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 عن هذه الوثيقة

 
ً
.بالتحديث اإلحصائيوصلتها باملعايير الرئيسية األخرى املتعلقة نموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية للتقدم هذه الوثيقة وصفا  

 

 

التصنيف الدولي. ولالطالع على نسخة  4.0هذا العمل مرخص تحت الرخصة املعتمدة "إسناد املشتركات اإلبداعية 

  /http://creativecommons.org/licenses/by/4.0من هذه الرخصة يمكن زيارة الرابط التالي 

خدددام كددل أو جنء من هددذا العمددل، يرهى إسدددددددددددددندداده إلى دينددة األم  املتحدددة ا قتصدددددددددددددداديددة ألورو ددا إذا أعدددت اسدددددددددددددت

(UNECE)  الددولي. ويتحمدل جهداز التخطيط واإلحصدددددددددددددداء لي دولدة قطر املسددددددددددددد وليددة نيدابدة عن اتيتما اإلحصددددددددددددددائي

 الكاملة عن ترجمة هذه الوثيقة إلى اللغة العر ية.

 

http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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 النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية
 

 

: املقدمة
ً

 أوال

 

يصف وُيعرف النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية مجموعة من عمليات األعمال الالزمة إلنتاج إحصاءات رسمية، كما  .1

 ومصطلحات موحدة تساعد األجهنة اإلحصائية على تحديث عمليات انتاجها اإلحصائي وكذلك تقاس  املنهييات 
ً
 معياريا

ً
يقدم إطارا

 لدمج معايير البيانات والبيانات الوصفية كقالب لتوثيق واملكونات. كما يمكن أن ُيستخدم 
ً
ولتوحيد البنى التحتية  العمليةالنموذج أيضا

 للحسابات اإلحصائية ولتقدي  إطار لتقيي  عمليات اديودة وتحسينها. ويرد لي القس  السادس منيد
ً
ا ستخدام  من التفصيل عن أغراض ا

، واإلصدار (GSIM)من النموذج العام للمعلومات اإلحصائية  1.2نموذج ما اإلصدار رق  يتوافق هذا اإلصدار من ال النموذج وغيره. لهذا

 .(GAMSO)من النموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية  1.2رق  

 

 ملحة عامة

 

بل الفريق املشترك بين دينة األم  املتحدة من ق   2008ت  وضا النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية ألول مرة لي عام  .2

انات ا قتصادية ألورو ا، واملكتب اإلحصائي لليماعات األورو ية، ومنظمة التعاون والتنمية ا قتصادية لي امليدان ا قتصادي املعني بالبي

بعد عدة مسودات واستشارات عامة ت  الوصفية اإلحصائية وفق نموذج إجراءات العمل املستخدم لدى هيئة اإلحصاءات النيوزيلندية. و 

، ومنذ ذلك ادحين ت  تبنيه على نطاق واسا من 2009من النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية لي أبريل  (4.0)إطالق اإلصدار رق  

 بذلك حير الناوية لي رؤية الفريق الرفيا املستوى واستراتيجي 1قبل اتيتما اإلحصائي الرسمي العاملي
ً
تها ادخاصة بالتحديث املستند مشكال

 على املعايير.

 

ت   2018(. ولي عام 5.0إصدار رق  ) ت  إطالق النسخة السابقة من النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية 2013لي ديسمبر  .3

اق ما النماذج اديديدة راجعة( معتمدة على التنفيذ العملي وتحسين ا تسالتغذية الاجراء مراجعة واسعة للعمل على دمج التعليقات )

، والنموذج العام ألنشطة (GSIM)للفريق الرفيا املستوى لتحديث اإلحصاءات الرسمية وهما النموذج العام للمعلومات اإلحصائية 

 يعتبر  (5.1)رق   . وعلى الرغ  من أن اإلصدار ادحالي من النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية(GAMSO)املنظمات اإلحصائية 
ً
نهائيا

 وقت إصداره، إ  أنه من املتوقا أن يكون هناك ضرورة إلجراء تحديثات مستقبلية عليه لي السنوات القادمة، وذلك إما لإلشارة إلى تجارب

من  للتأكد 2إضافية بعد وضا النموذج موضا التنفيذ أو بسبب تطور طبيعة املنتج اإلحصائي، وإننا ندعو القارئ للرجوع إلى الرابط التالي

 وجود إصدار أحدث.

 

 (5.0)التغيرات الرئيسة على اإلصدار رقم 

 

تفويض واضح من الفريق الرفيا املستوى  النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائيةمن  (5.0)كان ملراجعة اإلصدار رق   .4

لتحديث اإلحصاءات الرسمية وهي فقط إدخال تغيرات لها صله قوية بقضايا العمل وتحظى بدع  واسا النطاق لي اتيتما اإلحصائي 

إلجراءات العمل  الدولي، وكان املبرر املنطقي لهذا النهج هو أن العديد من املنظمات استثمرت بشكل كبير لي تنفيذ النموذج العام

على تكاليف باهظة ويمكن أن ت دي لي نهاية املطاف إلى نتائج عكسية من حيث ضمان  للنموذجاإلحصائية، وقد تنطوي التغييرات الرئيسة 

 تبني واعتماد النموذج واستخدامه على نطاق واسا.

                                                 
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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 هي كما يلي:  (5.1)و  (5.0)رين التغييرات الرئيسة على النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية بين اإلصدا .5

 

 ت  إعادة تسمية عدد قليل من العمليات الفرعية لتحسين الوضوح؛ •

، والنموذج العام (5.0)ت  حل ا زدواجية بين العمليات الشاملة لي النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية اإلصدار رق   •

 ألنشطة املنظمات اإلحصائية؛

 على املسح، وت  إضافة األنشطة املتعلقة بالعمل ما  •
ً
ت  تحديث أوصاف املراحل والعمليات الفرعية لتصبح أقل ارتكازا

 لبيانات غير اإلحصائية عند الضرورة. منودي ا

 باألهمية املتزايدة لدمج البيانات اإلحصائية ما البيانات اديغرافية املكانية، ت  توسيا األوصاف لتشمل املهام  •
ً
واعترافا

 الالزمة  ستخدام البيانات اديغرافية املكانية؛

 اإلحصائيةلنموذج العام ألنشطة املنظمات ما ا ا تساقت  تعديل املصطلحات حيثما كان ذلك ضروريا لتحسين  •

(GAMSO) اإلحصائيةالنموذج العام للمعلومات ، و (GSIM). 

 ت  تحديث وتوسيا األمثلة واألوصاف لتحسين الوضوح. •
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: النموذج 
ً

 ثانيا

 

 فهم النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية

 

عبارة عن مجموعة من األنشطة واملهام املتصلة واملنظمة لتحويل البيانات املدخلة إلى معلومات  ةاإلحصائي األعمالعملية  .6

 األعمالإحصائية، ولي سياق النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية تقوم املنظمات أو مجموعات من املنظمات بتنفيذ عمليات 

تخدمين. وقد تكون مخرجات العملية عبارة عن مجموعة مختلطة من املنتجات إلنشاء إحصاءات رسمية لتلبية احتياجات املس ةاإلحصائي

 املادية أو الرقمية التي تقدم البيانات والبيانات الوصفية بطرق مختلفة، مثل املنشورات وادخرائط وادخدمات اإللكترونية وغيرها.

 

 يتعين اتباع كافة خطواته بترتيب  و ليسهينبغي تطبيق وتفسير النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية بمرونة، ف .7
ً
 جامدا

ً
إطارا

 عن ذلك ادخطوات املمكنة عند القيام باألعمال اإلحصائية والتبعيات املتبادلة بينهما.
ً
 صارم، بل أنه يحدد عوضا

 

 األعمالمليات وعلى الرغ  من أن استعراض النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية يتبا التسلسل املنطقي دخطوات معظ  ع .8

، إ  أن عناصر النموذج قد تحدث بترتيب مختلف ولي ظروف مختلفة. كما ُيعاد النظر لي بعض العمليات الفرعية عدة مرات، ةاإلحصائي

 ويشكل ذلك ملفات متكررة   سيما لي مراحل العملية والتحليل.

 

" ادخطوات الالزمة قد ت  أخذها بعين ا عتبار، أو "ككتاب طبخلذلك ينبغي اعتبار النموذج كقائمة مرجعية للتأكد من أن كافة  .9

((cookbook  .تحديد كافة مكونات عملية األعمال اإلحصائية 

 

 

النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائيةمراحل العمل اديارية وتغيير مراحل عمل  (1)الشكل   

 

نظر لي املراحل القليلة األولى إ  عند إنشاء مخرج جديد أو عند مراجعة العملية يت  الالعديد من املنظمات اإلحصائية   لي  .10

 من النشاط 
ً
املستمر "الطبيعي"، فإن هذه املراحل   يت  تنفيذها )فعلى سبيل كنتيجة لعملية التقيي . و مجرد أن يصبح اتخرج جنءا

 ذلك. 1لي كل مرة يت  فيها جما بيانات مسح القوى العاملة(. يوضح الشكل  جديدة املثال، ليس من الضروري إنشاء أدوات جما

 مرحلة العمل الحالية

 تغيير مراحل العمل

 التقييم
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كون ى أن يا السياق يهدف النموذج إلسارات املمكنة. وضمن هذلذلك ينبغي اعتبار النموذج مصفوفة   أكثر، بها العديد من امل .11

 أو عمليات العمل اإلحصائي، دون أن يُ بما فيه الكفاية قابل للتطبيق على نطاق واسا ولتشييا وجود نظرة موحدة ل عام
ً
دا  مقي 

ً
صبح إطارا

 للغاية.
ً
 أو نظريا

ً
 مجردا

 

 الهيكل

 

 مستويات:يتألف النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية من ثالثة  .12

 

 عمليات العمل اإلحصائي؛ 0املستوى  •

 املراحل الثماني لعمليات العمل اإلحصائي؛ 1املستوى  •

 العمليات الفرعية ضمن كل مرحلة. 2املستوى  •

 

(. أما الوصف التفصيلي 3( لي القس  الرابا )شكل 2( والعمليات الفرعية )للمستوى 1شكل بياني يوضح مراحل )املستوى  يوضح .13

 ادخامس. القس الفرعية يوجد لي للعمليات 

 

ويحتوي النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية على العديد من العمليات الشاملة وذات املكون ا حصائي القوي يجري  .14

ل إدارة تطبيقها خالل املراحل الثماني. وشملت هذه العمليات الشاملة على القائمة أدناه، ويتوسا القس  السادس بمنيد من التفاصيل حو 

ذج اديودة، والبيانات الوصفية، وإدارة البيانات. أما األنشطة التي يت  تنفيذها على مستوى املنظمة لدع  اإلنتاج ا حصائي ترد لي النمو 

 .3العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية )انظر القس  الثالث(

 

قر بأهمية التقيي  والتغذية الراجعة خالل مراحل تشمل هذه العملية تقيي  اديودة وآلية ضبطها،  –إدارة اديودة  •
ُ
وت

 العملية اإلحصائية.

يت  إنشاء/إعادة استخدام هذه البيانات ومعاديتها داخل كل مرحلة، ولذا فإن هناك متطلب  – الوصفيةإدارة البيانات  •

جميا أنحاء النموذج العام لضمان احتفاظ هذه البيانات بصلتها ما البيانات لي  الوصفيةقوي لنظام إدارة البيانات 

 وملكيتها الوصفيةإلجراءات العمل اإلحصائية. ويتضمن هذا اعتبارات مستقلة عن هذه العملية مثل الوصاية على البيانات 

 وقواعد األرشفة واتحافظة عليها وا حتفاظ بها والتخلص منها؛ واديودة

لية مثل األمن العام للبيانات، الوصاية وامللكية، جودة ويشمل هذا اعتبارات مستقلة عن هذه العم –إدارة البيانات  •

 البيانات، قواعد األرشفة واتحافظة عليها وا حتفاظ بها والتخلص منها؛

وتشتمل على أنشطة التسييل، تنظي  واستخدام البيانات ذات الصلة بتنفيذ عملية األعمال  –إدارة بيانات العملية  •

ت العملية لي اكتشاف وفه  األنماط لي البيانات التي ت  جمعها، كما تساه /تساعد لي اإلحصائية. ويمكن أن تساه  بيانا

 تقيي  تنفيذ عملية األعمال اإلحصائية على النحو التالي؛

 وتضمن هذه قابلية تكرار عمليات العمل اإلحصائي و صورة أساسية من خالل ادحفاظ على توثيق العملية؛ –إدارة املعرفة  •

ورد •
ُ
 عن موضوعات مثل تنميط إدارة معلومات ا تصال )ولذا  –إدارة امل

ً
ويشمل هذا على إدارة عبء العمليات املشتركة فضال

 ل اإلحصائي التي تحتفظ بالسيالت(.فإن لهذا صالت وثيقة خاصة بعمليات العم

                                                 
النموذج العام ألنشطة مع  )(GSBPMمزيد من التحسين لموائمة العمليات الشاملة في النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية ويجري حالياً إجراء  3

مخرجات -(UNECE) لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا إلحصاءات (wikis)، سيصبح العمل متاحاً على مواقع (GAMSO) المنظمات اإلحصائية

المتوقع في الربع  ؛MOS+Outputs-play/hlgbas/HLGhttps://statswiki.unece.org/dis) الفريق الرفيع المستوى لتحديث اإلحصاءات الرسمية

 ( 2019الثالث من عام 

https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/HLG-MOS+Outputs؛
https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/HLG-MOS+Outputs؛
https://statswiki.unece.org/display/hlgbas/HLG-MOS+Outputs؛
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 قابلية التطبيق

 

األنشطة التي يضطلا بها منتجو اإلحصاءات الرسمية الغرض من النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية أن ينطبق على كل  .15

 
ُ
 سفر عن مخرجات من البيانات. على الصعيدين الوطني والدولي والتي ت

 

 للتنفيذ بغض النظر عن مصدر البيانات، بحيث يمكن استخدامه لوصف وتقيي  جودة  .16
ً
ت  تصمي  النموذج ليكون قابال

 على املسوح والتعدادات وا
ً
 لسيالت اإلدارية واملصادر األخرى غير اإلحصائية أو اتختلطة.العمليات استنادا

 

بينما تشمل عمليات العمل اإلحصائي عادة على جما ومعادية بيانات من أجل انتاج مخرجات إحصائية، إ  أن النموذج العام  .17

 على حا ت يت  فيها مراجعة البيانات املوجودة أو إ
ً
عادة احتساب السالسل النمنية، إما نتيجة إلجراءات العمل اإلحصائية ينطبق أيضا

لتحسن بيانات املصدر أو تغير لي النموذج. ولي مثل هذه ادحا ت، يمكن أن تكون بيانات ا دخال عبارة عن بيانات جنئية أصلية و/أو 

حذف العديد من العمليات إلنتاج مخرجات منقحة. ومن اتحتمل لي مثل هذه ادحا ت أن يت  يت  معاديتها وتحليلها بيانات اضافية 

الفرعية ور ما بعض املراحل )خاصة املبكر منها(. و املثل يمكن تطبيق النموذج املذكور على عمليات مثل تجميا ادحسابات الوطنية 

 والعمليات املعتادة للمنظمات اإلحصائية الدولية التي تستخدم بيانات ثانوية من البلدان أو املنظمات األخرى.

