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جمع البيانات ومعالجتها ونشرها : النظم اإلحصائية املتكاملة
 لإلحصاءات املتكاملة

   املتكاملةاالحصاءات نهج 



 التحديات

 التكنولوجية السريعةالتطورات •

 زيادة حادة في معدل توافر البيانات•

 املعلومات( وأسرع)زيادة الطلب على املزيد من •

 خفض امليزانيات وتحسين كفاءة التكاليف•

 مطالب لتقليل عبء الرد•



 اإلستجابة للتحديات

 .من خالل برامج التحديث لإلحصاءات املتكاملة•

 :تتميز بما يلي•

التخصصات الفنية واإلدارية للموظفين 

تكنولوجيا املعلومات -تحديث البيئة 

مركزية عمليات اإلنتاج اإلحصائي /مواءمة- GSBPM 

اعادة تموضع البيئة القانونية والتنظيمية للمنظمات اإلحصائية. 

 .وكاملعتاد، العمل لن يكون كافيا•



 النهج التقليدي

 الزراعة

البيانات الفوقية 
 والمعايير

السجالت 
 واإلطارات

المسوح والمصادر 
 اإلدارية

 المعالجة

 التحليل

 النشر

IT عمليات 

.إلخ  

دخل ونفقات  الصناعة
 األسر

 التعليم
الوظائ

 ف
.إلخ  

 البيئة

 املجاالت اإلحصائية
 اإلحصاءات االقتصادية والبيئة واالجتماعية



 نهج جديد
 

grated statistical production process and  

 برنامج اإلحصاءات املتكاملة

برنامج إحصاءات األعمال والتجارة 

 (IBIS)الدولية املتكاملة 

األبعاد 
 اإلقتصادية

األبعاد 
 البيئية

األبعاد 
 اإلجتماعية

برنامج إحصاءات األسر واإلحصاءات 

 (IHSP)االجتماعية املتكاملة 

األبعاد 
 اإلقتصادية

األبعاد 
 البيئية

األبعاد 
 اإلجتماعية



 برنامج اإلحصائات املتكاملة
 عملية اإلنتاج اإلحصائي املستجيبة للبيانات الفوقية•

 كتيب البيانات الفوقية للمتغيرات•

 مستودع املسوح•

 املبادئ التوجيهية•

 تصميم املسح على أساس السجل املستند علىGSBPM  

تجميع املصادر املتعددة واألوضاع املتعددة 

 الربط بين البيانات الدقيقة 

 النشر والتصور 

 (فهرسة البيانات الدقيقة ومراقبة اإلفشاء)برنامج •

 



 نهج اإلحصاءات املتكاملة

 الترتيبات المؤسسية

 

 اإلدارة والسياسة الداخلية اإلطار المؤسسي

 (ICT)المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت 

 األساليب والمعايير
البنية التحتية 

 اإلحصائية

 جمع البيانات

 معالجة البيانات

البيانات إدماج  

اإلدارات/بيانات المسوح سجالت وإطارات  

ت
ال

خ
مد

ال
 

 

 حسابات االقتصاد الكلي

إحصاءات األسر المعيشية 

 والديموغرافية
اإلحصاءات اإلقتصادية 

 والبيئية
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ر
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 العمليات

 اإلحصائية



 فوائد النظم املتكاملة
 والخدمات املشتركة اإلحصائي اإلنتاج عملية املعلومات وهندسة اإلحصائي العمل يحكم•

 .الدول  وعبر  الزمن مر  على املركزية اإلحصائية

 .املشاريع وتنسيق وإدارة اإلحصائية للمهنية تسمح للشركات املركزية الخدمات•

 العمل وإحصاءات واملنزلية التجارية اإلحصاءات تغطية :السياسية املطالب تلبية•
 .الدولية واإلحصاءات القومية والحسابات القصير  املدى على واإلحصاءات

 .التكلفة فعالية•

 .االستنساخ إمكانية تحسين البشري؛ العامل من الحد منسقة؛ مخرجات :الجودة تحسين•

 .املعيشية واألسر  التجارية األعمال من املشاركين على الردود عبء من التقليل•

 .املشتركة املعلومات تكنولوجيا وأدوات أساليب وتطبيق تطوير  في التعاون  عرض•

 .الجديدة التطورات ملواجهة ومستقرة ومرنة قوية منصة•

 

 
 



 اإلستثمار/الكلفة

املتخصصين في املوضوع املعني ومديري املشاريع واملنهجيين )الخبرة •

 (واملتخصصين في تكنولوجيا املعلومات

إدارة املشاريع وأساليب / العاملين تحت التغيير( جديد)التدريب •

 اإلدماج وإدارة العملية

•IT- البيئة باستخدام وحدات ومنصات نشر مستندة على املعايير 

 اعادة الهيكلة•



 املبادئ التنظيمية العامة 

الطباعة الزرقاء  -استخدام الشركات التجارية وهندسة املعلومات 1.
 لعملية التنمية

اعتماد التفويضات القانونية على أساس املبادئ األساسية 2.
 لإلحصاءات الرسمية

 املعايير والبيانات الوصفية السائدة 3.

