
 املؤتمر العربي

 خطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية

  

 شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة
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 تطوير خطة تحول 

 ، نيويورك2015يناير املؤتمر العاملي 

 رفيعة املستوى لرؤساء مؤسسات اإلحصاء الوطنية والدوليةمشاورات 

 مواضيعيةمجاالت  5تركز على خطة تحول تقوم على استنتاجات 

 (  2016)والسابعة واألربعين ( 2015)الدورتين السادسة واألربعين : اللجنة اإلحصائية

 بالحاجة إلى تحديث وتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والدوليةاإلقرار 

 بالتقدم الحاصل من خالل مختلف املبادرات اإلقليمية والوطنية لتحديث اإلحصاءات االعتراف
   الرسمية

دعم تنفيذ خطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية املقترحة 



 األهداف

 وتطويرها والوطنية واإلقليمية العاملية اإلحصائية النظم في والتحديث التحول  تنفيذ تعزيز 
 التعاون  طريق عن

 

 

 

 

واملعايير  املعلومات تكنولوجيا وأدوات مشتركة تجارية وهندسة وأهداف رؤية وتبادل تطوير 
 واإلقليمي الدولي التالقح تمكين ومنهجية اإلحصائية

 

 

 

 

 
 



 املجاالت املواضيعية الشاملة الخمسة

ة 
عي

ما
جت

اال
ت 

ءا
صا

إلح
ا

ية
راف

مغ
دي

وال
 

ية
يئ

الب
ت 

ءا
صا

إلح
 ا

ية
اد

ص
قت

اال
ت 

ءا
صا

إلح
 ا

 التنسيق

 التواصل

 التكامل

 التحديث

 بناء القدرات

 العوامل املساعدة

 ورصد أهداف التنمية املستدامة 2030جدول أعمال التنمية املستدامة  العمامل املحركة

 اإلحصاءات األسرسة والتجارية املتكاملة – SEEA – 2008نظام الحسابات القومية 

على الصعيد الدولي واإلقليمي : رؤية وجدول أعمال وخارطة طريق متسقة
 والوطني

 التمويل -دعم السياسات  -قيمة اإلحصاءات  -التوسيم 

 أطر الجودة -املعايير  -العمليات  -البنية املؤسسية 

 هندسة تجارية موحدة     أدوات مبتكرة مشتركة

 التدريب -املساعدة الفنية  -ومواثيق البيانات  NSDS -استعراضات 
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التنسيق على مستوى النظم اإلحصائية العاملية واإلقليمية والوطنية وفيما 
 بينها

 على املستويين اإلقليمي والوطني وفيما بينهما وتقديم اآلليات واملبادرات املؤسسية تعزيز
 تقرير إلى اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة

 واسعة النطاق مع مجتمعات البيانات واملستخدمين شراكات تعاونية تسهيل إنشاء
 واملجتمع الجيومكاني

 معايير إحصائية متكاملةتنسيق عملية تطوير وتعميم 

 األدوات والتقنيات واألساليب املبتكرة املشتركةدعم مبادرات تطوير وتنفيذ 

 بشأن التحول والتحديث خطط العمل العاملية واإلقليمية والوطنية /خرائط الطرق تنفيذ
 (NSDSs باستخدام التقييمات املشتركة و)

 

 :1اعتبارات متعلقة باملجال املوضوعاتي 



 االتصال والدعوة

 والدعوة إلى وضع أطر مؤسسية وتنظيمية سليمة لإلحصاءات توسيم اإلحصاءات الرسمية
 الوطنية وفقا للمبادئ األساسية لألمم املتحدة

 لقيمة اإلحصاءات الرسمية من خالل تحويل وتحديث دعم سياس ي رفيع املستوى حشد
 اإلحصاءات

 من الوصول إلى البيانات توسيع أوساط املستخدمين وتحسين املعرفة اإلحصائية وتعزيز
 خالل تقنيات االتصال الحديثة، بما في ذلك وسائل التواصل االجتماعي

 على تبادل أفضل املمارسات من خالل املجتمعات املواضيعية من املمارسات القائمة
 شراكات مع مجتمعات البيانات واملستخدمين وأصحاب املصلحة

