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تقديم عام للمنهجية. 1



تقديم عام للمنهجية

مصدر اإلشكالية  

o ت والبيانات الكبيرة والبيانات المفتوحة، أصبحجوجلفي عصر

وفرها الوكاالت  اإلحصائية تخشى أن تصير متجاوزة والمعلومات التي ت

ال تلبي طلبات مختلف المستعملين 

oالتقليدي الطلب على البيانات اإلحصائية في تزايد واإلنتاج اإلحصائي

بطيء نسبيا، وجد مكلف

oلرسمية ال الميزانيات تتقلص ومستوى المتطلبات القانونية للبيانات ا

يتغير



تقديم عام للمنهجية

معالجة اإلشكالية

o شكلت مجموعة رفيعة المستوى(HLG)

o مصادر جديدة للبياناتاستعمال

للسجالت اإلداريةأكثراستعمال •

(BIG-DATA)” البيانات الكبيرة"لـدراسة االستخدامات الممكنة •



- Big Data -

تقديم عام للمنهجية



تقديم عام للمنهجية



تقديم عام للمنهجية

معالجة اإلشكالية

o البرامج المعلوماتية تقاسم

مع التركيز على توحيد خدمات هذه البرامج•

وهندستها وتصميمها•

oتحديث اإلنتاج اإلحصائي

CSPAاستنادا على نماذج معيارية • GSIM GSBPM DDI SDMX 

الحرص على االبتعاد عن اإلحصاءات اليدوية التقليدية •

META-DATAالتركيز على عمليات البيانات التعريفية •



Fundamental 

Principles of 

Official Statistics

2014

تقديم عام للمنهجية
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تقديم عام للمنهجية

معالجة اإلشكالية



تقديم عام للمنهجية

ماهي هذه المنهجية ؟
o كة اإلحصائية باعتماد مصطلحات مشترجهزةلأليسمح إطار معياري

ئية واالتفاق على الوصف التفصيلي لدورة حياة العملية اإلحصا

oإنتاج لجميع مراحلتتبع شامل ومتناسق مقترحة ترمي الى  سيرورة

الى  المعلومة اإلحصائية انطالقا من مرحلة  تحديد الحاجيات ووصوال

مرحلتي النشر والتقييم 

oية األجهزة اإلحصائيتوخى سلكه من قبل العاملين في سياق منظم

ما أمكن اإلحصائية الرسمية مرورا المعلومة بغية إنتاج الوطنية

بجميع مراحلها 

o صائية اإلحمقترح على المهتمين بإنجاز المسوح  مرتبتدريجي تطور

من أجل إنتاج معلومات  إحصائية أو ِمؤشرات  تخضع إلطار 

ومعياري موحدمفاهيمي 



تقديم عام للمنهجية

لماذا هذه المنهجية ؟

oرسميةالعمليات الالزمة إلنتاج اإلحصائيات بشكل عام واللوصف

منها بشكل خاص

o لهذه العملياتإلعطاء تعريف

o يعتمده الجهاز في إنتاج اإلحصائياتإلعداد إطار معياري

oالعتماد مصطلحات موحدة

o طرق تجميعوالتصانيفالمدونات )العتماد آليات موحدة ،

ثال المعطيات، الوثائق المساعدة على تجميع المعطيات  كم

(التقديريالكراءتقدير األجور  

o إنتاج اإلحصائيات عملياتلتحديث

o ها على لتحفيز على نشروالمكونات بغية االمنهجيات ولتقاسم

نطاق واسع 



تقديم عام للمنهجية

فيما تستعمل هذه المنهجية ؟

o اإلحصائية العملياتفي توثيق

o السن األدنى، السن (المعايير الدولية للبيانات في دمج

ف  األقصى، األسر المستهدفة، تعريف األطفال، تعري

)..الشباب

o البطالة، األمية، (المعايير الدولية للبيانات التعريفية في دمج

)..الفقر

o يء الذي الشاإلحصائية، للعملياتالبنى التحتية في توحيد

ئية للحسابات اإلحصاالتحتية البنىتوحيد يمكن من 
o لتقييم عمليات الجودة وتحسينهاوكإطار.



يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



تاريخ المنظومة. 2

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



(1/4)تاريخ المنظومة 

o إعداد إطار مشترك للبيانات التعريفية(CMF)جلسات عمل ، في إطار

دة ، التي كانت تجمع اللجنة االقتصادية لألمم المتح(METIS)مشتركة 

ومنظمة  (Eurostat)وهيأة اإلحصاء األوروبي (UNECE)ألوروبا 

؛ (OECD)والتنمية التعاون االقتصادي

o تم تخصيص الجزء(C) من هذا اإلطار لجميع مراحل عمليات العمل

ويعرف ”البيانات التعريفية والدورة اإلحصائية "اإلحصائي ويحمل اسم 

الدورة اإلحصائية؛أو بسلسلة القيمة اإلحصائية كذلك 

oتجات وتحت إشراف المجموعة الرفيعة المستوى المكلفة بتحديث المن

تحديث المعايير باعتماد هذا الجزء والخدمات اإلحصائية، قامت لجنة

.والعمل على تطويره

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



(2/4)تاريخ المنظومة 

oاج عمليات اإلنتإنموذح”تم االتفاق على اعتبار :  2007يوليوزفيينا

يدة ًنقطة انطالقة جنيوزيلنداالمستعمل من طرف إحصاءات “ اإلحصائي

لوضع منهجية عامة للعمل اإلحصائي؛

o من هذه 4.0بعد عدة مسودات  تم إطالق اإلصدار رقم  : 2009أبريل

ائي المنهجية حيث تم تبنيها على نطاق واسع من طرف المجتمع اإلحص

ة الرسمي العالمي مشكلة بذلك حجر الزاوية في رؤية وإستراتيجي

المجموعة الرفيعة  المستوى من أجل تحديث المنتجات والخدمات ”

يرتكز على اعتماد المعايير؛“ اإلحصائية

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



(3/4)تاريخ المنظومة 

o جديد مكمل للمنهجية العامة للعمل إنموذحظهور : 2012ديسمبر

؛GSIM“ العام للمعلومات إلحصائيةاإلنموذج”اإلحصائي تحت اسم 

د ساهمت بشكل كبير في تحدياإلنموذجاألعمال المنجزة إلعداد هذا •

مجموعة من التحسينات الممكن إدخالها على المنهجية العامة للعمل 

. اإلحصائي

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



(4/4)تاريخ المنظومة 
o ،إطارات”مشروع ، 2013خالل أطلقت المجموعة رفيعة المستوى، وعليه