 االستخدام األمثل للبيانات اإلدارية4.

 تعظيم االستخدام املتعدد للبيانات5.



 (2)العامة املبادئ التنظيمية 

 أفضل تحرير وإسناد6.

تطوير تطبيقات وحدات تكنولوجيا املعلومات في املجاالت 7.
 اإلحصائية

 بدء االبتكار والتحديث املنهجي 8.

 تأسيس ثقافة الجودة9.

 إدارة التطوير والتغيير10.

 ملف املشاريع وإدارة امللفات11.

 التخطيط وتحديد األولويات12.

 املركزية وسلسلة اإلدارة13.



1المرحلة   

تقييم االحتياجات 
 المشتركة

2المرحلة   

 تصميم مشترك

 3المرحلة 

 بناء مشترك

 4المرحلة 

 جمع مشترك

 5المرحلة 

معالجة 
 مشتركة

6المرحلة   

 تحليل مشترك

7المرحلة   

 نشر مشترك

8المرحلة   

 تقييم مشترك

 إدخال البيانات

 البيانات المنشورة

 إخراج البيانات

إحصاءات 

االقتصاد الكلي 

 والقطاعات
 البيانات الدقيقة

 (GSBPM)الرسمية مجموع دورة إنتاج اإلحصاءات 



 خدمات الشركات

جمع ومعالجة . 2
 البيانات

 النشر. 3
المنهجية وعملية . 4

 التنمية

 إدارة المشروع . 6

سجالت وأطر . 1
 السكان واألعمال 

خدمات . 5
 تكنولوجيا المعلومات
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إحصاءات 
 اقتصادية

عمليات تكنولوجيا 
 المعلومات الخ

 النشر

 التحليل

 المعالجة

المسوح والمصادر 
 اإلدارية

 السجالت واألطر

البيانات الفوقية 
 والمعايير

إحصاءات 
 اجتماعية

عمليات تكنولوجيا 
 المعلومات الخ

 النشر

 التحليل

 المعالجة

المسوح والمصادر 
 اإلدارية

 السجالت واألطر

البيانات الفوقية 
 والمعايير

حصاءات 
 بيئية

عمليات تكنولوجيا 
 المعلومات الخ

 النشر

 التحليل

 المعالجة

المسوح والمصادر 
 اإلدارية

 السجالت واألطر

البيانات الفوقية 
 والمعايير

 حسابات ومؤشرات
 

 منهجية

 (IT)معالجة البيانات 

 جمع البيانات

إحصاءات 

 اقتصادية
 إحصاءات بيئية إحصاءات اجتماعية

 البنية التحتية اإلحصائية

الواليات  ،SBRالمعايير واألساليب، 

 التشريعية، الخ

خدمات الشركات 

 المتخصصة

 هندسة اإلحصاءات الرسمية
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أنتجت املنظمات اإلحصائية تاريخيا العمليات التجارية املتخصصة 
 وأنظمة تكنولوجيا املعلومات

 املشكلة التي نحاول حلها



 كيف يمكن للهندسة أن تساعد؟

العديد من املنظمات اإلحصائية هي في طور التحديث والتحول •

 باستخدام هندسة املؤسسة

هندسة املؤسسة تبين احتياجات العمل وأين تريد املنظمة أن •

 تكون، ثم تحاذي الجهود وفقا لذلك

 يمكن أن تساعد على إزالة الصوامع وتحسين التعاون عبر املؤسسة•
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 هندسة المؤسسة تساعدك للوصول إلى هذا

 انشر



ولكن إذا عملت كل منظمة ... 
... إحصائية لوحدها   
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 .…سنحصل على هذا…
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This makes it hard to share 
and reuse! 



ولكن إذا عملت املنظمات ... 
 اإلحصائية معا؟
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وهذا يجعل من االسهل التبادل وإعادة 
 !اإلستخدام