 

 عن كونه ينطبق على العمليات التي تسفر عن إحصاءات، فإنه يمكن تطبيق النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية  .18
ً
وفضال

 
ً
منيد من التركيز على  مالي اإلنتاج اإلحصائي ) املستخدمةلتطوير وصيانة السيالت اإلحصائية عندما تكون املدخالت مماثلة لتلك أيضا

طر أو مستخرجات أخرى م عبارة عن تكون اتخرجات عادةالبيانات اإلدارية(، و 
ُ
 ن البيانات، أ

ُ
  4ستخدم عندئذ كمدخالت لعمليات أخرى.ت

 

 بما فيه الكفاية لتطبيقه لي كل األوضاع أو السيناريوهات املذكورة  .19
ً
ينبغي اعتبار النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية مرنا

 أعاله.

 

 العام إلجراءات العمل اإلحصائيةالنموذج  استخدام

 

 يعتبر النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية نموذج .20
ً
، مرجعي ا

ً
بدرجات مختلفة،  باستخدامه املنظمات تقوموالقصد منه أن ا

نموذج فقد تختار منظمة ما إما تنفيذه بشكل مباشر أو استخدامه كأساس لتطوير اصدار خاص بها. وقد ُيستخدم لي بعض ادحا ت ك

فقط تشير إليه املنظمات عند التواصل الداخلي أم ما منظمات أخرى لتوضح النقاش. وتعتبر السيناريوهات اتختلفة  ستخدام النموذج 

 كلها صحيحة. 

 

لنموذج، قد تقوم ببعض تخصصات للنموذج ديعله يتالءم ما سياقها التنظيمي. من اعندما تضا املنظمات إصدارات خاصة بها  .21

 األدلة إلى أن هذه التخصصات ليست عامة بما فيه الكفاية إلدراجها لي النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية.وتشير 

 

. فعلى سبيل املثال، يمكن اعتبار املراحل الثالثة األولى  .22
ً
لي بعض ادحا ت، قد يكون من املالئ  تجميا بعض عناصر النموذج معا

)من املرحلة األولى وحتى املرحلة الثالثة( على أنها مرحلة تخطيط واحدة. ولي حا ت أخرى، خاصة بالنسبة للتطبيقات العملية، قد تكون 

 افة مستوى واحد أو أكثر من املستويات التفصيلية للهيكل لتحديد املكونات اتختلفة للعمليات الفرعية كل على حدة. هناك حاجة إلض

 

                                                 
 ( https://www.unece.org/index.php?id=18256على صيانة سجل األعمال ) إلجراءات العمل اإلحصائية العامالنموذج  تطبيق 4

https://www.unece.org/index.php?id=18256
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 شرط دخروج رسمي بين املراحل، حيث يكون اتخرج من مرحلة واحدة ُمدخل ُمعتمد ومالءم للمرحلة  .23
ً
قد يكون هناك أيضا

(، ولكن يمكن تنفيذه بشكل علني بطرق 1.6)باستثناء العملية الفرعية  النموذجتضمن لي الالحقة. إن هذا النوع من اإلقرار الرسمي م

 للمتطلبات امل سسية.
ً
 مختلفة وفقا

 

: العالقات مع النماذج واملعايير األخرى 
ً
 ثالثا

 

منذ إصدار النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية، ت  وضا العديد من النماذج تحت اشراف الفريق الرفيا املستوى من  .24

". توضح الفقرات التالية نماذج التحديثويطلق على هذه النماذج "إحصائيات بشكل جماعي أجل دع  تحديث اإلحصاءات الرسمية 

 بالنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية. ثيقة" والتي لها صلة و التحديث"احصائيات 

 

  (GAMSO) النموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية

 

ويحدد األنشطة التي تت  داخل منظمة إحصائية نموذجية. كما  GAMSO)(5يصف النموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية  .25

يوسا ويكمل النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية من خالل إضافة األنشطة الالزمة لدع  اإلنتاج اإلحصائي )أي األنشطة لي مجا ت 

 ا ستراتيجية والقيادة، وتنمية القدرات ودع  الشركات(. 

 النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية. أما األنشطة التي  من  (5.0)طة كعمليات شاملة لي اإلصدار رق  ت  إدراج بعض هذه األنش

دار على املستوى امل سس ي أو ا ستراتيجي ت  إدراجها األن لي النموذج العام ألنشطة املنظمات تتصل مباشرة باإلنتاج اإلحصائي 
ُ
و/أو ت

 املوارد البشرية وأنشطة إدارة اديودة التي يت  تنفيذها على املستوى امل سس ي مثل تطوير إطار اديودة(.اإلحصائية )مثل إدارة 

 

يصف النموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية ما تقوم به املنظمات اإلحصائية، ويشمل مستوى عالي من األوصاف لهذه  .26

 عن كيفية األنشطة. أما بالنسبة للنموذج العام 
ً
إلجراءات العمل اإلحصائية فهو ُيركن على العملية اإلنتاجية ويصف بشكل أكثر تفصيال

 قيام املنظمات اإلحصائية بنشاط اإلنتاج اإلحصائي.

 

ومثله مثل النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية، يهدف النموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية إلى توفير مفردات  .27

عمل مشترك لدع  أنشطة التعاون الدولي، كما يمكن جنى فائدة أكبر عند تطبيق النموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية وإطار 

 بالتزامن ما النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية.

 

 (GSIM)النموذج العام للمعلومات اإلحصائية 

 

طار املرجعي للمعلومات اإلحصائية، وت  تصميمة ليساه  لي تحديث بمثابة اإل   6يعتبر النموذج العام للمعلومات اإلحصائية .28

 والبيانات ّمكن من وضا أوصاف عامة لتعريف وإدارة واستخدام البياناتاإلحصاءات الرسمية على الصعيدين الوطني والدولي. كما يُ 

املعلوماتية املوحدة واملتسقة والتي تمثل املدخالت واتخرجات اإلنتاج اإلحصائي، ويوفر مجموعة من املواد عملية لي كافة مراحل  الوصفية

 العالقاتويساعد النموذج العام للمعلومات اإلحصائية على تفسير  ،للعمليات الفرعية لي النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية

 لي توج ،هامة بين الكيانات املشاركة لي اإلنتاج اإلحصائيال
ً
 متسقة.واستخدام معايير أو مواصفات تنفيذ يه تطوير ويمكن استخدامه أيضا

 

                                                 
 :(GAMSO)النموذج العام ألنشطة المنظمات اإلحصائية  - (UNECE)إلحصاءات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (wiki)مواقع   5

(ay/GAMSOhttps://statswiki.unece.org/displ ) 
 

(GSIM) النموذج العام للمعلومات اإلحصائية  - (UNECE)إلحصاءات لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا (wikis)مواقع  6

) https://statswiki.unece.org/display/GSIM 

https://statswiki.unece.org/display/GAMSO
https://statswiki.unece.org/display/GSIM
https://statswiki.unece.org/display/GSIM
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ومثله مثل النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية، يعتبر النموذج العام للمعلومات اإلحصائية أحد األركان األساسية  .29

مادة معلوماتية ومن  130الي . يحدد النموذج العام للمعلومات اإلحصائية حو صواما املواضيا لتحديث اإلحصاءات الرسمية وا بتعاد عن

اتيتمعات السكانية وكذلك القواعد واملعلمات و الوحدات، و التصانيف اإلحصائية، و املتغيرات، و األمثلة على ذلك مجموعات البيانات، 

 قواعد تدقيق البيانات(. على سبيل املثالالالزمة لعمليات اإلنتاج )

 

النموذج العام للمعلومات اإلحصائية متكامالن لي عملية إنتاج وإدارة املعلومات إن النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية و  .30

وصف العمليات الفرعية لي النموذج العام  لي أدناه، يساعد النموذج العام للمعلومات اإلحصائية 2اإلحصائية، فكما نرى لي الشكل 

ستعمل من قبلهما إلنتاج
ُ
 إلجراءات العمل اإلحصائية من خالل تحديده للمواد املعلوماتية التي تنساب بينهما والتي تتولد فيهما والتي ت

درجت بصورة ر 
ُ
سمية لي النموذج العام للمعلومات إحصاءات رسمية. يمكن تعريف املدخالت واتخرجات من حيث املواد املعلوماتية والتي أ

  اإلحصائية.

   

 

نموذج العام إلجراءات للعملية الفرعية لي الاملواد املعلوماتية للنموذج العام للمعلومات اإلحصائية كمدخالت ومخرجات  (2)الشكل 

 العمل اإلحصائية

 

النموذج العام للمعلومات اإلحصائية بالتزامن ما النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية، يمكن جني فائدة أكبر عند تطبيق  .31

اإلحصائية. زامن ما النموذج العام للمعلومات و املثل يمكن جني فائدة أكبر عند تطبيق النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية بالت

 كان ذلك غير مثاٍل(.وما ذلك من املمكن تطبيق أحدهما دون اآلخر )وإن 

 

 يعمل على تيسير بناء أنظمة  .32
ً
إن تطبيق النموذج العام للمعلومات اإلحصائية والنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية معا

 فعالة للبيانات الوصفية ويساعد على موائمة أو توحيد البنى التحتية للحوسبة اإلحصائية.

 ُمخرج 

مادة/مواد معلوماتية محولة )أو  -

جديدة( من النموذج العام 

 مصفوفة 
ً
للمعلومات اإلحصائية )مثال

 عملية(

النموذج العام إلجراءات 

 العمل اإلحصائية 

 

 عملية فرعية

 ُمدخل 

أي مادة/مواد معلوماتية من  -

 النموذج العام للمعلومات اإلحصائية

 مجموعة بيانات، متغير، 
ً
)مثال

مات مدخلة(
ّ
 ُمعل



 

 

.
ً
 للنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية 2واملستوى  1املستوى  رابعا

 

 

        
        

        

        

        

        

        

        

        

( من النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية 2مستوى ليات الفرعية )لل( والعم1( مراحل )املستوى 3الشكل )

 عمليات الشمول 

 مرحلة التقييم مرحلة النشر مرحلة التحليل مرحلة التشغيل مرحلة الجمع مرحلة البناء مرحلة التصميم تحديد االحتياجات

3.2 

إعادة استخدام أو بناء 

 عناصر التشغيل والتحليل

3.3 

إعادة استخدام أو بناء 

 عناصر النشر

3.4 

 تهيئة عملية سير العمل

3.1 

إعادة استخدام أو بناء 

 أدوات الجمع

3.5 

 اختبار نظم اإلنتاج

3.6 

اختبار عملية األعمال 

 اإلحصائية

3.7 

 االنتهاء من نظم اإلنتاج

1.1 

 تحديد االحتياجات 

1.2 

 التشاور وتأكيد االحتياجات

 

1.3 

 ضع أهداف املخرجات

1.4 

 تحديد املفاهيم

1.5 

افر البيانات  التحقق من تو

1.6 

 إعداد دراسة جدوى 

business case 

2.1 

 تصميم املخرجات

2.2 

 تصميم أوصاف املتغير

2.3 

 تصميم جمع البيانات

2.4 

 تصميم اإلطار والعينة

2.5 

املعالجة والتحليلتصميم   

2.6 

تصميم أنظمة اإلنتاج وسير 

 العمل

4.1 

 إنشاء اإلطار واختبار العينة

4.2 

 اإلعداد لجمع البيانات

4.3 

 تنفيذ عملية جمع البيانات

4.4 

 االنتهاء من عملية الجمع

5.1 

 دمج البيانات

5.2 

 تصنيف وتكويد 

 )ترميز(

5.3 

 املراجعة والتحقق

5.4 

 تحرير واسناد

5.5 

اشتقاق املتغيرات الجديدة 

 والوحدات اإلحصائية

5.6 

 حساب األوزان

5.7 

 حساب املجاميع

5.8 

وضع الصيغة النهائية 

 مللفات البيانات

6.1 

 إعداد مسودة املخرجات

6.2 

 التحقق من املخرجات

6.3 

 تفسير وشرح املخرجات

6.4 

اقبة اإلفشاء  تطبيق مر

6.5 

 االنتهاء من املخرجات

7.1 

 تحديث أنظمة املخرجات

7.2 

 انتاج منتجات النشر

7.3 

 إدارة عملية منتجات النشر

7.4 

 ترويج منتجات النشر

7.5 

إدارة عملية دعم مستخدمي 

 البيانات

8.1 

مدخالت التقييمجمع   

 

8.2 

 اجراء التقييم

 

8.3 

خطة عملاالتفاق على   

 



 

 

 
ً

 أوصاف املراحل والعمليات الفرعية .خامسا

 

 العمليات الفرعية اتختلفة لي تلك املرحلة  .33
ً
 محتوياتها.ويصف يتناول هذا القس  بدوره كل مرحلة محددا

  

 مرحلة تحديد االحتياجات

 

 

      
الفرعيةتحديد ا حتياجات وعملياتها مرحلة ( 4) الشكل  

 

 

حاجة إلى إحصاءات جديدة أو عند استعراض ومراجعة املالحظات وردود األفعال تحديد اديت  تشغيل هذه املرحلة عند  .34

لتحديد احتياجاته  اإلحصائية  أصحاب املصلحةحالية، وتشمل هذه املرحلة على كافة األنشطة املتعلقة بإشراك ادإلحصاءات ا حول 

 لتلبية هذه ا حتياجات.  املفصلة )ادحالية أو املستقبلية(، واقتراح خيارات دحلول عالية املستوى وإعداد حا ت عمل )دراسة جدوى(

 

ن، (، وهي بصورة عامة متتابعة من اليسار إلى اليمي4تنقس  مرحلة "تحديد ا حتياجات" إلى ست عمليات فرعية )الشكل  .35

 بصورة متوازية وقد تحدث بصورة متكررة. هذه العمليات الفرعية هي:
ً
 ولكن يمكن أن تحدث أيضا

 

 تحديد االحتياجات  1.1

 

تشمل هذا العملية الفرعية على التحقق األولي وتحديد اإلحصاءات املطلو ة وما هو املطلوب من تلك اإلحصاءات. وقد يكون  .36

تغير بيئي مثل تخفيض املوازنة. وقد توفر خطط العمل من تقييمات لتكرارات سابقة لهذه سببها هو طلب معلومات جديدة، أو 

 النظر لي ممارسة املنظمات اإلحصائية )الوطنية والدولية( 
ً
 لهذه العملية الفرعية. كما تشمل أيضا

ً
العملية أو من عمليات أخرى مدخال

 ي تلك املنظمات.األخرى التي تنتج بيانات مماثلة واألساليب املستخدمة ل

 

 التشاور وتأكيد االحتياجات 1.2

 

تركن هذه العملية الفرعية على التشاور ما شركاء العمل اإلحصائي )اتحلي والدولي( وت كد بالتفصيل على احتياجات  .37

ا يتوقا أن تقدمه اإلحصاءات. كما أن هناك حاجة إلى الفه  ادييد  حتياجات املستخدمين بحيث   تعرف املنظمة اإلحصائية م

 
ً
التركيز  يكون متى وكيف، ور ما األه  من ذلك، ملاذا. و النسبة للتكرارات الثانية والالحقة لهذه املرحلة، فسوف فحسب، بل أيضا

 قد تغيرت.  وبعد هذا الفه  التفصيلي  حتياجات املستخدم هو ادينء الرئيس ي 
ً
على تحديد ما إذا كانت ا حتياجات اتحددة سابقا

 ادحاس  من هذه العملية الفرعية.

