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  تقديم
بمحتوى وهيكلية وتصميم البيانات والعمليات االحصائية من مرحلة " ادارة البيانات الوصفية"يهتم  مفهوم 

ة النظام وتتطلب إدارة البيانات الوصفية لخدم. التحضير لهذه العمليات وصوًال الى مرحلة النشر
االحصائي في العراق توفر الفهم الواضح والمحدد ألهداف البيانات الوصفية واستخداماتها، كما يتطلب 
تحديد الجهات المسؤولة عن تحديث البيانات الوصفية بمختلف انواعها والمستخدمين لهذه البيانات، 

ها واستخدامها في اطار عملية اضافة الى توفير االدوات الالزمة للوصول الى البيانات الوصفية وفهم
 . في صنع القرار ورسم السياسات السليم لهذه االحصاءاتتوظيف لضمان ال انتاج االحصاءات ونشرها

سواء بشكل مباشر أو غير  2014-2010العراق تطوير النظام اإلحصائي في وقد تناولت استراتيجية 
وتجّلى ادراكنا . النظام االحصائي ككل مباشر أهمية ودور البيانات االحصائية الوصفية في اصالح

ضمن  بتخصيص هدف رئيس خالل االعداد لتلك االستراتيجيةألهمية البيانات االحصائية الوصفية 
مراحل العمل  طر والمعايير لخدمةولتطوير األاالهداف االستراتيجية للنهوض بمفهوم البيانات الوصفية 

  .في استراتيجية االحصاء المذكورة) 15(لهدف رقم كما ينص على ذلك ا كافة ، االحصائي الرسمي

نطالقة اخرى في طريق اصالح النظام إن هذا االطار بأدواته المتنوعة سيمثل إونحن على يقين 
بما يشمل مؤسسات بشكل عام االحصائي في العراق لخدمة االدارة العامة بشكل خاص والشركاء 

على وسيعمل الجهاز بمساندة الشركاء كافة  .دمينر المستخو المجتمع المدني والقطاع الخاص وجمه
 ل الى المعلومات وفهمها وتوظيفها بما يخدمولتمكين الجميع من الوصطار وتوظيف هذا اإل تطوير

  .العراق العملية التنموية في

  أقدم الشكر والتقدير

  

  العالق محسن مهدي  الدكتور  
   لإلحصاءرئيس الجهاز المركزي   
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  مقدمة
 Metadata(إطار البيانات الوصفية  ُيعدُّ  Framework(  للبيانات الوصفية  شامللتطوير نظام  اً أساسي اً عنصر

والعمليات اإلحصائية  )people(والمستخدم  )producer(المنتج ؛ والذي تشمل عناصره الرئيسة 
)processes(  واألدوات المستخدمة في التخزين واإلتاحة)Technology( .التوثيق واإلتاحة  وقد أصبحت طرق

للبيانات الوصفية تبتعد عن األسلوب التقليدي الذي كان يوفر البيانات الوصفية بصورة كاملة وعلى المستخدم 
، إلى توفير بيانات وصفية مالئمة حسب احتياجات المستخدم وفي السياق الذي يريده 1اختيار ماذا يريد

)Context  sensitive( .نات الوصفية يلبي جميع احتياجات الشركاء، يصبح الحديث وعند توفر نظام عام للبيا
تشمل و . وأكثر واقعية اً عملي )ربط البيانات الوصفية بالبيانات اإلحصائية(عن تطوير نظام وطني للمعلومات 

التعاريف والمصطلحات ومنهجيات العمل المستخدمة في جمع وتحليل ونشر اإلحصاءات البيانات الوصفية 
  . الرسمية

 الوصول  من االحصائية للبيانات والمنتجين المستخدمين تمكين الى الوصفية االحصائية البيانات اطار فيهد 
 اتاحة وهو العام الهدف يحقق بما احتياجاتهم لتلبية واستخدامها صحيح بشكل وفهمها المناسبة البيانات الى

 Accessibility( البيانات –  Find,  Locate,  Understand( .في اجوبة توفير في المساعدة على ويعمل 
لبيانات الوصفية األجزاء الرئيسة لويشمل اإلطار العام المستخدمين والمنتجين ،  إستفسارات على المناسب الوقت
 :اآلتية

 والتصنيفات اإلحصائية والتعاريفالمصطلحات. 
مؤشرات حول جودة البيانات. 
بنك االستمارات. 
منهجيات المسوح اإلحصائية. 
ت الخام المؤهلة لالستخدام العام البياناPUF"‐  Public  Use  File  إتاحة محددة للشركاء ( "

 .)وضمن آلية واضحة

  .ويأخذ اإلطار بعين االعتبار الخصائص الواجب توفرھا حسب الممارسات الجيدة والتوصيات الدولية في ھذا المجال

 المالءمة)Relevancy( 
 الشمول)Completeness( 
 الوقتية)Timeliness(  وااللتزام بمواعيد النشر)Punctuality( 
 المقارنة)Comparability( 
 التجانس)Coherence( 
 اإلتاحة)Accessibility( 
 الوضوح)Clarity( 
ايرةالمع )Standardization( 

                                                            
1 عبء المعلومات إلى التخلص منرض مع الممارسات الجيدة التي تدعو اهذه الطريقة تتع information overload 

2



2

 المفهوم والمبادئ االساسية

   ؟البيانات الوصفية االحصائيةما هي : اوالً 
 Data)(انات أو معلومات لوصف المعلوماتبيانات لوصف البي ف البيانات الوصفية على أنهاتعرّ  about 

data.2  وتشمل التعاريف والمصطلحات ومنهجيات العمل المستخدمة في جمع وتحليل ونشر اإلحصاءات
وتعّرف البيانات الوصفية في كثير من المراجع على أنها معلومات مركبة ومصنفة تساعد على وصف . الرسمية

)describe( وضيح وت)explain(  والوصول إلى)locate(  والتشارك)share( وأهمية . للمعلومات المختلفة
حول تحديد ماهية البيانات الوصفية البيانات الوصفية ليست بالجديدة، ولكن الخالف خالل السنوات الماضية 

  .للبيانات اإلحصائيةلتمكين المستخدم والمنتج لإلحصاءات على حد سواء من االستخدام األمثل  2"المناسبة"

، تعرف البيانات )International Standards Association(وحسب مؤسسة المواصفات العالمية 
االمم (والتعريف الموّسع للبيانات الوصفية . الوصفية على انها البيانات التي تعّرف وتصف البيانات االخرى

تم يوا يركز على المحتوى والمنهجية والشروط التي وتعريف االسك . يركز على توثيق البيانات )2011المتحدة، 
، تعّرف 4)مسّلة(في العراق  وحسب االطار العام للبيانات االحصائية الوصفية. على اساسها جمع البيانات ونشرها

 :على أنها البيانات الوصفية

بيانات وفق معايير توصيف وتوثيق االجراءات واألساليب االحصائية المتعلقة بجمع ومعالجة وتخزين ونشر ال
 محددة 

ما يليل اً وصفبشكل عام تتضمن البيانات الوصفية  : الوصفية البيانات تفاصيل:  
ومعدل المعاينة ووحدات التصميم وطريقة ونوعها العينة ،إلحصائيا مجتمعال: االحصائية البيانات محتوى 

 .)بالعينة المسح كان حال في( االستجابة
.المستخدمة االستمارات يانات،الب جمع البيانات، مصادر. 
المستخدمة والتصنيفات والمصطلحات للمفاهيم تعريف. 
معدالت احتساب أو تحديثات ، مؤشرات تقديرات،: المنهجية. 
نهائية أو اولية( النتائج ونوعية الزمني االسناد وفترة النشر دورية(. 
احصائية غير اخطاء احصائية، اخطاء االخطاء، مصادر. 
مختلفة سنوات مع ولكن المصادر نفس أو اخرى مصادر مع بياناتال مقارنة. 

