلحصائي في حين أن  و   -17

مثل في  و إعادة حساب السالسل الزمنية ، إما كنتيجة لتحسين بيانات المصدر أو تغيير المنهجية.   عند مراجعة البيانات الحالية أو 

األصلية و / أو البيانات اإلضافية ، والتي يتم بعد ذلك معالجتها  الفرديةالبيانات هي هذه الحاالت ، يمكن أن تكون بيانات اإلدخال 

أن يتم حذف عدة عمليات فرعية وربما بعض المراحل )خاصة   مثل هذه الحاالت   في من المحتمل  ,وتحليلها إلنتاج مخرجات منقحة.  

تطبيق   يمكن   ، وبالمثل  المبكرة(.  في    GSBPMالمراحل  النموذجية  والعمليات  القومية  الحسابات  تجميع  مثل  عمليات  على 

 أو منظمات أخرى. دولالمنظمات اإلحصائية الدولية التي تستخدم البيانات الثانوية من 

أعمال  أيًضا على    GSBPMيمكن تطبيق  فإحصاءات ،    ينتج عنهاباإلضافة إلى كونه قابلة للتطبيق على العمليات التي  و  -18

الخاصة باإلنتاج اإلحصائي )على   المدخالت  المدخالت متشابهة مع  السجالت اإلحصائية وصيانتها ، حيث تكون  تطوير 

انات أخرى ،  ـأو عمليات استخراج بي  أطر، و المخرجات عادة ما تكون    الرغم من التركيز عادةً على البيانات اإلدارية(

 .4والتي تستخدم بعد ذلك كمدخالت في عمليات أخرى 

 لتطبيقه في جميع السيناريوهات المذكورة أعاله.  الكافية بالمرونة GSBPMالـ يتسم  -19

 GSBPM الـ استخدام

قد تختار إحدى فالمنظمات بدرجات مختلفة.  يمكن أن تستخدمه ههو نموذج مرجعي الغرض منه هو أن GSBPM الـو .20

استخدامه في   ويمكنمباشرة أو استخدامه كأساس لتطوير نسخة مخصصة من النموذج.    GSBPMالمؤسسات إما تطبيق  

كنموذج   الحاالت  أخرى  ل  مرجعيبعض  منظمات  مع  أو  داخليا  التواصل  عند  النظرلمنظمات  وجهات  وكل  .  لتبادل 

 . GSBPMنموذج الـ استخدام عند صالحة السيناريوهات المختلفة 

  التعديالت بعض    أو تخصيص  ، فقد تقوم بعمل  GSBPM  استخدام الـ بـ  بهاخاصة    عندما تقوم المنظمات بتطوير تكيفاتو  -21

سياقها التنظيمي. تشير األدلة حتى اآلن إلى أن هذه التخصصات ليست عامة بما يكفي إلدراجها في   مع   لنموذج ليناسبيا

GSBPM . 

تجميع بعض عناصر النموذج. على سبيل المثال ، يمكن اعتبار المراحل   في بعض الحاالتقد يكون من المناسب  و  -22

ى ، خاصة بالنسبة للتطبيقات العملية ، قد تكون هناك حاجة  الثالث األولية متوافقة مع مرحلة تخطيط واحدة. في حاالت أخر

 إلضافة واحد أو أكثر من المستويات المفصلة إلى الهيكل لتحديد مكونات مختلفة من العمليات الفرعية بشكل منفصل.

أيًضا شرط    -23 أنها من  لوجود فاصل قد يكون هناك  المراحل ، حيث يتم اعتماد مخرجات مرحلة على  اسبة رسمي بين 

الفرعية   العملية  النموذج )باستثناء  الرسمية ضمنية في  الموافقة  التالية. هذه  للمرحلة  قد يتم تنفيذها  6- 1كمدخالت  ( ولكن 

 التنظيمية.  الشروطصراحة بطرق مختلفة اعتمادًا على 

IIIالعالقات مع النماذج واألطر األخرى . 

  كل لدعم تحديث اإلحصاءات الرسمية.    GSBPMمنذ إصدار    HLG-MOSتم تطوير العديد من النماذج تحت رعاية    -24

النمـه "ـتس  اذجــذه  الفـ". توضModernStatsمى  التـقـح  نمـاليـ رات  لهـالت   ModernStatsاذج  ـة  ارتـي  قـبـا  بـ ـاط  وي 

GSBPM . 

GAMSO 

عن طريق   GSBPM  الـ  يوسع ويكمل  فهو  حدد األنشطة التي تجري داخل منظمة إحصائية نموذجية.  يو   5GAMSOصف ي  -25

،   strategy and leadershipإضافة األنشطة الالزمة لدعم اإلنتاج اإلحصائي )أي األنشطة في مجاالت اإلستراتيجية والقيادة  

إدراج بعض هذه األنشطة كعمليات شاملة. يتم اآلن    GSBPM  للـ  5اإلصدار رقم    في وقد تم  وتنمية القدرات ودعم الشركات(.  

 
4 Applying the Generic Statistical Business Process Model to business register maintenance 

(https://www.unece.org/index.php?id=18256) 
5 UNECE Statistics Wikis - GAMSO (https://statswiki.unece.org/display/GAMSO) 
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أو   الشركات  مستوى  على  تدار  أو   / و  اإلحصاءات  بإنتاج  مباشرة  ترتبط  ال  التي  األنشطة  في  المستوي  إدراج  االستراتيجي 

GAMSO  وير إطار الجودة(. )مثل إدارة الموارد البشرية ، وأنشطة إدارة الجودة التي يتم تنفيذها على مستوى الشركات مثل تط   

يشمل أوصاف عالية المستوى لهذه األنشطة.  فهو  المنظمات اإلحصائية.    تؤديهأي ما    -األنشطة    GAMSOصف  يكما    -26

المنظمات اإلحصائية    قيام  يةصف بمزيد من التفصيل كيفي   وفه  -على عملية اإلنتاج    GSBPMركز  يمن ناحية أخرى ،  

 بنشاط اإلنتاج اإلحصائي. 

الدولي.    (GSBPMمثل  )  GAMSOهدف  ي و  -27 التعاون  أنشطة  لدعم  توفير مفردات وإطار مشترك    حيث يمكن إلى 

 .GSBPMإذا تم تطبيقه باالقتران مع  GAMSOالحصول على قيمة أكبر من 

GSIM 

28 .6GSIM  م للمساعدة في تحديث اإلحصاءات الرسمية على الصعيدين الوطني  هو إطار مرجعي للمعلومات اإلحصائية ، مصم

يوفر    فهو خالل عملية اإلنتاج اإلحصائي.    والبيانات الوصفيةالبيانات  إدارة واستخدام  تعريف و لتيح وصفًا عاًما لفهو يوالدولي.  

ساعد  ويالفرعية.  GSBPMمدخالت ومخرجات لعمليات   هيو ،  موصوفة بشكل متسق وموحد مجموعة من كائنات المعلومات 

GSIM   في شرح العالقات المهمة بين الكيانات المشاركة في اإلنتاج اإلحصائي ويمكن استخدامها لتوجيه تطوير واستخدام معايير

 أو مواصفات تنفيذ متسقة. 

فهو االبتعاد عن صوامع الموضوعات.  أحد الركائز األساسية لتحديث اإلحصاءات الرسمية و ك  GSBPMمثل    GSIMيعد  و .  29

مجموعات البيانات والمتغيرات والتصنيفات اإلحصائية والوحدات والسكان  تشملعنصًرا للمعلومات ، وأمثلة  130يحدد حوالي 

 باإلضافة إلى القواعد والمعلمات الالزمة لتشغيل عمليات اإلنتاج )مثل قواعد تحرير البيانات(.

 2كما هو مبين في الشكل  و نموذجين مكملين إلنتاج وإدارة المعلومات اإلحصائية.    GSBPMو    GSIM  ويعتبر كالً من .  30

بينها  فيما من خالل تحديد كائنات المعلومات التي تتدفق  GSBPMفي وصف العمليات الفرعية لـ  ساعد ي  GSIM الـفإن أدناه ، 

كائنات   خالليمكن تعريف المدخالت والمخرجات من  ، حيث  يةتستخدمها إلنتاج إحصائيات رسمو، والتي يتم إنشاؤها فيها ،  

 . GSIMالمعلومات وإضفاء الطابع الرسمي عليها في 

  الفرعية GSBPM كمدخالت ومخرجات لعملية GSIM كائنات معلومات -2الشكل 

. وبالمثل ، سيتم الحصول على قيمة أكبر  GSBPMإذا تم تطبيقه باالقتران مع  GSIMسيتم الحصول على قيمة أكبر من و  -31

. ومع ذلك ، من الممكن )على الرغم من أنه ليس مثاليًا( تطبيق واحد دون  GSIMإذا تم تطبيقها باالقتران مع    GSBPMمن  

 اآلخر.

البنى    GSBPMو    GSIMيمكن لتطبيق  و   -32 بيانات وصفية فعالة والمساعدة في تنسيق  معًا تسهيل بناء أنظمة تعتمد على 

 التحتية الحاسوبية اإلحصائية. 

 
6 UNECE Statistics Wikis - GSIM (https://statswiki.unece.org/display/GSIM) 

 مخرجات

 GSIM كائنات معلومات

 المحولة )أو الجديدة(

 التشغيلية( مثل قياس العملية)

GSBPM 
 

 عملية فرعية

 مدخالت

 GSIM كائنات معلومات

على سبيل المثال ، مجموعة )

 مدخلالبيانات ، المتغير ، 

 (المعلمة
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IV الـ   2و  1. المستويانGSBPM 

 الشمولعمليات 

  تحديد وتوصيف

 االحتياجات 

 
 

 تقييم ال نشر ال تحليل ال ة التشغيل عملي جمع ال بناء ال صميم الت

1-1 

 تحديد االحتياجات

2-1 

 تصميم المخرجات 

 

3-1 

 ءإعادة استخدام أو بنا

 الجمعأدوات 

4-1 

واختيار طار اإل إنشاء 

 العينة 

5-1 

 دمج البيانات 

6-1 

 المخرجات  مسودةإعداد 

7-1 

 المخرجاتتحديث أنظمة 

8-1 

 جمع مدخالت التقييم 

1-2 

 وتأكيد االحتياجات التشاور
2-2 

 تصميم أوصاف المتغير 

3-2 

أو بناء إعادة استخدام 

 مكونات المعالجة والتحليل

4-2 

 اإلعداد لعملية الجمع

5-2 

 ز يرم تتصنيف و

6-2 

التحقق من صحة 

 مخرجاتال

7-2 

 لنشر ل مخرجاتإنتاج 

8-2 

 التقييم إجراء 

1-3 

 المخرجاتتحديد أهداف 
2-3 

 تصميم عملية الجمع

3-3 

 ءإعادة استخدام أو بنا

 مكونات النشر

 إجراء عملية الجمع 4-3
مراجعة والتحقق ال 5-3

 البيانات  من صحة

6-3 

 المخرجات وشرح تفسير 

7-3 

إدارة إصدار منتجات 

 النشر

8-3 

 االتفاق على خطة عمل 

1-4 

 المفاهيم تحديد 

2-4 

 عينة التصميم اإلطار و

3-4 

 تكوين مهام سير العمل 

4-4 

 جمعال عملية االنتهاء من

5-4 

التحرير والتعامل مع القيم 

 المفقودة

6-4 

اإلفصاح عن  تطبيق مراقبة 

 البيانات

7-4 

 الترويج لمنتجات النشر 
 

1-5 

 لتحقق من توافر البيانات

2-5 

تصميم العملية التشغيلية 

 والتحليل

3-5 

 نتاج اإل اختبار أنظمة 
 

5-5 

اشتقاق متغيرات ووحدات 

 جديدة

6-5 

 االنتهاء من ملفات البيانات 

7-5 

 إدارة دعم المستخدم 
 

1-6 

 إعداد وتقديم حالة عمل 

 

2-6 

نتاج اإلأنظمة تصميم 

 وسير العمل

3-6 

  إجراءات انتاجاختبار 

 اإلحصائية 

 

5-6 

 حساب األوزان 
   

  
3-7 

وضع اللمسات األخيرة 

 نظمة اإلنتاجأل 

 

5-7 

 حساب المجاميع 
   

    
5-8 

 ملفات البيانات  اإلنتهاء من
   

GSBPMللـ ( 2( والعمليات الفرعية )المستوى 1المراحل )المستوى  3الشكل 
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V- وصف المراحل والعمليات الفرعية   

 بدورها، ويحدد مختلف العمليات الفرعية داخل تلك المرحلة ويصف محتوياتها. وينظر هذا الفرع في كل مرحلة  -33

 االحتياجات تحديد وتوصيفمرحلة 

 

      

 تحديد مرحلة االحتياجات وعملياتها الفرعية  4الشكل 

تحتاج إلي اإلحصاءات الحالية    عنترد آراء  هذه المرحلة عندما يتم تحديد الحاجة إلى إحصاءات جديدة أو عندما    تفعيليتم    -34

ومراجعة ت.  أو هي  )الحالية  التفصيلية  اإلحصائية  احتياجاتهم  لتحديد  المصلحة  أصحاب  بإشراك  المرتبطة  األنشطة  جميع  شمل 

 لتلبية هذه االحتياجات. ( business case)المستقبلية( ، واقتراح خيارات حلول عالية المستوى وإعداد حالة العمل 

، ولكنها   اليسارإلى    اليمين( ، وهي متتابعة بشكل عام ، من  4)الشكل    تنقسم مرحلة "تحديد االحتياجات" إلى ست عمليات فرعية  -35

 يمكن أن تحدث أيًضا بشكل متواٍز ويمكن أن تكون متكررة. هذه العمليات الفرعية هي:

 تحديد االحتياجات  -1-1

ومن الممكن هذه اإلحصاءات.    تشمل هذه العملية الفرعية التحقيق األولي وتحديد ماهي اإلحصاءات المطلوبة وما هو مطلوب من  -36

العمليات  قد توفر خطط العمل من تقييمات لتكرارات  و.  تخفيض الميزانيةأو تغيير بيئي مثل    ةسببها طلب معلومات جديد  أن يكون

حصائية اإلمنظمات  البين    الممارساتشمل أيًضا النظر  تلهذه العملية الفرعية. و  أخرى مدخالً تشغيلية  السابقة أو من عمليات  التشغيلية  

 تنتج بيانات مماثلة واألساليب التي تستخدمها تلك المنظمات. التي )وطنية ودولية( 

 التشاور وتأكيد االحتياجات  1-2

احتياجات  و   -  37 وتأكيد  والخارجيين  الداخليين  المصلحة  أصحاب  التشاور مع  على  الفرعية  العملية  هذه  اإلحصاءات هذه  تركز 

فقط ما يُتوقع أن تقدمه ، ولكن أيًضا ليس  جيد الحتياجات المستخدم حتى تعرف المنظمة اإلحصائية  الفهم  لهناك حاجة لبالتفصيل.  

