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النشر  تقديم عام لمرحلة 



النشر  تقديم عام لمرحلة 

لماذا هذه المرحلة  ؟

o ؛إصدار المنتجات اإلحصائية تتمثل هذه المرحلة في تدبير

o من وبإصدار سلسلةالمرتبطة بتجميع جميع األنشطة حيث تشمل

؛ القنوات مجموعة من وذلك عبر المنتجات الثابتة والديناميكية 

o وحيث تهدف أساسا إلى وضع المخرجات الصادرة عن األجهزة

.اإلحصائية رهن إشارة مختلف المستعملين



النشرتقديم عام لمرحلة 

ماذا تتضمن هذه المرحلة  ؟
تحديث أنظمة المخرجات ؛1.

إعداد مخرجات النشر؛2.

؛تدبير عملية نشر المخرجات3.

الترويج للمخرجات المنشورة ؛4.

.تدبير الخدمة المقدمة للمستعملين5.

o عمليات فرعية، غالبا ما خمسوفي المجمل، تتكون هذه المرحلة من

أو زبشكل متواولكن في بعض الحاالت يمكن إنجازها ، متتابعةتكون 

في حاالت أخرى؛ بشكل متكررإعادة إنجازها 



الفرعيةالعمليات تقديم 



تحديث أنظمة المخرجات : 7.1الفرعيةالعملية 



تحديث أنظمة المخرجات : 7.1العملية الفرعية 

oتخزين يتم تها تهتم هذه العملية الفرعية بتدبير تحديث األنظمة التي بواسط

ل األنشطة التي سيتم نشرها،  وذلك من خالالبيانات والبيانات التعريفية 

:التالية 

عها في قواعد تنسيق البيانات والبيانات التعريفية وتهيئتها لوض•

للمخرجات ؛بيانات 

للمخرجات ؛البيانات والبيانات التعريفية في قواعد بياناتتحميل •

.لةمن ربط البيانات مع البيانات التعريفية ذات الصالتأكد •

الفرعيةالعمليات تقديم 



إعداد مخرجات النشر: 2.7العملية الفرعية 



ا تم تصميمهالنشر كما العملية الفرعية إلى إعداد مخرجات تدعو هذه . أ

وذلك تلبية لحاجيات المستعملين ؛سابقاً 

عة أو كل من المنشورات الورقية وغير الورقية، المطبوويمكن أن تشمل . ب

رية، المحملة على المواقع اإللكترونية، من بيانات صحفية، مذكرات إخبا

؛ ..  تقارير وسالسل زمنية

ومات الجداول والرسالمنتجات أشكال عديدة بما في ذلك أن تتخذ ويمكن .ج

لقابلة والملفات االستعمال عمومي البيانات الفردية ومجموعات التفاعلية 

؛.. للتحميل 

تقديم للعمليات الفرعية

إعداد مخرجات النشر: 2.7العملية الفرعية 



تدبير عملية نشر المخرجات: 3.7العملية الفرعية 



تدبير عملية نشر المخرجات: 3.7العملية الفرعية 

o لك بتدبير عملية نشر المخرجات، بما في ذالعملية الفرعية تهتم هذه

جميع عناصر اإلصدار؛جاهزيةجدولتها الزمنية، من خالل التحقق من 

o أو لمجموعات محددة مثل الصحفيينالمذكرات اإلخبارية الموجهة وتشمل

؛... المسؤولين الوزاريين 

o ،البيانات وج إلى وتدبير عملية الولوتشمل أيضا توفير المنتجات للمشتركين

ن ؛الباحثيلها مثل مجموعات من المستعملين المرخص السرية من قبل 

o ه يحتاج الجهاز المنتج إلى التراجع عن منتوجبعض األحيان قد وفي

مول بهذه سبيل المثال إذا تم اكتشاف خطأ فيه، وهذا أيضاً مشوسحبه، على 

.الفرعيةالعملية 

تقديم للعمليات الفرعية