 توضيح ما يلي مجموعات البيانات الوصفيةوتشتمل : 
 مصادر البيانات .1

ادارية سجالت مسح، تعداد،( البيانات لمصادر وصف( 
اهداف كل من المصادر المستخدمة 
المؤسسة المسؤولة عن المصدر. 

                                                            
2 United Nations (2009). Common Metadata Framework - Statistical Metadata on A Corporate Context: A guide for managers. United Nations 

Economic Commission for Europe.. 
نة قوانينه كنايًة عن إرِث خالد في تاريخ العراق ،4  .وھو مسلّة حمورابي التي تمثل مدوَّ
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موجز وصف( البيانات جمع دورية(. 
تاريخ االسناد حسب المصدر. 
التعداد بتنفيذ الخاص القانون مثل العالقة ذات التشريعات. 

 :المنهجيات  .2
 :التعداد منهجيات  : اوالً  

مختلفة مصادر استخدام وأ اإلدارية السجالت على مبني فعلي، عد( التعداد منهجية(. 
 وحدة العد(الشمول(. 
وصف موجز لالستمارات المستخدمة. 
عدفترة ال. 
طريقة جمع البيانات. 
طريقة ادخال البيانات. 

 :المسح االحصائي منهجيات: ثانيـــًا 
الشمول. 
وصف موجز لالستمارات المستخدمة. 
خطأ المعاينة، وحدات عدد ، التصميمتحديد المجتمع اإلحصائي ، ( المستخدمة العينة منهجية 

 .)االفراد وعدد هامقابلت تمت التي االسر عدد االستجابة، معدل المعاينة،
طريقة المقابلة وطريقة ادخال البيانات. 

 :منهجيات السجالت االدارية: ثالثــــًا 
الشمول. 
النماذج المستخدمة. 
جمع البيانات. 
طرق ادخال البيانات. 

 :مفاهيم ومصطلحات .3
الخ...والطالق والزواج والسكان العاملة القوى مثل البيانات جمع في المستخدمة المفاهيم تعريف 
الخ...والبطالة الزواجية والحالة بالتعليم وااللتحاق العمر مثل االستمارة في المستخدمة المتغيرات تعريف 
ومعدل االعالة ومعدل الرضع االطفال وفيات ومعدل السكان نمو معدل مثل المؤشرات تعريف 

 الخ...التضخم
 :التصنيفات .4

 بيانات حول التصنيفات المعيارية المستخدمة. 
تشمل التصنيفات على االمثلة ضبع ISCO 2008, ISCED-97 

 :الية احتساب المؤشرات .5
المؤشرات الحتساب المباشرة غير او المباشرة الطرق حول تفاصيل . 
الخ...  الرضع االطفال وفيات ومعدل االعالة ومعدل الخصوبة ومعدل النمو نسبة تشمل المؤشرات بعض. 

 :توفر البيانات .6
نشرتفاصيل مستويات ال. 
الخ... االقليم او المحافظة ناحية من للنشر الجغرافي التفصيل. 
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سالسل زمنية. 
بيانات قواعد ورقي، مدمجة، اقراص: العالقة ذات النشرات توفر وسائل. 

  

  امثلة على البيانات الوصفية: ثانيــًا 
 الهوامش في نشرةFootnote ،؛مصادر البيانات، مالحظة توضيحية على جدول احصائي  
 ،؛آلية االقتباس في تقرير احصائي، جهة االتصال في اسفل البيان الصحفياسم وسنة المسح  
؛االستبيان، التصنيفات المستخدمة، التعاريف والمصطلحات في تقرير احصائي  
؛االخطاء االحصائية وغير االحصائية ،آلية تصميم عينة الدراسة 
السجالت التي بها بيانات مفقودة /لحقولمعدالت االستجابة، الشمول، نسبة ا: عناصر الجودة

Missing values؛، نسبة البيانات التي تم التعديل عليها خالل مرحلة التدقيق 
 تفاصيل التجربة القبلية ألدوات المسحPretesting. 

  :لمبادئ االساسيةا:  اً ــلثــثا
  :االساسية االتيةاالطار العام للبيانات االحصائية الوصفية في العراق على المبادئ  يرتكز

 . ال يتجزأ من دورة حياة المشروع االحصائية ءٌ البيانات الوصفية هي جز  .1
   .البيانات الوصفية هي بنية تحتية لتدفق المعلومات وتبادلها على مستوى العراق ككل .2
توظيف وسائل الوسائل المختلفة بما يشمل يتم اتاحة البيانات الوصفية لالستخدام العام من خالل  .3

   .لوجيا المعلوماتتكنو 
  .نشر البيانات الوصفية هو جزء ال يتجزأ من عمليات نشر البيانات االحصائية  .4
بتوفير الحد االدنى على االقل من البيانات الوصفية التي يتوجب نشرها  منتجو البيانات االحصائيةيقوم  .5

  .رالمحددة في هذا االطا Checklistsووفق قوائم المتطلبات  مع كل مخرج احصائي
النموذج المعياري للعمليات ( االحصائية على المعايير الدولية ذات العالقةالوصفية يرتكز اطار البيانات  .6

 .)DDIمبادرة توثيق البيانات و ، GSBPMاالحصائية 
المفاهيم والمصطلحات، (صدر لمجموعات البيانات الوصفية ارقام تعريفية وفق نظام خاص بذلك ت .7

  .)سية، المؤشرات، التقارير االحصائية، البيانات الصحفية، المتغيراتالمواضيع االحصائية الرئي
القديمة  (غير النشطةأو  )قيد االستخدام(يتم اتاحة جميع البيانات الوصفية المتوفرة سواء النشطة  .8

 . Versioningويكون هناك نظام محدد لتتبع النسخ المختلفة من البيانات الوصفية  ،)منها
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  :الفئات المستهدفةلهدف و ا: ــًا رابعــ
. تهدف البيانات الوصفية الى تمكين المستخدم من تحديد مدى مالءمة البيانات للغرض الذي يسعى الى تحقيقه

التي  assumptionsويفترض أن توفر البيانات الوصفية المعلومات الكافية حول هيكلية البيانات واالفتراضات 
الفئات المستهدفة من هذا االطار المستخدمين تشمل و  .limitationsتم استخدامها وحدود هذه البيانات 

والمنتجين للبيانات االحصائية بمختلف شرائحهم وذلك لتوفير االجوبة على استفساراتهم باستخدام بيانات 
فالمستخدمين تكون استفساراتهم وفق اهتمامتهم اما المنتجين فهم احصائيين  .وصفية تفي بالغرضاحصائية 
  : في الجدول ادناه نالحظ ستفساراتهم تخصصية كماوتكون ا

  جدول مقارنة بين استفسارات المستخدمين واستفسارات المنتجين

  نوالمنتج  نوالمستخدم
    كيف تم تصميم عينة البحث؟ .1   ما هي البيانات المتوفرة؟ .1
صيغة البيانات المتوفرة /ما هي هيئة .2

Format of data؟   
   يانات؟ما هي قواعد التدقيق على الب .2

ما هو تعريف القيم المرتبطة بمتغير معين  .3
Data items؟   

   ما هو التقييم لتصميم عينة الدراسة؟ .3
  

   ما هي جودة البيانات؟ .4   ما هي جودة البيانات؟ .4
   ما هي معدالت االستجابة؟ .5  حصل على البيانات؟ نكيف  .5
   كيف تم معالجة البيانات؟ .6  من هي الجهة التي نشرت البيانات؟ .6

والتصنيفات هي المفاهيم والمصطلحات ما  .7  
  التي ارتكز عليها المشروع اإلحصائي؟

    كيف تم تصميم عينة البحث؟ .8  
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  صنيف البيانات الوصفية االحصائيةت
  

دراسة ماهية البيانات الوصفية المطلوبة في كل مرحلة من مراحل المشروع اإلحصائي، يمكن االستعانة  عند
  :المطلوبةلخص اجاباتها عادة ما يعطي دالئل لطبيعة البيانات الوصفية بمجموعة من االسئلة التي م