بالنسبة للتكرار الثاني والالحق لهذه المرحلة على تحديد    سيكون التركيز الرئيسي  ،.هو لماذاك  من ذلألهم  يكون امتى وكيف ، وربما 

. هذا الفهم المفصل الحتياجات المستخدم هو الجزء الحاسم في هذه العملية أم ال  ما إذا كانت االحتياجات المحددة مسبقًا قد تغيرت

 الفرعية. 

 جاتتحديد أهداف المخر 1-3

 2-1تحدد هذه العملية الفرعية أهداف المخرجات اإلحصائية المطلوبة لتلبية احتياجات المستخدم المحددة في العملية الفرعية  و.  38

االحتياجات)راجع   وتأكيد  ويشمل  التشاور  مع  ذلك  (.  بها  الخاصة  الجودة  ومقاييس  المقترحة  المخرجات  مالءمة  على  الموافقة 

 األطر القانونية )مثل المتعلقة بالسرية( والموارد المتاحة قيودًا عند تحديد أهداف المخرجات.  تشكلمن المرجح أن والمستخدمين. 

 تحديد المفاهيم  1-4

المفاهيم المحددة مع المعايير   تتماشيقد ال  وتوضح هذه العملية الفرعية المفاهيم المطلوب قياسها من وجهة نظر المستخدمين.    -39

الحالية  ال  اإلحصائية  التوافق  يحدث.  مرحلةفي هذه  المفاهيم والمتغيرات اإلحصائية    هذا  أو تعريف  في يحدث  األخري  ، واختيار 

 أوصاف متغير(. تصميم ) 2-2العملية الفرعية 

 . التحقق من توافر البيانات  1-5

الشروط التي تكون كذا  بمتطلبات المستخدم ومصادر البيانات الحالية أن تفي  ل  من الممكن  تتحقق هذه العملية الفرعية مما إذا كان   .40

تقييم البدائل المحتملة البحث في المصادر اإلدارية أو غيرها من وعادة ما يشمل  بما في ذلك أي قيود على استخدامها.  بموجبها  متاحة  

 من أجل: وذلك المصادر غير اإلحصائية المحتملة للبيانات ، 

لالستخدام ألغراض إحصائية )على سبيل المثال إلى أي مدى تتوافق المفاهيم اإلدارية مع تحديد ما إذا كانت ستكون مناسبة   •

 متطلبات البيانات وتوقيت وجودة البيانات وأمن واستمرارية توفير البيانات( ؛ 

 االحتياجات  تحديد وتوصيف

 

1.1 

 اإلحتياجات تحديد 

1.2 

وتأكيد   التشاور

 االحتياجات 

1.3 

تحديد أهداف  

 المخرجات 

1.4 

 تحديد المفاهيم

1.5 

التحقق من توفر  

 البيانات 

1-6 

إعداد وتقديم حالة  

 عمل



 

10 

 

 اإلحصائي ؛ والجهاز مقدمي البيانات تقييم تقسيم المسؤوليات بين  •

تصاالت الضرورية )مثل تخزين البيانات ، والتكنولوجيا الالزمة للتعامل مع  التحقق من موارد تكنولوجيا المعلومات واال  •

للوصول إلى البيانات ومشاركتها )مثل    اتالبيان  يمقدمالبيانات الواردة ومعالجة البيانات( ، وكذلك أي اتفاقات رسمية مع  

 والتسليم والبيانات الوصفية المصاحبة وفحص الجودة(. formats الصيغ

قد يشمل ذلك تحديد الشراكات وعند تقييم المصادر الحالية ، يتم إعداد استراتيجية لسد أي ثغرات متبقية في متطلبات البيانات.    -41

تشتمل هذه العملية الفرعية أيًضا على تقييم أكثر عمومية لإلطار القانوني الذي سيتم فيه جمع البيانات  و المحتملة مع حاملي البيانات. 

 مقترحات إلدخال تغييرات على التشريعات الحالية أو إدخال إطار قانوني جديد. يتم تحديدها ، وبالتالي قد واستخدام

 إعداد وتقديم حالة عمل -1-6

على   للحصول   business caseنتائج العمليات الفرعية األخرى في شكل حالة عمل  في هذه المرحلة  توثق هذه العملية الفرعية    -42

ولكنها عادة   الموافقة،ب  المجموعة المعنيةإحصائية جديدة أو معدلة. يجب أن تتوافق حالة العمل هذه مع متطلبات    إنتاجموافقة لتنفيذ  

 ما تشمل عناصر مثل: 

كانت موجودة بالفعل( ، مع معلومات حول كيفية إنتاج اإلحصاءات الحالية  "كما هي" )إذا  حصائية  اإل  إنتاج  لعملية  وصف •

 إبراز أي أوجه قصور وقضايا يتعين معالجتها ؛  و، 

إلنتاج اإلحصائيات الجديدة أو  حصائية  اإل  إنتاج" ، الذي يوضح بالتفصيل كيف سيتم تطوير عملية  To-Beالحل المقترح " •

 المنقحة ؛

 وكذلك أي قيود خارجية. والمنافع،تقييم التكاليف  •

واإلطار الزمني والميزانية والموارد    اإلنجازاتو  والتكاليف  المنافعقد تشمل  والتي    تصف حالة العمل الخيارات وتقدم التوصيات  -43

 الفنية والبشرية المطلوبة وتقييم المخاطر وتأثيرها على أصحاب المصلحة لكل خيار. 

يتم و. في هذه العملية الفرعية ،  مراحل اإلنتاج، يتم تقديمها للموافقة على االنتقال إلى المرحلة التالية من  حالة العمل  بعد إعداد    -44

عادةً ما تتم مراجعة حالة العمل والموافقة عليها رسميًا أو رفضها من قبل الجهات الراعية ولجان و  ،"go" / "no goاتخاذ قرار "

 ناسبة.الحوكمة الم

 مرحلة التصميم

 

      
 

      

 الفرعية االتصميم وعملياتهمرحلة  5الشكل 

مطلوبة لتحديد المخرجات اإلحصائية و  بحثالأعمال  ب  مرتبطةإجراءات  تصف هذه المرحلة أنشطة التطوير والتصميم وأي    -45

شمل جميع عناصر التصميم الالزمة لتحديد أو تحسين المنتجات أو ت فهي  والمفاهيم والمنهجيات وأدوات الجمع والعمليات التشغيلية.  

جاهزة لالستخدام   لتكونتحدد هذه المرحلة جميع البيانات الوصفية ذات الصلة ،وفي حالة العمل.    السابق تحديدهاالخدمات اإلحصائية  

بالنسبة إلى المخرجات اإلحصائية التي يتم إنتاجها و، وكذلك إجراءات ضمان الجودة.    مراحل انتاج اإلحصائيةفي  )كإرشادات(  الحقًا  

ة العمليوعندما يتم تحديد إجراءات التحسين في مرحلة "التقييم" من تكرار  أ  في أول مرةعادة ما تحدث هذه المرحلة  فبشكل منتظم ،  

 .ةالسابق

ً المعايير الدولية والوطنية  تجعل إستخدام  أنشطة التصميم    إن  -46 من أجل تقليل طول وتكلفة عملية التصميم وتعزيز   أمراً أساسيا

يتم تشجيع المنظمات على إعادة استخدام أو تكييف عناصر التصميم من العمليات الحالية ،  والستخدام.  للمقارنة واقابلية المخرجات  

قيمة المعلومات اإلحصائية. باإلضافة إلى  كذا ستخدام واالفي الجوانب الجغرافية المكانية للبيانات في التصميم لتعزيز قابلية    والنظر

 ذلك ، قد تشكل مخرجات عمليات التصميم أساًسا للمعايير المستقبلية على المستويات التنظيمية أو الوطنية أو الدولية.

 تصميم ال
 

2-1 

 تصميم المخرجات 

2-2 

تصميم أوصاف 

 المتغير 

2-3 

 تصميم عملية الجمع
2-4 

 عينة التصميم اإلطار و 

2-5 
تصميم العملية  

 التشغيلية والتحليل 

2-6 

نتاج  اإلأنظمة تصميم  

 وسير العمل 
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، ولكنها يمكن  اليسارإلى  اليمين( ، وهي متتابعة بشكل عام ، من 5تنقسم مرحلة "التصميم" إلى ست عمليات فرعية )الشكل و -47

 ويمكن أن تكون متكررة. هذه العمليات الفرعية هي:  أيًضا أن تحدث بشكل متوازٍ 

 تصميم المخرجات   2-1

والمنتجات والخدمات اإلحصائية التي سيتم إنتاجها ، بما في   للمخرجاتتحتوي هذه العملية الفرعية على التصميم التفصيلي  و  -48

العمليات التي تحكم الوصول  وكذلك، فإن  ذلك أعمال التطوير ذات الصلة وإعداد النظم واألدوات المستخدمة في مرحلة "النشر".  

كان ذلك ممكنًا ، لذلك قد   كلماالمعايير الحالية    مصممة لتتبعالمخرجات    أن تكونيجب  وأيًضا.    إلى أي مخرجات سرية مصممة هنا

 االستخراج من السجالتعمليات  بما في ذلك  تتضمن المدخالت في هذه العملية البيانات الوصفية من مجموعات مماثلة أو سابقة ) 

اإلحصائية(   وغير  المكانية  والجغرافية  واإلدارية  اإلحصائية  البيانات  في وقواعد  الممارسات  حول  ومعلومات  الدولية  والمعايير 

)تحديد االحتياجات(. يمكن أيًضا تصميم المخرجات بالشراكة مع الهيئات   1-1المنظمات اإلحصائية األخرى من العملية الفرعية  

 مشتركة ، أو سيتم نشرها بواسطة منظمة أخرى.  مخرجاتلها ا كانت تعتبر المهتمة األخرى ، خاصةً إذ 

 تصميم أوصاف المتغير  -2-2

تحدد هذه العملية الفرعية المتغيرات التي يتعين جمعها عن طريق أداة الجمع ، وأي متغيرات أخرى سيتم اشتقاقها منها في   -49

من المتوقع أن يتم اتباع و. سيتم استخدامهاوأي تصنيفات إحصائية أومكانية  )اشتقاق متغيرات ووحدات جديدة( 5-5العملية الفرعية 

 3- 2قد تحتاج هذه العملية الفرعية إلى العمل بالتوازي مع العملية الفرعية  وكان ذلك ممكنًا.    كلماالمعايير الوطنية والدولية الحالية  

عد ي ومترابًطا إلى حد ما.    الجمععها ، وقد يكون اختيار أدوات  تعريف المتغيرات التي سيتم جم  يتم( ، حيث  الجمععملية  تصميم  )

 والتصنيف اإلحصائي والجغرافي شرًطا ضروريًا للمراحل الالحقة.  والمشتقة،لمتغيرات المجمعة لكل من اإعداد البيانات الوصفية 

 جمعالعملية  تصميم -2-3

تحدد هذه العملية الفرعية أنسب أدوات الجمع وأساليبها التي قد تعتمد على نوع جمع البيانات )التعداد ، أو المسح اإلحصائي   -50

. ستختلف األنشطة الفعلية المتاحة )مؤسسة ، أو شخص ، أو غير ذلك( ومصادر البيانات  الجمعللعينة ، أو غير ذلك( ، أو نوع وحدة  

المطلوبة ، والتي يمكن أن تشمل إجراء المقابالت بمساعدة الحاسوب ، واالستبيانات   الجمعة وفقًا لنوع أداة  في هذه العملية الفرعي

استخراج البيانات  الورقية ، والسجالت اإلدارية )على سبيل المثال باستخدام واجهات الخدمة الحالية( ، وطرق نقل البيانات ، وتقنيات  