 :2اعتبارات متعلقة باملجال املوضوعاتي 



 نظم إحصائية متكاملة لجمع البيانات ومعالجتها ونشرها

 سليمة للنظم اإلحصائية الوطنيةمبادئ توجيهية تنظيمية وإدارية دعم تطوير وتنفيذ 

 وحدات تنظيمية من خالل استحداث الطابع االحترافي للخدمات اإلحصائية تعزيز
في األجهزة اإلحصائية الوطنية التي تتعامل مع املنهجية والبرمجة وضمان الجودة متخصصة 

 ...وجمع البيانات ونشرها 

 التي تهدف إلى تحسين الكفاءة والفعاليةتخطيط وتبسيط عمليات اإلنتاج اإلحصائي 

 ألغراض إحصائية االستغالل املنهجي للبيانات اإلدارية واستخدام البيانات الضخمة دعم
 من خالل منهجية جمع البيانات متعددة األنماط واملصادر

 :3اعتبارات متعلقة باملجال املوضوعاتي 



االبتكار والتحديث من خالل هندسة األعمال اإلحصائية القائمة على 
 معايير محددة

 داخل وعبر النظم اإلحصائية الوطنية التي تهدف إلى تبادل توحيد عمليات اإلنتاج تعزيز
 (التوصيل والتشغيل)وإعادة استخدام األدوات والتقنيات املبتكرة بشكل تدريجي

 دعم تطوير وتطبيق هندسة إنتاج إحصائية مشتركة(CSPA) 

 معاييرمبادرة تبادل وتعميم إنشاء بوابات بيانات وبيانات فوقية وطنية مشتركة تشجيع
 (SDMX)البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية 

املبتكرة والتحويلية لجمع  املحمولة تسخيرقوة تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت واألجهزة
 البيانات جغرافيا وتصويرها

 تنفيذ مفهوم البيانات املفتوحة واستكشاف ممارسات الحوسبة السحابية لإلحصاءات
 الرسمية وأغراض البحث

 :4اعتبارات متعلقة باملجال املوضوعاتي 



 بناء القدرات والتدريب

 للنظم اإلحصائية الوطنية لالنتقال إلى تقييم االستعداد املؤسس ي والتنظيمي والفني
 املستوى التالي من النضج في ما يخص التحديث

 توصيات عالقة باالستراتيجيات الوطنية تقديم( مثلNSDS ) وخرائط الطريق ذات الصلة
 من أجل التحول في اإلحصاءات ومساعدة البلدان في تطبيقاتها

 دورات التعلم استكمال التدريب الفني القائم على املستوى اإلقليمي والعالمي مع
 اإللكتروني حول إدارة التغييروأدوات مبتكرة للجمع واملعالجة والنشر

 داخل النظم لتجميع املوارد البشرية وتكنولوجيا املعلومات استكشاف الفرص املتاحة
 اإلحصائية الوطنية وعبرها 

 :5اعتبارات متعلقة باملجال املوضوعاتي 



 اإلقليمية ( دون )سلسلة املؤتمرات 
 2016أكتوبر  – 2015ديسمبر 

اإلقليمية( دون )املنظمات اإلحصائية الوطنية و/استهداف رؤساء النظم 

 اإلقليمية والوطنية إلدماج وتحديث النظم اإلحصائية( دون )تقييم مختلف املبادرات 

 اإلقليمية وحسب توقعاتها( دون )صياغة املبادرة التعاونية لخطة التحول في السياقات 

 خمس مجاالت )دول لتوجيه األحداث مع الوقت الكبير املخصص للمناقشات الجماعية
 (مواضيعية

  

  

 1/ الخطوات املقبلة والطريق إلى األمام 

 2016مؤتمر الكاريبي، غشت • 2015/  11/  21 – 20المؤتمر اإلفريقي، •

 2016مؤتمر أمريكا الالتنية، سبتمبر • 2016/  04/  7 – 5 المؤتمر العربي،•

 2016، أكتوبر EECCA مؤتمر• AP ،27 – 29  /06  /2016مؤتمر •



 تقارير إلى اللجنة اإلحصائية واللجان اإلحصائية اإلقليمية

2016 :تقرير مرحلي 

2017 : ،وتنفيذ خرائط الطريق الوطنية لصياغة ملموس اقتراح يشمل التقرير النهائي
 حول خطة التحول في اإلحصاءات الرسميةواإلقليمية 

 توجيه

 اإلحصائية تحت اللجنة )والشراكة وبناء القدرات بشأن التنسيق رفيعة املستوى مجموعة
 (لألمم املتحدة

 إقليمية( دون )لجان إحصائية 

 

 

 2/ الخطوات املقبلة والطريق إلى األمام 