  مالحظات  العالقة بحلقات المشروع االحصائي  السؤال
 اهداف المسح Purposeالغرض   لماذا تم جمع البيانات؟
  كيف تم جمع البيانات؟

  
مقابلة (االستبيان، طريقة جمع البيانات   Instrumentsاالدوات المستخدمة 

  )خصية، استيفاء ذاتيش
      

  من أين تم جمع البيانات؟
  

 Methodologyمنهجية العمل 
وتعريف وحدة العد، مصادر البيانات 

  )مسح، تعداد، سجالت ادارية(

  ،  ، تصميم العينة مجتمع الدراسة
  التدريب

  متى تم جمع البيانات؟
  

االسناد الزمني للمسح وفترة جمع   االسناد الزمني
  البيانات

هي االجراءات التي تمت على  ما
البيانات من مرحلة الجمع الى 

  النشر؟

العمليات الفرعية التي هي جزء من 
  معالجة البيانات

الترميز، التدقيق، االدخال، التحليل، 
  اعداد التقرير

وح مالمتغيرات المستخدمة، القيم المس  مواصفات البيانات المخزنة  أين هي البيانات االن؟
  ، الترميز والتصنيفات بها لكل متغير

كل من االسئلة عن  وٕانما جزء ال يتجزأ من االجابة  ،مستقالً  ويالحظ أن ما يتعلق بجودة البيانات ليس سؤاالً 
وبناء على مجموعة االسئلة هذه، تم تجميع وتصنيف البيانات الوصفية للمشروع  .لسابقالمدرجة في الجدول ا

االمم المتحدة وتجارب دول عديدة تشمل نيوزيلندا وهولندا وجنوب  آخذين بعين االعتبار تصنيفاالحصائي 
ويشمل تصنيفين   hierarchicalهرمي تصنيف والتصنيف العام لألمم المتحدة هو  . افريقيا وغيرها من الدول

  .الهيكلية الوصفية المرجعية والبياناتالوصفية رئيسين هما البيانات 
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مجموعات  خمس صائية الوصفية في العراق، تصنف البيانات الوصفية الىوحسب االطار العام للبيانات االح
  :ة هيـــرئيس

  

  

  

  

  

 :Referential Metadataالبيانات الوصفية المرجعية  .1
أو منتجين سواء المهتمين تساعد ومحدثة محددة مصادر على المرجعية الوصفية البيانات ترتكز 

 سيتم/تم التي والمصطلحات المفاهيم هي ما(: اآلتي السؤال على االجابة من مستخدمين
 لإلحصاء المركزي الجهاز يعمل الحاجات، هذه مثل ولتلبية.  )اإلحصائي؟ المشروع في استخدامها

  :على ملتوتش للجميع ومتاحة محدثة المطلوبة  المرجعية الوصفية البيانات توفير على
التناسق على المستوى الوطنيالمشروع و  هدف. 
 والمصطلحات المفاهيم بيانات اعدةق Concepts Database  :المشروع القاعدة هذه تغذي 

 التقرير نتائج في أو المسح استمارة في المستخدمة سواء والمصطلحات بالمفاهيم االحصائي
 المستخدمة الجغرافية التقسيمات الى اضافة. ) calculated figuresالمحسوبة المتغيرات(

 في المستخدمة والمفاهيم المصطلحات حول معلومات القاعدة هذه وتشمل.  يةالدول والتصنيفات
  . االحصائي النظام

بيانات وصفية 
للنشر

Dissemination 
Metadata

بيانات وصفية 
ھيكلية

Structural
Metadata

بيانات وصفية 
تشغيلية

Operational 
Metadata

بيانات وصفية 
تعريفية

Definitional 
Metadata

بيانات وصفية 
مرجعية

Reference 
taMetada

 I‐CSO Metadataإطار البيانات الوصفية          

 Para data بيانات وصفية مساعدة

 Quality Metadataبيانات وصفية حول الجودة 

Administrative داريةبيانات وصفية ا Metadata 
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االحصائية المؤشرات بيانات قاعدة  : Indicators Database المشروع القاعدة هذه تغذي 
 لمشروع التخطيط مرحلة وخالل. ككل االحصائي النظام ينتجها التي االحصائية بالمؤشرات االحصائي

 المشروع هذا يوفرها سوف التي االحصائية المؤشرات الستخراج القاعدة هذه توظيف يتم حصائية،ا
 من والمستخدم المنتج القاعدة هذه تساعد. النشر لخطة االساسية النواة المؤشرات هذه وتكون
 .االحصائي المشروع يوفرها سوف التي االحصائية المؤشرات على التعرف

تالتصنيفا بيانات قاعدة  : Classification Server توفير الى المعيارية التصنيفات تهدف 
 ومنتجي مستخدمي بين االتصال أن حيث االحصائية البيانات ومنتجي لمستخدمي نفسه المعنى
 خالل من فقط متاحا سيكون ،)متباينة اً أهداف لديهم ممن أو مختلفة لغات يتحدثون ممن( البيانات
 استخدام أن كما. والترميز التصنيف أنظمة خالل من ياغتهاص تمت مشتركة لغة استخدام

 وفي اإلدارية العمليات في أيضا يشمل بل ،ءاإلحصا مؤسسات على يقتصر ال المعيارية التصنيفات
 مجال إن. اإلحصائية للقيم المشترك الفهم وتعزيز اإلحصائية القيود تسجيل لدعم السجالت
 وتراخيص المدني، التسجيل مثل( تقريبا اإلدارية األنشطة يعجم يغطي وهو للغاية واسع االستخدام
  .)ةمركيكوال الضريبية والبيانات البناء اجازات

 موضع الدولية المعايير وضع في العراق أنحاء جميع في معيارية تصنيفات تطبيق في ويكمن
 من أي ق،العرا في االحصائي النظام اركان جميع قبل من ومستخدمة مقبولة لتصبح االستعمال

 .اإلحصائية البيانات ومستخدمي منتجي جانب

 التقسيمات مثل المحلية والتصنيفات الدولية بالتصنيفات االحصائي المشروع القاعدة هذه تغذي
  .مثال والريف الحضر ناحية من التجمعات وتصنيف الجغرافية

 محدثة االحصائي لنظاما في المستخدمة التصنيفات جميع توفير على لإلحصاء المركزي الجهاز يعمل
 أن على ،)Reuse( استخدامها وٕاعادة التصنيفات هذه الى الوصول من تسّهـل بطريقة ومبوبة
  : االدنى بالحد تشمل

االقتصادية األنشطة لكافة الدولي المعياري التصنيف ISIC 
للمهن الدولي المعياري التصنيف ISCO 
السلع وترميز لوصف المنسق النظام HS 
ت للمنتجا لمركزيا التصنيفCPC 
العلمية للتخصصات المعياري الدولي التصنيف ISCED  
ضالغر  حسب الفردي االستهالك تصنيف COICOP 
والدول الجنسيات تصنيف 
اضير األ  استعماالت تصنيف 
الوفاة وأسباب اضر لألم المعياري الدولي التصنيف ICD  
للطاقة الدولي التصنيف معيار  SIEC  
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فة ومعتمدة اصالهيم ومصطلحات وتصنيفات معرّ اعادة استخدام مفا. 
والمعايير المنهجيات عن المسؤولة الفنية المسؤولةعن اعداد هذه القوائم هي المديرية  الجهة 

  .بالعراق لإلحصاء المركزي الجهاز في االحصائية
 : Definitional Metadata تعريفيةالوصفية البيانات ال .2

أو المسح الجديد لإلحصائيةت التي تم تصميمها خصيصا المنهجيات واألدواتعريف : الهدف.  
يشمل اطار المعاينة، تصميم العينة، االستبيان.  
االستمارات بيانات قاعدة  : Questionnaires Bank ووثائق تعريفية بيانات القاعدة هذه تشمل 

 االستفادة بهدف العراق يف االحصائي النظام اركان قبل من استخدامها يتم/تم التي والنماذج االستبيانات
 .مشابهة سابقة مشاريع تم اعدادها في البيانات هذه من
 

 ،)Data Dictionary( البيانـات قـاموس مكونات تشمل :Process Metadataالبيانات الوصفية التشغيلية  .3
 وصــفو  شــرح المتغيــرات، أســماء الجــدول، اســم( البيانــات تحتــوي التــي )tables( الجــداول معلومــات توضــع حيــث

 المفــاتيح توضــيح مراعــاة مــع )والنهايــة البدايــة الطــول، المتغيــر، نــوع ،وترميزهــا المحتملــة القــيم وضــع المتغيــر،
  .الوزن متغير وٕاضافة الجداول بين الربط والية جدول لكل )Keys( الرئيسية
  
توثيق مؤشرات اداء ومؤشرات ذات عالقة بالجودة للعمليات الرئيسية. 
 الرئيسية المتعلقة بجمع البيانات ومعالجتهاوصف انشطة المشروع. 