االستخدام المباشر أو غير المباشر للبيانات اإلدارية في    جعللبيانات الجغرافية المكانية. قد يتم  االخاصة بتقنية  الالويب وكذلك    من

  معلومات المسح. الحصول عليعند  للمساعدةوضع جمع البيانات إما للتحكم في بيانات المسح أو 

اإلحصائية   والتصانيفمع المتغيرات    بالتزامنتتم  اإلجابات ) تشمل هذه العملية الفرعية تصميم أدوات الجمع واألسئلة وقوالب    -51

أي اتفاقات رسمية. يتم تمكين هذه العملية علي  تأكيد  الشمل أيضا  ت (. و تصميم أوصاف المتغير)  2- 2المصممة في العملية الفرعية  

الفرعية عن طريق أدوات مثل مكتبات األسئلة )لتسهيل إعادة استخدام األسئلة والسمات ذات الصلة( ، وأدوات االستبيان )لتمكين  

ت في  )للمساعدة  االتفاقيات  وقوالب  اإلدراكي(  لالختبار  مناسبة  تنسيقات  في  لألسئلة  والسهل  السريع  األحكام التجميع  معايير  وحيد 

 .لهذه العملية اإلدارية مقدمي البيانات والشروط(. تتضمن هذه العملية الفرعية أيًضا تصميم أنظمة إدارة  

البيانات ومعالجتها( ،    -52 البيانات مباشرة )أي يتحكم طرف ثالث في جمع  المنظمات اإلحصائية  قد تشمل هذه فعندما ال تجمع 

 ليات لرصد البيانات والبيانات الوصفية لتقييم آثار أي تغيير يحدث بواسطة الطرف الثالث.العملية الفرعية تصميم آ

 تصميم اإلطار والعينة -2-4

ال تنطبق هذه العملية الفرعية إال على العمليات التي تنطوي على جمع البيانات على أساس أخذ العينات ، مثل عمليات المسح   -53

، إطار أخذ العينات )وعند الضرورة ، السجل الذي اشتُق منه( ، وأنسب معايير ومنهجية   مع الدراسةمجت  ويتم هنا تحديداإلحصائي.  

أخذ العينات )والتي يمكن أن تشمل التعداد الكامل(. المصادر الشائعة إلطار أخذ العينات هي السجالت اإلدارية واإلحصائية والتعدادات 

الجمع بين   كيفيةتصف هذه العملية الفرعية  و.  انيفالمكانية والتص  ابيانات الجغرافيقد تشمل  و.  بالعينة  أخرى  مسوح ومعلومات من  

يجب وضع خطة ألخذ و.  أم ال  يجب إجراء تحليل حول ما إذا كان اإلطار يغطي السكان المستهدفينوهذه المصادر إذا لزم األمر.  

العملية الفرعية   الفعلية في  العينة  إنشاء  المحددة في هذه    سحبطار واإل)إنشاء    1-4العينات. يتم  المنهجية  العينة( وذلك باستخدام 

 العملية الفرعية. 
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 والتحليل  ةالتشغيلالعملية تصميم  -2-5

المعالجة    -54 العملية الفرعية منهجية  " و "التحليل". يمكن أن  التشغيلاإلحصائية التي يتعين تطبيقها خالل مرحلتي "تصمم هذه 

وقواعد الترميز والتحرير واالعتماد التي قد تختلف بناًء على وضع جمع   يةالروتيناألعمال  يشمل ذلك ، من بين أمور أخرى ، تحديد  

البيانات ومصدر البيانات. تتضمن هذه العملية الفرعية أيًضا تصميم مواصفات تكامل البيانات من مصادر بيانات متعددة ، والتحقق 

 عملية.هذه الب متعلقةإذا كانت  ةاإلحصائي اء البياناتإفشعدم أيًضا تصميم أساليب التحكم في هنا تم يمن صحة البيانات والتقدير. 

 اإلنتاج وسير العمل ةنظمأتصميم  -2-6

من جمع البيانات إلى النشر ، مع إلقاء نظرة عامة على جميع العمليات المطلوبة في بدءاً  تحدد هذه العملية الفرعية سير العمل    -55

أنظمة وقواعد بيانات العديد من هناك حاجة إلى  وعدم وجود ثغرات أو تكرار.  وبكفاءة  عملية اإلنتاج بأكملها والتأكد من توافقها معًا  

التشغبل  خالل استخدام  و.  عملية  لطبقة    GSBPMيمكن  بنية مؤسسية   اإلدارية  بنيةالكأساس  إحصائية  لدى مؤسسة  يكون  عندما 

والتكنولوجيا في التشغيلية  يتمثل المبدأ العام في إعادة استخدام العمليات  وقد يتم تعديل التصميم ليناسب المؤسسة.  وموجودة بالفعل.  

العمليات   ال  اإلداريةالعديد من  الحالية )مثل  دراسة حلول اإلنتاج  لذلك يجب أوالً   ، البيانات( اإلحصائية  خدمات واألنظمة وقواعد 

ينبغي تصميم حلول جديدة. فثغرات ،  أي  تحديد  إذا تم  ، ثم ،  أم الالمحددة    يةلعملية اإلنتاجتلك التحديد ما إذا كانت مناسبة لغرض  

 تدرس هذه العملية الفرعية أيًضا كيفية تفاعل الموظفين مع األنظمة ومن سيكون المسؤول عن ماذا ومتى. و

 البنــاءمرحلة 

 

       

 مرحلة البناء وعملياتها الفرعية  6الشكل 

يتم تجميع مخرجات و تقوم هذه المرحلة ببناء واختبار حل اإلنتاج إلى الحد الذي يكون فيه جاهًزا لالستخدام في البيئة "المباشرة".    -56

يتم إنشاء خدمات جديدة بشكل استثنائي  و.  عملية التشغبل  إلدارةمرحلة "التصميم" وتكوينها في هذه المرحلة إلنشاء بيئة تشغيل كاملة  

يتم إنشاء هذه الخدمات و ثغرات الموجودة في الكتالوج الحالي للخدمات التي يتم الحصول عليها من داخل المؤسسة وخارجها.  استجابةً لل

 ما كان ذلك ممكنا. كلفي المنظمة   اإلداريهيكل المع  بالتوازيالجديدة لتكون قابلة إلعادة االستخدام على نطاق واسع في 

بعد مراجعة أو تغيير في  أو،    ألول مرةية التي يتم إنتاجها بانتظام ، تحدث هذه المرحلة عادةً  اإلحصائ  المخرجاتبالنسبة إلى    -57

 . كلما تكرر انتاجها ت وليسالمنهجية أو التكنولوجيا ، 

، ولكنها يمكن أن تحدث اليسارإلى اليمين ( ، وهي متتابعة بشكل عام ، من 6" إلى سبع عمليات فرعية )الشكل بناءالتنقسم مرحلة "و  -58

تتعلق العمليات الفرعية الثالثة األولى بتطوير وتحسين النظم المستخدمة في جمع ومعالجة  و أيًضا بشكل متواٍز ويمكن أن تكون متكررة.  

  . هذه العمليات الفرعية هي:)من البداية للنهاية( العمليات الفرعية األربعة األخيرة على العملية الشاملة تركز ، بينماوتحليل ونشر البيانات 

 جمعالإعادة استخدام أو بناء أدوات  3-1

يتم بناء أدوات  و ".  الجمعالتي سيتم استخدامها خالل مرحلة "  الجمعتصف هذه العملية الفرعية أنشطة بناء وإعادة استخدام أدوات    -59

ً قد تستخدم المجموعة و مواصفات التصميم التي تم إنشاؤها أثناء مرحلة "التصميم". الجمع على أساس  واحدًا أو أكثر لتلقي البيانات   أسلوبا

قد تكون و (.  SDMXعلى شبكة اإلنترنت ؛ خدمات الويب    أو   )مثل المقابالت الشخصية أو الهاتفية ؛ االستبيانات الورقية أو اإللكترونية

إجراءات استخراج البيانات المستخدمة لجمع البيانات من السجالت اإلحصائية أو اإلدارية الحالية )على عبارة عن  أيًضا  الجمع  أدوات  

عملها    عداد واختبار محتويات أداة الجمع وسيرتتضمن هذه العملية الفرعية أيًضا إكما  سبيل المثال باستخدام واجهات الخدمة الحالية(.  

، بحيث يمكن التقاط البيانات الوصفية   الوصفيةبيانات  البنظام    الجمعبربط أدوات  يوصى  و )مثل االختبار المعرفي لألسئلة في استبيان(.  

البيانات الوصفية والبيانات إلى حفظ العمل في مراحل الحقة. يعد التقاط مقاييس   ارتباطيمكن أن يؤدي  و .  الجمعبسهولة أكبر في مرحلة  

 . عملية التشغبل( أحد االعتبارات المهمة في هذه العملية الفرعية لحساب وتحليل مؤشرات جودة paradataجمع البيانات )

 إعادة استخدام أو بناء مكونات المعالجة والتحليل  3-2

" التشغيلالعملية الفرعية األنشطة الرامية إلى إعادة استخدام المكونات الموجودة أو إنشاء مكونات جديدة مطلوبة لمرحلتي "تصف هذه    -60

، وخدمات ( dashboard)تصميمها في مرحلة "التصميم". قد تتضمن الخدمات وظائف وميزات لوحة المعلومات    والتي سبقو "التحليل" ،  

 بناء 
 

3-1 

إعادة استخدام أو  

 الجمع أدوات   ءبنا

3-2 

أو  إعادة استخدام  

مكونات  بناء 

 المعالجة والتحليل  

3-3 

إعادة استخدام أو  

 ءبنا

 مكونات النشر  

3-4 

تكوين مهام سير  

 العمل 

3-5 

اختبار أنظمة  

 نتاج  اإل

3-6 

إجراءات  اختبار  

 اإلحصائية  انتاج 

3-7 

وضع اللمسات  

نظمة  ألاألخيرة 

 اإلنتاج 
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إدارة   وخدمات   ، العمل  سير  وأطر   ، المكانية  الجغرافية  بيانات  ، وخدمات  التحويل  ووظائف   ، البيانات  المعلومات  والبيانات    مقدمي 

 الوصفية. 

 إعادة استخدام أو بناء مكونات النشر  3-3

دام المكونات الموجودة الالزمة لنشر المنتجات تصف هذه العملية الفرعية األنشطة الرامية إلى بناء مكونات جديدة أو إعادة استخ  -61

يتم تضمين جميع أنواع مكونات النشر ، من تلك التي تنتج  و مخرجات(. تصميم ال) 1-2اإلحصائية على النحو المصمم في العملية الفرعية 

، واإلحصاءات الجغرافية المكانية ( linked)المنشورات الورقية التقليدية إلى تلك التي تقدم خدمات الويب ، مخرجات البيانات المفتوحة  

 . الفردية، والخرائط ، أو الوصول إلى البيانات 

 سير العمل مهام تكوين  3-4

، من جمع   الخاصة بإجراءات اإلنتاجعمليات  السير العمل واألنظمة والتحوالت المستخدمة في  مهام  تقوم هذه العملية الفرعية بتكوين    -62

تصميم نظم ) 6-2تكوين سير العمل بناًء على التصميم الذي تم إنشاؤه في العملية الفرعية في هذه العملية الفرعية يتم و البيانات إلى النشر. 

من الممكن عمل موحد لغرض معين ، وتجميع تدفقات العمل للمراحل المختلفة معًا )يريمكن أن يشمل ذلك تعديل سو (.  اإلنتاج وسير العمل

   ( وتكوين األنظمة وفقًا لذلك.النظام اإلداري إلنتاج اإلحصاءات مع نظام إدارة سير العمل /  ان يكون 

 اإلنتاج  ةنظمأاختبار  3-5

البرامج   اإلنتهاء من . ويشمل ذلك االختبار الفني  المرتبط بهاتهتم هذه العملية الفرعية باختبار الخدمات المجّمعة والمكّونة وسير العمل    -63

اإلحصائية األخرى مناسبة لالستخدام   إجراءات اإلنتاجواإلجراءات الجديدة ، باإلضافة إلى التأكيد على أن اإلجراءات الحالية من عمليات  

ً يه  فيمكن    الوقت الذيفي  و في هذه الحالة.    مع العملية الفرعية ربط جزء من هذا النشاط المتعلق باختبار المكونات والخدمات الفردية منطقيا

حل اإلنتاج  علي أن  ، فإن هذه العملية الفرعية تشمل أيًضا اختبار التفاعالت بين الخدمات المجّمعة والمكّونة ، وضمان    3-3و    2-3و    3-1

 بطريقة متماسكة. يعمل بالكامل 

 اإلحصائية إجراءات انتاجاختبار  3-6

تضمن مجموعة صغيرة تعادةً ما  واإلحصائية.    إلجراءات انتاج  تجريبي تصف هذه العملية الفرعية أنشطة إدارة اختبار ميداني أو    -64

اإلحصائية كما هو متوقع.   إجراءات انتاج، تليها معالجة وتحليل البيانات التي تم جمعها ، لضمان أداء    الجمعمن البيانات الختبار أدوات  

بالنسبة إلى و مكونات.  النظمة أو  األأو    الجمع  قد يكون من الضروري العودة إلى خطوة سابقة وإجراء تعديالت على أدواتو   بعد التجربة ،

انتاج بشكل    عملية التشغبلسكاني ، قد يكون هناك عدة تكرارات حتى تعمل    تعدادرئيسية ، على سبيل المثال  الحصائية  اإل  إلجراءات 

 مرض.