لعمل قصد مراجعة واسعة للمنهجية  العامة ل" ومعايير التحديث اإلحصائي

العام للمعلومات اإلحصائية؛ولإلنموذجاإلحصائي 

الغرض من هذا المشروع هو من جهة، تحسين التوافق والمالئمةكان •

سينات ما بين  الوثائق المرتبطة بالنموذجين ومن جهة أخرى، إدخال التح

المترتبة عن التنفيذ العملي لهذين النموذجين؛

للمنهجية العامة للعمل اإلحصائي 5.0ويعتبر اإلصدار الحالي رقم •

نتاج مباشر لهذا العمل؛

ت ومن المتوقع أن تعرف هذه المنهجية تحسينات جديدة في السنوا•

القادمة وذلك إما من خالل إجراء تجارب إضافية على أرض الواقع وإما

.ج اإلحصائيوالمنتبسبب تطور طبيعة 

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 

4.0دوافع االحتياط في إدخال التغييرات بخصوص النسخة. 3



4.0ة دوافع االحتياط في إدخال التغييرات بخصوص النسخ

oهذه العديد من األجهزة اإلحصائية استثمرت بشكل كبير في تطبيق

المنهجية ؛

o ية باهظة ؛تغييرات رئيسية غالبا ما ينتج عنها تكاليف إضافعدةاقتراح

oمنهجية التخوف من النتائج العكسية فيما يخص ضمان تبني واعتماد ال

.واستعمالها على نطاق واسع

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



4.0ة دوافع االحتياط في إدخال التغييرات بخصوص النسخ

oى ، تم إعطاء تعليمات واضحة من طرف المجموعة رفيعة المستووعليه

م للمنهجية العامة للعمل اإلحصائي والتي ت4.0بخصوص مراجعة النسخة 

:  التأكيد من خاللها على

ائية؛ االقتصار على تغييرات مبررة بشكل شامل من الناحية اإلحص•

.  ضمان دعم واسع من قبل اإلحصائيين الدوليين•

oسها، ونتيجة لذلك تم إجراء عدد محدود من التغييرات على المنهجية نف

ولكن في المقابل  تم العمل على العديد من التحسينات واإلضافات

.واإليضاحات على الوثائق الداعمة لها

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



األرشفة كجزء من العمليات األساسية لتدبير  . 4

البيانات والبيانات التعريفية

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



والتي من النسخة الرابعة للمنهجية المتعلقة باألرشيف8إزالة المرحلة  تمت 

:  كانت تتضمن األجزاء التالية

تعريف قواعد األرشفة8.1

نوعية الجذاذات ومراحل التخزين•

وعاء التخزين •

تدبير إيداع المحفوظات 8.2

تصميم عملية استخراج البيانات •

تحديث البرامج المستعملة في التخزين•

انات األرشفة كجزء من العمليات األساسية لتدبير البي

والبيانات التعريفية

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



المحا فظة على البيانات والبيانات التعريفية 8.3

ا فظة عليهاتحديد نوعية البيانات والبيانات التعريفية التي يجب المح•

تبويب البيانات والبيانات التعريفية •

تحديد البيانات والبيانات التعريفية التي يجب حذفها8.4

تصميم طريقة الحذف  •

تدوين هذه اإلجراءات •

انات األرشفة كجزء من العمليات األساسية لتدبير البي

والبيانات التعريفية

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



o للمنهجية العامة للعمل اإلحصائي تم إدراج هذا الجزء  5.0وبالنسبة للنسخة

ار أن األرشفة في العملية الشاملة إلدارة البيانات والبيانات التعريفية،على اعتب

.يمكن أن تهم أي مرحلة من مراحل عملية اإلنتاج اإلحصائي

انات األرشفة كجزء من العمليات األساسية لتدبير البي

والبيانات التعريفية

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



معالجة خيارات النشر. 5

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



o بناء أو تعزيز مكونات"تمت إضافة عملية فرعية جديدة تسمى

؛"البناء"إلى المرحلة الثالثة " النشر

o  تصف هذه العملية الفرعية األنشطة الرامية إلى بناء مكونات

وخدمات جديدة أو تعزيز ما هو موجود منها والالزمة لنشر 

المخرجات اإلحصائية ؛

o راتخياوتعكس هذه اإلضافة  األهمية  المتزايدة لوجود مجموعة من

.النشر

معالجة خيارات النشر

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



اعتماد تسميات جديدة للعمليات الفرعية وعالقتها . 6

بـتطوير الممارسات اإلحصائية

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



اعتماد تسميات جديدة للعمليات الفرعية وعالقتها 

بـتطوير الممارسات اإلحصائية

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 

oمراحل على العموم، تم استبدال الفعل بمصدره على مستوى كل من ال

والعمليات الفرعية؛ 

oلتابعة لمرحلة فعلى سبيل المثال، تم بدأ كل تسميات العمليات الفرعية ا

جيدة حتى تعكس هاته التسميات بصفةتصميم،التصميم بكلمة 

مضمون العمليات الفرعية؛

o عة من على مستوى مجموتصميم بكلمة تعريف كما تم استبدال كلمة

.التسميات لما لهذه األخيرة من داللة



اعتماد تسميات جديدة للعمليات الفرعية وعالقتها

(أمثلة)بـتطوير الممارسات اإلحصائية 

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 

o تم تعويض   1من المرحلة 1على مستوى العملية الفرعية : 1مثال ،

؛ "تحديد الحاجيات"بـ"المعلومات حدد الحاجيات من " 

o تم استبدال   1من المرحلة 6على مستوى العملية الفرعية : 2مثال ،

؛"دراسة الحالة"بـ"دراسة إمكانية التطبيق" 



اعتماد تسميات جديدة للعمليات الفرعية وعالقتها

(أمثلة)بـتطوير الممارسات اإلحصائية 

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 

o تم تعويض   2من المرحلة 3على مستوى العملية الفرعية : 3مثال ،

.”تصميم التجميع "بـ"عرف طريقة التجميع " 

o تم استبدال   2من المرحلة 5على مستوى العملية الفرعية : 4مثال ،

ل استغالتصميم طريقة " بـ "استغالل المعطياتصمم طريقة " 