الترويج للمخرجات المنشورة : 4.7العملية الفرعية 



الترويج للمخرجات المنشورة : 4.7العملية الفرعية 

o التي تم ة  للمنتجات اإلحصائيالفعال الفرعية بالترويج العملية تهتم هذه

هور تصل للجموذلك قصد جعلها اإلحصائية العملية  الحصول عليها خالل 

على أوسع نطاق ممكن؛

o ت من أجل أيضا استعمال أدوات تدبير العالقاالعملية الفرعية وتتضمن هذه

استهداف أحسن للمستعملين المحتملين للمنتجات اإلحصائية ؛ 

o والويكسااللكترونية أخرى كالمواقع أدوات كما تتضمن استعمال

(Wikis and Blogs) .والمدونات 

تقديم للعمليات الفرعية



نتدبير الخدمة المقدمة للمستعملي: 5.7العملية الفرعية 



نتدبير الخدمة المقدمة للمستعملي: 5.7العملية الفرعية 

o ن تلبية تدبير الخدمة المقدمة للمستعملين مالعملية الفرعية تتضمن هذه

انات لطلبات المعلومات، اإلجابة على االستفسارات  وكذا توفير البي

صوصا منهم الفردية، حسب نوعية االتفاق، لبعض الفئات من المستعملين خ

عليها ؛ المتفق الباحثين، وذلك مع الحرص على احترام المواعيد 

o لى هذه االستفسارات عالنظر في وكذا إعادة هذه الطلبات وينبغي مراجعة

فترات منتظمة ؛ 

o ن أو  من إبراز احتياجات جديدة لدى المستعمليهذه الطلبات وتمكن مراجعة

ر الحاجيات المعرب عنها، مما يوفر مدخالت لعملية تدبيفي تغيرات 

.الجودة الشاملة

تقديم للعمليات الفرعية



النشر  مرحلة: أمثلة تطبيقية 



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

o النسبة مخرجات النشر حسب نوع العملية ودوريتها، حيث أنه بتتنوع
انب من خالل الجوللمسح الوطني حول التشغيل، يتم تناول هذه العملية 

:التالية

تحديث برامج إعداد الجداول ؛•

؛الموضوعاتيةتحديث برامج إعداد الخرائط •

إعداد مخرجات النشر؛•

؛تدبير عملية نشر المخرجات•



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

إعداد الجداول تطبيقة



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

إعداد الجداول تطبيقة



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

تحديث المتغيرات تطبيقة



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

تحديث المتغيرات تطبيقة



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

التقسيم الجغرافي تطبيقة



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

www.hcp.maالموقع اإللكتروني للمندوبية السامية للتخطيط 

http://www.hcp.ma/


نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

oمخرجات فيما يلي وتتمثل وسائل وقنوات نشر ال :

البالغات الصحفية•
المذكرات اإلخبارية•
تقارير النتائج الفصلية•
السنويةةاألوليلنتائجاتقارير •
السنويةالمفصلة لنتائجاتقارير •
الجداول الديناميكية•
ذات الصلةالمبياناتوسالسل المؤشرات •
(ائيةاحصمعالم )النشرات الشهرية للمندوبية السامية للتخطيط •
ة الرسائل االلكترونية،الرد على طلبات خاص)وسائل أخرى •