 اإلنتاج ةنظمألاللمسات األخيرة  وضع 3-7

، بما في ذلك الخدمات المعدلة والُمنشأة  والخدمات  المجّمعة والمكّونة    تشمل هذه العملية الفرعية األنشطة الرامية إلى وضع العمليات   -65

 جاهزة لالستخدام. تشمل األنشطة:  ،حديثًا في مرحلة اإلنتاج

 ما في ذلك الوثائق التقنية وكتيبات المستخدم ؛، ب عملية التشغبلإنتاج وثائق حول مكونات  •

 تدريب المستخدمين على كيفية تشغيل العملية ؛ •

إلى بيئة اإلنتاج والتأكد من أنها تعمل كما هو متوقع في تلك البيئة )قد يكون هذا النشاط أيًضا    عملية التشغبلنقل مكونات   •

 ((. اإلنتاج اختبار نظم ) 5-3جزًءا من العملية الفرعية 

 مرحلة الجمع

 

    

 ع وعملياتها الفرعيةممرحلة الج 7الشكل 

( ، وذلك باستخدام أساليب جمع مختلفة المساعدةالمعلومات الالزمة )مثل البيانات والبيانات الوصفية والبيانات    كلتجمع هذه المرحلة    -66

يمكن أن يشمل التحقق من   وفي الوقت الذينقل( وتحميلها في البيئة المناسبة لمزيد من المعالجة.  الستخراج و االجمع و الو   االكتساب )مثل  

البيانا مجموعة  تنسيقات  بالنسبة  صحة  "المعالجة".  مرحلة  في  تتم  كلها  إنها  ، حيث  نفسها  للبيانات  تحويالت  أي  يشمل  ال  أنه  إال   ، ت 

 . ا دائما كلما تكررت المرحلةحدث هذياإلحصائية المنتجة بانتظام ،  للمخرجات 

 جمعال
 

4-1 

 واختيار العينة طار اإل إنشاء 

4-2 

 اإلعداد لعملية الجمع

4-3   

 إجراء عملية الجمع 
4-4 

 جمع ال  عملية االنتهاء من
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، ولكن يمكن أن تحدث  اليسار إلى ن اليمي ( ، وهي متتابعة بشكل عام ، من 7" إلى أربع عمليات فرعية )الشكل الجمعتنقسم مرحلة " -67

 أيًضا بشكل متواٍز ويمكن أن تكون متكررة. هذه العمليات الفرعية هي:

 عينةال واختيارإنشاء اإلطار  4-1

تصميم )  4-2، كما هو محدد في العملية الفرعية    عملية الجمعالحادث في    تكرارلتحدد هذه العملية الفرعية اإلطار وتختار العينة ل  -68

)على سبيل المثال إلدارة التداخل أو التناوب( ، وبين    اإلجرائيةأيًضا تنسيق العينات بين مثيالت نفس العملية  ذلك  (. يتضمن  اإلطار والعينة

في هذه العملية الفرعية يتم  و العمليات المختلفة باستخدام إطار أو سجل مشترك )على سبيل المثال إلدارة التداخل أو نشر عبء االستجابة(.  

صيانة السجالت األساسية ، والتي يتم من خاللها   على الرغم من و ضمان الجودة والموافقة على اإلطار والعينة المحددة ،  إجراء  أيًضا  

ال يكون جانب أخذ    وعادة  منفصلة.  إجرائيةيتم التعامل معها كعملية  فإنه  ،    ءات حصااإل  إجراءات انتاجعمليات    للعديد من وضع إطارات  

دة مسبقًا )مثل السجالت اإلدارية ومواقع الويب( هذه العملية الفرعية مناسبًا للعمليات القائمة كليًا على استخدام المصادر الموجو   في العينات  

يمكن استخدام المتغيرات من المصادر اإلدارية و حيث أن هذه العمليات تنشئ إطارات من البيانات المتاحة عموًما ثم تتبع نهج التعداد.  

  وغيرها من مصادر البيانات غير اإلحصائية كمتغيرات مساعدة في بناء تصميم العينات.

 لعملية الجمع عداد اإل 4-2

( على GPSتضمن هذه العملية الفرعية أن يكون األشخاص والعمليات والتكنولوجيا )مثل التطبيقات المستندة إلى الويب ، ونظام    -69

تراتيجية تضمن اإلس ت يتم ذلك على مدار فترة زمنية ، حيث  و .  هتصميمما تم    حسب ب  بجميع الطرقاستعداد لجمع البيانات والبيانات الوصفية  

عندما تتكرر العملية بانتظام ، قد ال تكون بعض )أو  و اإلحصائية.    إلجراءات انتاج المحدد    للتجهيز للنموذجالتخطيط والتدريب  أنشطة  و 

نات بالنسبة لبياو.  مطولةبالنسبة للعمليات الفريدة والجديدة ، يمكن أن تكون هذه األنشطة  و جميع( هذه األنشطة مطلوبة صراحة لكل تكرار.  

 : مايلي  تتضمن هذه العملية الفرعيةو المسح ، 

 .جمعالإعداد استراتيجية  •

 ؛ تدريب موظفي الجمع •

 ؛  بالمراقبة نظام التدريب باستخدام تقنيات التعلم اآللي •

 ( ؛ APIs  وواجهات برمجة التطبيقات الجمع،ضمان توفر موارد المجموعة )مثل أجهزة الكمبيوتر المحمولة وتطبيقات  •

االتفاق على الشروط مع أي هيئات جمع وسيطة ، )مثل المقاولين من الباطن للمقابالت الهاتفية التي تتم بمساعدة الحاسوب   •

 ، وخدمات الويب( ؛ 

 البيانات ؛ واستالم تكوين أنظمة الجمع لطلب  •

 .ضمان أمن البيانات التي سيتم جمعها •

)مثل طباعة االستبيانات ، وملئها مسبقًا بالبيانات الموجودة ، وتحميل االستبيانات والبيانات على أجهزة الجمع  إعداد أدوات   •

 الويب( ؛ البيانات مناستخراج الكمبيوتر الخاصة بالمقابالت ، وواجهات برمجة التطبيقات ، وأدوات 

المسح ، وإخطار   • الغرض من  التي تشرح  الكتيبات  أو  المثال صياغة الرسائل  للمستجيبين )على سبيل  المعلومات  توفير 

  المجيبين عندما تتاح أدوات اإلبالغ عبر اإلنترنت( ؛

 .د(ترجمة المواد )على سبيل المثال إلى اللغات المختلفة المستخدمة أو المستخدمة في البل •

في   والنظم وإجراءات السرية الالزمة  التشغيلية  وجود العمليات   تؤكدهذه العملية الفرعية  فإن  ،    بخالف المسوحبالنسبة للمصادر    -70

 : مايلي  هذا يشملو لتلقي أو استخراج المعلومات الالزمة من المصدر.  محلها ، وذلك

 مركزي ؛محزون تقييم طلبات الحصول على البيانات وتسجيل الطلب في  •

 بدء االتصاالت مع المنظمات التي تقدم البيانات ، وإرسال حزمة تمهيدية مع تفاصيل حول عملية الحصول على البيانات ؛ •

وتلقي ملف اختبار لتقييم ما إذا كانت   مقدمي البيانات التحقق من المعلومات التفصيلية حول الملفات والبيانات الوصفية مع  •

 البيانات مناسبة لالستخدام ؛

 ترتيب قنوات آمنة لنقل البيانات.  •

 الجمععملية إجراء  4-3
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 الخامالمختلفة لجمع المعلومات التي قد تشمل البيانات  الجمع. تُستخدم أدوات الجمعهذه العملية الفرعية هي المكان الذي يتم فيه تنفيذ  -71

 مقدمي البيانات شمل االتصال األولي مع  تيمكن أن  و .  بها  المنتجة في المصدر ، وكذلك أي بيانات وصفية مرتبطة  الجداول المجمعةأو  

االتصال ، أو إدارة العمل الميداني ، اعتمادًا على  تضمن اإلدخال اليدوي للبيانات في نقطة  تقد  و وأي إجراءات متابعة أو تذكير الحقة.  

اعتمادًا على اإلطار الجغرافي و متى وكيف تم االتصال بالموظفين ، وما إذا كانوا قد استجابوا أم ال.  ويتم تسجيلالجمع. أسلوب المصدر و 

لوقت الذي يتم فيه جمع البيانات باستخدام مدخالت في نفس ا7( coding-geo)قد يلزم إجراء الترميز الجغرافي  فوالتكنولوجيا المستخدمة ،  

، ووضع عالمة على الخريطة ، إلخ. وتشمل هذه العملية الفرعية أيًضا إدارة مقدمي الخدمة المشاركين في المجموعة  GPS من أنظمة

تسجيل الردود واالستفسارات والشكاوى  يتم  و ال تزال إيجابية ،    مقدمي البيانات  الحالية ، مع التأكد من أن العالقة بين المؤسسة اإلحصائية و 

يساهم التواصل المناسب مع وحدات إعداد التقارير وتقليل عدد غير المستجيبين إلى حد كبير في زيادة جودة البيانات التي  و والرد عليها.  

 .تم جمعها

إلرسال المعلومات أو    مقدمي البيانات  بيتم االتصال  فبالنسبة للبيانات اإلدارية أو الجغرافية أو غيرها من البيانات غير اإلحصائية ،  و   -72

نات في حالة نشر البياو . قد تستغرق هذه العملية وقتًا طويالً وقد تتطلب متابعة لضمان تقديم البيانات وفقًا لالتفاقيات.  متبعإرسالها كما هو  

 يمكن الوصول إليها واستخدامها بحرية.ففي شكل مقروء آليا ،  وجودها و  "Open Data"  البيانات المفتوحة بموجب ترخيص 

جمع البيانات وإجراء أي تغييرات ضرورية لتحسين جودة البيانات. يتضمن ذلك عملية  قد تشمل هذه العملية الفرعية أيًضا رصد    -73

لضمان مالئمة البيانات لالستخدام. عندما تحقق المجموعة أهدافها ، يتم إغالقها   اإلضافات وتعديل عملية    توضيح الصورةإنشاء تقارير  

قد تتم بعض عمليات الفحص األساسية لهيكل وسالمة المعلومات التي يتم تلقيها ضمن هذه العملية و ويتم إصدار تقرير عن المجموعة.  

 وتحتوي على الحقول المتوقعة(. ةالصحيح الصيغةالملفات في الفرعية ، )على سبيل المثال التحقق من أن 

 جمعالاالنتهاء من  -4-4

ذلك قد يشمل  و تشمل هذه العملية الفرعية تحميل البيانات والبيانات الوصفية المجمعة في بيئة إلكترونية مناسبة لمزيد من المعالجة.    -74

يًا ، على سبيل المثال ، استخدام أدوات كتابية أو أدوات التعرف على األحرف البصرية الستخراج المعلومات إلكترون التقاط البيانات يدويًا أو  

أيًضا تحليل    ذلك  قد يشملو ن االستبيانات الورقية ، أو تحويل تنسيقات الملفات أو تشفير المتغيرات التي يتم تلقيها من المنظمات األخرى.  م

في الحاالت التي توجد فيها أداة  و لضمان استيفاء أنشطة الجمع.    (Paradata)المرتبطة بالمجموعة    المساعدةالبيانات الوصفية والبيانات  

عندما و أرشفة تلك المواد.  تدير  هذه العملية الفرعية  فإن  إجراء مزيد من المعالجة ،  معها  ال يلزم  والتي  ورقي ،  الستبيان  االع مادي ، مثل  جم

التطبيقات    جمعالتستخدم أداة   الفرعية تتضمن أيًضا تعيين    APIبرامج مثل واجهة برمجة  العملية  صدارات اإلأو تطبيق ما ، فإن هذه 

 .وأرشفتها

 التشغبلمرحلة 

 

        

 بها  عمليات الفرعيةالو التشغيلمرحلة  8الشكل 

تكون من عمليات فرعية تدمج وتصنّف وتدقق وتنظف وتحول  وهي تتصف هذه المرحلة معالجة بيانات المدخالت وإعدادها للتحليل.    -75

تحدث  هذه المرحلة  فإن  اإلحصائية المنتجة بانتظام ،    للمخرجات بيانات المدخالت بحيث يمكن تحليلها ونشرها كمخرجات إحصائية. بالنسبة  

يمكن أن تنطبق العمليات الفرعية في هذه المرحلة على البيانات من كل من المصادر اإلحصائية وغير اإلحصائية )مع  و كل تكرار.    عند

 (.ما )حساب األوزان( ، والتي عادة ما تكون محددة لبيانات مسح  6-5استثناء محتمل من العملية الفرعية 

يمكن أن يكشف التحليل عن فهم أوسع للبيانات ، مما كما  "التحليل" متكررة ومتوازية.  " و  عملية التشغبليمكن أن تكون مرحلتا " و   -76

منشورة بالفعل    إجماليات عبارة عن  في بعض األحيان    التي يتم معالجتهاقد تكون التقديرات  و أن هناك حاجة إلى معالجة إضافية.    يوضح قد  

 )يتم تنفيذها وفقًا لسياسة المراجعة(.