 بيانات معالجة انتهاء مع يتم اعدادها:Structural Metadataالبيانات الوصفية البنيوية أو الهيكلية  .4
 :االحصائي وتتضمن  المشروع
وصف قواعد البيانات وطرق التعامل معها. 
 اسماء المتغيرات والقيم المسموح بهاvalue range. 
تغيرنوع الم Variable type. 
 تعريف المتغيرvariable definition. 
التصنيفات المستخدمة. 
 ترميز ووصفvalue labels. 
 وحدات القياسunit of measurement. 

 
  Dissemination Metadataالبيانات الوصفية الخاصة بنشر االحصاءات  .5

 إحصائية،بيانات صحفية، جداول  صائية،إح تقاريرمن  توفير بيانات وصفية معيارية لمختلف وسائط النشر
 :مؤهلة لالستخدام العام مؤشرات، بيانات

 : الصحفية للبيانات االحصائية الوصفية البيانات من االدنى الحد يشمل: الصحفية البيانات :اوالً 
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الرقم التعريفي للبيانات الصحفي 
تاريخ اصدار البيان الصحفي 
الموضوع لحو المعلومات من لمزيد االتصال جهة 
العالقة ذات الوصفية البيانات عن اخرى تفاصيل لتوفر الربط  
 
 اإلحصائية للجداول أو االحصائي التقرير ضمن سواء وصفية بيانات على تحتوي: االحصائية التقارير: ثانيــاً 

 وحداتو  عناوين القياس، وحدات والسطور، األعمدة عناوين الجدول، عنوان( التقرير في البيانية والرسوم
 .البيانات قاموس الوصفية البيانات من الجزء هذا يشمل ال. )وغيرها للرسوم، اإلحداثيات

الرمز التعريفي للتقرير االحصائي 
لغة التقرير 
عنوان التقرير 
منهجية العمل وجودة البيانات  

المسح الستبيان الرئيسية المكونات عن مختصر بشكل الحديث: المسح استمارة  
المعاينة طبقات العينة، حجم المسح، عينة وتصميم المعاينة اطار الى التطرق: المسح وعينة المعاينة اطار 

 Variance Calculation االوزان وحساب
الميداني العمل خالل البيانات جودة من التحقق وطرق الباحثين وتدريب البيانات جمع آليات: الميداني العمل 

  .البيانات جمع ترةوف )الزيارة اعادة الميداني، التدقيق(
البيانات وتنظيف االدخال من والتحقق واإلدخال والتدقيق الترميز: البيانات معالجة.  
التجاوب، وعدم التجاوب نسب االحصائية، وغير االحصائية واألخطاء البيانات دقة ناحية من: البيانات جودة 

  .المقارنة امكانية الممكنة، النشر مستويات
تنويه مع المسح، لنتائج الصحيح التفسير لضمان المهمة الفنية المالحظات بعض ادراج: فنية مالحظات 

 المستخدمة التصنيفاتو , المستخدمة الرموز ناحية من للمستخدمين
المفاهيم والمصطلحات 
صفحة االقتباس  
شكر وتقدير  

للمسح الممولة والجهات البيانات ومصادر الشركاء  
االحصائي التقرير وٕاخراج اعداد على عملتساهمت و  يالت بالجهات قائمة يشمل :العمل فريق 
 
 Public Use Files العام لالستخدام المؤهلة البيانات: ثالثـــاً 
العام لالستخدام المؤهلة الخام للبيانات وتفسير توضيح على تحتوي. 
يلزم حيث جديدة بنود إضافة مع الخام للبيانات الوصفية البيانات مع كبير لحد تتشابه. 
العام لالستخدام المؤهلة  البيانات من يتجزأ ال كجزء الوصفية البيانات شرتن. 
قاموس البيانات 
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 عنـوان( التقريـر فـي البيانيـة والرسـوم اإلحصـائية للجـداول وصـفية بيانـاتresources:  احصائية جداول: رابعــاً 
  ).وغيرها للرسوم، اتاإلحداثي ووحدات عناوين القياس، وحدات والسطور، األعمدة عناوين الجدول،

  :تشمل يةالبيان الرسوم أو للجداول الوصفية البيانات من االدنى الحدو 
 اسم الجهاز  –جهة النشر 
االسناد وسنة االحصائي المشروع/المسح اسم – البيانات مصدر 

 تبيانا قاعدة خالل من واحد بكل الخاص التعريف مع الجدول في المتغيرات اسماء لربط امكانية وهناك
 البيانات مع الربط خالل من ككل بالمسح الخاصة الوصفية البيانات على للتعرف امكانية هناك أن كما. المتغيرات
  .االحصائي بالمشروع العالقة ذات الوصفية

 بقواعد االلكتروني الموقع على المتوفرة االحصائية البيانات قواعد ربط يتم :االنترنت على بيانات قواعد: خامســاً 
 استخراج فمثال. Context Sensitive السياق حسب الوصفية البيانات عرض يكون بحيث الوصفية اتبيان

 المحددة المعيارية الوصفية البيانات من االدنى الحد عرض يتم البيانات قواعد  واقع من احصائي جدول
  .وهكذا... حصائياال المشروع بطاقة استعراض يمكن الجدول اسفل في البيانات مصدر خلل ومن. للجداول
 طلبات بيانات خدمات الجمهور: سادســاً 
 اسم( ادارية وصفية بيانات على تحتوي معيارية نماذج وفق الجمهور خدمات بيانات طلبات على الرد يكون
  .االحصائية للجداول المعيارية الوصفية البيانات الى باإلضافة )االتصال وأرقام والعنوان الجهاز

  

طار العام للبيانات الوصفية على مؤشرات اداء ومؤشرات جودة اضافة الى إلستمر، يرتكز اوبهدف التطوير الم
  .)Para data(  5مساعدةبيانات 

  

  

  

 

  

  

عند البحث في البيانات المساعدة في العمل اإلحصائي، الحديث يكون بشكل اساسي حول العمليات المتعلقة بمرحلة جمع البيانات،  5
مثال (المبحوث اثناء المقابلة، الفترات الزمنية للمقابلة، الوقت الالزم للباحث لالنتقال من وحدة عد الى اخرى وتشمل سلوكيات الباحث و 

 ).من اسرة الى اخرى
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 تبيانا قاعدة خالل من واحد بكل الخاص التعريف مع الجدول في المتغيرات اسماء لربط امكانية وهناك
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 المحددة المعيارية الوصفية البيانات من االدنى الحد عرض يتم البيانات قواعد  واقع من احصائي جدول
  .وهكذا... حصائياال المشروع بطاقة استعراض يمكن الجدول اسفل في البيانات مصدر خلل ومن. للجداول
 طلبات بيانات خدمات الجمهور: سادســاً 
 اسم( ادارية وصفية بيانات على تحتوي معيارية نماذج وفق الجمهور خدمات بيانات طلبات على الرد يكون
  .االحصائية للجداول المعيارية الوصفية البيانات الى باإلضافة )االتصال وأرقام والعنوان الجهاز