" .المعطيات والتحليل



توسيع أوصاف العمليات الفرعية. 7

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 

o تم توسيع 2من المرحلة 3على مستوى العملية الفرعية : 1مثال ،

ميم تص"بـفي النسخة الرابعة "طريقة التجميع عرف " مضمون 

في النسخة الخامسة ؛"التجميع

o تم تم توسيع 2من المرحلة 4على مستوى العملية الفرعية :2مثال ،

.“والعينةاإلطارتصميم" بـ" منهجية المعاينة " مضمون 

توسيع أوصاف العمليات الفرعية



ة مراجعة المصطلحات المستخدمة في العمليات الفرعي. 8

يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 



يرات تاريخ المنهجية العامة للعمل اإلحصائي وأهم التغي

والتطورات التي عرفتها 

ية مراجعة المصطلحات المستخدمة في العمليات الفرع

o لى المسوح عزاً تم تغيير المصطلحات المستخدمة لتصبح أقل ارتكا

ادر وذلك نظرا لالستخدام المتزايد  لهذه المنهجية اعتمادا على مص

:  أخرى مثل

السجالت اإلدارية•

Big-Dataالبيانات الكبرى •

السجالت السكانية•

السجالت االجتماعية الموحدة •
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مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

أهمية المرونة والبعد العملي في تطبيق  1.

المنهجية العامة للعمل اإلحصائي



رغم أن المنهجية تحترم التسلسل المنطقي لمعظم عمليات العمل . أ

ترتيبا اإلحصائي، إال أنه في بعض الحاالت قد يمكن أن تعرف هذه العناصر

؛مختلفا

كل كما تسعى هذه المنهجية إلى أن تكون عامة بما فيه الكفاية وأن تش.ب

.  إطارا يشجع على اعتماد نظرة موحدة  لعمليات العمل اإلحصائي

أهمية المرونة والبعد العملي في تطبيق  

المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها



ائية لضمان استخدام واسع لهذه المنهجية، ينبغي على األجهزة اإلحصو. ج

طاراً تابتا ليست إالرسمية توخي المرونة والبعد العملي في تطبيقها، ألنها 

كافة عملياته الفرعية بشكل صارم؛اتباعيتعين 

توياتها في فبالنظر لخصوصيات األجهزة اإلحصائية الرسمية ولتباين مس.د

ت التي الخطواالمجال اإلحصائي، ينبغي على هاته األخيرة التركيز على 

اإلنتاج من شأنها أن تعكس الواقع الحقيقي لديها عند القيام بعمليات
. اإلحصائي دون إغفال إطار المنهجية

أهمية المرونة والبعد العملي في تطبيق  

المنهجية العامة للعمل اإلحصائي
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أهمية المرونة والبعد العملي في تطبيق  

المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

o 2010عند اعتماده هذه المنهجية سنة الكنديالجهاز اإلحصائي : 1مثال

(i) وأدرج كل مراحل المنهجية(ii)  قام باحترام الترتيب المقترح

على مستوى المراحل قام بإدماج كل العمليات  (iii)وللعمليات الفرعية 

.  الفرعية
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المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

o 2012عند اعتماده هذه المنهجية سنة الجهاز اإلحصائي التركي : 2مثال

(i) والتقييمواألرشيفلم يدمج مرحلتي(ii)  لم يقم باحترام الترتيب

على مستوى المراحل لم يقم بإدماج  (iii)والمقترح للعمليات الفرعية 

:العمليات الفرعية التالية 

في مرحلة تحديد الحاجيات؛"تحديد المفاهيم "•

في مرحلة التصميم؛"  إعداد وصف المتغيرات" •

في مرحلة البناء؛"  بناء آليات التجميع" •

.في مرحلة البناء"  اختبار عملية اإلنتاج" •



أهمية المرونة والبعد العملي في تطبيق  

المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

ات تم االقتصار على خمس عمليوفي مرحلة استغالل المعطيات •

فرعية من أصل ثمانية ؛

ية من ، على أربع عمليات فرعفي مرحلة النشركما تم االقتصار، •

أصل خمسة ؛

تخص    فقد تمت إضافة عملية فرعية جديدةمرحلة التحليل أما في •

“إعداد إحصائيات النشر" 
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المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