 
ية بشكل أعم  يتم تعريف الترميز الجغرافي في هذا المستند على أنه "تخصيص الرموز المتعلقة باألماكن الجغرافية" بينما يتم تعريف المرجعية الجغراف  7

 "على أنها "ربط البيانات بمكان حدوث الحقيقة

 التشغيل
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  األولية من تجميع النتائج  اإلجراء  يمّكن هذا  و ".  الجمع" و"التحليل" قبل اكتمال مرحلة "عملية التشغبلاألنشطة في مرحلتي "قد تبدأ  و   -77

 لمستخدمين ، ويزيد من الوقت المتاح للتحليل. ا  اهتمامحيث يكون توقيتها مصدر 

أيًضا   تتميمكن أن  و ،    اليسارإلى    اليمين قد تكون متتابعة ، من  و ( ،  8" إلى ثماني عمليات فرعية )الشكل  عملية التشغبل تنقسم مرحلة "  -78

 هذه العمليات الفرعية هي:و تكون متكررة.  أو على التوازي ، 

 دمج البيانات  5-1

يمكن أن  و ".  الجمعالعمليات الفرعية في مرحلة "تدمج هذه العملية الفرعية البيانات من مصدر واحد أو أكثر. حيث يتم دمج نتائج    -79

من   المستخرج، بما في ذلك    الجمعتكون بيانات اإلدخال من مزيج من المصادر الخارجية أو الداخلية ، ومجموعة متنوعة من أدوات  

اإلحصائية.   البيانات غير  اإلدارية وغيرها من مصادر  البيانات  اإلداكما  مصادر  البيانات  تكون  أن  البيانات غير  يمكن  أو مصادر  رية 

تتضمن هذه العملية الفرعية أيًضا تنسيق أو  كما  .  المسح أو بعض المتغيرات التي تم جمعها مباشرةً من    كلاإلحصائية األخرى بديالً عن  

 : مايلي  البيانات  دمج يمكن أن يتضمن و مصادر البيانات. والنتيجة هي مجموعة من البيانات المرتبطة.  معإنشاء أرقام جديدة تتفق 

 الجمع بين البيانات من مصادر متعددة ، كجزء من إنشاء إحصاءات متكاملة مثل الحسابات القومية ؛  •

 يانات غير اإلحصائية. الجمع بين البيانات الجغرافية المكانية والبيانات اإلحصائية أوغيرها من الب •

 بعض الظواهر ؛ ل من المشاهدات المؤثرتجميع البيانات ، بهدف زيادة العدد  •

 أو الكلية من مصادر مختلفة ؛  الفرديةالربط ، بهدف ربط البيانات  إجراءاتمطابقة أو تسجيل  •

 أو استبدال ؛  إنقاصالتكامل يليه  -دمج البيانات  •

 ران أو أكثر على بيانات لنفس المتغير مع وجود قيم مختلفة محتملة.تحديد األولويات ، عندما يحتوي مصد •

قد يكون هناك أيًضا و قبل أو بعد أي من العمليات الفرعية األخرى.  سواء  في هذه المرحلة ،    نقطةقد يحدث تكامل البيانات في أي    -80

وفقًا لمتطلبات حماية البيانات ، قد يتم إلغاء و التكامل ،  أن يتم  بعد  و حصائية.  اإل  مراحل انتاج  من   تكامل البيانات في أي  حاالت العديد من  

 للمساعدة في حماية السرية.وذلك يتم تجريدها من المعرفات مثل االسم والعنوان ،  أيالبيانات ،  تعريف

 زيرمت تصنيف و -5-2

. على سبيل المثال ، قد تقوم إجراءات الترميز التلقائي )أو الكتابي( بتعيين رموز  المدخالت تصنف هذه العملية الفرعية وترمز بيانات    -81

رقمية لإلجابات النصية وفقًا لتصنيف إحصائي محدد مسبقًا لتسهيل التقاط البيانات ومعالجتها. تحتوي بعض األسئلة على فئات استجابة  

ً على االستبيانات أو المصدر اإلداري للبيانات ، ويتم ترميز البعض اآلخر بعد التجميع    مكودة  machine  )قد تطبق تقنيات التعلم اآللي   آليا

learning techniques.أوعملية تفاعلية يدوية ) 

 البيانات  مراجعة والتحقق من صحةال -5-3

سوء    عدم استجابة و و المشكالت المحتملة واألخطاء والتناقضات ، مثل القيم المتطرفة  تفحص هذه العملية الفرعية البيانات لتحديد    -82

التحقق من صحة البيانات  يكون  تشغيل بشكل تكراري ، و القد يتم  و . ويمكن أيضا أن يشار إلى التحقق من صحة إدخال البيانات.  الترميز

قد يتم اإلبالغ عن البيانات للفحص التلقائي أو اليدوي أو التحرير. يمكن أن تنطبق  و .  عادةً   بترتيب محددو وفقًا لقواعد تحرير محددة مسبقًا  

البيانات   البيانات    علي اي المراجعة والتحقق من صحة  التكامل ، وكذلك  قبل وبعد  من العملية   التي تم استعواضهانوع من المصادر ، 

عملية كجزء من مرحلة "البيانات  يتم التعامل مع التحقق من صحة    ت الذيالوقوفي  (.  التعامل مع القيم المفقودةو )التحرير    4-5الفرعية  

مثل    ألساليب ، خاصة بالنسبة    الجمعجنبًا إلى جنب مع أنشطة  تتم  بعض عناصر التحقق  أن  في الممارسة العملية  حدث  يقد  ف" ،  التشغبل

، فإن أي أنشطة تصحيح تغيّر    مكانهااء الفعلية أو المحتملة و بينما تهتم هذه العملية الفرعية باكتشاف األخطو بمساعدة الكمبيوتر.    الجمع

 (.والتعامل مع القيم المفقودةالتحرير ) 4-5البيانات فعليًا تتم في العملية الفرعية 

 

 8 التعامل مع القيم المفقودةتحرير وال -5-4

قد يتم إدراج قيم جديدة أو قد تتم إزالة بيانات قديمة في  فبها أو قديمة،    البيانات غير صحيحة أو مفقودة أو غير موثوق  تكون عندما    -83

مجموعة متنوعة من األساليب للقيام بذلك، وغالبا ً ما تستخدم نهجاً    التعامل مع القيم المفقودة التحرير و   بنودهذه العملية الفرعية. وتغطي  

 لقواعد. تتضمن الخطوات المحددة عادةً ما يلي: قائماً على ا

 تحديد ما إذا كان ينبغي إضافة بيانات أو تغييرها؛  •

 
 : عليها تحرير البيانات ، يرجى االطالع علىللحصول على دراسة أكثر تفصيالً للخطوات والتدفقات المختلفة التي ينطوي  8

UNECE Statistics Wikis - Generic Statistical Data Editing Models (https://statswiki.unece.org/display/sde/GSDEMs) 
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 تحديد األسلوب المراد استخدامه;  •

 إضافة/تغيير قيم البيانات;  •

 تم تغييرها؛  علي انهمجموعة البيانات، ووضع عالمة عليها لكتابة قيم البيانات الجديدة مرة أخرى  •

 . استعواض البياناتعلى عملية التحرير و وصفيةإنتاج بيانات   •

 متغيرات ووحدات جديدة  اقاشتق 5-5

، ولكنها ضرورية لتحقيق   عملية الجمعهذه العملية الفرعية بيانات المتغيرات والوحدات التي لم يتم توفيرها بشكل صريح في    تشتق  -84

الحسابية على واحد أو أكثر من المتغيرات الموجودة بالفعل  المعادالت متغيرات جديدة عن طريق تطبيق  فهي تشتقالمخرجات المطلوبة. 

تغيرات المشتقة  ، حيث أن بعض الم  متكرراً مختلفة. قد يحتاج هذا النشاط إلى أن يكون    يةفي مجموعة البيانات ، أو تطبيق افتراضات نموذج 

قد يتم اشتقاق الوحدات الجديدة عن وقد تعتمد على متغيرات مشتقة أخرى. لذلك من المهم التأكد من اشتقاق المتغيرات بالترتيب الصحيح.  

ة  أو عن طريق طرق تقدير أخرى مختلفة. ومن األمثلة على ذلك اشتقاق األسر المعيشي  جمعطريق تجميع البيانات أو تقسيمها لوحدات  

 وحدات قانونية.  الجمعأشخاًصا أو مؤسسات تكون فيها وحدات  الجمعالتي تكون فيها وحدات 

 حساب األوزان 5-6

الفرعية    -85 العملية  التي تم تطويرها في  للمنهجية  وفقًا  الوحدة  بيانات  أوزانًا لسجالت  الفرعية  العملية  عملية  تصميم  )  5-2تنشئ هذه 

(. على سبيل المثال ، يمكن استخدام أوزان البيانات "اإلجمالية" لتجعلها تمثل المجموعة المستهدفة )على سبيل المثال  والتحليل  التشغبل

في حاالت  قد تحتاج المتغيرات و لعينات المسح أو مقتطفات من بيانات الماسح الضوئي( ، أو لضبط عدم االستجابة في إجمالي التعدادات. 

بيانات ) لتسويةاإلى ترجيح ألغراض  أخرى   قاعدة  في  البيانات  تنظيم  )مثل  (إعادة  القياس  لمؤشرات  الوزن  أيًضا تصحيح  وقد يشمل   .

 السكان المعروفة(.  إجماليات 

 حساب المجاميع-5-7

تضمن  فهي ت أو المجاميع ذات المستوى األدنى.    الفرديةالسكان من البيانات    وإجماليات  تجميعيةتنشئ هذه العملية الفرعية بيانات    -86

خصائص معينة )مثل تجميع البيانات حسب التصنيفات الديموغرافية أو الجغرافية( ، وتحديد   تشترك في تجميع البيانات للسجالت التي  

في حالة المخرجات  و ات المناسبة.  )حساب األوزان( الشتقاق اإلجمالي  6-5مقاييس المتوسط والتشتت ، وتطبيق األوزان من العملية الفرعية  

 في هذه العملية الفرعية. لإلجماليات المنتجة ةخطأ المعاينيمكن أيًضا حساب ف،  المسوح بالعينةاإلحصائية التي تستخدم 

 ملفات البيانات  اإلنتهاء من 5-8

( ، والتي إجماليةكون بيانات  تتجمع هذه العملية الفرعية نتائج العمليات الفرعية األخرى في هذه المرحلة في ملف بيانات )عادة ما    -87

ً وسيطقد يكون هذا ملفًا و تُستخدم كمدخالت في مرحلة "التحليل".   حيث    اإلداريةبدالً من ملف نهائي ، خاصةً للعمليات    في بعض األحيان   ا

 إلنتاج التقديرات األولية والنهائية. ات ط زمنية قوية ، ومتطلب توجد ضغو 

 التحليل  مرحلة

 

     

 مرحلة التحليل وعملياتها الفرعية 9الشكل 

إعداد محتوى إحصائي )بما في ذلك ذلك  بالتفصيل. ويشمل    يكون قد تم انتاج المخرجات اإلحصائية واختبارهافي هذه المرحلة ،    -88

التعليقات والمالحظات الفنية ، وما إلى ذلك( ، وضمان أن المخرجات "مناسبة للغرض" قبل نشرها على المستخدمين. تشمل هذه المرحلة 

التي تمكن المحللين اإلحصائيين من فهم البيانات واإلحصاءات التي يتم إنتاجه ا. يمكن أيًضا استخدام  أيًضا العمليات الفرعية واألنشطة 

بالنسبة  و مخرجات هذه المرحلة كمدخالت في العمليات الفرعية األخرى )مثل تحليل المصادر الجديدة كمدخالت في مرحلة "التصميم"(.  

المرحلة    للمخرجات  هذه  تحدث   ، بانتظام  المنتجة  تكرار.    مع اإلحصائية  لج و كل  عامة  الفرعية  والعمليات  "التحليل"  مرحلة  ميع تعتبر 

 المخرجات اإلحصائية ، بغض النظر عن كيفية الحصول على البيانات.