...(للمعلومات



نونبر03 غشت03 ماي03 فبراير03 النتائج األولية 

الفصلية 

دجنبر30 شتنبر30 يونيو30 مارس30 النتائج الفصلية 

المفصلة

فبراير من السنة الموالية 03 النتائج السنوية 

األولية

مارس من السنة الموالية30 لنتائج اتقرير 

ةاألولي

ةالسنوي

من السنة المواليةيوليوز30 التقرير 

المفصل للنتائج 

السنوية

أجندة نشر النتائج

الزمنية لنشر النتائجالجدولة

نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

o الذي انخرط في نظام62،  يعتبر المغرب البلد رقم 2005دجنبرمند

المعد من طرف صندوق النقد الدوليالمعيار الخاص لنشر البيانات، 

(Special Data Dissemination Standard)  ؛

oضلى وبانخراطه في هذا المعيار، تعهد المغرب بإتباع الممارسات الف

:في المجاالت التالية 

التغطية، وتيرة تكرار العمليات، الحداثة ؛•

الولوج للبيانات ؛•

مصداقية البيانات المنشورة ؛•

جودة البيانات المنشورة؛•



نشر مخرجات المسح الوطني حول التشغيل 

o حصائية كفاءة إحسب مستويات من دول المقاربة البنك الدولي تصنف

، متوسطة ،ضعيفةعالية، جد عالية 

o  طريقة التقييم تتمثل في إسناد عالمة بخصوص الممارسات

معيار تتعلق بثالثة جوانب من 25اإلحصائية للبلد، وذلك باعتماد 

:النظام اإلحصائي للمعلومات وهي 

؛الممارسات  اإلحصائية •

تجميع البيانات ؛•

.توفر المؤشرات•

الكفاءة اإلحصائية 
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رابع الم ويالعرض 

مرحلة التقييم   

ثاني الالجزء 



تقديم عام لمرحلة التقييم  1.

تقديم للعمليات الفرعية2.

أمثلة تطبيقية 3.

تصميم العرض



التقييم   تقديم عام لمرحلة 



التقييم  تقديم عام لمرحلة 

لماذا هذه المرحلة  ؟

o إذ ائي، هذه المرحلة إلى تقييم حالة معينة من عملية اإلنتاج اإلحصتشير

جودة عدم الخلط بين هذه المرحلة  وبين العملية األساسية إلدارة الينبغي 

بشكل عام؛والتي تتناول الموضوع   VIاإلحصائية الواردة في القسم 

oعتمد ويتم إنجاز هذه المرحلة منطقيا في الطور النهائي للعملية، لكنها ت

؛ التي تم تجميعها على مدار المراحل المختلفة المدخالتأساسا على 

oى مختلف علباالعتماد قد تتضمن تقييما لمدى نجاح العملية اإلحصائية و

ينات وترتيب أولويات التحسوكذلك بتحديد المدخالت الكمية والنوعية 

. أن تعرفها هذه األخيرةالممكنة التي يمكن 



التقييم  تقديم عام لمرحلة 

؟تابعلماذا هذه المرحلة  

oب أن فيما يخص المخرجات اإلحصائية التي تصدر بصفة منتظمة، يج

تحديد ما يحدث التقييم، على األقل من الناحية النظرية،  لكل تكرار وذلك  ل

ات إذا كان من الضروري إعادة العملية في المستقبل مع مراعاة  التحسين

الممكن  إدخالها ؛

oمفيد إجراء وبالنسبة للعمليات اإلحصائية المنتظمة، فإنه قد ال يكون من ال

تقييم رسمي في كل مرة ؛

o و في هذه الحالة، سيكون الهدف من هذه المرحلة هو تحديد ما إذا كان

من مرحلة من مرحلة تحديد الحاجيات أوابتداءاينبغي أن يبدأ التكرار التالي 

الحقة ؛ 



التقييمتقديم عام لمرحلة 

ماذا تتضمن هذه المرحلة  ؟

جمع أدوات التقييم ؛1.

إجراء التقييم ؛2.

.اعتماد خطة عمل3.