o 2014عند تحديثه هذه المنهجية سنة الجهاز اإلحصائي السويدي : 3مثال

(i) والتقييملم يقم بإدماج مرحلة(ii) لم يقم باحترام الترتيب المقترح

قام بإضافة عمليات فرعية جديدة تتالءم مع (iii)وللعمليات الفرعية 

على مستوى المراحل لم يقم بإدماج بعض  (iv)وخصوصيات جهازه 

:العمليات الفرعية نذكر منها على سبيل المثال العمليات التالية

في مرحلة تحديد الحاجيات؛"تحديد المفاهيم "•

في مرحلة تحديد الحاجيات؛"دراسة مشروع العملية "•

في مرحلة المعالجة ؛"  إدماج البيانات" •

.في مرحلة المعالجة"  المراجعة والتقييم" •



أهمية المرونة والبعد العملي في تطبيق  

المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

oمانية عوض تم توسيع العمليات الفرعية إلى ثمرحلة التصميم وفي

ستة المقترحة ؛

oتة عوض إلى سمرحلة التحليل كما تم توسيع العمليات الفرعية في

خمسة المقترحة ؛

oة واحدة وفي بعض الحاالت تم إدماج عمليتين فرعيتين في عملي

على مستوى 5و1كما هو الشأن بالنسبة للعمليتين الفرعيتين 

.مرحلة تحديد الحاجيات
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Eurostat

GSBPM 0المستوى

1المستوى 

2المستوى 

على . تصنف هذه العملية الفرعية وتضع الرموز لبيانات المدخالت–التصنيف والرمز 5.2

وًزا رقمية الروتينية رم( أو الوظيفية)سبيل المثال قد تضع عمليات الترميز األوتوماتيكية 

.لالستجابات النصية وفقًا لخطط تصنيف محددة مسبقًا

عمليات شاملة



Eurostat

GSBPM 0المستوى

1المستوى 

2المستوى  على . تصنف هذه العملية الفرعية وتضع الرموز لبيانات المدخالت–التصنيف والرمز 5.2

وًزا رقمية الروتينية رم( أو الوظيفية)سبيل المثال قد تضع عمليات الترميز األوتوماتيكية 

.لالستجابات النصية وفقًا لخطط تصنيف محددة مسبقًا

عمليات شاملة



المستويات، المراحل، العمليات الفرعية

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

o اصيل مستويات حيث يتزايد مستوى التف3تتلخص هذه المنهجية في

؛ في كل منها

oوصف تفصيلي لما تحتويه كل عملية فرعية

o ألساسية االعديد من العمليات

o عاًماأم إحصائياطابعًا األساسية تتخذ العمليات ممكن أن



مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

o بالمرونة التامةهذه المنهجية تتسم كما:

كل العمليات الفرعيةليس من الضروري إدماج •

ترحالمقمن الممكن أن يختلف ترتيب العمليات الفرعية عن الترتيب•

من الممكن إعادة بعض الخطوات أكثر من مرة•

o ائيات منتجو اإلحصبهاعلى كافة األنشطة التي يقوم ها تطبيقوالهدف هو

جات الرسمية على المستويات الوطنية والدولية والتي ينتج عنها مخر

؛البيانات

المستويات، المراحل، العمليات الفرعية



مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

المكونات اإلحصائية وغير اإلحصائية : العمليات األساسية . 3



المكونات اإلحصائية وغير : العمليات األساسية

اإلحصائية 

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

oيقها خالل وتحتوي هذه المنهجية أيضاً على عدة عمليات أساسية يتم تطب

.نوعينالمراحل  الثمانية وعبر عمليات العمل اإلحصائي حيث تنقسم إلى

المكونات العامة  اإلحصائية المكونات 
تدبير الموارد البشرية  تدبير الجودة 

تدبير الموارد المالية  ة  التعريفيتدبير البيانات 

تدبير المشاريع  تدبير البيانات 

تدبير اإلطار القانوني  تدبير بيانات العملية 

تدبير اإلطار التنظيمي  تدبير المعرفة 

التخطيط االستراتيجي  اإلطار اإلحصائي تدبير 

اإلحصائي تدبير البرنامج 

تدبير مقدم الخدمة 

المستعملينتدبير 



مدة في تشمل هذه العملية تقييم الجودة وآليات ضبطها معت: تدبير الجودة. أ

ذلك، بمناسبة كل تحديث للمنهجية، على كل مخرجات مراحل العملية

اإلحصائية ؛

ة البيانات تتضمن هذه العملية إنشاء ومعالج:  تدبير البيانات التعريفية. ب

مات والحرص على مالئمتها داخل كل مرحلة، كما تتضمن معلوالتعريفية

بهاعليها وقواعد أرشفتها والمحافظة عليها واالحتفاظ المسؤولحول 

والتخلص منها؛

تعلق بتوفير تخص هذه العملية تدبير البيانات في كل ما ي: تدبير البيانات . ج

عنها وعن قواعد والمسؤولمعلومات حول جودتها والجهة المالكة لها 

والتخلص منها؛بهاأرشفتها والمحافظة عليها واالحتفاظ 

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

المكونات اإلحصائية وغير : العمليات األساسية

اإلحصائية 



يانات البوتشمل هذه العملية تدبير: تدبير بيانات العملية اإلنتاجية. د

إلحصائي ؛والبيانات التعريفية التي تم إنتاجها عبر كل أجزاء عملية العمل ا

يتم تتضمن هذه العملية،  خاصة بالنسبة للمهام التي: تدبير المعرفة. ه

بكل إنجازها بشكل متكرر ودوري، تدوين وأرشفة كل الوثائق ذات الصلة

جانب من الجوانب المتناولة ؛

على وتتمثل هذه العملية في إعداد المعايير،: تدبير اإلطار اإلحصائي . و

ل عمليات سبيل المثال المنهجيات والمفاهيم والتصانيف التي تستعمل خال

متعددة في عملية العمل اإلحصائي؛

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

المكونات اإلحصائية وغير : العمليات األساسية

اإلحصائية 



دراسة وتتطرق هذه العملية إلى الرصد وال: البرنامج اإلحصائي تدبير . ز

بر كافة عن كثب لكل المستجدات المتعلقة بالمعلومات ومصادر البيانات ع

ات جديدة لبعض عمليتعاريفالمجاالت اإلحصائية، وقد يؤدي ذلك إلى 

العمل اإلحصائي أو إلى مراجعة البعض منها؛

حصائي كثلة العمل اإلوتخص هذه العملية تدبير: المقدم / تدبير الموفر. ح

بالنسبة لكل عملية من عمليات العمل اإلحصائي وكذا خصوصيات 

وإحداثيات موفري البيانات خصوصا منهم المسؤولين عن السجالت؛

م للمنتوج وتشمل هذه العملية أنشطة التسويق العا: تدبير المستعملين. ط

جهاز وكذا مدى تفاعل البهاإلحصائي والتدابير المتخذة  للتعريف 

؛اإلحصائي مع تساؤالت مختلف المستعملين 

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

المكونات اإلحصائية وغير : العمليات األساسية

اإلحصائية 
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مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها



الهدف من هذه العملية هو ضمان استعمال واسع للمنهجية من طرف . أ

ة إنتاج مختلف العاملين في األجهزة اإلحصائية الوطنية والدولية وذلك بغي

معلومة إحصائية رسمية ذات جودة؛

يث يمكن وتم تصميم هذه المنهجية لتكون مستقلة عن مصدر البيانات بح. ب

دادات أو استعمالها لوصف وتقييم جودة العمليات بالنسبة للمسوح أو التع

لمصادر السجالت اإلدارية أو المصادر األخرى غير اإلحصائية أو 

مختلطة؛

ابات يمكن تطبيق هذه المنهجية في عمليات أخرى مثل تجميع الحسكما. ج

.الوطنية والعمليات المعتادة للمنظمات اإلحصائية الدولية

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

مجاالت واستعماالت المنهجية 



ادر وتستعمل هذه المنهجية كذلك لمراجعة البيانات في حالة تحديث مص. د

ذي األخيرة أو عقب تحديث المنهجية المعتمدة في إنتاجها، الشيء الهاته

لى يمكن أن يكون له تأثيرا على مضمون بعض العمليات الفرعية أو ع

ض ترتيبها وفي بعض األحيان يمكن أن يطال هذا التأثير مرحلة أو بع

مراحل اإلنتاج اإلحصائي ؛

ائية يمكن تطبيق هذه المنهجية لتطوير وصيانة السجالت اإلحصكما. ه

حيث مماثلة لتلك المستعملة في اإلنتاج اإلحصائيالمدخالتعندما تكون 

لعمليات أخرى؛كمدخالتغالبا ما يتم استعمال مخرجاتها 

ي هذه المنهجية جد مرنة يمكن استعمالها فاعتبارينبغي تذكره هو وما. و

.مجموعة من األوضاع أو السيناريوهات

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

مجاالت واستعماالت المنهجية 



مجاالت واستعماالت المنهجية 

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

الدوليالسياقفيالمصطلحاتتوحيد

االحصائيةالعمليةتوثيقدعم

مشتركةالالفرعيةالعملياتتحديدأجلمنالعملياتتحليل

ةالمتاحالمعلوماتتكنولوجياأدواتمنمخزونتوفير
وتحديدهاالفجواتلتقليلوتطبيقاتها

تحديدهاوالفجواتلتقليلالمتاحةالمنهجيةاألدواتمنمخزونتوفير

الذاتيوالتقييمالمراجعةاجراءاتلدعممرجعينموذج

…
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مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها



كيفية وطرق استعمال المنهجية

مفهوم المنهجية العامة، مضمونها ومجاالت استعمالها

أخرىإلىمرحلةمنالمرورعنداستعماالتعدةويتيح

اإلحصائيةالعملياتتوثيقأجلمنكإطاريستعمل

يالذاتوالتقييماإلحصائيالعمللمراجعةكإطارويستعمل

اإلحصائيالتطورمستوىحسبمتفاوتةاستعماالتله

انطالقةكنقطةأومباشربشكلإماويستعمل

اإلحصائيالجهازخصوصياتمعمالءمتهويتم

ويمكن استعماله فقط من أجل المقارنة

الحالةويسمح بدمج بعض عناصر المنهجية أو تفصيلها حسب
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 (CSPA)لإلنتاج اإلحصائيتركةشمالالهندسة 1.

 (GSIM)األنموذج العام للمعلومات اإلحصائية2.

 (GLBPM)األنموذج العام الطولي لعمليات األعمال3.

(DDI)مبادرة توثيق البيانات 4.
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عالقة المنهجية بالنماذج والمعايير األخرى 



 (CSPA)لإلنتاج اإلحصائيتركةشمالالهندسة 

عالقة المنهجية بالنماذج والمعايير األخرى 

هابواألطر والمعايير المرتبطة العالقة ما بين المنهجية إلى أي حد . أ

يمكن أن تساهم في تحديث العمل اإلحصائي ؟

ل ارتأت المنظومة اإلحصائية الدولية أن تتناووكرد على هذا السؤال، . ب

بط  هذه اإلشكالية في سياق هندسة المؤسسة لما لهذه األخيرة من أهمية في ر

ات الالزمة وظائف وعمليات أنشطة المؤسسة بالمعلومات والتطبيقات والتقني

.لتشغيلها

المؤسسة هبالهندسة تعتبر طريقة جيدة لوصف ما تقوم هذهوفي الحقيقة . ج

ن الجودة في محاولة منها لتحديد كيف يمكن للمؤسسة أن تحسبهوكيف تقوم 

.والكفاءة



 (CSPA)لإلنتاج اإلحصائيتركةشمالالهندسة 

عالقة المنهجية بالنماذج والمعايير األخرى 

ء هندسة  لهندسة المؤسسات تم التفكير في إنشاوكما هو الشأن بالنسبة . د

مشتركة لجميع مكونات قطاع اإلحصاءات الرسمية ؛

تسهيل التعاون والتشارك والعمل المشترك لوضع الهدف منها هو . ه

؛ئيء المختلفة لعمليات العمل اإلحصالألجزاالمكونات والخدمات الالزمة 

ائي المشتركة لإلنتاج اإلحصالهندسةنتج عنه إعداد الشيء الذي . و

(CSPA)  2013والتي أطلقت ألول مرة في نهاية عام.
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مراحل تطوير خدمات الهندسة المشركة  
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فهرس لطبقات  خدمات الهندسة المشركة  
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 (GSIM)األنموذج العام للمعلومات اإلحصائية