( ، وهي متتابعة بشكل عام ، من اليمين إلى اليسار ، ويمكن أن تحدث  9تنقسم مرحلة "التحليل" إلى خمس عمليات فرعية )الشكل  و   -89

 هذه العمليات الفرعية هي: و أن تكون متكررة.  أو أيًضا بشكل متواٍز 

 تحليلال
 

6-4 

اإلفصاح تطبيق مراقبة 

 عن البيانات 

6-5 

االنتهاء من ملفات  

 البيانات

6-3 

 المخرجات  وشرح  تفسير 
6-2 

 مخرجات التحقق من صحة ال

6-1 

  مسودةإعداد  

 المخرجات 
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 المخرجات  مسودةد إعدا 6-1

)االنتهاء من ملفات  8-5)حساب المجاميع( و  7-5تحويل البيانات من العمليات الفرعية فيه يتم الذي المكان هذه العملية الفرعية هي  -90

دورة، والمكونات الموسمية وغير المثل االتجاهات، و البيانات( إلى مخرجات إحصائية مثل الفهارس ، واإلحصائيات المعدلة موسمياً ،  

ين يمكن تضمو .  اإلختالف، وما إلى ذلك، فضال عن تسجيل خصائص الجودة مثل معامالت  للبيانات   إمكانية الوصول  إجراءات النظامية،  

 . إعداد الخرائط ونواتج نظم المعلومات الجغرافية والخدمات اإلحصائية الجغرافية لزيادة القيمة والقدرة على تحليل المعلومات اإلحصائية

 المخرجاتالتحقق من صحة  6-2

المنتجة وفقاً إلطار الجودة العام والتوقعات.  المخرجات هذه العملية الفرعية هي المكان الذي يتحقق فيه اإلحصائيون من صحة جودة  -91

رف البناء مجموعة من المعمع ما يترتب على ذلك من أثر تراكمي  تشمل هذه العملية الفرعية األنشطة التي تنطوي على جمع المعلومات ،  

لتحديد أي اختالف عن التوقعات والسماح   حول مجال إحصائي معين. ثم يتم تطبيق هذه المعرفة على المجموعة الحالية ، في البيئة الحالية ،

 بالتحليالت المستنيرة. يمكن أن تشمل أنشطة التحقق ما يلي:

 التحقق من أن التغطية السكانية ومعدالت االستجابة على النحو المطلوب ؛ •

 مقارنة اإلحصاءات بالدورات السابقة )إن وجدت( ؛ •

 مع التوقعات ؛ متماشيةومؤشرات الجودة المرتبطة بها  المساعدةالتحقق من وجود البيانات الوصفية والبيانات  •

 التحقق من االتساق الجغرافي المكاني للبيانات ؛ •

 البيانات األخرى ذات الصلة )الداخلية والخارجية( ؛باإلحصاءات  مقابلة •

 في اإلحصاءات ؛ عدم اإلتساقحاالت من التحقق  •

 إجراء التحرير الكلي ؛  •

 . (Domain Intelligence) التحقق من صحة اإلحصاءات ضد التوقعات وذكاء المجال •

 تفسير وشرح المخرجات  6-3

 وشرح يستخدمون هذا الفهم لتفسيرفهم  .  للمخرجات الفهم المتعمق  من  فيه اإلحصائيون    يتمكن هذه العملية الفرعية هي المكان الذي    -92

باستخدام   وجهات النظراإلحصاءات من خالل تقييم مدى انعكاس اإلحصاءات على توقعاتهم األولية ، وعرض اإلحصاءات من جميع  

ة أدوات ووسائط مختلفة ، وإجراء تحليالت إحصائية متعمقة مثل تحليل السالسل الزمنية واالتساق وتحليل قابلية المقارنة ، تحليل المراجع

 ( ، إلخ. المتشابهةن التقديرات األولية والمنقحة( ، تحليل أوجه عدم التماثل )التباين في اإلحصاءات )تحليل الفروق بي

 اإلفصاح عن البيانات تطبيق مراقبة  6-4

البيانات )والبيانات الوصفية( التي سيتم نشرها وفقًا لسياسات  القواعد المناسبة المتعلقة بسرية عدم انتهاك تضمن هذه العملية الفرعية  -93

اإلفصاح  تحليل(. قد يشمل ذلك التحقق من  المعالجة و تصميم ال)  5-2منهجية العملية التي تم إنشاؤها في العملية الفرعية  بوقواعد المنظمة أو  

وفحص المخرجات. قد تختلف درجة وطريقة   تجهيلهاأو  تعريفية  الالبيانات    حذف، باإلضافة إلى تطبيق تقنيات  للبيانات األولي والثانوي  

ألغراض    الفرديةالتحكم باإلفصاح اإلحصائي باختالف أنواع المخرجات. على سبيل المثال ، سيكون النهج المستخدم لمجموعات البيانات  

 الجغرافية المكانية أو المرئيات على الخرائط. البحث مختلفًا عن النهج المطبق في الجداول المنشورة أو المخرجات النهائية لإلحصاءات 

 االنتهاء من ملفات البيانات  6-5

وتصل إلى مستوى الجودة   الذي انتجت من أجله  هذه العملية الفرعية أن اإلحصاءات والمعلومات المرتبطة بها مناسبة للغرض  تؤكد  -94

 : ذلك المطلوب ، وبالتالي فهي جاهزة لالستخدام. ويشمل

 االنتهاء من اختبارات االتساق.  •

 ، وتطبيق المحاذير ؛ اإلصدارتحديد مستوى  •

عدم اليقين  وإجراءاتجمع المعلومات الداعمة ، بما في ذلك الترجمة الشفوية والتعليقات والمالحظات التقنية واإلحاطات   •

 أي بيانات وصفية أخرى ضرورية ؛و

 الداخلية الداعمة ؛  الوثائقإنتاج  •

 إجراء مناقشة ما قبل النشر مع خبراء الموضوع الداخليين المناسبين ؛  •

 ؛  بعدة لغات ونشرها للدولترجمة المخرجات اإلحصائية  •

 لنشر. حتي يتم االموافقة على المحتوى اإلحصائي  •
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 نشرالمرحلة 

 

     

 نشر المراحل وعملياتها الفرعيةالمرحلة  10الشكل 

و  -95 للمستخدمين.  اإلحصائية  المنتجات  إصدار  المرحلة  هذه  بتجميع  تتدير  المرتبطة  األنشطة  جميع  من    وإصدارشمل  مجموعة 

تدعم هذه األنشطة المستخدمين للوصول إلى المنتجات الصادرة عن المؤسسة  و المنتجات الثابتة والديناميكية عبر مجموعة من القنوات.  

 .إنتاجهاكلما تكرربالنسبة للمنتجات اإلحصائية التي يتم إنتاجها بانتظام ، تحدث هذه المرحلة و اإلحصائية واستخدامها. 

، ولكنها يمكن أن    اليسارإلى    اليمين من  بشكل عام ،    متتالية( ، وهي  10تنقسم مرحلة "النشر" إلى خمس عمليات فرعية )الشكل   -96

 هذه العمليات الفرعية هي: و تحدث أيًضا بشكل متواٍز ويمكن أن تكون متكررة. 

 المخرجات تحديث أنظمة  -7-1

ألغراض    اً تخزين البيانات والبيانات الوصفية جاهز  يكون تدير هذه العملية الفرعية تحديث األنظمة )مثل قواعد البيانات( حيث   -97

 ، بما في ذلك:  النشر

 ؛ المخرجاتتنسيق البيانات والبيانات الوصفية لوضعها في أنظمة تجهيز  •

 ؛  المخرجاتتحميل البيانات والبيانات الوصفية في أنظمة  •

 ضمان ربط البيانات بالبيانات الوصفية ذات الصلة.  •

، لكن هذه العملية الفرعية تتضمن التحقق النهائي  األولي أن يتم تنسيق البيانات الوصفية وتحميلها وربطها في المراحل ويفضل  -98

 من أن جميع البيانات الوصفية الالزمة جاهزة للنشر. 

 لنشر ل  مخرجاتإنتاج  7-2

كما   -99 النشر  منتجات  الفرعية  العملية  هذه  الفرعية    سبقتنتج  العملية  في  احتياجات    1-2تصميمها  لتلبية  المخرجات(  )تصميم 

يمكن أن تتخذ المنتجات أشكااًل متعددة كما  المستخدمين. ويمكن أن تشمل المنشورات المطبوعة والنشرات الصحفية والمواقع اإللكترونية.  

البيانات   ومجموعات  والخرائط  والجداول  التفاعلية  الرسوم  القابلة ل  الفرديةمثل  والملفات  المرتبطة  المفتوحة  والبيانات  العام  الستخدام 

 الخطوات ما يلي:تلك تشمل و للتنزيل. 

 إعداد مكونات المنتج )النصوص التوضيحية ، الجداول ، الرسوم البيانية ، الخرائط ، بيانات الجودة ، إلخ( ؛  •

 تجميع المكونات في المنتجات ؛  •

 تفي بمعايير النشر.تحرير المنتجات والتأكد من أنها   •

 منتجات النشر  إصدارإدارة  7-3

شمل جلسات إحاطة لمجموعات تتضمن هذه العملية الفرعية وجود جميع عناصر اإلصدار ، بما في ذلك إدارة توقيت اإلصدار. و  -100

ما قبل النشر. ويشمل أيًضا توفير المنتجات للمشتركين ، وإدارة لمحددة مثل الصحافة أو الوزراء ، وكذلك الترتيبات الخاصة بأي حظر  

المؤسسة    في بعض األحيان قد تحتاجو ، مثل الباحثين.  بذلكالوصول إلى البيانات السرية بواسطة مجموعات المستخدمين المصرح لهم  

 إلى سحب منتج ما ، على سبيل المثال ، إذا تم اكتشاف خطأ. يتم تضمين هذا أيًضا في هذه العملية الفرعية.

 منتجات النشر ل الترويج 7-4

، فإن هذه العملية الفرعية تتعلق بالترويج النشط للمنتجات    بشكل عام   عملية شاملةفيه  التسويق    يمكن اعتبار   وفي الوقت الذي  -101

المنتجة في   إلى أوسع جمهور ممكن.    مراحلاإلحصائية  الوصول  لمساعدتها على  إدارة  فهي تإحصائية محددة  أدوات  تضمن استخدام 

المواقع اإللكترونية ، ويكي ،   تشمللتي  واعالقات العمالء لتحسين استهداف المستخدمين المحتملين للمنتجات ، وكذلك استخدام األدوات  

 والمدونات لتسهيل عملية توصيل المعلومات اإلحصائية للمستخدمين. 

 نشرال
 

7-4 

 الترويج لمنتجات النشر 
7-5 

 إدارة دعم المستخدم 
7-3 

 إدارة إصدار منتجات النشر 
7-2 

 لنشر ل مخرجاتإنتاج 

 

7-1 

 المخرجات تحديث أنظمة 
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 إدارة دعم المستخدم   7-5

، وتقديم الردود    الفرديةهذه العملية الفرعية تسجيل استفسارات المستخدمين وطلبات الخدمات مثل الوصول إلى البيانات    تؤكد -102

يجب مراجعة هذه الطلبات والطلبات بانتظام لتقديم مدخالت لعملية إدارة الجودة الشاملة ، حيث يمكن و ية المتفق عليها.  في المواعيد النهائ

 معرفية يمكن أيًضا استخدام الردود على طلبات المستخدمين لملء قاعدة بيانات و أن تشير إلى احتياجات المستخدمين الجديدة أو المتغيرة. 

المتكررة المستخدمين الخارجيين  " ، والتي يتم إتاحتها للجمهور ، مما يقلل من عبء الرد على طلبات  FAQ  أو صفحة "األسئلة المتداولة

 ألي منظمات شريكة معنية بنشر المنتجات. شابهة. تتضمن هذه العملية الفرعية أيًضا إدارة الدعمتو / أو الم

 مرحلة التقييم 

 

   

 التقييم وعملياتها الفرعية 11الشكل 

األكثر عمومية إلدارة الجودة اإلحصائية  ول  اإلحصائية بدالً من عملية الشم  مراحل انتاج هذه المرحلة تقييم حالة محددة من    وتتولي  -103

مراحل  أيًضا بشكل مستمر أثناء  تم  ت أن  حدث في نهاية العملية ، ولكن يمكن  تيمكن أن  و (.  ول)عمليات الشم  VIالموضحة في القسم السادس  

 مراحل انتاج من    ةمحدد  حالةمراحل المختلفة. ويشمل تقييم نجاح  اإلحصائي. وهي تعتمد على المدخالت التي تم جمعها خالل ال  اإلنتاج

   أولوياتها.و اإلحصائية ، واالعتماد على مجموعة من المدخالت الكمية والنوعية ، وتحديد التحسينات المحتملة 

كلما تكرر  اإلحصائية التي يتم إنتاجها بانتظام ، ينبغي أن يحدث التقييم ، من الناحية النظرية على األقل ،    للمخرجات بالنسبة   -104

ما إذا كان ينبغي تنفيذ أي يتم تحديد  في المستقبل ، وإذا كان األمر كذلك ،    إجراء تكرارات ، وتحديد ما إذا كان ينبغي    انتاج االحصائية

اإلحصائية المنتظمة والراسخة ، قد ال يتم إجراء التقييم رسميًا   بالنسبة إلجراءات انتاجال سيما  و ض الحاالت ،  ي بعفتحسينات. ومع ذلك ، ف

التالي من    التوثيقالقرار بشأن ما إذا كان يجب أن يبدأ    تعطي لكل تكرار. في مثل هذه الحاالت ، يمكن النظر إلى هذه المرحلة على أنها  

 "(. الجمع، أو من مرحلة الحقة )غالبًا ما تكون مرحلة "مرحلة "تحديد االحتياجات" 

، ولكنها يمكن    اليسارإلى    اليمين ( ، وهي متتابعة بشكل عام ، من  11تنقسم مرحلة "التقييم" إلى ثالث عمليات فرعية )الشكل   -105

 هذه العمليات الفرعية هي: و أن تحدث أيًضا بشكل متواٍز ويمكن أن تكون متكررة. 