o عمليات فرعية،ثالثوفي المجمل، تتكون هذه المرحلة من

ا من ولكن يمكن أن تتداخل إلى حد م، سلسلةمتغالبا ما تكون 

.  الناحية العملية



الفرعيةالعمليات تقديم 



جمع أدوات التقييم : 8.1الفرعيةالعملية 



جمع أدوات التقييم : 8.1العملية الفرعية 

ن إعدادها  تهتم هذه العملية الفرعية بجمع مختلف أدوات التقييم التي يمك. أ

في أي مرحلة أخرى أو عملية فرعية ؛

ن، وقد تتخذ هذه األدوات أشكاالً عديدة بما في ذلك ردود المستعملي. ب

النظم  عمليات البيانات التعريفية الرئيسية والفرعية، ومعلمات قياس

واقتراحات مختلف المتدخلين في العملية ؛

وتجمع هذه العملية الفرعية كل هذه المالحظات وتضعها رهن إشارة .ج

.الفريق المكلف بالتقييم

الفرعيةالعمليات تقديم 



إجراء التقييم : 2.8العملية الفرعية 



يصها في التقييم وتلخمدخالتبتحليل جميع  العملية الفرعية تهتم هذه . أ

تقرير التقييم ؛

جودة خاصة وينبغي على هذا التقرير تسجيل جميع المسائل المتعلقة بال. ب

تضمن هذا منها تلك المرتبطة بالعمليات اإلحصائية المتكررة كما ينبغي أن ي

األخير توصيات إلجراء تغييرات إذا دعت الضرورة لذلك ؛ 

فرعية ويمكن لهذه التوصيات أن تشمل تغييرات في أي مرحلة أو عملية.ج

عدم تكرار  لتكرارات مستقبلية للعملية كما يمكن لهذه التوصيات أن تقترح

العملية؛

تقديم للعمليات الفرعية

إجراء التقييم : 2.8العملية الفرعية 



اعتماد خطة عمل : 3.8العملية الفرعية 



اعتماد خطة عمل : 3.8العملية الفرعية 

oاذ القرارات تجمع هذه العملية الفرعية جميع الفاعلين األساسيين في اتخ

لتقييم ؛الضرورية لوضع خطة عمل واالتفاق عليها استناداً إلى تقرير ا

oم وتتضمن هذه الخطة، مجموعة من الطرق، الوسائل  واآلليات لتقدي

ا عبر حلول لمختلف نقط الضعف والنواقص التي تم رصدها ومعاينته

مختلف مراحل العملية ؛

oهذه كما ينبغي أن تشمل هذه العملية الفرعية  وضع آلية لرصد أثر

.بلية للعمليةاإلجراءات والتي بدورها توفر مدخالً لتقييم التكرارات المستق

تقديم للعمليات الفرعية



التقييم   مرحلة: أمثلة تطبيقية 



تقييم عملية المسح حول التشغيل



تقييم عملية المسح حول التشغيل

األخطاء والحاالت الواجب مراقبتها حسب الوحدات األولية، األسر والجهات 



تقييم عملية المسح حول التشغيل

األخطاء حسب الوحدات األولية، األسر والجهات 



تقييم عملية المسح حول التشغيل

الحاالت الواجب مراقبتها حسب الوحدات األولية، األسر والجهات 



تقييم عملية المسح حول التشغيل

الحاالت الواجب مراقبتها : الديموغرافيةالخصائص 



تقييم عملية المسح حول التشغيل

الحاالت الواجب مراقبتها : تقدير الراتب الشهري 



تقييم عملية المسح حول التشغيل

2015األخطاء سنة 



تقييم عملية المسح حول التشغيل

2015الحاالت الواجب مراقبتها سنة 



Division des enquêtes sur l'emploi

رابع الم ويالعرض 

لمنهجية العامة باالعمليات األساسية المرتبطة 

للعمل اإلحصائي

ثالث الالجزء 



تدبير الجودة

تدبير البيانات التعريفية