عالقة المنهجية بالنماذج والمعايير األخرى 

ميمه هذا األنموذج إطارا مرجعيا للمعلومات اإلحصائية، وقد تم تصيعتبر. أ

يدين ليقوم بدور هام في تحديث وترشيد اإلحصاءات الرسمية على الصع

الوطني والعالمي؛

ويمكن هذا األنموذج من وضع األوصاف العامة لتعريف وتدبير . ب

؛ واستعمال البيانات التعريفية في كافة مراحل اإلنتاج اإلحصائي

ثل الموحدة والمتسقة التي تمالمواد المعلوماتية كما يوفر مجموعة من . ج

والمخرجات في عملية تصميم وإنتاج اإلحصاءات؛المدخالت
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من ويساعد كذلك على تفسير العالقات ما بين الوحدات التي تدخل ض.د

ر أو عملية اإلنتاج اإلحصائي، كما يساعد على دعم إعداد واستعمال المعايي

المواصفات الالزمة لعملية التطبيق؛

تهم أساسا البيانات مادة معلوماتية 110يحدد هذا األنموذج حوالي و. ه

دات، اإلحصائية، الوحالتصانيفت، المتغيراوالبيانات التعريفية، 

المجموعات السكانية وكذا القواعد والمعلمات الالزمة لعمليات اإلنتاج

اإلحصائي؛
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واألنموذج (GSBPM)ولإلشارة فإن المنهجية العامة للعمل اإلحصائي .د

في عملية إنتاج وتدبير متكامالن(GSIM)العام للمعلومات اإلحصائية 

مد كل المعلومات اإلحصائية؛ ففي أغلب األحيان وفي حالة تزامنهما،  تعت

منهجية على األخرى في إعداد مكوناتها؛

قوية للبيانات فتطبيق هاتين المنهجيتين معاً يعمل على تيسير بناء أنظمة. ه

ية اإلحصائية؛التحتية للعمليات الحسابالبنىالتعريفية ويساعد على توحيد 
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وبالنظر إلى خصوصيات كل جهاز إحصائي، من المستبعد جداً أن. و

الواردة في األنموذج العام للمعلوماتالمواد المعلوماتية تستعمل كافة 

عند القيام بأي عملية إحصائية محددة ؛(GSIM)اإلحصائية 

إلنتاج ولإلشارة، فإن كال األنموذجين يدعمان تنفيذ الهندسة المشتركة ل. ز

طار ، ولكن يمكن تطبيقهما بغض النظر عن استخدام إ(CSPA)اإلحصائي 

الهندسة هذا أم ال؛

كما أنه من الممكن تطبيق المنهجية العامة للعمل اإلحصائي . ح

(GSBPM) دون األنموذج العام للمعلومات اإلحصائية(GSIM) في

حالة عدم تواجد هذا األخير؛
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في أوساط البحوث االجتماعية ليمثل(GLBPM)اإلنموذجتم إعداد هذا . أ

ن المؤسسات لتبسيط ولتيسير تبادل الخبرات ما بيبهيحتدىنموذجاً عاماً 

عبر كرر أو طولية أو التي تتتتابعيةالتي تقوم بجمع البيانات بصورة 

الزمن؛

ي فهو نموذج مرجعي، يستعمل من قبل مؤسسات األبحاث العلمية، ف. ب

لوصف كل عمليات األنشطة مجاالت البيانات الطولية أو األفقية المتكررة

ومخرجاتها المعتادة؛ مدخالتهاالفعلية وذلك حسب 

والمنهجية العامة (GLBPM)اإلنموذجتوجد أوجه شبه عديدة بين هذا . ج

، على الرغم من أنهما يختلفان في بعض (GSBPM)للعمل اإلحصائي  

اط األنشطة التي تعكس الممارسات المختلفة لألوساط اإلحصائية وأوس

.البحوث االجتماعية



 (GLBPM)األنموذج العام الطولي لعمليات األعمال

عالقة المنهجية بالنماذج والمعايير األخرى 
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 (DDI)مبادرة توثيق البيانات 

عالقة المنهجية بالنماذج والمعايير األخرى 

GSBPM أو GLBPM   عند تطوير نموذج معين

DDI فيتعين تصميمه  على

حيث يتم استخدام هذا األخير في توثيق المراحل المختلفة لإلنتاج اإلحصائي 