  

طار العام للبيانات الوصفية على مؤشرات اداء ومؤشرات جودة اضافة الى إلستمر، يرتكز اوبهدف التطوير الم
  .)Para data(  5مساعدةبيانات 

  

  

  

 

  

  

عند البحث في البيانات المساعدة في العمل اإلحصائي، الحديث يكون بشكل اساسي حول العمليات المتعلقة بمرحلة جمع البيانات،  5
مثال (المبحوث اثناء المقابلة، الفترات الزمنية للمقابلة، الوقت الالزم للباحث لالنتقال من وحدة عد الى اخرى وتشمل سلوكيات الباحث و 

 ).من اسرة الى اخرى
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  ادارة العمليات االحصائية
  

وتم مباشرة تطبيق هذا  GSBPM(6(قام الجهاز المركزي لإلحصاء بتبني النموذج المعياري للعمليات االحصائية 
  .2014النموذج على مشاريع الجهاز االحصائية من بداية عام 

  

 Needsاالحتياجات  .1

يبدأ العمل على تحديد االحتياجات من مشروع احصائي عندما تطرأ هناك حاجة إلحصاءات جديدة أو حديثة أو 
في هذه المرحلة تحديد ما إذا كان يتم . كنتيجة لتغذية راجعة حول إحصاءات أصًال متوفرة حول موضوع معين

  .هناك حاجة غير ملباة  وباستطاعة جهاز اإلحصاء توفير أو تلبية مثل هذه اإلحصاءات

   :تنفيذ مشروع إحصائيتحديد متطلبات 

 ؛تقييم الحاجة الى المشروع االحصائي 
؛دراسة البدائل والتحقق من جدوى المشروع 
؛)لمستخدمين الرئيسيينالشركاء، ا( تحديد الجهات ذات العالقة 
 التشاور والتغذية الراجعةfeedback   ؛مع الجهات ذات العالقة 
تجهيز مقترح لوثيقة المشروع والحصول على االعتماد المناسب. 

  :خطة عمل المشروع االحصائي

؛تحديد االنشطة الرئيسية للمشروع  
؛تصميم خطة العمل  
؛التشاور مع الجهات ذات العالقة  
 العمل للمشروع االحصائياعتماد خطة.  

الالزمة إلنتاج إحصاءات رسمية إضافة إلى العمليات األخرى " Statistical Process"أداة مرنة لتحديد ووصف العملية اإلحصائية  6
يات واستخدام مثل هذا النموذج يعطي المؤسسات ذات العالقة بإنتاج الرقم اإلحصائي القدرة على وصف وتوثيق العمل .ذات العالقة

يرة المفاهيم والمصطلحات اإلحصائية، القدرة على ايرة إجراءات العمل واألدوات المستخدمة في العمليات اإلحصائية، معااإلحصائية،  مع
عمل مقارنات بين العمليات المختلفة سواء داخل المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات اضافة الى القدرة على خلق تناغم بين العمليات 

  .المختلفة
  

  المخرجات

  مقترح وثيقة مشروع

قرار لبدء فعاليات 
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  ادارة العمليات االحصائية
  

وتم مباشرة تطبيق هذا  GSBPM(6(قام الجهاز المركزي لإلحصاء بتبني النموذج المعياري للعمليات االحصائية 
  .2014النموذج على مشاريع الجهاز االحصائية من بداية عام 

  

 Needsاالحتياجات  .1

يبدأ العمل على تحديد االحتياجات من مشروع احصائي عندما تطرأ هناك حاجة إلحصاءات جديدة أو حديثة أو 
في هذه المرحلة تحديد ما إذا كان يتم . كنتيجة لتغذية راجعة حول إحصاءات أصًال متوفرة حول موضوع معين

  .هناك حاجة غير ملباة  وباستطاعة جهاز اإلحصاء توفير أو تلبية مثل هذه اإلحصاءات

   :تنفيذ مشروع إحصائيتحديد متطلبات 

 ؛تقييم الحاجة الى المشروع االحصائي 
؛دراسة البدائل والتحقق من جدوى المشروع 
؛)لمستخدمين الرئيسيينالشركاء، ا( تحديد الجهات ذات العالقة 
 التشاور والتغذية الراجعةfeedback   ؛مع الجهات ذات العالقة 
تجهيز مقترح لوثيقة المشروع والحصول على االعتماد المناسب. 

  :خطة عمل المشروع االحصائي

؛تحديد االنشطة الرئيسية للمشروع  
؛تصميم خطة العمل  
؛التشاور مع الجهات ذات العالقة  
 العمل للمشروع االحصائياعتماد خطة.  

الالزمة إلنتاج إحصاءات رسمية إضافة إلى العمليات األخرى " Statistical Process"أداة مرنة لتحديد ووصف العملية اإلحصائية  6
يات واستخدام مثل هذا النموذج يعطي المؤسسات ذات العالقة بإنتاج الرقم اإلحصائي القدرة على وصف وتوثيق العمل .ذات العالقة

يرة المفاهيم والمصطلحات اإلحصائية، القدرة على ايرة إجراءات العمل واألدوات المستخدمة في العمليات اإلحصائية، معااإلحصائية،  مع
عمل مقارنات بين العمليات المختلفة سواء داخل المؤسسة الواحدة أو بين المؤسسات اضافة الى القدرة على خلق تناغم بين العمليات 

  .المختلفة
  

  المخرجات

  مقترح وثيقة مشروع

قرار لبدء فعاليات 
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  :موازنة المشروع االحصائي

؛تحديد الموارد البشرية واالحتياجات المادية  
؛تصميم موازنة المشروع  
اعتماد موازنة المشروع.  

 Designالتصميم  .2

تشمل هذه المرحلة تطوير وتصميم األنشطة الالزمة لتوفير البيانات بما يشمل مراجعة األدبيات ذات العالقة 
. طلحات والمنهجيات ذات العالقة وأدوات جمع البيانات والعمليات الالزمة لذلكوالمتعلقة بالمفاهيم والمص

، عادة ما يتم تنفيذ هذه المرحلة في الدورة األولى في حال )الدائمة(وبخصوص المشاريع اإلحصائية المستمرة 
  .)9انظر المرحلة (كان هناك حاجة إلضافة تحسينات على المخرجات 

  منهجية المشروع االحصائي

؛تحديد اهداف المشروع التفصيلية  
؛دراسة الخيارات المتاحة بخصوص منهجية المشروع االحصائي  
تحديد مواصفات منهجية المشروع االحصائي.  

  االحتياجات التشغيلية

؛تحديد االحتياجات التشغيلية لجمع البيانات  
؛تحديد االحتياجات التشغيلية لمعالجة البيانات  
شر االحصاءات تحديد متطلبات تحليل ون. 

  ادوات المشروع االحصائي

؛تطوير وفحص استبيان المسح  
تطوير التعريف والمصطلحات ذات العالقة باستبيان المسح.  

  عينة المسح

؛تصميم عينة المسح  
؛فحص عينة المسح  
اعتماد عينة المسح. 