 

 

 

 

 تحديد االحتياجات

 
1.6 

دراسة جدوى إعداد   

(Business case) 

1.5 

افر  التحقق من تو

 البيانات

1.4 

 تحديد املفاهيم

1.3 

وضع أهداف 

 املخرجات

1.2 

التشاور وتأكيد 

 االحتياجات 

1.1 

 تحديد االحتياجات 
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 تحديد أهداف املخرجات 1.3

 

تحدد هذه العملية الفرعية أهداف اتخرجات اإلحصائية الالزمة لتلبية احتياجات املستخدم التي ت  تحديدها لي العملية  .38

ما  ومقاييس جودتها)التشاور وتأكيد ا حتياجات(. كما تتضمن ا تفاق على مدى مالءمة اتخرجات املقترحة  1.2الفرعية 

 عند تحديد أهداف اتخرج. املستخدمين. ومن املرجح أن تكون األطر
ً
( واملوارد املتاحة قيودا

ً
 القانونية )ما يتعلق بالسرية مثال

 

 تحديد املفاهيم 1.4

 

توضح هذه العملية الفرعية املفاهي  املطلوب قياسها من وجهة نظر املستخدمين. ولي هذه املرحلة، قد   تكون املفاهي   .39

ية القائمة. حيث يظهر هذا التوافق واختيار أو تعريف املبادئ واملتغيرات اإلحصائية التي ت  تحديدها متسقة ما املعايير اإلحصائ

 )تصمي  أوصاف املتغير(. 2.2األخرى املستخدمة لي العملية الفرعية رق  

 

افر البيانات  1.5  التحقق من تو

 

بمتطلبات املستخدم، وشروط إتاحتها بما لي تتحقق هذه العملية الفرعية مما إذا كانت مصادر البيانات ادحالية تستولي  .40

ذلك أي قيود على استخدامها. وقد يشمل تقيي  البدائل املمكنة عادة البحث لي مصادر البيانات اإلدارية أو غيرها من مصادر البيانات 

 غير اإلحصائية اتحتملة، من أجل:

 لالستخدام ألغراض إحصائية )مثل مدى تط •
ً
ابق املفاهي  اإلدارية ما متطلبات البيانات، تحديد ما إذا كان مناسبا

 وأمن واستمرارية توفير البيانات؛وجودة البيانات ومواقيتها، 

 دي البيانات واملنظمات اإلحصائية؛تقيي  تقسي  املس وليات بين مور  •

للتعامل ما  لوجيا املطلو ةو التحقق من أهمية مصادر تكنلوجيا املعلومات وا تصال )مثل تخنين البيانات، والتكن •

البيانات ومشاركتها  إلىالبيانات للوصول  مورديالبيانات الواردة ومعادية البيانات(، وكذلك أي اتفاقيات رسمية ما 

 )مثل التنسيقات، والتسلي ، والبيانات الوصفية املصاحبة، والتحقق من اديودة(.

 

عندما يت  تقيي  املصادر املوجودة، يت  اعداد استراتيجية لتعبئة أي فجوات متبقية لي متطلبات البيانات، وقد يشمل ذلك  .41

 أكثر عمومية لإلطار القانوني الذي  وتشملتحديد الشراكات اتحتملة ما أصحاب البيانات. 
ً
 على تقييما

ً
هذه العملية الفرعية أيضا

 تخدامها، ومن ث  يمكن تحديد مقترحات لتغيير التشريعات القائمة أو إدخال إطار قانوني جديد.يت  فيه جما البيانات واس

 

 إعداد دراسة جدوى  1.6

 

توثق هذه العملية الفرعية نتائج العمليات الفرعية األخرى لي هذه املرحلة لي صورة دراسة جدوى للحصول على موافقة  .42

املعنية باملوافقة، ولكنها  الهيئةئية، ويجب أن تتوافق دراسة اديدوى ما متطلبات لتنفيذ عملية جديدة أو معدلة للعملية اإلحصا

 عادة ما تتضمن عناصر مثل: 

 

كانت موجودة بالفعل(، ما معلومات عن كيفية انتاج اإلحصاءات اديارية ما تسليط  إذاوصف للعملية "كما هي" ) •

 الضوء على أوجه القصور والقضايا التي يتعين معاديتها؛

 األعمال اإلحصائية إلنتاج إحصاءات جديدة أو منقحة؛ عمليةبالتفصيل كيفية تطوير  يوضحادحل املقترح "أن يكون"  •



 

15 

 

 واملنايا وكذلك أية معوقات خارجية.تقدير التكاليف  •

 

تصف دراسة اديدوى ا ختيارات وتقدم توصيات، وقد تشمل على املنايا، والتكاليف، واملنجنات، واإلطار النمني، وامليزانية،  .43

 واملوارد الفنية والبشرية املطلو ة، وتقيي  اتخاطر والتأثير على أصحاب املصلحة لكل خيار.

 

 دراسة اديدوى يت  تقديمها لالعتماد واملوافقة عليها وذلك لالنتقال إلى املرحلة التالية من عملية األعمالوبعد تحضير  .44

. ولي هذه العملية الفرعية يت  اتخاذ قرار "باملوافقة/ عدم املوافقة"، وعادة ما يت  مراجعة دراسة اديدوى واملوافقة عليها ا حصائية

 املناسبة وديان ادحوكمة. اتختصةهات بشكل رسمي أو رفضها من قبل ادي

 

 مرحلة التصميم 

 

 

      
مرحلة التصمي  وعملياتها الفرعية( 5) الشكل  

 

 

تصف هذه املرحلة أنشطة التطوير والتصمي  وأي عمل بحثي مصاحب يحتاج لتحديد اتخرجات واملفاهي  واملنهييات  .45

اإلحصائية وأدوات جما البيانات والعمليات التشغيلية. حيث تشمل جميا عناصر التصمي  الالزمة لتحديد أو تحسين املنتجات أو 

حددسة اديدوى. ادخدمات اإلحصائية التي ت  تحديدها لي درا
ُ
هذه املرحلة جميا البيانات الوصفية ذات الصلة لتكون جاهنة  ت

. أما بالنسبة للمخرجات اإلحصائية التي تنتج 
ً
لالستخدام فيما بعد لي عملية األعمال اإلحصائية ولي إجراءات ضبط اديودة أيضا

حديد أعمال التحسين لي مرحلة "التقيي " من التكرار بصورة منتظمة فإن هذه املرحلة تحدث عادة ألول مرة وتتكرر عندما يت  ت

 السابق.

 

تستخدم أنشطة التصمي  بشكل أساس ي املعايير الدولية والوطنية للحد من طول عملية التصمي  وتكلفتها وتعنين قابلية  .46

ي  من العمليات القائمة اتخرجات للمقارنة وا ستخدام. كما يت  تشييا املنظمات على إعادة استخدام أو تكييف عناصر التصم

وعلى النظر لي اديوانب اديغرافية املكانية للبيانات لي التصمي  لتعنين قابلية استخدام املعلومات اإلحصائية ومناياها. و اإلضافة 

 دولي.إلى ذلك، قد تشكل مخرجات عمليات التصمي  األساس للمعايير املستقبلية على مستوى املنظمة أو على الصعيد الوطني أو ال

 

(، وتكون عادة متسلسلة، من اليسار إلى اليمين، ولكن قد 5تنقس  مرحلة "التصمي " إلى ست عمليات فرعية )الشكل  .47

 بشكل متوازي ومتكرر، وهذه العمليات الفرعية هي:
ً
 تحدث أيضا

 

 تصميم املخرجات  2.1

 

تتضمن هذه العملية الفرعية التصمي  التفصيلي للمخرجات واملنتجات وادخدمات اإلحصائية التي يتعين انتاجها، بما لي  .48

 تصمي  العمليات التي تتحك  
ً
ذلك أعمال التطوير ذات الصلة وإعداد النظ  واألدوات املستخدمة لي مرحلة "النشر". كما يت  أيضا

 مرحلة التصميم
 

2.6 
تصميم أنظمة اإلنتاج 

 وسير العمل

2.5  
تصميم المعالجة 

 والتحليل

2.4 
 تصميم اإلطار والعينة

2.3 
 تصميم جمع البيانات

2.2 
تصميم أوصاف 

 المتغير

2.1  
المخرجاتتصميم   
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 وينبغي تصمي  اتخرجات بحيث تتبا املعايير القائمة كلما  لي الوصول ألي مخرجات سرية هنا.
ً
تشمل  لذلك قد، كان ذلك ممكنا

قواعد السيالت و املدخالت لي هذه العملية بيانات وصفية من مجموعات مماثلة أو سابقة )بما لي ذلك عمليات ا ستخراج من 

علومات حول ممارسات املدولية، و العايير املسيالت غير اإلحصائية(، و البيانات اإلحصائية واإلدارية واديغرافية املكانية وغيرها من ال

 تصمي  اتخرجات بالشراكة ما هيئات  1.1املنظمات اإلحصائية األخرى من العملية الفرعية 
ً
)تحديد ا حتياجات(. كما يمكن أيضا

 ل منظمة أخرى.أخرى ترغب بذلك، و  سيما إذا ت  اعتبارها مخرجات مشتركة، أو سيت  نشرها من قب

 

 تصميم أوصاف املتغير  2.2

 

تحدد هذه العملية الفرعية املتغيرات التي سيت  جمعها من خالل أداة اديما، باإلضافة إلى أية متغيرات أخرى سيت   .49

يت  )اشتقاق املتغيرات والوحدات اديديدة(، وأية تصنيفات إحصائية أو جغرافية مكانية س 5.5اشتقاقها لي العملية الفرعية 

جرى ذلك استخدامها، فمن املتوقا اتباع املعايير الوطنية والدولية القائمة حيثما أمكن
ُ
. وقد تحتاج هذه العملية الفرعية أن ت

)تصمي  جما البيانات(، فمن املمكن أن يكون تعريف املتغيرات التي يت  جمعها واختيار أداة اديما  2.3بالتوازي ما العملية الفرعية 

التصنيف اإلحصائي واديغرالي  يعتبرإعداد شرح للبيانات الوصفية للمتغيرات التي ت  جمعها واشتقاقها، و  ُيعدى حد ما. مترابطين إل

 للمراحل الالحقة.
ً
 ضروريا

ً
 مسبقا

ً
 شرطا

 

 البيانات جمعتصميم  2.3

 

البيانات )التعداد السكاني، أو املسح تحدد هذه العملية الفرعية أنسب أدوات اديما وطرقها التي قد تعتمد على نوع جما  .50

بالعينة، أو غيرها(، وعلى نوع وحدة اديما )م سسة أو شخص أو غير ذلك(، واملصادر املتاحة من البيانات. وتختلف األنشطة الفعلية 

 لنوع أداة اديما املطلو ة والتي يمكن أن تشمل اجر 
ً
لي، وا ستبيانات باستخدام ادحاسب اآلاء املقابالت لي هذه العملية الفرعية وفقا

الورقية، والسيالت اإلدارية )من خالل استخدام واجهات ادخدمة املتاحة( وأساليب نقل البيانات، وتقنيات استخراج البيانات من 

ر أو غير املباشر إلى تقنية للبيانات اديغرافية املكانية. يمكن ادخال ا ستخدام املباش مواقا ا نترنت )كشط الويب(، باإلضافة

 للبيانات اإلدارية لي وضا جما البيانات إما للتحك  لي بيانات املسح أو للمساعدة لي التقاط معلومات املسح.

 

وتشمل هذه العملية الفرعية تصمي  أدوات اديما، واألسئلة، ونماذج ا جابة )با قتران ما املتغيرات والتصانيف  .51

 التأكيد على أي اتفاقيات رسمية. يت  تمكين  2.2العملية الفرعية اإلحصائية املصممة لي 
ً
"تصمي  أوصاف املتغير"(. وتشمل أيضا

هذه العملية الفرعية من خالل أدوات مثل مكتبات لألسئلة )لتسهيل إعادة استخدام األسئلة والسمات املرتبطة بها(، وأدوات 

ونماذج ا تفاقية )للمساعدة لي  ،وأسهل لي أشكال مناسبة لالختبار املعرلي(ا ستبيان )للتمكين من تجميا األسئلة بشكل أسرع 

 تصمي  أنظمة إدارة املنود ادخاصة بعملية األعمال هذه.
ً
 توحيد األحكام والشروط(.  كما تتضمن هذه العملية الفرعية أيضا

 

عملية جما البيانات ث بالتحك  لي باشر )يقوم طرف ثالعندما   تقوم املنظمات اإلحصائية بجما البيانات بشكل م .52

لتقيي  أثار أي تغيير يقوم  وذلك ومعاديتها(، وقد تتضمن هذه العملية الفرعية تصمي  األليات ملراقبة البيانات والبيانات الوصفية

 به الطرف الثالث.

 

 تصميم اإلطار والعينة 2.4

 

ستقصاءات بأسلوب أخذ العينات فقط، مثل ا   لبياناتتنطبق هذه العملية الفرعية فقط على العمليات التي تشمل جما ا .53

عند الضرورة، السيل الذي ت  ا شتقاق منه(، ويحدد أنسب و اإلحصائية. إذ يت  تحديد السكان محل ا هتمام، وإطار أخذ العينة )
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معايير ومنهييات أخذ العينات )التي يمكن أن تشمل ادحصر الشامل(. واملصادر املشتركة إلطار املعاينة هي السيالت اإلدارية 

كما واإلحصائية والتعدادات واملعلومات املستمدة من عينات املسوح األخرى، وقد تشمل البيانات والتصنيفات اديغرافية املكانية. 