تصميم العرض



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

األساسيةعمليات ال



تدبير الجودة



تدبير الجودة

طار وفي اإل. على العموم تتعلق الجودة باألجهزة والعمليات والمنتجات. أ

المخرجات ، تجدر اإلشارة إلى أن الجودة ال تهم إال بصددهالذي نحن 

؛والعمليات 

يفه مفهوما معقدا ومتعدد األبعاد، حيث يتم  تعرجودة المخرجات تمثل . ب

عادة باالعتماد على عدة جوانب مرتبطة بالجودة ؛

ظر ولعل أهم الجوانب المرتبطة بالجودة تلك التي تعتمد على وجهة ن. ج

ن بين مختلف وعلى آراء المستعملين وحاجياتهم وأولوياتهم التي غالبا ما تتباي

.فئاتهم وبين نوعية العمليات المنجزة



تدبير الجودة

ف ، ينبغي تدبير الجودة عبر مختلمن أجل تحسين جودة المخرجاتو. د

؛أجزاء المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

جة عن العمليات وينبغي كذلك األخذ بعين االعتبار البيانات التعريفية النات. ه

الفرعية المختلفة عند تدبير عملية الجودة ؛

وتجدر اإلشارة إلى أن تقييم الجودة على مستوى مختلف العمليات. و

تيجيةاكاسترالفرعية بهدف بلورتها وتحسينها، والذي غالبا ما يستعمل 

شكل ضمن خطط ضمان الجودة، يعتبر ذو أهمية قصوى في تدبير الجودة ب

.عام



تدبير الجودة

، جودةإطار محدد للوعلى مستوى المؤسسات، يتم تدبير الجودة عادة في . ز

ة نشاط حيث يتخذ أشكاال مختلفة ويسفر عن نتائج مختلفة حسب طبيع

؛المؤسسة

مقارنة أو إن التعدد الحالي ألطر الجودة يعزز من أهمية تطبيق التقييم بال. ح

التقييم بالنظراء ؛

جزء من وبما أنه غالبا ما يصعب استعمال هذين النوعين من التقييم  لكل. ط

يفية أن تستخدم هذه الطرق بكالمحبدعمليات اإلنتاج اإلحصائي، فإنه من 

جزاء جميع األبإستعراضووفقاً لجدول زمني محدد مسبقاً يسمح ممنهجة

.الرئيسية للعملية



تدبير الجودة

ن أن الجودة الشاملة يمكومن أجل توسيع نطاق تطبيق عمليات تدبير.ي

من أجل تقييم مجموعة عمليات العمل اإلحصائي، وذلكاإلعتباريأخذ بعين 

أو الثغرات المحتملة ؛اإلزدواجيةتحديد 

ي تحسين وينبغي أن تستغل الدروس المستخلصة من عمليات التقييم ف. ك

قة ذات العملية والمرحلة والعمليات الفرعية، حيث أن ذلك يشكل حلقة مغل

الصلة بالجودة ؛ 



تدبير الجودة

:وكأمثلة على أنشطة تدبير الجودة يمكن ذكر ما يلي. ل

وضع المعايير األساسية للجودة ؛•

إعداد إطار للجودة وحفظه ؛•

إرساء أهداف تدبير جودة العملية وتتبعها ومراقبة مدى بلوغها ؛•

مراجعة البيانات التعريفية للعملية ومؤشرات الجودة ؛•

العملية العمل على توفير وجهات نظر المستعملين وآرائهم  فيما يخص•

اإلحصائية وتحليلها ؛

إجراء مراقبة داخلية أو خارجية للعمليات اإلحصائية ؛•

.استخالص الدروس والعبر من خالل دراسة سير العملية•



تدبير الجودة

ث تدخل الجودة أيضاً العوامل المؤسسية والتنظيمية، حيويشمل تدبير.م

ائي هذه األخيرة ضمن العمليات األساسية للمنهجية العامة لإلنتاج اإلحص

البا ما يكون مثل تدبير الموارد البشرية وتدبير البرامج اإلحصائية، والتي غ