 

  

  استبيان المسح، منهجية العمل

تعريف ، قواعد التدقيق
المتغيرات، جداول الترميز، 

  مؤشرات المسح
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  :تذكرة المشروع االحصائي

  :البيانات االساسية االتية) ىكحد ادن(تشمل تذكرة أو بطاقة المشروع االحصائي على 

  بطاقة تعريفية
  للمشاريع االحصائية

غير مكرر ويكون غير مرتبط بأي بيانات   بيان تعريفي للمشروع االحصائي  الرقم التعريفي للمشروع االحصائي
  )non-descriptive(اخرى 

  ، MICS ،/LFSمثل   االسم الشائع للمشروع  اختصار المشروع
 

    االسم الرسمي للمشروع االحصائي  ائياسم المشروع االحص
      االسناد الزمني للمشروع
    كلمة كحد اقصى 200الدورية والهدف،   وصف موجز للمشروع

      رمز واسم مدير المشروع
    تاريخ بداية المشروع  تاريخ البداية
    تاريخ نهاية المشروع  تاريخ االنتهاء
ساعد عند البحث مفاتيح رئيسية ت/كلمات keywordsكلمات رئيسية 

  عن المشروع
  

تحديد المصادر التي تم االستعانة بها في   مصادر البيانات
  توفير بيانات المشروع االحصائي

  سجالت ادارية /تعداد /مسح

 

 Buildالبناء  .3

تشمل هذه المرحلة جميع العمليات الالزمة لتطوير األدوات وفحصها في بيئة عمل مناسبة لتصبح جاهزة للتطبيق 
، عادة ما يتم تنفيذ هذه المرحلة في الدورة األولى )الدائمة(وبخصوص المشاريع اإلحصائية المستمرة . ليالفع

  .وفي حال كان هناك حاجة إلضافة تحسينات على المخرجات

  

؛طباعة استبيان المسح  
؛تجهيز برامج معالجة البيانات  
؛فحص برامج معالجة البيانات  
اعتماد برامج معالجة البيانات. 

 

 Data Collectionجمع البيانات  .4

. تشمل هذه المرحلة جمع البيانات باستخدام األدوات والطرق المحددة لذلك بما فيها بيانات من السجالت اإلدارية
 .حيث أن ذلك محدد في مرحلة المعالجة Transformوال تشمل هذه المرحلة عملية تحويل البيانات 

  

برامج ادخال البيانات 
  وبرامج التدقيق االلي
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؛التدريب للباحثين  
؛مل حسب هيكلية المسحتوزيع فريق الع  
؛تنفيذ الدعاية االعالمية المصاحبة للمسح  
؛جمع البيانات  
؛مراقبة البيانات من ناحية معدالت االستجابة وجودة البيانات  
اغالق مرحلة جمع البيانات.  

  

 Processingمعالجة البيانات  .5

  . تكررة مثل الفحص والتنظيفتشمل هذه المرحلة تنظيف البيانات تمهيدًا للتحليل وتتضمن مراحل فرعية  م

؛تدقيق االستبيانات الواردة من الميدان  
؛ترميز االستبيانات  
 ؛ادخال البيانات  
؛التحقق من االدخال  
؛التدقيق بعد االدخال  
؛تحليل أولي للبيانات  
 مقارنات أولية مع مصادر اخرى للبيانات. 
  

  Analysis  التحليل .6

وهناك مراحل فرعية يتم تنفيذها من . ها في هذه المرحلة تمهيدًا للنشريتم إنتاج اإلحصاءات وفحصها ومقارنت
  .وهذه المرحلة هي عامة لجميع مصادر البيانات. اجل فهم األرقام التي تم إنتاجها

؛التحقق من البيانات حسب قواعد التدقيق  
؛المقارنة مع دورات سابقة للمسح نفسه  
؛قةالمقارنة مع بيانات من مسوح اخرى ذات عال  
؛المقارنة مع مصادر بيانات خارجية  
؛استخراج اخطاء المعاينة  
؛تحديد المؤشرات التي يمكن نشرها  
؛تجهيز الجداول االحصائية  
؛تجهيز وصف للنتائج الرئيسية  
تجهيز بيان صحفي حول النتائج الرئيسية.  
 

استبيانات مستوفاة 
حسب االجراءات 

  المحددة ومنهجية العمل

متوفرة بصورة بيانات 
الكترونية حسب قواعد 

  التدقيق

مؤشرات وجداول 
احصائية ومؤشرات 

  الجودة
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  Publishing النشر .7

  تشمل هذه المرحلة توفير اإلحصاءات للمستخدمين

؛ن جودة المخرجات وفق معايير الجودةالتحقق م  
؛التحقق من جودة المخرجات وفق معايير النشر  
؛التحقق من المخرجات من ناحية جودة وسالمة اللغة 
 قوائم المستخدمين، االنترنت –نشر النتائج.  

 

  Archiving and documentation االرشفة والتوثيق .8

ات الوصفية ذات العالقة  إضافة إلى التخلص من بعض األدوات تشمل مرحلة األرشفة توثيق اإلحصاءات والبيان
ولكن في ظل التكلفة المتدنية لوسائط التخزين، يمكن أن ال تشمل . )مثل االستمارات الورقية(التي تم استخدامها 

  .هذه المرحلة عملية التخلص من بعض أدوات العملية اإلحصائية

؛ارشفة المخرجات االحصائية  
؛تتوثيق البيانا  
توثيق المسح. 
 

 Rating  التقييم .9

وتعتمد مدخالت عملية التقييم هذه على . اإلحصائية تهدف هذه المرحلة إلى تقييم جزئيات محددة من العمليات
. ونظريًا، يتم تنفيذ عملية التقييم هذه للمشاريع الدورية أو المستمرة بعد كل دورة.  بيانات من مراحل عديدة
 .المرحلة تحديد عناصر التطوير والتحسينات الواجب تنفيذها على العمليات المختلفة ويكون احد مخرجات هذه

؛تقييم العمل الميداني للمسح  
؛تقييم معالجة البيانات  
؛تقييم منهجية العمل المستخدمة  

   

  /بيان صحفي

  تقرير احصائي

توفر جميع وثائق 
المشروع االحصائي في 
  وحدة التوثيق المركزي

تقارير فنية حول مختلف 
جوانب المشروع 

  االحصائي
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  ايير البيانات الوصفية االحصائيةمع
 Data Documentationة توثيق البيانات يرتكز االطار العام للبيانات الوصفية في العراق على معيار مبادر 

Initiative DDI  لتوثيق كافة العمليات االحصائية المحددة في النموذج المعياريGSBPM.  توفر هذه المبادرة
تغطي مبادرة . مفردات معيارية لوصف المسوح واألسئلة التي تم استخدامها والبيانات التي نتجت عن المسح

وتكمن اهمية هذه المبادرة . Project cycle المعياري ت المشروع االحصائيتوثيق البيانات مختلف حلقا
مثل بنك لالستمارات وبنك لألسئلة  )Metadata Registers(مفهوم انشاء سجالت للبيانات الوصفية  لدعمها

حلقات  7عدد حلقات المشروع االحصائي وفق معايير مبادرة  توثيق البيانات هو و . وبنك للمفاهيم والمصطلحات
دراسة المفاهيم والمصطلحات، جمع البيانات، معالجة البيانات، تعميم البيانات، تحليل أولي للبيانات، : تشمل

ومن خالل ربط النموذج المعياري للعمليات االحصائية مع مبادرة توثيق البيانات،  .تحليل النتائج، االرشفة
لمفردات البيانات الوصفية  )Capture & Reuse(يستطيع منتج االحصاءات من التقاط أو اعادة استخدام 

  .حسب كل مرحلة

 DDIللبيانات الوصفية المعيارية وفق معيار  )Checklists(ولضمان تحقيق ذلك، تم تطوير قوائم متطلبات 
  .لتغطية كافة العمليات االحصائية

  نوع البيانات الوصفية  النموذج  
  تعريفية بيانات وصفية  قائمة نماذج البيانات الوصفية.1
  بيانات وصفية تعريفية    تذكرة المشروع االحصائي.2
  بيانات وصفية مرجعية  بطاقة المفاهيم االحصائية.3
  بيانات وصفية مرجعية  بطاقة المواضيع االحصائية.4
  بيانات وصفية مرجعية  بطاقة المؤشرات االحصائية.5
  بيانات وصفية مرجعية  بطاقة التصنيفات االحصائية.6
  بيانات وصفية مرجعية  صنيفات االحصائية المعتمدة في العراققائمة الت.7
  بيانات وصفية تعريفية  االحصائيةوالنماذج بطاقة االستبانة .8
  بيانات وصفية هيكلية  بطاقة تعريف المتغيرات.9