ة كيفية جما هذه املصادر إذا لنم األمر. وينبغي إجراء تحليل ملعرفة إذا كان اإلطار يشمل السكان تصف هذه العملية الفرعي

)إنشاء إطار واختيار عينة( وذلك  4.1املستهدفين، كما يجب وضا خطة ألخذ العينات: يت  انشاء العينة الفعلية لي العملية الفرعية 

 فرعية.باستخدام املنهيية اتحددة لي هذه العملية ال

 

 تصميم املعالجة والتحليل 2.5

 

منهيية املعادية اإلحصائية التي يتعين تطبيقها خالل مرحلتي "التشغيل" و "التحليل"، بتصمي  هذه العملية الفرعية  تقوم .54

أن تختلف  ويمكن أن يشمل ذلك من بين أمور أخرى، مواصفات اإلجراءات والقواعد ادخاصة بالترميز والتحرير وا سناد والتي يمكن

 تصمي  مواصفات تكامل البيانات من مصادر متعددة، 
ً
 لوضا جما البيانات ومصادرها. وتشمل هذه العملية الفرعية أيضا

ً
وفقا

اإلفشاء ا حصائي )ادخاص بالبيانات( هنا إذا كانت خاصة بعملية  التحك  ليوتدقيق البيانات وتقديرها. كما يت  تصمي  أساليب 

 األعمال هذه.

 

 تصميم نظم اإلنتاج وسير العمل 2.6

 

جما البيانات إلى النشر، ما تقدي  نظره عامة على جميا العمليات  مرحلة تحدد هذه العملية الفرعية سير العمل من .55

استخدام مالءمتها بكفاءة دون وجود ثغرات أو تكرارات. وهناك حاجة إلى اج اإلحصائي بأكمله، والتأكد من املطلو ة لي إطار عملية اإلنت

مختلف نظ  وقواعد البيانات طوال العملية. ويمكن استخدام النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية كأساس لطبقة بنية 

األعمال عندما يكون لدى منظمة إحصائية بنية م سسية قائمة لي مكانها، ويمكن تعديل التصمي  ليتناسب ما املنظمة. وهناك مبدأ 

تخدام العمليات والتكنلوجيا عبر العديد من عمليات األعمال اإلحصائية، لذا ينبغي دراسة حلول اإلنتاج عام يتمثل لي إعادة اس

 )مثل ادخدمات والنظ  وقواعد البيانات( لتحديد ما إذا كانت مالئمة للغرض من أجل هذه العملية اإلنتاجية اتحددة، 
ً
القائمة أو 

 بكيفية تفاعل املوظفين ما النظ ، ومن ث  إذا ت  تحديد أي ثغرات ينبغي تصمي
ً
  حلول جديدة. وتهت  هذه العملية الفرعية أيضا

 ومن سيكون املس ول عن ماذا ومتى.

 

 مرحلة البناء 

 

 
       

مرحلة البناء وعملياتها الفرعية( 6شكل )ال  

 

 لالستخدام لي البيئة "ادحية". ويت  تجميا تقوم هذه املرحلة ببناء واختبار حلول  .56
ً
اإلنتاج إلى ادحد الذي يصبح فيه جاهنا

مخرجات مرحلة "التصمي " وتهيئتها دخلق بيئة تشغيل كاملة لتشغيل العملية اإلحصائية. يت  إنشاء خدمات جديدة من خالل 

داخل املنظمة أو من خارجها. ت  انشاء هذه ادخدمات  ا ستثناء نتيجة الثغرات املوجودة لي قائمة ادخدمات ادحالية الصادرة من

 اديديدة لتكون قابلة إلعادة ا ستخدام على نطاق واسا بما يتماش ى ما بنية أعمال املنظمة حيثما أمكن ذلك.

 مرحلة البناء

 

3.7  

االنتهاء من نظم 

 اإلنتاج

3.6  

اختبار عملية 

 األعمال اإلحصائية

3.5 

 اختبار نظم اإلنتاج

3.4 

تهيئة عملية سير 

 العمل

3.3 

إعادة استخدام أو 

عناصر النشربناء   

3.2 

إعادة استخدام أو 

بناء عناصر 

 التشغيل والتحليل

3.1 

إعادة استخدام أو 

 بناء أدوات الجمع
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 بعد انتهاء تبالنسبة للمخرجات اإلحصائية التي تنتج بشكل من .57
ً
عملية ظ ، تحدث هذه املرحلة عادة ألول عملية تكرار، وأيضا

 من كل تكرار.
ً
 املراجعة أو التغيير لي املنهيية أو التكنلوجيا بد 

 

والتي تكون متسلسلة بشكل عام من اليسار إلى اليمين ولكن  ،(6)الشكل  فرعية يت  تقسي  مرحلة "البناء" إلى سبا عمليات .58

 بالتوازي ويمكن أن تكون متكررة. تهت  أول ثالث عمليات فر 
ً
عية بالتطوير والتحسين لألنظمة املستخدمة لي يمكن أن تحدث أيضا

هذه العمليات الفرعية و  جما البيانات، ومعاديتها، وتحليلها، ونشرها. وتركن آخر أربا عمليات فرعية على العملية من بدايتها إلى نهايتها.

 هي:

 

 إعادة استخدام أو بناء أدوات الجمع 3.1

 

لبناء وإعادة استخدام أدوات اديما التي ستستخدم خالل مرحلة "اديما". إذ يت  تصف هذه العملية الفرعية األنشطة  .59

 إلى مواصفات التصمي  التي ت  انشاؤها خالل مرحلة "التصمي ". قد تستخدم عملية اديما طريقة 
ً
إنشاء أدوات اديما استنادا

و الهاتفية؛ وا ستبانات الورقية أو اإللكترونية أو من واحدة أو أكثر للحصول على البيانات )على سبيل املثال املقابالت الشخصية أ

 عبارة عن إجراءات
ً
 روتينية خالل شبكة اإلنترنت؛ وتبادل البيانات الوصفية والبيانات ا حصائية(. وقد تكون أدوات اديما أيضا

على سبيل املثال من خالل استخدام ستخراج البيانات املستخدمة ديما البيانات من السيالت اإلحصائية أو اإلدارية املوجودة )  

 اعداد واختبار محتويات وأداء أداة اديما هذه )مثل ا ختبار املعرلي 
ً
واجهات ادخدمة املتاحة(. وتشمل العملية الفرعية هذه أيضا

، بحيث يمكن ادحصول لألسئلة لي ا ستبيان(. كما يوص ي باألخذ لي ا عتبار با تصال املباشر ألدوات اديما بنظام البيانات الوصفية

مكن عملية ر ط أو اتصال البيانات الوصفية والبيانات عند نقطة ا لتقاط 
ُ
على البيانات الوصفية بسهولة أكبر خالل مرحلة اديما. ت

 لي هذه اparadataعلى توفير العمل لي مراحل  حقة. يعتبر ادحصول على مقاييس جما البيانات )
ّ
لعملية ( أحد ا عتبارات املهمة أيضا

 الفرعية دحساب وتحليل م شرات جودة العملية.

 

 إعادة استخدام أو بناء عناصر التشغيل والتحليل  3.2

 

" التشغيلتصف هذه العملية الفرعية األنشطة إلعادة استخدام املكونات ادحالية أو بناء مكونات جديدة  زمة ملرحلتي " .60

و"التحليل"، على النحو املصم  لي مرحلة "التصمي ". قد تشمل ادخدمات مهام وخصائص تتعلق بلوحة املعلومات، وخدمات 

 املنود وخدمات إدارة البيانات الوصفية.و املعلومات، ووظائف التحويل، وخدمات البيانات اديغرافية املكانية، وأطر سير العمل، 

 

 النشر  اصر عنإعادة استخدام أو بناء  3.3

 

 اتخرجاتكونات ادحالية الالزمة لنشر املتصف هذه العملية الفرعية األنشطة لبناء مكونات جديدة أو إعادة استخدام  .61

)مخرجات التصمي (. يت  ادراج جميا أنواع مكونات النشر من تلك التي  2.1اإلحصائية على النحو املصم  لي العملية الفرعية 

تستخدم إلنتاج اإلصدارات الورقية التقليدية إلى تلك التي توفر خدمات الويب، )متصلة( أو مخرجات البيانات املفتوحة، أو 

 .الفردية، أو ادخرائط، أو الوصول إلى البيانات اإلحصاءات اديغرافية املكانية

 

 سير العمل  عملية تهيئة 3.4

 

تقوم هذه العملية الفرعية بتشكيل سير العمل والنظ  والتحويالت املستخدمة لي العمليات ا حصائية، ابتداًء من جما  .62

على التصمي  الذي ت  انشاؤه لي العملية الفرعية  البيانات وحتى نشرها. يت  تشكيل مهام سير العمل لي هذه العملية الفرعية بناء



 

19 

 

)تصمي  نظ  اإلنتاج وسير العمل(. يمكن أن يشمل ذلك تعديل لسير عمل معياري لغرض محدد، وتجميا سير العمل للمراحل  2.6

 لذلك.
ً
 )ر ما ما نظام إدارة سير العمل/عملية األعمال( وتشكيل األنظمة وفقا

ً
 اتختلفة معا

 

 نظام اإلنتاجاختبار  3.5

 

تهت  هذه العملية الفرعية باختبار ادخدمات اتيمعة واملكونة وما يتعلق بها من مهام سير العمل. ويشمل ا ختبار الفني  .63

، باإلضافة إلى التأكد من أن اإلجراءات ادحالية للعمليات اإلحصائية األخرى مناسبة دساديديدة واإلجراءات واعتماد البرامج 

 
ً
لالستخدام لي هذه ادحالة، و الرغ  من أن جنءا من هذا النشاط يتعلق باختبار املكونات وادخدمات الفردية فإنه يمكن ر طه منطقيا

 اختبار التفاعالت بين ادخدمات اتيمعة واملكونة، والتأكد 3.3، 3.2، 3.1بالعمليات الفرعية 
ً
، فإن هذه العملية الفرعية تشمل أيضا

 لول اإلنتاج بأكمله يعمل بطريقة متماسكة.من أن نظام ح

 

 اختبار عملية األعمال اإلحصائية 3.6

 

تصف هذه العملية الفرعية األنشطة ادخاصة بإدارة اختبار ميداني أو تجريبي لعملية األعمال اإلحصائية. وعادة ما تشمل  .64

على جما البيانات على نطاق صغير  ختبار أدوات اديما، تليها معادية وتحليل البيانات اتيمعة وذلك لضمان أداء عملية ا عمال 

ها ا ختبار التجريبي، وقد يكون من الضروري العودة إلى ادخطوة السابقة واجراء تعديالت على أدوات اإلحصائية كما هو متوقا، يلي

التجميا أو النظ  أو املكونات لعملية األعمال اإلحصائية الرئيسية. على سبيل املثال، التعداد السكاني قد يكون هناك العديد من 

 التكرارات حتى تت  العملية بشكل ُمرٍض.  

 

 . االنتهاء من نظم اإلنتاج3.7

 

تشمل هذه العملية الفرعية األنشطة ادخاصة بوضا العمليات وادخدمات اتيمعة واملكونة، بما لي ذلك ادخدمات املعدلة  .65

 لي اإلنتاج لتصبح جاهنة لالستخدام. وتشمل األنشطة ما يلي: 
ً
 أو املصممة حديثا

 

 لوثائق الفنية وأدلة املستخدم؛إنتاج وثائق حول مكونات العملية، بما لي ذلك ا •

 تدريب املستخدمين على كيفية تشغيل العملية؛ •

 توقا لي تلك البيئة )نقل مكونات العملية إلى بيئة اإلنتاج والتأكد من أنها تعمل كما هو م •
ً
قد يكون هذا النشاط أيضا

 من العملية الفرعية 
ً
 )اختبار نظام اإلنتاج(. 3.5جنءا

 

 مرحلة الجمع

 

 
    

مرحلة اديما وعملياتها الفرعية( 7شكل )ال  

 

 مرحلة الجمع

 
4.4 

  االنتهاء من عملية الجمع

4.3 

  تنفيذ عملية جمع البيانات

4.2 

 اإلعداد لجمع البيانات

4.1 

 إنشاء اإلطار واختبار العينة
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تجما هذه املرحلة أو تستجما كافة املعلومات الضرورية )مثال: البيانات، والبيانات الوصفية، والباراداتا( باستخدام  .66

ا كتساب، اديما، ا ستخراج، التحويل(، وتحميلها لي البيئة املناسبة ملنيد من املعادية. وعلى الرغ  من مثل أساليب جما مختلفة )

التحقق من صحة أشكال مجموعات البيانات، لكنها   تتضمن أي تحويل للبيانات نفسها، إذ يت  اجراء كل ذلك أنها يمكن أن تشمل 

 لي مرحلة "التشغيل". و النسبة للمخرجات اإلحصائية التي يت  انتاجها بشكل منتظ ، فإن هذه املرحلة تحدث لي كل تكرار.

 

(، والتي تكون عادة متسلسلة، من اليسار إلى اليمين، ولكنها يمكن 7كل تنقس  مرحلة "اديما" إلى أربا عمليات فرعية )الش .67

 بالتوازي، ويمكن أن 
ً
 . وهذه العمليات الفرعية هي:تكون متكررةأن تحدث أيضا

 

 إنشاء اإلطار واختيار العينة 4.1

 

 2.4د لي العملية الفرعية تحدد هذه العملية الفرعية اإلطار وتختار العينة لهذا التكرار للمجموعة، على النحو اتحد .68

 تنسيق العينات بين مثيالت لنفس عملية األعمال اإلحصائية )على سبيل املثال إلدارة التداخل 
ً
)تصمي  اإلطار والعينة(، وتشمل أيضا

تجابة(. كما أو التناوب( و ين العمليات اتختلفة باستخدام إطار أو سيل مشترك )على سبيل املثال إلدارة التداخل أو نشر عبء ا س

يت  ضمان عملية اديودة، واملوافقة على اإلطار والعينة اتختارة لي هذه العملية الفرعية، على الرغ  من أن صيانة وحفظ السيالت 

األساسية، التي يت  من خاللها تصمي  إطارات العديد من عمليات األعمال اإلحصائية، حيث يت  التعامل معها كعملية أعمال 

 على استخدام املصادر املوجودة منفصلة. و  
ً
يعد جانب أخذ العينة لي هذه العملية الفرعية ذا صلة عادة بالعمليات التي تعتمد كليا

 إطارات من البيانات املتاحة ومن ث  تتبا نهج 
ً
 )مثل السيالت اإلدارية، ومواقا الويب( إذ أن هذه العمليات تنش ئ عموما

ً
مسبقا

رات من مصادر إدارية وغيرها من املصادر غير اإلحصائية للبيانات كمتغيرات مساعدة لي بناء تصمي  التعداد. ويمكن استخدام متغي

 أخذ العينات.