.لها تأثيرا على الجودة



تدبير البيانات التعريفية



تدبير البيانات التعريفية

رفع من جودة يعتبر التدبير الجيد للبيانات التعريفية عملية أساسية لل.أ

بطة بكل عمليات اإلنتاج اإلحصائي، خصوصا وأن البيانات التعريفية مرت

المراحل، سواء تم إنشاؤها ألول مرة أو نقلها عن مراحل سابقة ؛

ساسا على ولإلشارة فإن تدبير البيانات التعريفية في هذا اإلطار يركز أ. ب

إنشاء واستعمال  وأرشفة البيانات التعريفية اإلحصائية ؛

إلحصائية، لبيانات التعريفية في الرفع من جودة العمليات ااألهميةونظرا. ج

دور الذي يمكن ينبغي إعداد إستراتيجية  شاملة للتوعية بأهميتها والتعريف بال

إلحصائي، أن تلعبه عبر مختلف المراحل والعمليات الفرعية لعملية اإلنتاج ا

ةاألنموذج العام للمعلومات اإلحصائيحيث يمكن االعتماد في ذلك على 

(GSIM).



تدبير البيانات التعريفية

إطارا مرجعيا  (GSIM)األنموذج العام للمعلومات اإلحصائيةويعتبر . د

ر للمعلومات، حيث يمكن من وضع األوصاف العامة للتعريف وتدبي

ة اإلنتاج واستخدام البيانات والبيانات التعريفية عبر جميع مراحل عملي

.اإلحصائي

ي أن البيانات إن البيانات التعريفية اإلحصائية في السياق المؤسسي تعن. ه

وابط بين التعريفية يجب أن تعًرف بصورة فريدة ورسمية المحتوى والر

والعمليات في  (GSIM)األنموذج العام للمعلومات اإلحصائيةمكونات 

.نظام المعلومات اإلحصائية



تدبير البيانات التعريفية

كة من إطار البيانات التعريفية المشترAوتجدر اإلشارة أن الجزء . و

تم تغطيتها في التي سيالمبادئ األساسية لتدبير البيانات التعريفية يحدد 

عين االعتبار العملية األساسية لتدبير البيانات التعريفية، حيث تؤخذ ب

تعرض هذه و. عند تصميم وتنفيذ نظام البيانات التعريفية اإلحصائية

:المبادئ الستة عشر في أربع مجموعات كما يلي

؛التعامل مع البيانات التعريفية1.

المسؤولين عن البيانات التعريفية ؛2.

العالقة بالعمليات اإلحصائية ؛3.

.المستعملين4.



تدبير البيانات التعريفية

التعامل مع البيانات التعريفية 



تدبير البيانات التعريفية

التعامل مع البيانات التعريفية 

ت ينبغي تدبير البيانا: احترام نموذج عمليات العمل اإلحصائي1.

العمل التعريفية باحترام النهج المتبع في النموذج العام لعمليات

اإلحصائي ؛

صى حدجعل البيانات التعريفية فعالة إلى أق: فعّالة وليس سلبية. 2

اءات  ممكن ألن فعاليتها تساهم بشكل كبير في قيادة العمليات واإلجر

األخرى، لدى يتوجب ما أمكن تدقيقها وتحديثها ؛

ذلكإعادة استعمال البيانات التعريفية حيثما كان: إعادة استعمالها . 3

الكفاءات ؛ممكناً تساهم بشكل كبير في تحقيق التكامل اإلحصائي ولدعم

ريخواالتينبغي الحفاظ على النسخ، : الحفاظ على مختلف إصداراتها. 4

.رتهاالقديمة للبيانات التعريفية بغية الحفاظ على ذاكراتواإلصدا



تدبير البيانات التعريفية

المسؤولين عن البيانات التعريفية 



تدبير البيانات التعريفية

المسؤولين عن البيانات التعريفية 

عنصر من ينبغي التأكد من عملية التسجيل المرتبطة بكل: تسجيلها1.