  بيانات وصفية هيكلية Value listبطاقة تعريف قيم المتغيرات .10
  ات وصفية للنشربيان  بطاقة تعريفية للتقارير االحصائية.11
  بيانات وصفية للنشر  بيانات وصفية لمحتوى التقرير االحصائي.12
  بيانات وصفية للنشر  بطاقة تعريفية للبيانات الصحفية.13
  بيانات وصفية للنشر  بيانات وصفية لمحتوى البيان الصحفي.14
الجداول  -المنشور على الموقع االلكتروني  بيانات وصفية للجدول االحصائي.15

  تةالثاب
  بيانات وصفية للنشر

  بيانات وصفية للنشر  جداول تفاعلية -من قواعد البيانات  بيانات وصفية للجدول االحصائي.16
  بيانات وصفية للنشر  ردود معيارية على طلبات بيانات خدمات الجمهور.17
  بيانات وصفية مرجعية  قائمة اختصارات ادارية.18
  ليةبيانات وصفية تشغي  بطاقة معالجة البيانات.19
  بيانات وصفية تشغيلية  بطاقة العمل الميداني.20
  بيانات وصفية للنشر  بيانات وصفية حول ملفات البيانات المؤهلة لالستخدام العام.21

18
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  :حسب االتي GSBPMویكون توزیع قوائم المتطلبات هذه على النموذج المعیاري 

  

  

 :كما یمكن اعداد بیانات وصفیة اداریة تتضمن 
 العمل وفترة اإلسناد وسنة المشروع ومدیر المشروع اسمو  المشروع رقم مثل للمشروع عامة بیانات 

  . البیانات من وغیرها المشروع ومیزانیة والشركاء التنفیذ عن المسؤولة والجهة الممولة والجهة المیداني
 المشروع نهایة حتى وتستمر المشروع لبدء األولى اللحظات منذ بإنتاجها البدء یتم. 
 متاحة تكون )Accessible( الحقا المنتجة الوصفیة البیانات أنواع جمیع في. 
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  مالحق

 ): 1(ملحق 
  Metadata Checklists :المتطلبات قوائم

 Level (0): Document Metadata  البيانات الوصفية العامة): 0(المستوى
 Item  الوصف  البند

  Study title  الدراسة أو للمسح الرسمي العنوان  عنوان المسح 

  Metadata producer  اسم الجهة المنتجة للبيانات  منتج البيانات الوصفية 

تاريخ تجهيز البيانات 
  الوصفية  

  Date of production  للمسح الوصفية البيانات ملف انشاء تاريخ

 Version  DDI documentرقم االصدار   معلومات اإلصدار 
version  

البيانات التعريفي رمز ال
  الوصفية  

 للتعريف لتحديد يستخدم) Unique( وحيد رمز هو
 رمز يكون أن االفضل. للمسح الوصفية بالبيانات

 Non-descriptive معبر غير

DDI document id 
number 

  

 Level (1): Study  )المشروع االحصائي(الدراسة ): 1(المستوى
 Item  الوصف  البند
  Title  االسم الرسمي للمسح  لمسح ا ماس

  Subtitle  العنوان الفرعي للمسح  العنوان الفرعي

 للمسح بالجهاز المستخدم الرسمي االختصار  االختصار
 مثل المسح على التعرف خالله من يتم لذيا الرمز(

MICS4-(  

Abbreviation  

 المواضيع قائمة من المسح موضوع رمز اختيار  المسح او الدراسة  موضوع
  .الجهاز في  المعيارية االحصائية

Study type (Subject) 

 سلسلة حول معلومات
  الدراسة او المسح

 المسح دورية /المسح سلسلة حول معلومات
  . فصلي، سنوي ، او كل خمس سنوات  مثل

Series information  

ترجمة العنوان  الرئيسي 
  للمسح 

  Translated title  االنجليزية باللغة للمسح الرسمي العنوان

 او بالمسح لخاصا الرمز
   الدراسة

 من غيره عن تمييزه ليتم للمسح مكرر غير رمز
  المسوح

Id number 
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 Level (2): Version  االصدار): 2(المستوى
 Item  الوصف  البند

 يليـه اإلصدار رقـم على يـحتـوي اإلصـدار وصف  اإلصداروصف 
  اإلصـدار تسـمية

Description  

  Production date  توفير البياناتلعلي التاريخ الف  صدارتاريخ اإل

  Notes   باإلصدار عالقة ذات مالحظات  االصدارمالحظات 

  

 Level (3): Overview  المسح حول عامة لمحة): 3(المستوى
 Item  الوصف  البند

 ومضمون وأهداف ألغراض واضح ملخص تقديم ينبغي  ملخص نبذه أو 
 قبل من بةمكتو  تكون أن وينبغي .المسح أو الدراسة
 يتضمن المسح أو بالدراسة بينة على إحصائي أو الباحث
 وطبيعة، وهدف، موقع، عن اإلعداد جّيدة مختصرة نبذة

 المسح أو الدراسة ونتائج البيانات، مجموعة وتغطية
 والمواضيع للدراسة، المميزة السمات إلى باإلضافة
 ليس العنصر هذا. بحثتها التي التساؤالت أو الرئيسية

  .بشدة به ينصح ولكن زاميا،إل

Abstract  

  Kind of data  اسقاطات تقديرات، ،إدارية سجالت تعداد، بالعينة، مسح  نوع البيانات

 أسر أفراد، هي هل المسح لهذا التحليلية الوحدة وصف  وحدة التحليل 
  منشآت تجمعات، مؤسسات، شركات، معيشية،

Unit of analysis 

  

 Level (4): Scope  حنطاق المس): 4(المستوى
 Item  الوصف  البند

  Description of scope    أو الدراسةمواضيع المسح 

  Topics classification    تصنيف المسح أو الدراسة

  Keywords    كلمات مفتاحية

  

 Level (5): Coverage  الشمول): 5(المستوى
 Item  الوصف  البند
  Country  واالختصار المعتمد ةلدو اسم ال   الدولة

 Geographic    التغطية الجغرافية 
coverage  

  Universe    مجتمع الدراسة
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  Level (6): Producers & sponsors  المنتج والجهات الممولة): 6(المستوى
 Item  الوصف  البند

الرئيسي والمسؤول المنفذ 
  للمسح 

 Primary  االدارية اسم الجهاز والتبعية
investigator  

 تنفيذ في دور لهم الذين األشخاص او الجهات أسماء  في التنفيذ مساعدين
  المسح إدارة في وليس البيانات وٕانتاج

Other 
producers  

 إلى باإلضافة المسح تمويل في ساهمت التي الجهات  التمويل 
  االختصار

Funding  

 Other  المسح تنفيذ في المشاركة للجهات وتقدير شكر  شكر وتقدير
acknowledgments  

 Level (7): Data Collection  العمل الميداني): 7(المستوى
 Item  الوصف  البند

 Dates of  البيانات جمع من واالنتهاء البدء تاريخ توضيح  فترة جمع البيانات 
collection  

  Time periods  الزمني للبيانات اإلسناد  الزمني اإلسناد

 الخيارات من وذلك البيانات جمع في المستخدمة اآللية  طريقة جمع البيانات 
  ...)استمارة مقابلة،( بالنظام القائمة في المتوفرة

Mode of data 
collection  

مالحظات حول جمع 
  البيانات

 البيانــات جمــع خــالل حصــلت التــي األحــداث لــبعض توضــيح
  : مثل التوثيق في تفيد أن شأنها من
  تفاصيل حول تدريب الباحثين الميدانيين -
 البيانات جودة على تأثير لها التي داثاألح -

 الوقت المستغرق في المقابلة بالمتوسط -

 اللغة التي أجريت بها المقابلة -

  pilot surveyتوفر دراسة بأسلوب ال -

 هذا في مشاكل وجود حال في اإلدارة اتخذتها إجراءات
  المجال

Notes on data 
collection  

:  إلى اإلشارة مع البيانات لجمع المستخدمـة االستمارة وصف  االستمارات
 منهـا لكـل مختصر ووصف المستخدمة االستمارات قائمة -