 

 اإلعداد لجمع البيانات 4.2

 

ت كد هذه العملية الفرعية على أن يكون األفراد والعمليات والتكنلوجيا )مثال على ذلك التطبيقات القائمة على الويب،  .69

تحديد املواقا العاملي( جاهنين ديما البيانات والبيانات الوصفية بكل األساليب التي ت  تصميمها. ويحدث ذلك على مدى فترة ونظام 

 للحالة اتحدد
ً
لعملية األعمال اإلحصائية. وعندما  ةزمنية، إذ أنه يشمل ا ستراتيجية، والتخطيط واألنشطة التدريبية استعدادا

تظمة، قد   تكون هناك حاجة لتكرار بعض )أو كل( هذه األنشطة بشكل علني لي كل مرة.  و النسبة للعمليات تتكرر العملية بصورة من

التي تت  مرة واحدة والعمليات اديديدة، فيمكن أن تكون هذه األنشطة طويلة. و النسبة لبيانات املسح، تشمل هذه العملية الفرعية 

 على ما يلي: 

 

 استراتيجية اديما؛إعداد  •

 تدريب موظفي اديما؛ •

 نظام تدريب باستخدام جهاز اشراف أليات التعل ؛ •

 لتجميا، واجهات برمجة التطبيقات(؛ضمان توفر موارد التجميا )على سبيل املثال: أجهنة الكمبيوتر اتحمولة، برامج ا •

ين من الباطن إلجراء املقابالت الهاتفية ا تفاق على البنود ما أي هيئات جما وسيطة، على سبيل املثال، املقاول •

 بمساعدة ادحاسوب، وخدمات الويب(؛

 تكوين أنظمة التجميا لطلب واستقبال البيانات؛ •

 ضمان أمن البيانات التي يتعين جمعها؛ •
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 بالبيانات املوجودة، وتحميل ا ستبيا •
ً
نات إعداد أدوات جما البيانات )مثل طباعة ا ستبانات الورقية، ومل ها مسبقا

والبيانات على أجهنة الكمبيوتر ادخاصة باملقابالت، وواجهات برمجة التطبيقات، وأدوات استخراج البيانات من مواقا 

 ا نترنت "كشط الويب"(؛

تقدي  معلومات للمستجيبين )مثل صياغة الرسائل أو الكتيبات التي تشرح الغرض من ا ستبيان، وإخطار املستجيبين  •

 توفير أدوات إعداد التقارير عبر اإلنترنت(؛عندما يت  

 .(البلدترجمة األدوات )على سبيل املثال إلى مختلف اللغات املنطوقة أو املستخدمة لي  •

 

وفيما يتعلق باملصادر غير املسحية، تضمن هذه العملية الفرعية وجود العمليات واألنظمة وا جراءات السرية الالزمة لتلقي  .70

 ات الضرورية من املصدر. وهذا يشمل:أو استخراج املعلوم

 

 تقيي  طلبات ادحصول على البيانات وتسييل الطلب لي اديرد املركني؛ •

 بدء ا تصا ت ما املنظمات املنودة للبيانات، وارسال حنمة تعريفية ما تفاصيل حول عملية ادحصول على البيانات؛   •

التحقق من املعلومات التفصيلية للملفات والبيانات الوصفية ما منود البيانات وادحصول على ملف اختبار لتقيي  ما  •

 إذا كانت البيانات مالئمة لالستخدام؛

 نوات آمنه لنقل البيانات.ترتيب ق •

 

 تنفيذ عملية جمع البيانات 4.3

 

هذه العملية الفرعية هي املكان الذي يت  فيه تنفيذ عملية اديما، باستخدام مختلف أدوات اديما أو تجميا املعلومات  .71

األولية أو البيانات اتيمعة املنتجة لي جهة إصدارها، باإلضافة إلى أية بيانات وصفية مرتبطة بها.  الفرديةالتي قد تشمل على البيانات 

األولي ما مقدمي ادخدمات وأية إجراءات متابعة  حقة أو إجراءات للتذكير. وقد تتضمن ادخال البيانات  وقد يشمل على ا تصال

 دحظة ا تصال باتييب، أو إدارة العمل امليداني، اعتماد
ً
 على املصدر ووضا عملية اديما، يدويا

ً
وهو يسيل متى وكيف يت  ا تصال ا

 على اإلطارباملوردين، وما إذا تمت 
ً
لي نفس  7وقد يلنم اجراء الترميز اديغرالي اديغرالي والتكنلوجيا املستخدمة. استجابته  اعتمدا

ووضا عالمة على ادخريطة ... إدخ.  ،(GPS) العامليةجما البيانات باستخدام مدخالت من أنظمة تحديد املواقا  فيه الوقت الذي يت 

رة مقدمي ادخدمات املشاركين لي عملية اديما ادحالية لضمان أن العالقة بين املنظمة كما تشمل هذه العملية الفرعية على إدا

باإلضافة إلى تسييل التعليقات وا ستفسارات والشكاوى والرد عليها. يساه  التواصل  ،اإلحصائية ومنودي البيانات   تنال إيجابية

 ساس ي لي تحسين جودة البيانات اتيمعة.السلي  ما وحدات اإلبالغ وتقليل عدد غير املستجيبين بشكل أ

 

أما بالنسبة للبيانات اإلدارية أو اديغرافية أو غيرها من البيانات غير اإلحصائية إما يت  ا تصال باملورد إلرسال املعلومات  .72

 وقد تتطلب متابعة لضمان أن البيانات يت  ت
ً
 طويال

ً
 لالتفاقيات. أو ارسالها كما هو مقرر. قد تستغرق هذه العملية وقتا

ً
قديمها وفقا

، يمكن الوصول  ووجودها "بيانات مفتوحة"ولي حالة ت  نشر البيانات تحت رخصة 
ً
 واستخدامها بحرية. إليهالي شكل يمكن قراءته أليا

 

73.  
ً
مراقبة جما البيانات واجراء أي تغيرات ضرورية لتحسين جودة البيانات. رصد و ويمكن أن تشمل هذا العملية الفرعية أيضا

 عملية اديمايتضمن ذلك انشاء التقارير وتصور عملية  ستحواذ وتعديلها لضمان مالئمة البيانات لالستخدام. وعندما تحقق 

                                                 
إلى األماكن الجغرافية" بينما يتم تعريف اإلسناد الجغرافي بشكل عام على أنه "ربط  تعودفي هذه الوثيقة تم تعريف الترميز الجغرافي بأنه "تعيين رموز  7

 البيانات بأماكن وقوع األحداث/حدوث الحقيقة"
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اسية لبنية وسالمة املعلومات الواردة لي إطار . ويمكن اجراء بعض عمليات التحقق ا سهاأهدافها، يت  اغالقها ويت  انتاج تقرير عن

 .هذه العملية الفرعية )مثل التحقق من أن امللفات لي شكلها السلي  وتحتوي على ادحقول املتوقعة(

 

 االنتهاء من عملية الجمع 4.4

 

الئمة ملنيد من املعادية. تشمل هذه العملية الفرعية تحميل البيانات والبيانات الوصفية التي ت  جمعها لي بيئة إلكترونية م .74

 أو 
ً
 وقد يشمل ذلك على التقاط البيانات يدويا

ً
، على سبيل املثال استخدام املوظفين الكتابيين أو أدوات التعرف الضوئي على تلقائيا

نظمات األخرى. أو ترميز املتغيرات الواردة من امل ،امللفات تنسيقاتأو تحويل  ،األحرف  ستخالص املعلومات من ا ستبيانات الورقية

 على تحليل البيانات الوصفية والباراداتا املرتبطة بالتجميا لضمان موقد تش
ً
لمتطلبات. ولي ادحا ت استيفاء أنشطة اديما لل أيضا

عملية  بإدارةالتي توجد فيها أداة جما مادي، مثل ا ستبيان الورقي، الذي   يحتاج ملنيد من املعادية، تقوم هذه العملية الفرعية 

 مثل واجهة برمجة التطبيقات أو أحد التطبيقات، فإن هذه العملية الفرعية 
ً
األرشفة لتلك املادة. عندما تستخدم أداة اديما برنامجا

 اإلصدار واألرشفة
ً
 .لهذه البرامج تتضمن أيضا

 

 

 مرحلة التشغيل

 

 

        
مرحلة التشغيل وعملياتها الفرعية( 8الشكل )  

 

تصف هذه املرحلة معادية ادخال البيانات واعدادها للتحليل. وهي تتألف من عمليات فرعية تقوم بدمج بيانات املدخالت  .75

وتصنيفها وفحصها وتنقيتها وتحويلها، بحيث يمكن تحليلها ونشرها كمخرجات إحصائية. و النسبة للمخرجات اإلحصائية التي يت  

لي كل تكرار. ويمكن تطبيق العمليات الفرعية لي هذه املرحلة على البيانات املستمدة من مصادر انتاجها بانتظام، تحدث هذه املرحلة 

 بيانات املسح(.ل مخصصة)حساب األوزان(، التي عادة ما تكون  5.6إحصائية وغير إحصائية )ما احتمال استثناء العملية الفرعية 

 

متوازية. ويمكن أن يكشف التحليل عن فه  أوسا للبيانات، مما " و "التحليل" تكرارية و التشغيليمكن أن تكون مرحلتي " .76

قد يجعل من الواضح أن هناك حاجة إلى معادية إضافية. ولي بعض األحيان، قد تكون التقديرات التي تت  معاديتها مجاميا منشورة 

 لسياسة املراجعة(.
ً
 بالفعل )تمت وفقا

 

" قبل اكتمال مرحلة "اديما". وهذا يتيح تجميا النتائج امل قتة التحليل"" و التشغيلويمكن أن تبدأ األنشطة ضمن مرحلتي " .77

 للمستخدمين، وينيد من الوقت املتاح للتحليل.
ً
 هاما

ً
 عندما يكون التوقيت عامال

 

(، قد تكون متسلسلة، من اليسار إلى اليمين، ولكن يمكن أن 8" إلى ثماني عمليات فرعية )الشكل التشغيلتنقس  مرحلة " .78

 بالتوازي، ويمكن أن تكون متكررة. وهذه العمليات الفرعية هي: تحدث
ً
 أيضا

 مرحلة التشغيل 

 
5.8 

وضع الصيغة 

النهائية مللفات 

 البيانات

5.7 

 حساب املجاميع

5.6 

 حساب األوزان

5.5 

اشتقاق 

املتغيرات 

الجديدة 

والوحدات 

 اإلحصائية

5.4 

 تحرير واسناد

5.3 

املراجعة 

 والتحقق

5.2 

تصنيف وتكويد 

 )ترميز(

5.1 

 دمج البيانات
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 . دمج البيانات 5.1

 

تقوم هذه العملية الفرعية بدمج البيانات من مصدر واحد أو أكثر. وذلك عندما يت  تجميا نتائج العمليات الفرعية لي  .79

مرحلة "اديما". ويمكن أن تكون بيانات املدخالت منيج من مصادر خارجية أو داخلية، ومجموعة متنوعة من أدوات اديما، بما لي 

للبيانات اإلدارية أو غيرها من مصادر  ويمكندارية وغيرها من مصادر البيانات غير اإلحصائية. ذلك مقتطفات من مصادر البيانات اإل 

 على 
ً
البيانات غير اإلحصائية أن تحل محل جميا أو بعض املتغيرات التي ت  جمعها مباشرة من املسح. تتضمن العملية الفرعية أيضا

 يشمليمكن أن ، على أن تكون النتيجة مجموعة من البيانات املترابطة. تأو انشاء أشكال جديدة تتفق بين مصادر البيانا توحيد

 تكامل البيانات ما يلي: 

 

 جما البيانات من مصادر متعددة، كجنء من انشاء إحصاءات متكاملة مثل ادحسابات القومية؛ •

 اإلحصائية؛اديما بين البيانات اديغرافية املكانية والبيانات اإلحصائية أو غيرها من البيانات غير  •

 تجميا البيانات بهدف زيادة العدد الفعال لرصد بعض الظواهر؛    •

 مطابقة أو تسييل إجراءات الر ط بهدف ر ط البيانات الفردية أو الكلية من مصادر مختلفة؛ •

 دمج البيانات/تكامل يليها اختزال أو استبدال؛ •

 املتغير، ما قي  مختلفة محتملة.  تحديد األولويات عندما يحتوي مصدران أو أكثر على بيانات لنفس •

 

يمكن أن يحدث تكامل البيانات عند أي نقطة لي هذه املرحلة قبل أو بعد أي من العمليات الفرعية األخرى. وقد يكون هناك  .80

 عدة حا ت لتكامل البيانات لي أية عملية 
ً
 ملتطلبات حماية البيانات،التكاملإحصائية. وبعد أعمال أيضا

ً
قد يت  إلغاء تعريف  ، وفقا

 مثل ا س  والعنوان، للمساعدة لي حماية السرية. الوصفيةيدها من البيانات حيث يت  تجر  البيانات،

 

 (ترميزتكويد )التصنيف و  5.2

 

تقوم هذه العملية الفرعية بتصنيف وترميز بيانات املدخالت. على سبيل املثال، قد تقوم إجراءات الترميز التلقائية )أو  .81

الكتابية( بتعيين رموز رقمية لإلجابات النصية وفًقا دخطة تصنيف إحصائي محددة مسبًقا لتسهيل التقاط البيانات ومعاديتها. 

بات مرمنة على ا ستبيانات أو املصدر اإلداري للبيانات، ويت  ترميز البعض األخر بعد التجميا فئات إجا علىبعض األسئلة تحتوي 

 باستخدام عملية ألية )والتي قد تطبق تقنيات التعل  اآللي( أو عملية يدوية تفاعلية.  

 

 املراجعة والتحقق 5.3

 

اتحتملة مثل القي  املتطرفة وعدم استجابة  والتبايناتتفحص هذه العملية الفرعية البيانات لتحديد املشاكل واألخطاء  .82

وقد تت  هذه العملية الفرعية بشكل  ،العنصر وخطأ الترميز. ويمكن أن ُيشار إليها أيضا بعملية التحقق من صحة بيانات اإلدخال

 بترتيب محدد. وقد تقوم بوضا عالمة على  متكرر، للتحقق من صحة البيانات
ً
مقابل قواعد التحرير اتحددة مسبًقا، ويت  ذلك عادة

البيانات للفحص أو التحرير التلقائي أو اليدوي. ويمكن تطبيقها على البيانات من أي نوع من املصادر، قبل التكامل وبعده، وكذلك 

"، قد تظهر التشغيلكجنء من مرحلة " التحققوإسناد(. و ينما يت  التعامل ما )تحرير  5.4البيانات املسندة من العملية الفرعية 

لي املمارسة العملية جنًبا إلى جنب ما أنشطة اديما،   سيما بالنسبة لألنماط مثل التجميا بمساعدة جهاز  التحققبعض عناصر 

ادحاسوب. ولي حين أن هذه العملية الفرعية معنية بالكشف عن األخطاء الفعلية أو اتحتملة وتوطينها، فإن أي أنشطة تصحيح والتي 

غير فعلًيا لي البيانات، تت  لي العم
ُ
 )تحرير وإسناد(. 5.4لية الفرعية ت
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 8التحرير واالسناد 5.4

 

لي حال اعتبار البيانات غير صحيحة أو مفقودة أو غير موثوقة أو قديمة، فيمكن إدراج قي  جديدة أو إزالة البيانات  .83

لقيام بذلك، ويت  غالًبا القديمة لي هذه العملية الفرعية. ويغطي املصطلحان "التحرير وا سناد" مجموعة متنوعة من األساليب ل

 ما يلي:
ً
 باستخدام نهج قائ  على القواعد. وتتضمن ادخطوات اتحددة عادة

 

 تحديد ما إذا كان سيت  إضافة أو تغيير البيانات؛ •

 اختيار الطريقة التي سيت  استخدامها؛ •

 إضافة / تغيير قي  البيانات؛ •

 البيانات، واإلشارة إليها بأنه ت  تغييرها؛إعادة كتابة قي  البيانات اديديدة إلى مجموعة  •

 إنتاج البيانات الوصفية على عملية التحرير واإلسناد. •

 

 اشتقاق املتغيرات الجديدة والوحدات 5.5

 

 لي اتيموعة، ولكنها ضرورية لتحقيق التشتق هذه العملية الفرعية  .84
ً
بيانات عن املتغيرات ووحدات ل  يت  توفيرها علنا

اتخرجات املطلو ة. وتشتق هذه العملية الفرعية متغيرات جديدة من خالل تطبيق الصيغ ادحسابية على واحد أو أكثر من املتغيرات 

راضات نموذجية مختلفة. وقد تحتاج هذه العملية الفرعية إلى أن تكون املوجودة بالفعل لي مجموعة البيانات، أو من خالل تطبيق افت

بعض املتغيرات املشتقة قد تستند لي حد ذاتها إلى متغيرات مشتقة أخرى. لذلك من امله  التأكد من اشتقاق  إنمتكررة، حيث 

قسيمها لوحدات اديما، أو عن طريق طرق املتغيرات بالترتيب الصحيح. ويمكن اشتقاق وحدات جديدة من خالل تجميا البيانات أو ت

حيث تكون وحدات اديما عبارة عن أشخاص أو باألسر تقديرية أخرى مختلفة. وتشمل األمثلة على ذلك ا شتقاقات املتعلقة 

 م سسات حيث تكون وحدات التجميا وحدات قانونية.