 التقييم جمع مدخالت  8.1

اج مواد التقييم في أي مرحلة أو عملية فرعية أخرى. قد يستغرق األمر أشكااًل متعددة ، بما في ذلك تعليقات المستخدمين  ـيمكن إنت -106

البيانات الوصفية ) التقدم المحرز  و ( ، ومقاييس النظام ، واقتراحات الموظفين.  paradata، ومعالجة  خطة العمل    في قد تشكل تقارير 

المتفق عليها خالل التكرارالسابق أيًضا مدخالت لتقييم عمليات التكرار الالحقة. تجمع هذه العملية الفرعية كل هذه المدخالت ومؤشرات 

م هذه آليا وأن يتم بطريقة مستمرة طوال  ويمكن أن يكون جمع بعض مواد التقيي  .الجودة وتجعلها متاحة للشخص أو الفريق الذي ينتج التقييم

من أجل تقييم  و من ناحية أخرى ،  (.VI  على النحو المحدد في إطار الجودة )انظر إدارة الجودة في الفرع السادس  برمتها  عملية التشغبل

صائية الالحقة للتعداد، )مثل الدراسات االستققد يكون من الضروري القيام بأنشطة محددة مثل المسوحات الصغيرة  فبعض العمليات ،  

 .ودراسات إعادة المقابالت، والدراسة االستقصائية عن فعالية النشر(

 إجراء التقييم  8.2

في تقرير التقييم أو    وصياغتهاتحلل هذه العملية الفرعية مدخالت التقييم ، وتقارنها بالنتائج المتوقعة / المستهدفة )عند توفرها( ،   -107

ل  أو طوا  باستمراريمكن أن يتم التقييم في نهاية العملية بأكملها )التقييم الالحق( لألنشطة المختارة أو أثناء تنفيذه  و .  األداءلوحة متابعة  

يجب أن يشير التقرير الناتج إلى أي مشكالت تتعلق بالجودة خاصة بتكرار والعملية ، مما يسمح بإصالحات سريعة أو تحسين مستمر.  

اإلحصائية وكذلك تسليط الضوء على أي انحراف في مقاييس األداء عن القيم المتوقعة ، كما يجب تقديم توصيات   مراحل إجراءات انتاج

في المستقبل   تتكرريمكن أن تغطي هذه التوصيات التغييرات التي تطرأ على أي مرحلة أو عملية فرعية  ون ذلك مناسبًا.  للتغييرات إذا كا

 ال تتكرر. عملية التشغبل، أو يمكن أن تشير إلى أن التشغيليةللعملية 

 على خطة العمل  اإلتفاق 8.3

 تقييمال
 

8-3 

 االتفاق على خطة عمل 
8-2 

 إجراء التقييم
8-1 

 جمع مدخالت التقييم 
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خطة عمل بناًء على تقرير التقييم.    اإلتفاق علي كذا  لصياغة و سلطة اتخاذ القرارات الالزمة  كل من  تجمع هذه العملية الفرعية بين   -108

  إجراءات انتاج إحصاءات   تكرارات شمل النظر في آلية لرصد تأثير تلك اإلجراءات والتي بدورها قد توفر مدخالت لتقييم  تكما ينبغي أن  

 .في المستقبل

VI-  الشمول عمليات 

اإلحصائية. يتم سرد    انتاج  إجراءات العديد من العمليات الشاملة التي تنطبق على مراحل اإلنتاج وعبر  ب  GSBPM  يعترف الـ   -109

يتم شرح عمليات إدارة الجودة وإدارة البيانات الوصفية وإدارة البيانات بمزيد من التفصيل في .  IIبعض هذه العمليات الشاملة في القسم  

 هذا القسم.

 

في اإلطار الحالي إلى جودة  تشير العملية الشاملة إلدارة الجودة  و تتعلق الجودة بالمنظمات والمنتجات والمصادر والعمليات.   -110

 )مثل اعتماد سياسة الجودة أو إطار ضمان الجودة(.  المؤسسي على المستوى    GAMSOالجودة في    النظر في يتم  و .  النشغيلية  المنتج والعمليات 

  التشغيلية   والعمليات اإلحصائية  اإلحصائية في فهم وإدارة جودة المصادر    إجراءات انتاجيتمثل الهدف الرئيسي إلدارة جودة  و  -111

: "الدرجة التي تفي ISO 9000-2015هناك اتفاق عام بين المنظمات اإلحصائية على أنه ينبغي تعريف الجودة وفقًا لمعيار  و والمنتجات.  

يتم تعريفه عادةً من و. وبالتالي ، فإن الجودة هي مفهوم معقد ومتعدد األوجه ،  9كائن ما "   بمتطلبات المتأصلة    بها مجموعة من الخصائص 

، وتعتمد أبعاد الجودة التي تعتبر األكثر أهمية على وجهات نظر المستخدمين واحتياجاتهم وأولوياتهم ، والتي  المتعددةلجودة  احيث أبعاد  

 مجموعات المستخدمين.  وبين   التشغيلية العمليات تختلف بين 

رتبط ارتباًطا  وهي ت.  إجراءات اإلنتاجينبغي أن تكون إدارة الجودة موجودة في جميع مراحل نموذج  فمن أجل تحسين الجودة ،  و  -112

من الضروري    فإنه  رارات لعملية ما ،باإلضافة إلى تقييم التكفوثيقًا بمرحلة "التقييم" ، ومع ذلك ، فإن إدارة الجودة لها نطاق أعمق وأوسع.  

على األقل وفقًا   يكون ذلكعلي أن  في كل مرة يتم تطبيقها ،    ةمثاليمن الناحية ال  وذلكأيًضا تقييم المراحل والعمليات الفرعية المنفصلة ،

. ات أهمية كمدخل إلدارة جودة العمليالبيانات الوصفية الناتجة عن العمليات الفرعية المختلفة أيضا ذات  وتعتبرلجدول زمني متفق عليه.  

 .مشتركةتستخدم مكونات التي عمليات ال  العديد من عملية محددة ، أو عبر  ضمنيمكن تطبيق هذه التقييمات و 

باإلضافة إلى ذلك ، تلعب مجموعة إجراءات مراقبة الجودة دوًرا أساسيًا في إدارة الجودة والتي يجب تنفيذها ضمن العمليات الفرعية و

 يمكن استخدامها لتقديم تقارير الجودة. ، كما يجب أن تكون موثقة ونع ورصد األخطاء ومصادر المخاطر. لم

عادة ما تشير إدارة الجودة داخل المنظمة إلى إطار محدد للجودة ، وبالتالي قد تتخذ أشكااًل مختلفة وتقدم نتائج مختلفة داخل و  -113

ودة من أهمية النهج المعيارية ومراجعة النظراء للتقييم ، وفي حين أنه من غير المحتمل  يعزز التعدد الحالي ألطر الجو منظمات مختلفة.  

ً أن تكون هذه النهج مجدي جدول محدد  ليجب استخدامها بطريقة منتظمة وفقًا  ف،  ماإحصائية    إنتاجاء  إجرلكل جزء من كل عملية    كلما تكرر  ا

 .10خالل فترة زمنية محددةالتشغيلية مسبقًا يسمح بمراجعة جميع األجزاء الرئيسية للعملية 

من أجل   اإلحصائية  إجراءات انتاج، وتقييم مجموعات  الشاملة    ويمكن أيضا النظر في توسيع مجال تطبيق عملية إدارة الجودة -114

 تحديد االزدواجية أو الثغرات المحتملة.

أو المرحلة أو العملية الفرعية ذات الصلة ، مما   عملية التشغبلاستخدامها لتحسين    يجب   تؤدي جميع التقييمات إلى تغذية مرتدة  و  -115

 .علي أسس تنظيميةيخلق حلقة جودة تعزز النهج للتحسين المستمر والتعلم 

 
 

 

 
9 ISO 9000:2015, Quality management systems - Fundamentals and vocabulary. International Organization for 

Standardization 
المتح 10 لألمم  التابعة  اإلحصائية  للجنة  تابعة  عالمية  خبراء  مجموعة  طورته  الذي  الجودة  لضمان  الوطني  اإلطار  هو  المناسب  العالمي  دة  اإلطار 

(http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx ) 
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حلقة الجودة  -12الشكل   

 من أمثلة أنشطة إدارة الجودة ما يلي: و. 116

 وتنفيذ عالجات المخاطر لضمان الجودة المناسبة للغرض ؛تقييم المخاطر  •

 ؛ عملية التشغبلوضع معايير الجودة الستخدامها في  •

 ورصد االمتثال ؛ عملية التشغبلتحديد أهداف جودة  •

 البحث عن تعليقات المستخدمين وتحليلها ؛  •

 مراجعة العمليات وتوثيق الدروس المستفادة.  •

 ومؤشرات الجودة ؛لتشغيلية افحص البيانات الوصفية للعملية  •

 .عملية التشغبلالتدقيق الداخلي أو الخارجي على  •

يمكن العثور على قائمة مقترحة بمؤشرات الجودة و. عملية التشغبلتدعم مؤشرات الجودة إدارة الجودة الموجهة نحو . 117

وكذلك للعمليات الشاملة إلدارة الجودة والبيانات الوصفية في مؤشرات الجودة لـ   GSBPMللمراحل والعمليات الفرعية لـ 

GSBPM - من بين أشياء  ، يمكن استخدامها و. 11لإلحصائيات المستمدة من الدراسات االستقصائية ومصادر البيانات اإلدارية

 كقائمة تحقق لتحديد الثغرات و / أو ازدواجية العمل في المنظمة. أخرى ، 

 

ويجب إدارتها على المستوى التشغيلي في إطار عملية اإلنتاج اإلحصائي. وعندما يُنظر في جوانب   ،وللبيانات الوصفية دور هام.118

وجد نظم للبيانات الوصفية تؤثر على أجزاء كبيرة من نظام يمستوى المؤسسي أو االستراتيجي )مثالً، على ال  الوصفيةإدارة البيانات  

 .GAMSOينبغي النظر فيها في إطار ف اإلنتاج(، 

البيانات  و.119 إدارة  انتاجتشغيل  لكفاءة  الجيدة ضرورية    الوصفيةتعد  في كل  فاإلحصائية.    إجراءات  الوصفية موجودة  البيانات 

في سياق هذا النموذج وأخرى.    إداريةتم إنشاؤها أو تحديثها أو ترحيلها من مرحلة سابقة أو إعادة استخدامها من عملية    سواء،  مرحلة  

إدارة البيانات الوصفية على إنشاء / مراجعة وتحديث واستخدام وحفظ البيانات الوصفية اإلحصائية ،   ول، ينصب تركيز عملية شم

مدخل إلدارة ونها  أيًضا، بما في ذلك ك  ذات أهميةعلى الرغم من أن البيانات الوصفية المتعلقة بالعمليات الفرعية المختلفة نفسها  وذلك  

، وتخزينها ونقلها من    وقت مبكر بقدر اإلمكانهذه البيانات الوصفية في  أنه تم التقاط  كد من  يتمثل التحدي الرئيسي في التأو  الجودة.

جانب البيانات التي تشير إليها. لذلك فإن إستراتيجية وأنظمة إدارة البيانات الوصفية حيوية لتشغيل هذا النموذج ، بمرحلة إلى أخرى 

 . (GSIM) اإلحصائية العام نموذج المعلومات ذلك بواسطة أن يتم تسهيلويمكن 

يتيح وصفًا عاًما لتعريف وإدارة واستخدام البيانات والبيانات الوصفية و   ،إطاًرا مرجعيًا لكائنات المعلومات    GSIM  ويعتبر الـ.120

فية ، أي أنه نهًجا متسقًا للبيانات الوصفية ، مما يسهل الدور الرئيسي للبيانات الوص  GSIMدعم ويطوال عملية اإلنتاج اإلحصائي.  

فريد   بشكل  تحدد  أن  الوصفية  للبيانات  الروابط  رسميوينبغي  المعلومات   المحتوى  نظام  في  والعمليات  المعلومات  كائنات  بين 

 اإلحصائية.

 
11 UNECE Statistics Wikis - Quality Indicators for the GSBPM  

(https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Quality+Indicators) 

 تحسين
 

 تشغيل 
 

 تقييم 
 

 إدارة البيانات الوصفية
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المبادئ األساسية الستة عشر التالية إلدارة البيانات الوصفية ، والتي تهدف   METIS  لـة ل الوصفيلبيانات  لالعام  طار  اإليحدد  و  -121

، وتؤخذ في االعتبار عند تصميم وتنفيذ نظام البيانات الوصفية اإلحصائية.   الوصفيةالبيانات  شمول  في عملية إدارة  جميعا  إلى تغطيتها  

 المبادئ في أربع مجموعات: عرضيتم و

 معالجة البيانات الوصفية

i.   انتاجنموذج التركيز    اإلحصائية:  إجراءات  الوصفية مع  البيانات  النموذج  إدارة    الشامل علي 

 ؛ اإلحصائية جراءات انتاجإل

ii.  النشطة  الوصفيةبيانات الإلى أقصى حد ممكن. جعل البيانات الوصفية نشطة  سلبي: غيرنشط

التي تدفع العمليات واإلجراءات األخرى. التعامل مع البيانات الوصفية   البيانات الوصفيةهي  

 بهذه الطريقة سوف يضمن أنها دقيقة ومحدثة;

iii. :إعادة استخدام البيانات الوصفية حيثما أمكن للتكامل اإلحصائي وكذلك ألسباب    إعادة االستخدام

 تتعلق بالكفاءة؛ 

iv. :البيانات الوصفية( )اإلصدارات القديمة بسجلاالحتفاظ  اإلصدارات. 