ي إلى عناصر البيانات التعريفية وذلك من خالل توثيق جيد يفض

...  هبتحديد واضح للملكية، وحالة المصادقة، وتاريخ ابتداء العمل 

؛.الخ

سلطة  'مسؤولتأكد من وجود مصدر واحد : مصدر واحد لهاتحديد . 2

؛على كل عنصر في البيانات التعريفية ‘ التسجيل

التقليل من األخطاء عن طريق إدخالها لمرة  : تحديثها مرة واحد. 3

؛واحدة وتحديثها في مكان واحد

معايير التأكد من أن االختالفات عن ال: عن المعاييرتفاوتاتهاتدوين. 4

.تدار ويوافق عليها بإحكام وأنها موثقة وظاهرة للعيان



تدبير البيانات التعريفية

العالقة بالعمليات اإلحصائية



تدبير البيانات التعريفية

العالقة بالعمليات اإلحصائية

جزء ال جعل العمل المتعلق بالبيانات التعريفية ك: الحرص على نزاهتها1.

يتجزأ من عمليات العمل في المؤسسة ؛

ية التي قدمتالتأكد من أن البيانات التعريف: مطابقة البيانات التعريفية.  2

وجهتإلى المستعملين النهائيين مطابقة للبيانات التعريفية التي

عمليات العمل أو التي تم إنشاؤها أثناء العمليات ؛

العملصف تدفق البيانات التعريفية مع عملياتو: وصف تدفقها . 3

قياإلحصائي جنباً إلى جنب مع تدفق البيانات والتسلسل المنط

؛للعمل 



تدبير البيانات التعريفية

العالقة بالعمليات اإلحصائية

ات الحصول على البيانينبغي: الحرص على استعمال مصدرها. 4

.التعريفية من مصدرها

تعمال لغات تبادل البيانات التعريفية باسينبغي: تبادلها واستعمالها. . 5

ليل في تبادل معيارية والحرص على استعمالها في مرحلتي المعالجة والتح

.  بعديها اآللي والبشري



تدبير البيانات التعريفية

المستعملين



تدبير البيانات التعريفية

المستعملين

ةتأكد من تحديد واضح للمستعملين لكاف: تعريف مستعمليها 1.

ية بشكل مدقق البيانات التعريفية وأن الحصول على جميع البيانات التعريف

ومفصل يولد قيمة لهم ؛

ب مستويات يتطلتنوع المستعملين: مع طبيعة نشاط المستعملمالئمتها. 2

لفة ويتم ذلك مختلفة من التفصيل، وتظهر البيانات التعريفية بأشكال مخت

؛الها باالعتماد على العمليات واألهداف التي من أجلها تم إنتاجها واستعم

ريفية ينبغي العمل على ضمان أن تكون البيانات التع: ضمان توفرها. 3

داخليين للمعلوماتالمستعملينمتاحة بيسر ومستعملة في سياق حاجيات 

.كانوا أم خارجيين



مؤشرات التتبع   : تطبيقي مثل



مؤشرات التتبع



مؤشرات التتبع



مؤشرات التتبع
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استعماالت أخرى للمنهجية العامة للعمل اإلحصائي

رابع الالجزء 



هياكل اإلنتاج اإلحصائيمالئمة 1.

تبادل البرامج اإلحصائيةتسهيل 2.

صف المعايير المستعملة بمختلف مراحل  اإلنتاج اإلحصائيو3.

إعداد إطار لتقييم وتحسين جودة العمليات4.

إعداد بنية لتوثيق العمليات اإلحصائية5.

تعزيز القدرات المؤسساتية6.

مخزون لمختلف العمليات اإلحصائيةإعداد 7.

العمليات اإلحصائيةتدوين كلفة مختلف مراحل 8.

تصميم العرض



هياكل اإلنتاج اإلحصائيمالئمة 

oنموذجا للتكوين يمكن اعتبار المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