  ) الخارجية الموارد قسـم في االستمارات جميع إضافة(
 اللغة المستخدمة في االستمارة -

 استمارة على االعتماد( االستمارة تصميم حول معلومات
  ...)سابقة،

Questionnaires  

 واالختصار االسم حيث من البيانات بجمع قامت التي ةالجه  جامعي البيانات 
  والتبعية

Data collectors  

  :االعتبار  بعين األخذ مع البيانات جمع عملية على الرقابة  اإلشراف على جمع البيانات
 وباحثين مشرفين فرق شكل على العدادين تنظيم تم هل -

  .المقابلة عند عددهم وكم
 ، المركزي المشرف( للمشرفين الرئيسية األدوار -

 ).المحلي والمشرف

  وجدت إن العليا اإلدارة قبل من الميدانية الزيارات عدد

Supervision 
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 Level (7): Data Processing  معالجة البيانات): 7(المستوى
 Item  الوصف  البند

كر مع ذ...) إدخال، تدقيق، تنظيف،(فقرة حول معالجة البيانات   البيانات) تنظيف(إجراءات 
 :البرامج واآلليات المستخدمة وتوضيح النقاط التالية

  األسـلوب المستخدم للتحقق من البيـانات -
 المراقبة خالل من أم بالبرنامج، تلقائيا التصويبات أدخلت هل -

 لالستمارة البصرية

 البرامج التي تم استخدامها -

Data editing  

  : ت مثل توفير المعلومات الممكنة عن البيانا  معالجات أخرى 
 الحاسـبات الكفية، األجهـزةيدوي، في المقر، (طريقة إدخال البيانات

 )الخ...المحمولة 
البرامج المستخدمة 
 آلية الترميز المستخدمة  
متوسط إنتاجية مدخلي البيانات، وعددهم 

 التحليـل، برامج/  الجداول/  البيانات إدخال( المتاحة المواد جميع سرد
 وفــي هنــا عليــه المنصــوص النحــو علــى) نــاتالبيا إدخــال عــن وتقــارير
 . الخارجية الموارد قسم

Other 
processing  

  

 Level (8): Data Appraisal  تقييم البيانات): 8(المستوى
 Item  الوصف  البند

 Estimates of  تقدير أخطاء المعاينة
sampling error 

 Other forms of data  لتقييم البيانات  أخرى أشكال
appraisal  
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 Datasetsمجموعات البيانات 

 

 

  

 Level (9): Data Access  اتاحة البيانات): 11(المستوى
 Item  الوصف  البند

 البيانات، اماستخد صالحية لمنح المخولة لجهةا  الجهة المخولة
 االلكتروني والبريد االسم إضافة ويتم

Access authority  

 قـــانون( البيانـــات ســـرية علـــى للحفـــاظ القـــانوني االســـاس  نص إقرار سّرّية البيانات
 )االحصاء

Confidentiality  

 استخدام او الوصول شروط
  البيانات

  Access conditions سياسة اتاحة البيانات

  Citation requirement لجملة الخاصة باالقتباسوضع ا  *االقتباس 

 Level (11): File descriptions  وصف الملفات): 9(المستوى
 Item  الوصف  البند

  Contents  )الجدول( الملف محتويات عن شرح  محتويات الملف

  Producer   اسم الجهاز  منتج الملف

  Version اإلصدار وصف بند في المتبعة اآللية نفس  نسخة اإلصدار

 على البيانات وتنظيف تدقيق واليات قواعد  شرح يتم  قواعد التدقيق
  الجدول هذا

Processing checks  

 الجدول في المفقودة البيانات تتمثل كيف شرح يتم  البيانات المفقودة
  ومواصفاتها

Missing data  

  Notes  البيانات جدول على وضعها يتم مالحظات أي  مالحظات

 Relations الحالي الجدول مع المرتبطة لالجداو وضع يتم  المرتبطةالجداول 

 يشكل والذي الحالي الجدول من المتغير وضع يتم  متغير الربط
 باقي مع يرتبط والذي الجدول في رئيسي مفتاح

 الجداول

Base Key variables 

 Level (11): Variables  توثيق المتغيرات): 10(المستوى
 Item  الوصف  البند

 من ألكثر التعريف يكون أن ويمكن المتغير، تعريف  تعريف المتغير
 المفاهيم قائمة من البند هذا يؤخذ. متغير

  بالمسح الخاصة والمصطلحات

Definition 
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  Level (10): Disclaimer and copyright  حقوق التأليف والنشر): 12(المستوى
 Item  الوصف  البند
 عن مهنية أو قانونية مسؤولية آية الجهاز يتحمل ال  المسؤولية إخالء

 الستخدام إساءة أو تفسير أو تحليل أو ادعاء أي
 .تالبيانا هذه

Disclaimer  

 النشر حقوق حول الجهاز في المعتمد النص وضع  حقوق النشر والتأليف 
  والطباعة

Copyright  

 Level (11): Contacts  آلية االتصال): 13(المستوى
 Item  الوصف  البند
 االتصال يتم يتال الجهة
   ابه

  الجمهور خدمات قسم: االسم
  : التبعية
  : اإللكتروني البريد
  : الكترونية صفحة

Contact persons  
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 الصحفي لبيانل ، اإلحصائي لتقريرل ؛ External Resources الخارجية للموارد الوصفية البيانات

 Item  الوصف  البند
  Type  النظام في المتوفرة القائمة من الوثيقة نوع اختيار  نوع الوثيقة

  Title االسم الرسمي للوثيقة   اسم الوثيقة

  Subtitle  وجد ان للوثيقة الفرعي االسم  االسم الفرعي

  Authors   اسم الجهة المنتجة  منتج الوثيقة

 اليوم تاريخ وضع يتم عادة( النظام على الوثيقة وضع تاريخ  تاريخ أرشفة الوثيقة
 )الحالي

Date  

  Country   الدولة

  Language  لغة من اكثر اختيار ويمكن الوثيقة في المستخدمة اللغة  غةالل

  word, pdf, excel, …( Format( الوثيقة شكل  شكل ملف الوثيقة

  :من لكل للوثيقة التعريفي الرقم  رقم الوثيقة التعريفي
  اإلحصائي التقرير
  الصحفي المؤتمر
   الجداول

  شورو البر 

Contributors  

  Publishers  وجدت إن المشاركة الجهات افةإض  المساهمون

  Rights  اسم الجهاز  الناشرون

  Content  والتأليف النشر حقوق بند في هو كما الحقوق نص  الحقوق

  Description    المحتويات

  Abstract شرح حول محتويات الوثيقة   الوصف

 التقرير من ذهأخ ويمكن بالمسح الخاص التنفيذي الملخص إضافة  )ملخص(النبذة 
  بالمسح الخاص اإلحصائي

Table of 
contents  

  Subjects  التقرير من المحتويات قائمة اخذ يمكن  قائمة المحتويات

  Contributors  الدراسة أو الوثيقة تشملها التي المواضيع  المواضيع
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  قائمة اإلقتباس *

  :في حالة اإلقتباس من ھذا التقرير يرجى اإلشارة الى ھذا المطبوع كما يأتي

  العراق / الجھاز المركزي لإلحصاء 
  .سنة التقرير  
  .اسم موضوع التقرير   
 .اسم التقرير  

 .رقم تسلسل التقرير في المطبعة

  :في حالة اإلستفسار توجــّـه جميع المراسالت الى

  العراق–الجھاز المركزي لإلحصاء 
  .شباط 8مكتب بريد  8001: ب. ص

 . يذكر اسم الجھة التي اعدت التقرير والبريد األلكتروني: بريد الكتروني 
 http://www.cosit.gov.iq: الموقع األلكتروني للجھاز

  .العراق- بغداد/تم الطبع في مطبعة الجھاز المركزي لإلحصاء 
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