 البيانات الوصفية سلطة

i. :ضمان توثيق عملية التسجيل )سير العمل( المرتبطة بكل عنصر من عناصر البيانات    التسجيل

الوصفية بشكل جيد بحيث يكون هناك تحديد واضح للملكية، وحالة الموافقة، وتاريخ التشغيل، 

 وما إلى ذلك؛ 

ii. :ضمان وجود مصدر واحد موثوق )"سلطة التسجيل"( لكل عنصر من عناصر    مصدر واحد

 فية؛البيانات الوص

iii. :مرة واحدة والتحديث في مكان واحد؛ اإلدخالتقليل األخطاء عن طريق   إدخال/تحديث واحد 

iv. :المعايير في  وموثقة   االختالفات  بإحكام/معتمدة  تدار  المعايير  عن  االختالفات  أن  من  تأكد 

 ومرئية. 

العالقة بالدورة  

  اإلحصائية / العمليات

 التشغيلية

i. :العمليات    النزاهة من  يتجزأ  ال  جزًءا  الوصفية  بالبيانات  المتعلق  العمل   اإلنتاجيةجعل 

 عبر المؤسسة؛  لإلحصاءات

ii.   تأكد من تطابق البيانات الوصفية المقدمة إلى المستخدمين النهائيين :  البيانات الوصفيةمطابقة

 مع البيانات الوصفية التي قادت عملية العمل أو تم إنشاؤها أثناء العملية؛

iii. العمليات اإلحصائية ووصف التدفق البيانات الوصفية مع  )جنبا إلى   اإلنتاجية: وصف تدفق 

 ؛ (واإلجراءات المنطقيةجنب مع تدفق البيانات 

iv.  :كمنتج   االلتقاط عند المصدر البيانات الوصفية من مصدرها، ويفضل أن يكون تلقائياً  التقاط 

 ثانوي لعمليات أخرى؛

v. :واستخدام إلى    تبادل  المستندة  العمليات  من  كل  واستخدامها إلعالم  الوصفية  البيانات  تبادل 

وصفية الكمبيوتر والتفسير البشري. وينبغي أن تستند البنية التحتية لتبادل البيانات والبيانات ال

 . XMLالمرتبطة بها إلى مكونات فضفاضة، مع اختيار لغات التبادل القياسية، مثل 

 نوالمستخدم

i. :وأن البيانات الوصفيةتأكد من تحديد المستخدمين بوضوح لكافة عمليات  التحديد المستخدمين ،

 سوف تخلق قيمة لهم؛ البيانات الوصفيةجميع عمليات التقاط 

ii. يتم التعرف على تنوع البيانات الوصفية وهناك طرق عرض مختلفة تتوافق مع   :مختلفة  صيغ

للبيانات.  المختلفة  التفاصيل.   إختالف  تطلبياالستخدامات  من  مختلفة  مستويات  المستخدمين 

تظهر البيانات الوصفية في أشكال مختلفة حسب العمليات واألهداف التي يتم إنتاجها واستخدامها  

  من أجلها؛

iii.  مستخدمي تأكد من أن البيانات الوصفية متاحة وسهلة االستخدام في سياق احتياجات    ر: التواف  

 المعلومات )سواء كانت مستخدًما داخليًا أو خارجيًا(.
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البيانات ضرورية ألن  -  122 إدارة  إنتاجها    هتعد  أنشطة    خالليتم  الرئيسية  هيوإلنتاج  ا  إجراءاتالعديد من  ويتمثل .  المخرجات 

تغطي إدارة البيانات طوال دورة و  طوال دورة حياتها.  مالئمبشكل    هااستخدام  وقابلية  ضمان  فيالهدف الرئيسي من إدارة البيانات  

واستخدامها   إنشاء وتنفيذ العمليات المتعلقة بجمع البيانات وتنظيمها  ، وكذلكتخطيط وتقييم إدارة البياناتعمليات  حياتها أنشطة مثل  

 وحمايتها والمحافظة عليها والتخلص منها. 

اإلحصائي   المخرج  انتاجبعملية  مرتبطة  بدورها    تكونترتبط كيفية إدارة البيانات ارتباًطا وثيقًا باستخدام البيانات ، والتي  و  -123

والعمليات التي تم إنشاؤها محددة بشكل جيد لضمان اإلدارة يجب أن تكون كل من البيانات  وإنشاء البيانات.  فيها    يكون قد تم  التيو

 المناسبة للبيانات. 

 تشمل أمثلة أنشطة إدارة البيانات ما يلي:و -124

 إنشاء هيكل حوكمة وتعيين مسؤوليات اإلشراف على البيانات ؛ •

 ؛ اإلحصائياءات انتاج المخرج إجرتصميم هياكل البيانات ومجموعات البيانات المرتبطة بها ، وتدفق البيانات من خالل  •

 تحديد قاعدة البيانات )المستودعات( لتخزين البيانات وإدارة قاعدة البيانات ؛  •

التصنيف   • أو   ، بها  ، واالحتفاظ  للمحتوى  وفقًا  البيانات  ، وتصنيف  البيانات وحصرها  )مثل تسجيل  البيانات  طبقاً  توثيق 

 ( ؛ أخري لمتطلبات

 نات ؛ تحديد فترات االحتفاظ بالبيا  •

 تأمين البيانات ضد الوصول واالستخدام غير المصرح به ؛  •

 حماية البيانات ضد التغير التكنولوجي ، وتدهور الوسائط المادية ، وفساد البيانات ؛ •

)مثل الفحوصات الدورية التي تقدم ضمانًا لدقة واتساق البيانات طوال دورة حياتها  تكامل البيانات  لإجراء عمليات تدقيق   •

 بأكملها( ؛

 .بهابمجرد انتهاء فترة االحتفاظ  من البيانات القيام بأنشطة التخلص  •

VIIـ  ل. استخدامات أخرى لGSBPM 

تطوير   لمناقشاتعلى المصطلحات القياسية    لإلتفاق  إلحصائيةهو توفير أساس للمنظمات ا  GSBPMللـ    ألصليكان الهدف ا  -  125

مع تطور النموذج ، أصبح يستخدم بشكل متزايد ألغراض أخرى كثيرة ، و. ومع ذلك ،  إلحصائيةا  الوصفيةنظم وعمليات البيانات  

الخصوص   وجه  الرسمية.  تلك  على  اإلحصاءات  بتحديث  الفعلية والمتعلقة  االستخدامات  تصف  التي  األوراق  من  العديد  تتوفر 

دناه إلى تسليط الضوء على بعض االستخدامات  تهدف القائمة أو.  12UNECEالخاص بـ    wikiعلى نظام    GSBPMوالمحتملة لـ  

ً   GSBPMالمزيد من األفكار حول كيفية استخدام  وجلبالحالية   .عمليا

اإلحصائية • العمليات  لتوثيق  لـ    -  توفير هيكل  ،    أن يوفر  GSBPMيمكن  المنظمة  داخل  الوثائق  لتنظيم وتخزين  هيكل 

 ؛وتعزيز التوحيد القياسي وتحديد الممارسات الجيدة 

العمليات اإلحصائية بطريقة ال تشجع فقط على    GSBPMحدد  ي  -  الطرق والبرامج اإلحصائية  تشاركتسهيل   • مكونات 

بين   البرمجيات  وأدوات  األساليب  انتاجمشاركة  أيًضا    اتاإلحصائي  إجراءات  ولكن  المنظمات  ي،  بين  المشاركة  سهل 

 اإلحصائية المختلفة التي تطبق النموذج ؛ 

على سبيل المثال ،    المعايير المستخدمة أو التي يمكن استخدامها لمراحل مختلفة من عملية اإلنتاج اإلحصائي.وصف   •

الملحق   دليل مستخدم    2يستكشف  تطبيق    2SDMX-131من  نموذج   SDMXكيفية  في سياق  العمل اإلحصائي  على 

 ؛ سير العمل إجراءات

 
12 UNECE Statistics Wikis - Uses of the GSBPM (https://statswiki.unece.org/display/GSBPM/Uses+of+GSBPM) 
13 SDMX community (http://sdmx.org/index.php?page_id=38) 

 ات ــانــإدارة البي

http://sdmx.org/index.php?page_id=38
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إذا كان النهج المعياري لتقييم جودة العملية ناجًحا ، فمن الضروري    -وتحسينها    عملية التشغبلتوفير إطار لتقييم جودة   •

 آلية لتسهيل ذلك ؛ GSBPMلعمليات بأكبر قدر ممكن. يوفر قياسي لتوحيد عمل 

ا • تكامل  والجودة  ب  المتعلقلعمل  تحسين  اإلحصائية  الوصفية  لإلطار   ةمرتبطوهي    –البيانات  يمكن   ، السابقة  بالنقطة 

أن يساعد في دمج العمل الدولي على البيانات الوصفية اإلحصائية مع العمل على جودة    GSBPMوفره  يك الذي  المشتر

 األعمال اإلحصائية ؛إجراءات سير البيانات من خالل توفير إطار مشترك ومصطلحات مشتركة لوصف 

يمكن ربط المعايير المنهجية بالمرحلة )المراحل( أو العملية )العمليات(   -المنهجي  التوحيد توفير النموذج األساسي ألطر  •

 ؛  GSBPMالتي تتعلق بها ويمكن تصنيفها وتخزينها بعد ذلك في هيكل قائم على 

نموذج   • بنموذج    العمل  وتدفق  سيرتطوير مستودع  بالربط  لها  والسماح  العمليات  نمذجة  وتدفق  لتخزين مخرجات  سير 

 اإلحصائية ؛ العمليات 

لتصميم إطار تدريب ومجموعة من المصطلحات القياسية لوصف المهارات والخبرات الالزمة في  توفير نموذج أساسي   •

 عملية اإلنتاج اإلحصائي ؛ 

األعمال  سير وتدفق  كأساس لقياس تكاليف أجزاء مختلفة من عملية    GSBPMيمكن استخدام    - قياس التكاليف التشغيلية   •

 يساعد على استهداف أنشطة التحديث لتحسين كفاءة أجزاء العملية األكثر تكلفة ؛  هذاواإلحصائية. 

لتحديد المكونات التي ال    GSBPMفيما يتعلق بالنقطة أعاله المتعلقة بالتكاليف ، يمكن أيًضا استخدام    -قياس أداء النظام   •

تؤدي أداًء فعااًل أو التي تكرر بعضها البعض بشكل غير ضروري أو تتطلب استبدالها. وبالمثل ، يمكنه تحديد الثغرات التي  

 يجب تطوير مكونات جديدة لها ؛ 

البيانات اإلدارية والبيانات الجغرافية   غير اإلحصائية  مقدمي البيانات  العمليات لسير وتدفق  توفير أداة لمواءمة   • )مثل 

 المكانية( لتسهيل االتصال بين اإلحصائيين والخبراء من المجاالت األخرى وتنسيق المصطلحات ذات الصلة ؛ 

 من خالل اإلشارة إلى تفاصيل كل مرحلة ؛  لبناء القدرات وبناء المعرفة التقنية بشكل منهجيتوفير أداة  •

 مراجعة التصنيفات اإلحصائية لتطوير /توفير أداة  •

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 قائمة المختصرات   -المرفق 

API Application Programming Interface  واجهة برمجة التطبيقات 

GAMSO 
Generic Activity Model for 

Statistical Organisations 

 نموذج النشاط العام للمؤسسات اإلحصائية

األنشطة التي تجري داخل  إطار مرجعي يصف ويحدد 

 مؤسسة إحصائية نموذجية 

GIS Geographic Information System نظم المعلومات الجغرافية 

GPS Global Positioning System  النظام العالمي لتحديد المواقع 

GSBPM  العام  ءاتاإلحصا توثيق إجراءات انتاجنموذج 
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Generic Statistical Business Process 

Model 

الالزمة   اإلراءاتأداة مرنة لوصف وتحديد مجموعة من 

 إلنتاج إحصاءات رسمية

GSIM 
Generic Statistical Information 

Model 

 نموذج المعلومات اإلحصائية العام

إطار مرجعي لكائنات المعلومات ، والذي يتيح الوصف العام  

وإدارة واستخدام البيانات والبيانات الوصفية طوال ما لتعريف  

 عملية اإلنتاج اإلحصائي 

HLG-

MOS 

High-Level Group for the 

Modernisation of Official Statistics 
 الرسميةلمجموعة الرفيعة المستوى لتحديث اإلحصاءات ا

ICT 
Information and Communications 

Technology 
 تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

METIS  
اإلحصائية في الوصفية  "االسم التجاري" للعمل على البيانات

 .إطار مؤتمر اإلحصائيين األوروبيين

OECD 
Organisation for Economic 

Cooperation and Development 
 التعاون االقتصادي والتنميةمنظمة 

SDMX 
Statistical Data and Metadata 

eXchange 

 تبادل البيانات والبيانات الوصفية اإلحصائية

الموجهة  التوجيهية  والمبادئ  الفنية  المعايير  من  مجموعة 

  ، المعلومات  تكنولوجيا  وأدوات  بنية  جانب  إلى   ، للمحتوى 

وتبادل   لتبادل  الوصفية   البيانات الستخدامها  والبيانات 

 اإلحصائية بفعالية 

UNECE 
United Nations Economic 

Commission for Europe 
 لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا 

XML eXtensible Mark-up Language 

القواعد   من  مجموعة  تحدد  لغة  للتوسعة:  القابلة  الترميز  لغة 

بتنسيق   المستندات  اإلنسان لترميز  قِبل  من  قراءته  يمكن 

 ً  وقراءته آليا

 