؛اإلحصائيةاتباالتشغيلي لبنية الحس

o؛وهو يحدد المكونات الرئيسية للدورة اإلحصائية

oتاج ويعزز المصطلحات الموحدة والطرق الموحدة لتنفيذ عمليات اإلن

؛اإلحصائي

o ائي المشتركة لإلنتاج اإلحصهندسةالفي اأساسياعنصركما يشكل



تبادل البرامج اإلحصائيةتسهيل 

oية مكونات العمليات اإلحصائحدد المنهجية العامة للعمل اإلحصائيت

اج بطريقة ال تشجع على تقاسم أدوات البرمجيات بين عمليات اإلنت

هزة جاألاإلحصائي فحسب، بل أيضا لتيسير التقاسم بين مختلف 

؛اإلحصائية التي تطبق النموذج

o ائمة الجرد البرمجيات التي يمكن تقاسمها في ق" لتصنيف"وقد استخدم

.التي أعدها المجلس االستشاري لتقاسم نظم المعلومات اإلحصائية



ائيصف المعايير المستعملة بمختلف مراحل  اإلنتاج اإلحصو

o •في مراحل ايمكن استخدامهالتيأوةخدمالمستوصف المعايير

؛مختلفة من عملية اإلنتاج اإلحصائي

oمن دليل مستخدم 2لحق فعلى سبيل المثال، يبحث المSMDX  كيفية

على العمل اإلحصائي كجزء من نموذج عملية النشاط SMDXتطبيق 



إعداد إطار لتقييم وتحسين جودة العمليات

o ؛ توفير إطار لتقييم جودة العمليات وتحسينها

o ،ة العمليات، ح النهج المقارن لتقييم نوعيانجضمان لفعلى سبيل المثال

عامة وفر المنهجية الت، حيث يجب توحيد العمليات إلى أقصى حد ممكن

؛آلية للقيام بذلك للعمل اإلحصائي

o يمكن أن يث ح،تحسين ربط العمل المتعلق بالبيانات التعريفية وجودتها

ي على وفره المنهجية العامة للعمل اإلحصائتيساعد اإلطار المشترك الذي 

نوعية البيانات ربط العمل الدولي بشأن البيانات التعريفية بالعمل المتعلق ب

عن طريق توفير إطار مشترك ومصطلحات مشتركة لوصف عملية 

النشاط اإلحصائي



إعداد بنية لتوثيق العمليات اإلحصائية

o • لتوثيق العمليات اإلحصائية ؛ بنية توفير

o ثائق ساعد المنهجية العامة للعمل اإلحصائي في تنظيم الوتيمكن أن

د تعزيز التوحيد القياسي وتحديداخل هيأة  تساعد على وتخزينها 

؛فضلى الالممارسات 



تعزيز القدرات المؤسساتية

oإطار لبناء قدرات كيمكن اعتبار المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

؛المؤسسات

o م إطار لتقييكيمكن استخدام المنهجية العامة للعمل اإلحصائيكما

؛ ة المؤسسالمعارف والقدرات الموجودة بالفعل داخل 

o ن فعاليتها يمكن أن يساعد في تحديد الثغرات التي يلزم سدها لتحسيكما

التشغيلية



مخزون لمختلف العمليات اإلحصائيةإعداد 

o نمذجةالنيوزيلندية قاعدة لتخزين مخرجات حصاءاتإلاطورت

عمليات العمليات، حيث تتم بصورة تسمح لها أن تكون مرتبطة بمنهجية

؛اإلحصائيالعمل 

o راء بشأن أيضا إنشاء شبكة لتبادل اآلالنيوزيلنديةحصاءاتإلاوتعتزم

ه في منتدى منتظم تتمثل مهمتعلى شكل ، ئيةحصاإلاالعمليات نمذجة

أفضل، العمليات، وتعزيز نموذجها وفهمه على نحوبنمذجةتعميق المعرفة 

العمليات ودور النماذج كعوامل لتحسين العمليةنمذجةومناقشة 



العمليات اإلحصائيةتدوين كلفة مختلف مراحل 

oكاليف كمعيار لقياس تيمكن استخدام المنهجية العامة للعمل اإلحصائي

؛ مختلف مكونات عملية اإلنتاج اإلحصائي

o تحسن التي يمكن أنيةنشطة التحديثاألوهذا يجعل من الممكن استهداف

ة الجوانب األكثر تكلفة في العمليةلياعف