 

 حساب األوزان  5.6

 

)تصمي   2.5وفًقا للمنهيية التي ت  انشاؤها لي العملية الفرعية  الوحدة تنش ئ هذه العملية الفرعية أوزاًنا لسيالت بيانات .85

لة للسكان املستهدفين )على سبيل  املعادية والتحليل(. فعلى سبيل املثال، يمكن استخدام األوزان لي البيانات "اإلجمالية" ديعلها ممث 

عدم ا ستجابة لي التعداد الكلي. لي حا ت أخرى، قد تحتاج  املثال املسوح أو مقاطا من بيانات املاسح الضوئي(، أو للتكييف ما

 املتغيرات إلى ترجيح ألغراض التسوية. وقد تشمل أيًضا تصحيح األوزان مل شرات القياس )مثل إجمالي عدد السكان املعروف(.

 

 حساب املجاميع 5.7

 

أو اتياميا ذات املستوى األدنى.  الفرديةتنش ئ هذه العملية الفرعية بيانات مجمعة وإجماليات تعداد السكان من البيانات  .86

وتتضمن جما البيانات للسيالت التي تشترك لي خصائص معينة )مثل تجميا البيانات حسب التصنيفات الديموغرافية أو 

)حساب األوزان(  شتقاق اتياميا  5.6 تت، وتطبيق األوزان من العملية الفرعيةوالتش، وتحديد مقاييس املتوسط اديغرافية(

                                                 
  UNECE Statistics Wikis- طوات والتدفقات المختلفة التي ينطوي عليها تحرير البيانات، يرجى االطالع على  لمزيد من التفاصيل حول الخ 8

)https://statswiki.unece.org/display/sde/GSDEMsatistical Data Editing Models (Generic St  

https://statswiki.unece.org/display/sde/GSDEMs
https://statswiki.unece.org/display/sde/GSDEMs
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 للتجميعاتاملناسبة. ولي حالة اتخرجات اإلحصائية التي تستخدم مسوح العينة، يمكن أيًضا حساب أخطاء أخذ العينات املقابلة 

 ذات الصلة لي هذه العملية الفرعية.

 

 لفات البيانات وضع الصيغة النهائية مل 5.8

 

 من  .87
ً
تجما هذه العملية الفرعية نتائج العمليات الفرعية األخرى خالل هذه املرحلة وينتج عنها ملف بيانات )يكون عادة

البيانات الكلية(، والذي ُيستخدم كمدخل ملرحلة "التحليل". ولي بعض األحيان قد يكون هذا امللف لي مرحلة متوسطة وليس ملفا 

 التي يتواجد بها ضغوطات زمنية قوية وشرط إلنتاج تقديرات أولية ونهائية. ا حصائيةما لتلك العمليات نهائًيا،   سي

 

 مرحلة التحليل

 

 
     

مرحلة التحليل وعملياتها الفرعية ( 9الشكل )  

 

لي هذه املرحلة، يت  إنتاج وفحص اتخرجات اإلحصائية بالتفصيل. وتشمل إعداد اتحتوى اإلحصائي )بما لي ذلك التعليقات  .88

واملالحظات التقنية وما إلى ذلك(، وضمان أن اتخرجات "مناسبة للغرض" قبل نشرها على املستخدمين. تشمل هذه املرحلة أيًضا 

تمكن اتحللين اإلحصائيين من فه  البيانات واإلحصاءات املنتجة. ويمكن استخدام مخرجات هذه  العمليات الفرعية واألنشطة التي

(. و النسبة "التصمي "املرحلة أيضا كمدخل للعمليات الفرعية األخرى )كأن نستخدم تحليل املصادر اديديدة كمدخل ملرحلة 

حلة لي كل تكرار. وتعتبر مرحلة "التحليل" والعمليات الفرعية مرحلة للمخرجات اإلحصائية التي يت  إنتاجها بانتظام، تحدث هذه املر 

 عامة ديميا اتخرجات اإلحصائية، بغض النظر عن كيفية التوصل ملصدر البيانات.

 

من اليسار إلى اليمين، وقد تحدث  ،(، وهي متتالية بشكل عام9تنقس  مرحلة "التحليل" إلى خمس عمليات فرعية )الشكل  .89

 ازي، ويمكن أن تكون متكررة. هذه العمليات الفرعية هي:أيًضا بالتو 

 

 إعداد مسودة املخرجات 6.1

 

ا نتهاء من ملفات البيانات( ) 5.8و)حساب اتياميا(  5.7 توضح هذه العملية الفرعية أن البيانات من العمليات الفرعية .90

  الفهارستحولت إلى مخرجات إحصائية مثل 
ً
ية غير على سبيل املثال ا تجاه والدورة واملكونات املوسم واإلحصاءات املعدلة موسميا

 ، وما إلى ذلك، باإلضافة إلى تسييل خصائص اديودة مثل معامالت التباين. ويمكن تضمين إعداداملنتظمة، ومقاييس الوصول 

ادخرائط ومخرجات نظ  املعلومات اديغرافية وادخدمات اديغرافية اإلحصائية للوصول بالقيمة إلى ادحد األقص ى والقدرة على تحليل 

 املعلومات اإلحصائية.

 

 

 

 مرحلة التحليل

 
6.2 

 التحقق من املخرجات

6.1  

إعداد مسودة 

 املخرجات 

6.3 

 تفسير وشرح املخرجات

6.4 

اقبة اإلفشاء   تطبيق مر

6.5 

املخرجاتاالنتهاء من   
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 التحقق من املخرجات  6.2

 

91.  
ُ
إلطار اديودة العام والتوقعات. نتجة، وفًقا هذه العملية الفرعية التي يقوم فيها اإلحصائيون بالتحقق من جودة اتخرجات امل

وتشمل هذه العملية الفرعية األنشطة املتعلقة بجما املعلومات ا ستخبارية، ما األثر التراكمي لبناء مجموعة من املعارف حول مجال 

بين التوقعات  اختالفد أي إحصائي محدد. ث  يت  تطبيق هذه املعرفة بعد ذلك على اتيموعة ادحالية ولي البيئة ادحالية لتحدي

 وللسماح بالتحليالت املعلوماتية املستنيرة. ويمكن أن تشمل أنشطة التحقق ما يلي: 

 

 . التحقق من أن التغطية السكانية ومعد ت ا ستجابة تت  وفقا للمطلوب •

 مقارنة اإلحصاءات بالدورات السابقة )إن أمكن(. •

 التحقق من وجود البيانات الوصفية ذات الصلة والباراداتا وم شرات اديودة وأنها متماشية ما التوقعات. •

 التحقق من ا تساق اديغرالي املكاني للبيانات. •

 مقارنة اإلحصاءات ما البيانات األخرى ذات الصلة )الداخلية وادخارجية(. •

 دراسة أوجه عدم ا تساق لي اإلحصاءات. •

 التحرير الكلي.اجراء  •

 التحقق من صحة اإلحصاءات مقارنة بالتوقعات ومعلومات اتيال. •

 

 تفسير وشرح املخرجات  6.3

 

تعتبر هذه العملية الفرعية املكان الذي يكتسب فيه اإلحصائيون على الفه  املتعمق للمخرجات. فه  يستخدمون هذا الفه   .92

اإلحصاءات التي تعكس توقعاته  األولية، وعرض اإلحصائيات من جميا  لتفسير اإلحصاءات وشرحها من خالل تقيي  مدى جودة

وجهات النظر باستخدام أدوات ووسائل مختلفة، وإجراء تحليالت إحصائية متعمقة مثل تحليل السالسل النمنية وتحليل القابلية 

وتحليل التباينات )التناقضات لي اإلحصائيات  للمقارنة وا تساق وتحليل املراجعة )تحليل الفروق بين التقديرات األولية واملنقحة(

 املثيلة( ... إدخ.

 

اقبة اإلفشاء )الخاصة بالبيانات(  6.4  تطبيق مر

 

التي سيت  نشرها مخالفة للقواعد املناسبة املتعلقة  تضمن هذه العملية الفرعية أ  تكون البيانات والبيانات الوصفية .93

)تصمي  املعادية  2.5بالسرية وفًقا لسياسات وقواعد امل سسة، أو ملنهيية العملية اتحددة التي ت  إنشاؤها لي العملية الفرعية 

خفاء هوية البيانات أو اضطرابها األولي والثانوي، وكذلك تطبيق تقنيات إ اإلفصاحوالتحليل(. وقد تشتمل على عمليات التحقق من 

اإلحصائي باختالف أنواع اتخرجات. على سبيل املثال، سيكون  اإلفصاح التحك  ليوفحص اتخرجات. وقد تختلف درجة وطريقة 

ية لألغراض البحثية مختلًفا عن ذلك ادخاص باديداول املنشورة أو اتخرجات النهائ الفرديةالنهج املستخدم تيموعات البيانات 

 .لإلحصاءات اديغرافية املكانية أو التصورات على ادخرائط

 

 االنتهاء من املخرجات  6.5

 

تضمن هذه العملية الفرعية أن اإلحصاءات واملعلومات املرتبطة بها مناسبة للغرض وتصل إلى مستوى اديودة املطلوب  .94

 و التالي فهي جاهنة لالستخدام. وتشمل:
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 استكمال فحوصات ا تساق. •

 تحديد مستوى النشر وتطبيق التحذيرات. •

والتعليقات واملالحظات الفنية وامللخصات وتدابير عدم اليقين وأي مات الداعمة، بما لي ذلك التفسيرات جما املعلو  •

 بيانات وصفية ضرورية أخرى 

 إصدار الوثائق الداخلية الداعمة. •

 إجراء مناقشة ما قبل النشر ما خبراء متخصصين داخليين. •

 اتخرجات اإلحصائية لي البلدان التي تنشر بعدة لغات. ترجمة •

 اعتماد اتحتوى اإلحصائي للنشر. •

 

 النشرمرحلة 

 

 
     

( مرحلة النشر وعملياتها الفرعية 10الشكل )  

 

تدير هذه املرحلة عملية نشر املنتجات اإلحصائية للمستخدمين. وهي تشمل جميا األنشطة املتعلقة بتجميا وإطالق  .95

من القنوات. تدع  هذه األنشطة املستخدمين للوصول إلى املنتجات الصادرة مجموعة من املنتجات الثابتة والديناميكية عبر حنمة 

 عن املنظمة اإلحصائية واستخدامها. بالنسبة للمنتجات اإلحصائية التي يت  انتاجها بانتظام، تحدث هذه املرحلة لي كل تكرار.

 

من اليسار إلى اليمين، وقد بشكل عام،  ، والتي تكون متتابعة(10تنقس  مرحلة "النشر" إلى خمس عمليات فرعية )الشكل  .96

 تحدث أيًضا بالتوازي، وقد تكون بشكل متكرر. هذه العمليات الفرعية هي:

 

 تحديث أنظمة املخرجات  7.1

 

تدير هذه العملية الفرعية تحديث األنظمة )كقواعد البيانات( حيث يت  تخنين البيانات والبيانات الوصفية ادياهنة  .97

 النشر، بما لي ذلك:ألغراض 

 

 تنسيق وتجهيز البيانات والبيانات الوصفية لوضعها لي قواعد بيانات اتخرجات؛ •

 تحميل البيانات والبيانات الوصفية لي قواعد بيانات اتخرجات؛ •

 ضمان ر ط البيانات بالبيانات الوصفية املتعلقة بها. •

 

البيانات الوصفية لي املراحل األولى، ولكن هذه العملية الفرعية تتضمن ومن املفضل غالبا أن يت  تنسيق وتحميل ور ط  .98

 فحًصا نهائًيا للتأكد من أن جميا البيانات الوصفية الضرورية لي مكانها جاهنة للنشر.

 

 مرحلة النشر

 
7.2 

 انتاج منتجات النشر 

7.1 

 تحديث أنظمة املخرجات

7.3 

 إدارة عملية منتجات النشر

7.4 

 ترويج منتجات النشر

7.5 

إدارة عملية دعم مستخدمي 

 البيانات 
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 النشرمنتجات انتاج  7.2

 

)تصمي  اتخرجات(،  2.1تقوم هذه العملية الفرعية بإنتاج منتجات النشر، كما ت  تصميمها مسبًقا لي العملية الفرعية  .99

لتلبية احتياجات املستخدم. وقد تشمل املنشورات املطبوعة والنشرات الصحفية واملواقا اإللكترونية. ويمكن أن تتخذ املنتجات 

 عديدة بما لي ذلك الرسوم
ً

ذات ا ستخدام العام والبيانات  الفرديةات التفاعلية واديداول وادخرائط ومجموعات البيانات أشكا 

 املفتوحة املترابطة وامللفات القابلة للتنزيل. تشمل ادخطوات النموذجية ما يلي:

 

 إعداد مكونات املنتج )نصوص توضيحية، جداول، مخططات، خرائط، تقارير اديودة ... إدخ(؛ •

 نات لي املنتجات؛تجميا املكو  •

 تحرير املنتجات والتأكد من مطابقتها ملعايير النشر. •

 

 منتجات النشر  عمليةإدارة  7.3

 

تضمن هذه العملية الفرعية أن جميا عناصر اإلصدار لي نصابها بما لي ذلك إدارة توقيت اإلصدار. وتتضمن إحاطات  .100

ترتيبات ما قبل اإلصدار للمحذورات. وتشمل أيًضا توفير املنتجات للمشتركين، عات محددة كالصحافة أو الوزراء، باإلضافة إلى تيمو 

بل مجموعات املستخدمين املصرح له  كالباحثين. وإدارة الوصول إلى البيانات السري  ة من ق 

 

ولي بعض األحيان قد تحتاج املنظمة إلى سحب أحد املنتجات، على سبيل املثال إذا ت  اكتشاف خطأ ما ويت  تضمين هذا أيًضا ضمن 

 .هذه العملية الفرعية

 

  ملنتجات النشر الترويج  7.4

 

و اعتبار أن التسويق عملية شاملة بشكل عام، فإن هذه العملية الفرعية تتعلق بالترويج الفعال للمنتجات اإلحصائية التي  .101

إحصائية محددة، حتى تصل إلى أوسا جمهور ممكن. وتتضمن هذه العملية استخدام أدوات إدارة  أعماليت  إنتاجها لي عملية 

ملنتجات اتحتملين بشكل أفضل، باإلضافة إلى استخدام وسائل كاملواقا ا لكترونية عالقات العمالء،  ستهداف مستخدمي ا

 و"الويكي" واملدونات لتسهيل عملية توصيل املعلومات اإلحصائية إلى املستخدمين.

 

 عملية دعم مستخدمي البيانات إدارة  7.5

 

على ادخدمات )مثل الدخول على البيانات  تضمن هذه العملية الفرعية أن استفسارات املستخدمين وطلباته  للحصول  .102

 الدقيقة( يت  تسييلها، وتقدي  الردود عليها خالل املواعيد النهائية املتفق عليها. وينبغي مراجعة هذه ا ستفسارات والطلبات بانتظام

أو املتغيرة. ويمكن أيًضا لتوفير مدخالت لعملية إدارة اديودة الشاملة، حيث يمكن أن تشير إلى احتياجات املستخدمين اديديدة 

"، والتي يت  إتاحتها املتكررة والشائعةاستخدام الردود على طلبات املستخدمين مللء قاعدة بيانات معرفية أو صفحة "األسئلة 

ية أيًضا لليمهور، و التالي تقليل عبء الرد على الطلبات املتكررة و/أو املماثلة من املستخدمين ادخارجيين. تشمل هذه العملية الفرع

 إدارة الدع  املقدم إلى أي منظمات شريكة معنية بنشر املنتجات.
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 مرحلة التقييم 

 

 
   

( مرحلة التقيي  وعملياتها الفرعية 11شكل )ال  

 

حصائية، على عكس العملية الشاملة األكثر عمومية إلدارة اديودة اإل  األعمالتدير هذه املرحلة تقيي  حالة معينة من عملية  .103

أيًضا إجراؤها بشكل (. ويمكن أن تحدث لي نهاية العملية، ولكن يمكن الشمول  اإلحصائية املوضحة لي القس  السادس )عمليات

تشمل تقيي  نجاح حالة مستمر أثناء عملية اإلنتاج اإلحصائي. وهي تعتمد على املدخالت التي ت  جمعها خالل املراحل اتختلفة. و 

اإلحصائية، وا عتماد على مجموعة من املدخالت الكمية والنوعية، وتحديد التحسينات اتحتملة وترتيبها  األعمالعملية معينة من 

 حسب األولوية.

 

وفيما يتعلق باتخرجات اإلحصائية التي يت  إنتاجها بانتظام، يجب إجراء التقيي ، على األقل نظريا، لكل تكرار، وتحديد ما  .104

بعض ادحا ت،   سيما  إذا كان يجب إجراء تكرارات مستقبلية، وإن كان كذلك، ما إذا كان ينبغي تنفيذ أي تحسينات. وما ذلك، ففي

اإلحصائية املنتظمة والراسخة، قد   يت  إجراء التقيي  رسمًيا لكل تكرار. ولي مثل هذه ادحا ت، يمكن  األعمالعمليات ل بالنسبة

ة النظر إلى هذه املرحلة على أنها توفر القرار بشأن ما إذا كان يجب أن يبدأ التكرار التالي من مرحلة "تحديد ا حتياجات"، أو من مرحل

 رحلة "اديما"(. حقة )غالًبا م

 

(، وهي متتالية بشكل عام، من اليسار إلى اليمين، ولكن يمكن 11تنقس  مرحلة "التقيي " إلى ثالث عمليات فرعية )الشكل  .105

 بالتوازي، ويمكن أن تكون متكررة. هذه العمليات الفرعية هي:
ً
 أن تحدث أيضا

 

 جمع مدخالت التقييم 8.1

 

التقيي  لي أي مرحلة أو عملية فرعية أخرى. وقد تأخذ أشكا  عدة، بما لي ذلك أراء املستخدمين، يمكن إنتاج أدوات/مواد  .106

والبيانات الوصفية للعملية )باراداتا(، ومقاييس النظام، واقتراحات املوظفين. وقد تشكل التقارير تقدم ُمحرز مقابل خطة العمل 

قييمات التكرارات الالحقة. وتقوم هذه العملية الفرعية بتجميا كل هذه املدخالت املتفق عليها خالل التكرار السابق أيًضا مدخال لت

وتصنيف م شرات اديودة وجعلها متاحة للشخص أو الفريق القائ  على عملية التقيي . وقد يت  جما بعض مواد التقيي  تلقائيا 

ل اديودة )انظر إدارة اديودة لي القس  السادس(. وقد يحدث هذا بشكل مستمر طوال العملية بأكملها، كما هو محدد لي إطار عم

من ناحية أخرى، ولتقيي  عمليات معينة، قد يكون من الضروري القيام بأنشطة محددة مثل املسوح الصغيرة، )كمسوح ما بعد 

 التعداد، ودراسات إعادة املقابلة، ومسح حول فعالية النشر(.

 

 إجراء التقييم 8.2

 

ة بتحليل مدخالت التقيي ، ومقارنتها بنتائج املرجعية املتوقعة/املستهدفة )عند توفرها(، وتجميعها تقوم هذه العملية الفرعي .107

ريقة لي تقرير التقيي  أو لوحة التحك . ويمكن أن يت  التقيي  لي نهاية العملية برمتها )التقيي  الالحق( ألنشطة مختارة أثناء تنفيذها بط

جودة بإصالحات سريعة أو تحسين مستمر. وينبغي أن يشير التقرير الناتج إلى أي مشكالت  مستمرة، أو طوال العملية، مما يسمح

 مرحلة التقييم

 
8.1 

 جمع مدخالت التقييم 

8.2 

 اجراء التقييم

8.3 

 االتفاق على خطة عمل 
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اإلحصائية، باإلضافة إلى إلقاء الضوء على أي انحراف لي مقاييس األداء عن القي  املتوقعة،  األعمالعملية خاصة بهذا التكرار ل

لهذه التوصيات أن تغطي التغييرات لي أي مرحلة أو عملية فرعية  وينبغي تقدي  توصيات للتغييرات إذا كان ذلك مناسًبا. ويمكن

 للتكرارات املستقبلية للعملية، أو قد تشير إلى عدم تكرار العملية.

 

 على خطة عمل االتفاق 8.3

 

كما تشمل هذه العملية الفرعية السلطة الالزمة  تخاذ القرار لتشكيل خطة عمل واعتمادها استنادا إلى تقرير التقيي .  .108

 ينبغي النظر لي آلية لرصد تأثير تلك اإلجراءات، والتي بدورها قد توفر مدخال لتقييمات التكرارات املستقبلية للعملية.
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 .
ً
 عمليات الشمول سادسا

 

العديد من عمليات الشمول التي يت  تطبيقها خالل مراحل ب (GSBPM)رف النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية تعي .109

. ويرد لي هذ القس  منيد من الثانياإلنتاج وعبر عمليات األعمال اإلحصائية. وقد ت  سرد بعض هذه العمليات الشاملة لي القس  

 التفصيل لشرح عمليات إدارة اديودة وإدارة البيانات الوصفية وإدارة البيانات.

 

 
 

تتعلق اديودة باملنظمات واملنتجات واملصادر والعمليات. ولي إطار العمل ادحالي، تشير عملية إدارة اديودة الشاملة إلى  .110

جودة املنتج والعملية. ويت  اعتبار اديودة على املستوى امل سس ي )مثل اعتماد سياسة اديودة أو إطار ضمان اديودة( لي النموذج 

 .(GAMSO)صائية العام ألنشطة املنظمات اإلح

 

إن الهدف الرئيس ي إلدارة اديودة لي عملية األعمال اإلحصائية يتمثل لي فه  وإدارة جودة املصادر والعمليات واملنتجات  .111

: "وهي درجة ISO 9000-2015اإلحصائية. وهناك اتفاقية عامة بين املنظمات اإلحصائية على أنه ينبغي تحديد اديودة وفًقا ملعيار 

 ا، و التالي فإن اديودة مفهوم معقد ومتعدد األوجه، وعادة ما يت  تحديده9وعة من ادخصائص املتأصلة للمتطلبات"استيفاء مجم

من حيث عدة أبعاد لها. وتعتمد أبعاد اديودة التي تعتبر األكثر أهمية على وجهات نظر املستخدم واحتياجاته وأولوياته، والتي تتنوع 

 بين العمليات و ين مجموعات املستخدمين.

 

حصائي. وترتبط نموذج إجراءات العمل ا  جميا مراحل ومن أجل تحسين اديودة، ينبغي أن تكون إدارة اديودة موجودة لي  .112

ا وثيًقا بمرحلة "التقيي "، وما ذلك، فإن إدارة اديودة لها نطاق أعمق وأوسا. وكما هو ادحال لي تقيي  تكرارات العملية، فمن 
ً
ارتباط

  هذا الضروري أيًضا تقيي  املراحل املنفصلة والعمليات الفرعية، من الناحية املثالية، لي كل مرة يت  تطبيقها، ولكن على األقل يت

وفًقا ديدول زمني متفق عليه. وتعد البيانات الوصفية الناتجة عن العمليات الفرعية اتختلفة أيًضا ذات أهمية كمدخل إلدارة جودة 

 ، أو عبر العديد من العمليات التي تستخدم مكونات مشتركة.ق هذه التقييمات ضمن عملية محددةالعملية. ويمكن تطبي

 

مجموعة إجراءات مراقبة اديودة دورا أساسيا لي إدارة اديودة، على املستوى الذي ينبغي تنفيذه ضمن باإلضافة إلى ذلك، تلعب 

 العمليات الفرعية ملنا ورصد األخطاء ومصادر اتخاطر. ويجب توثيق هذه اإلجراءات، ويمكن استخدامها إلعداد تقارير اديودة.

 

 مختلفة وتقدم نتائج مختلفة  وعادة ما تشير إدارة اديودة داخل املنظمة إلى إطار .113
ً
محدد من اديودة، و التالي قد تتخذ أشكا 

حين  ولييعنز تعدد األطر ادحالية لليودة من أهمية املقارنة املرجعية ومناهج استعراض األقران للتقيي . و داخل املنظمات اتختلفة. 

كل عملية إحصائية، إ  أنه يجب استخدامها بطريقة منهيية  أنه من اتحتمل أ  تكون هذه األساليب مجدية لي كل تكرار لكل جنء من

 .10وفًقا لدجدول زمني محدد مسبًقا يسمح بمراجعة جميا األجناء الرئيسية للعملية خالل فترة زمنية محددة

 

ويمكن النظر أيضا لي توسيا نطاق تطبيق العملية الشاملة إلدارة اديودة، ولي تقيي  مجموعات عمليات األعمال  .114

 حصائية، من أجل تحديد ا زدواجية اتحتملة أو الثغرات.اإل 

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

Standardization 
10 A suitable global framework is the National Quality Assurance Framework developed by a global expert group 

under the United Nations Statistical Commission (http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx) 

 إدارة الجودة

http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspx
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ت دي جميا التقييمات إلى ما يعرف بالتغذية الرجعية )املقترحات( والتي ينبغي استخدامها لتحسين العملية أو املرحلة أو  .115

 والتعل  امل سس ي.العملية الفرعية ذات الصلة، ويت  إنشاء حلقة نوعية تعنز من نهج التحسينات املستمرة 

 

 
 

 

 
 

 

   

( حلقة اديودة12الشكل )  

 

 تشمل أمثلة أنشطة إدارة اديودة ما يلي: .116

 

 تقيي  اتخاطر وتنفيذ معاديات اتخاطر لضمان اديودة املالئمة للغرض. •

 وضا معايير اديودة  ستخدامها لي العملية. •

 العملية ومراقبة ا متثال.وضا أهداف جودة  •

 طلب آراء املستخدمين وتحليلها. •

 مراجعة العمليات وتوثيق الدروس املستفادة. •

 فحص البيانات الوصفية للعملية وم شرات اديودة. •

 التدقيق الداخلي أو ادخارهي على العملية. •

 

لى قائمة مقترحة مل شرات اديودة تدع  م شرات اديودة عملية إدارة اديودة ذات التوجه للعمليات. ويمكن العثور ع .117

للمراحل والعمليات الفرعية ادخاصة بالنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية وكذلك اديودة الشاملة وعمليات إدارة البيانات 

ات الوصفية لي "م شرات اديودة للنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية ولإلحصاءات املستمدة من املسوح ومصادر البيان

 . ويمكن استخدام هذه امل شرات كقائمة مراجعة لتحديد الثغرات و / أو ازدواجية العمل لي املنظمة.11اإلدارية

 

 
 

118.  
ً
 هام تلعب البيانات الوصفية دورا

ً
ويجب إدارتها على مستوى تشغيلي لي إطار عملية اإلنتاج اإلحصائي. وعندما يت  النظر لي  ا

جوانب إدارة البيانات الوصفية على مستوى امل سسة أو املستوى ا ستراتيجي )فهناك مثال أنظمة بيانات وصفية ت ثر على أجناء كبيرة 

 مل النموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية.من نظام اإلنتاج(، يجب أخذها بعين ا عتبار لي إطار ع

                                                 
11 UNECE Statistics Wikis - Quality Indicators for the GSBPM 

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

 خطط

 

 حسن

 

 نفذ

 

 قيم

 

 إدارة البيانات الوصفية
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اإلحصائية. فالبيانات الوصفية  األعمالتعد اإلدارة ادييدة للبيانات الوصفية ضرورية من أجل التشغيل الفعال لعمليات  .119

حصائية أخرى. ولي موجودة لي كل مرحلة، سواء ت  إنشاؤها أو تحديثها أو ترحيلها من مرحلة سابقة أو إعادة استخدامها من عملية إ

سياق هذا النموذج، يت  التركيز لي عملية اإلدارة الشاملة البيانات الوصفية على إنشاء / مراجعة وتحديث واستخدام وأرشفة البيانات 

الوصفية اإلحصائية، على الرغ  من أن البيانات الوصفية عن مختلف العمليات الفرعية هي نفسها ذات أهمية أيًضا، بما لي ذلك 

ُمدخل إلدارة اديودة. ويتمثل التحدي الرئيس ي لي ضمان التقاط هذه البيانات الوصفية لي أقرب وقت ممكن، وتخنينها ونقلها من ك

وأنظمة إدارة البيانات الوصفية محوري لتشغيل  استراتيجيةمرحلة إلى أخرى جنًبا إلى جنب ما البيانات التي تعود إليها. لذلك، تعد 

 تسهيل ذلك من خالل النموذج العام للمعلومات اإلحصائية. هذا النموذج، ويمكن

 

ُيتيح أوصاف عامة لتعريف وإدارة و هو إطار مرجعي للمعلومات،  (GSIM)إن النموذج العام للمعلومات اإلحصائية  .120

واستخدام البيانات والبيانات الوصفية لي جميا مراحل عملية اإلنتاج اإلحصائي. كما أن النموذج العام للمعلومات اإلحصائية 

(GSIM)  فريد يدع  نهًيا متسًقا للبيانات الوصفية، ُمسهال بذلك دورها األساس ي، أي أن البيانات الوصفية يجب أن تحدد بشكل

 املعلومات والعمليات لي نظام املعلومات اإلحصائي. عناصرورسمي اتحتوى والروابط بين 

 

( املبادئ الستة عشر األساسية التالية إلدارة البيانات الوصفية، والتي METISالوصفية )ويحدد اإلطار املشترك للبيانات  .121

 خذ لي ا عتبار عند تصمي  وتنفيذ نظام البيانات الوصفية اإلحصائية. يت  تغطيتها لي عملية إدارة البيانات الوصفية الشاملة، وأن 
ُ
 ت

 

 :يت  تقدي  املبادئ لي أربا مجموعات

 

 

 

 

التعامل ما البيانات 

 الوصفية

نموذج اليقوم بإدارة البيانات الوصفية ما التركيز على : نموذج عملية األعمال اإلحصائية -1

 .العمل ا حصائيلعملية  الشامل

البيانات  إن .جعل البيانات الوصفية نشطة إلى أقص ى حد ممكن: فّعال وليس سلبي -2

والتعامل معها يضمن أن . تقود العمليات واإلجراءات األخرى التي هي  الفعالةالوصفية 

 تكون دقيقة ومحدثة.

لتكامل تحقيق ااستخدام البيانات الوصفية حيثما أمكن ل إعادة: إعادة ا ستخدام -3

. الكفاءةتتعلق بذلك ألسباب اإلحصائي وك
ً
 أيضا

  .لبيانات الوصفيةمن ا( اإلصدارات القديمة) على تاريخ ادحفاظ: اإلصدارات -4

 

 

مس ول البيانات 

 الوصفية

املتعلقة بكل عنصر من ( سير العمل)لعملية التسييل  تأكد من التوثيق ادييد: التسييل -1

عناصر البيانات الوصفية، بحيث يكون هناك تحديد واضح للملكية وحالة التوافق وتاريخ 

 التشغيل ... ادخ. 

عنصر من  لكل"( سلطة تسييل)" احرص على وجود مصدر موثوق وحيد: مصدر وحيد -2

 عناصر البيانات الوصفية.

األخطاء عن طريق اإلدخال ملرة واحدة والتحديث لي من تقليل ال: واحدتحديث  /إدخال  -3

 مكان واحد 

ويوافق عليها بإحكام  تأكد من أن ا ختالفات عن املعايير تت  إدارتهاال: املعاييرتفاوتات  -4

 .وأنها موثوقة وظاهرة للعيان
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العالقة 

بالدورة/العمليات 

 اإلحصائية:

 

لي  األعمالعمليات نات الوصفية جنًءا   يتجنأ من جعل العمل املتعلق بالبيا: النزاهة -1

 امل سسة. 

تأكد من أن البيانات الوصفية املقدمة إلى املستخدمين : مطابقة البيانات الوصفية -2

عملية العمل أو التي ت  إنشاؤها أثناء  النهائيين تطابق البيانات الوصفية التي وجهت

 العملية.

جنًبا إلى )ت الوصفية ما العمليات اإلحصائية لتدفق البيانا ضا وصفا: وصف التدفق -3

 (. األعمالجنب ما تدفق البيانات وتسلسل منطق 

البيانات الوصفية من مصدرها، ويفضل أن يكون  على ادحصول : ا لتقاط من املصدر -4

 قائًيا كمنتج ثانوي لعمليات أخرى. تل

العمليات املعتمدة على  إلبالغ استخدامهاو لبيانات الوصفية تبادل ا: التبادل وا ستخدام -5

ويجب أن تستند البنية التحتية لتبادل البيانات والبيانات . البشري  والتفسير ادحاسب

 .XMLقياسية، مثل ، ما اختيار لغات تبادل مترابطةغير الوصفية املتعلقة بها إلى مكونات 

 املستخدمون 

 

ديميا عمليات البيانات تأكد من تحديد املستخدمين بوضوح : تحديد املستخدمين -1

 . الوصفية، وأن جميا عمليات التقاط البيانات الوصفية ستضيف إليه  شيئا ذو قيمة

يت  التعرف على تباين البيانات الوصفية، وهناك وجهات نظر مختلفة : تنسيقات مختلفة -2

فيحتاج املستخدمون اتختلفون إلى . بياناتاتختلفة لل ا ستخداماتتتوافق ما 

تأخذ البيانات الوصفية أشكا  مختلفة اعتماًدا على و . مختلفة من التفاصيل مستويات

 من أجلها ت  إنتاجها واستخدامها. العمليات واألهداف التي

وقابلة لالستخدام لي سياق احتياجات  بيسرتأكد من أن البيانات الوصفية متاحة : التوفر -3

 (.و خارجًياسواء كان مستخدًما داخلًيا أ) املستخدمين للمعلومات

 

 
 

تعد إدارة البيانات ضرورية حيث يت  إنتاج البيانات ضمن العديد من األنشطة لي عملية األعمال اإلحصائية وتعد هذه  .122

قابليتها لالستخدام استخدام البيانات بشكل مناسب و البيانات هي اتخرجات الرئيسية. فالهدف الرئيس ي إلدارة البيانات هو ضمان 

 
ُ
طة مثل تخطيط وتقيي  عمليات إدارة البيانات باإلضافة إلى إنشاء وتنفيذ العمليات املتعلقة بجما أنشغطي طوال دورة حياتها، حيث ت

 البيانات وتنظيمها واستخدامها وحمايتها وحفظها والتخلص منها.

 

ا وثيًقا باستخدام البيانات، والتي ترتبط بدورها بعملية األعمال اإلحصائي .123
ً
ة حيث يت  وترتبط كيفية إدارة البيانات ارتباط

 إنشاء البيانات. ويجب تحديد كل من البيانات والعمليات التي يت  إنشاؤها فيها بشكل جيد من أجل ضمان اإلدارة السليمة للبيانات.

 

 تشمل أمثلة أنشطة إدارة البيانات ما يلي: .124

 

 إنشاء هيكل حوكمة وتحديد مس وليات اإلشراف على البيانات. •

 ومجموعات البيانات املرتبطة بها، وتدفق البيانات من خالل عملية األعمال اإلحصائية.تصمي  هياكل البيانات  •

 تحديد قاعدة البيانات )املستودعات( لتخنين البيانات وإدارة قاعدة البيانات. •

 إدارة البيانات
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 أو حسب أي تصنيف مطلوب آخر(  بها توثيق البيانات )كتسييلها وجردها، وتصنيفها حسب اتحتوى، وا حتفاظ •

 فترات ا حتفاظ بالبيانات.تحديد  •

 تأمين البيانات ضد الوصول إليها وا ستخدام غير املصرح به. •

 حماية البيانات من التغير التكنولوهي وتدهور الوسائط املادية وتلف البيانات. •

 إجراء فحوصات سالمة البيانات )مثل الفحوصات الدورية التي توفر ضمانات حول دقة واتساق البيانات على مدار •

 دورة حياتها بالكامل( 

 القيام بأنشطة التخلص من البيانات بمجرد انتهاء فترة ا حتفاظ بها. •

 

: استخدامات أخرى للنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية 
ً

 (GSBPM)سابعا

 

النموذج هو توفير أساس للمنظمات اإلحصائية  عتماد مصطلحات موحدة للمناقشات بشأن  هذاإن الهدف الرئيس ي من  .125

بصورة متزايدة لي العديد من  يستخدمتطوير أنظمة البيانات الوصفية والعمليات اإلحصائية. وما ذلك، وما تطور النموذج، أصبح 

ت الرسمية. ويوجد العديد من الصفحات/األوراق التي األغراض األخرى، وعلى وجه ادخصوص، تلك املتعلقة بتحديث اإلحصاءا

. وتهدف القائمة أدناه إلى تسليط 12UNECE wikiplatformتصف ا ستخدامات الفعلية واتحتملة لدهذا النموذج على مواقا ويكي 

 سة العملية.الضوء على بعض ا ستخدامات ادحالية للنموذج، وطرح املنيد من األفكار حول كيفية استخدامه لي املمار 

 

 لتنظي   -توفير هيكل لتوثيق العمليات اإلحصائية  •
ً

يمكن أن يوفر النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية هيكال

 وتحديد املمارسات ادييدة؛  التوحيد القياس يوتخنين الوثائق داخل املنظمة، وتعنين 

ل اإلحصائية مكونات العمليات يحدد النموذج العام إلجراءات العم -تسهيل تبادل املناهج والبرامج اإلحصائية  •

اإلحصائية بطريقة تشييا ليس فقط مشاركة أدوات البرامج واملناهج بين عمليات األعمال اإلحصائية، بل تسهل أيًضا 

 املشاركة بين املنظمات اإلحصائية اتختلفة التي تطبق النموذج؛ 

لفة لعملية اإلنتاج اإلحصائي. فعلى سبيل املثال، وصف املعايير املستخدمة أو التي يمكن استخدامها لي املراحل اتخت •

من دليل املستخدم كيفية تطبيق هذا  13SDMX 2.1من ادخاص بتبادل البيانات والبيانات الوصفية  2يوضح امللحق 

 التبادل لي العمل اإلحصائي لي سياق نموذج عملية األعمال؛

، فمن الضروري توحيد إذا  -توفير إطار عمل لتقيي  جودة العملية وتحسينها  •
ً
كان نهج قياس تقيي  جودة العملية ناجحا

 معايير العمليات قدر املستطاع. ويوفر النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية آلية لتسهيل ذلك؛

 استنادا إلى النقطة السابقة، يمكن أن يساعد اإلطار -لعمل على البيانات الوصفية واديودة اإلحصائية تكامل أفضل ل •

املشترك الذي يوفره النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية على تكامل العمل الدولي بشأن البيانات الوصفية 

اإلحصائية ما العمل املتعلق بجودة البيانات من خالل توفير إطار عمل مشترك ومصطلحات مشتركة لوصف عمليات 

 العمل اإلحصائية؛

يمكن ر ط املعايير املنهيية باملرحلة )املراحل( أو العملية )العمليات(  -املنهيية تقدي  النموذج األساس ي ألطر املعايير  •

النموذج العام إلجراءات العمل  معتمد على الفرعية ذات الصلة، ويمكن بعد ذلك تصنيفها وتخنينها لي هيكل

 اإلحصائية؛

لها بالر ط بنموذج عملية األعمال  تطوير مستودع نموذج عملية األعمال لتخنين مخرجات نمذجة العملية، والسماح •

 اإلحصائية؛

                                                 
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) 

http://sdmx.org/index.php?page_id=38
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توفير نموذج أساس ي لتصمي  إطار تدريبي ومجموعة من املصطلحات القياسية لوصف املهارات وادخبرات الالزمة لي  •

 عملية اإلنتاج اإلحصائي؛

دير تكاليف أجناء يمكن استخدام النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية كأساس لتق -قياس التكاليف التشغيلية  •

مختلفة من عمليات العمل اإلحصائية مما يساعد على استهداف أنشطة التحديث لتحسين كفاءة أجناء العملية األكثر 

 تكلفة؛

بالرجوع إلى النقطة السابقة املتعلقة بالتكاليف، يمكن أيًضا استخدام النموذج العام إلجراءات  –قياس أداء النظام  •

د املكونات التي   تعمل بكفاءة، أو التي تكرر بعضها البعض دون ضرورة، أو التي تتطلب العمل اإلحصائية لتحدي

 ا ستبدال. و املثل، يمكنه تحديد الثغرات التي ينبغي من أجلها تطوير مكونات جديدة؛

ات اديغرافية املكانية( توفير أداة ملواءمة عمليات األعمال ملقدمي البيانات غير اإلحصائية )مثل البيانات اإلدارية والبيان •

 وتسهيل ا تصال بين اإلحصائيين وادخبراء من اتيا ت األخرى وتنسيق املصطلحات ذات الصلة؛

 املعرفة التقنية بشكل منهجي من خالل الرجوع إلى تفاصيل كل مرحلة؛القدرات و ناء توفير أداة لبناء  •

 توفير أداة لتطوير/مراجعة التصنيفات اإلحصائية. •

 

 قائمة املختصرات   –ملحق 

API  واجهة برمجة التطبيقاتAPI 

GAMSO 
النموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية: إطار مرجعي يصف ويحدد األنشطة التي تت  داخل 

 منظمة إحصائية نموذجية. 

GIS  نظام املعلومات اديغرافيةGIS 

GPS  النظام العاملي لتحديد املواقاGPS 

GSBPM 
العمل  إجراءات: أداة مرنة لوصف وتحديد مجموعة من النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية

 الالزمة إلنتاج اإلحصاءات الرسمية.

GSIM 
النموذج العام للمعلومات اإلحصائية: إطار مرجعي للمعلومات، ُيتيح أوصاف عامة لتعريف وإدارة 

 اإلنتاج اإلحصائي. إجراءات لي جميا مراحل الوصفيةاستخدام البيانات والبيانات و 

HLG-MOS  .الفريق الرفيا املستوى لتحديث اإلحصاءات الرسمية 

ICT  تكنلوجيا املعلومات وا تصال(ICT) 

METIS  اإلحصائية مل تمر ا حصائيين األورو يين. الوصفية"ا س  التجاري" للعمل على البيانات 

OECD .منظمة التعاون ا قتصادي والتنمية 

SDMX 

  الوصفيةتبادل البيانات 
ً
وا حصائية: مجموعة من املعايير الفنية واإلرشادات املوجهة للمحتوى، جنبا

البيانات  إلى جنب ما بنية تكنلوجيا املعلومات واألدوات،  ستخدامها لي التبادل الفعال وتشارك

 .الوصفيةاإلحصائية والبيانات 

UNECE دينة األم  املتحدة ا قتصادية ألورو ا 

XML 
ّعرف 

ُ
 على حد هي لغة ت

ً
 وآليا

ً
مجموعة من القواعد لترميز الوثائق لي شكل يمكن معه قراءتها بشريا

 سواء.

 

  


