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 مذكرة مفاهيمية

 املتعلقة بخطة التحول في مجالاإلقليمية  دون املؤتمرات اإلقليمية/

 للتنمية املستدامة 2030أجندة لدعم  اإلحصاءات الرسمية 

 

 الهدف والخلفية

( وشعبة األمم Eurostatتنبني االستمرارية اإلقليمية للمبادرة املشتركة بين املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )

حول خطة  العالميخطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية على نتائج املؤتمر ( حول UNSDاملتحدة لإلحصاءات )

 نالدورة السادسة واألربعي ، كما أنه مبني أيضا على اعتراففي نيويورك 2015يناير  16و 15يومي  في املنعقد 1التحول 

بالحاجة إلى تقوية التنسيق بين املستويات الدولية واإلقليمية  23للجنة اإلحصائية لألمم املتحدةالسادسة والسبعين و 

 فيما يخص مسارات العمل.

تتطلب الطلبات املتزايدة على سياسات وبيانات جديدة استجابة تتميز بالفعالة والكفاءة من خالل تحديث النظم 

بدعم من املجتمع اإلحصائي اإلقليمي اإلحصائية الوطنية، بغض النظر عن مستوى كل منها في التطور اإلحصائي، وذلك 

والعالمي. وأيدت اللجنة اإلحصائية الدعوة إلى تحديث النظم اإلحصائية مع األخذ بعين االعتبار، ولكن ليس على سبيل 

الحصر، املجاالت املوضوعاتية التالية: )أ( التنسيق على مستوى النظم اإلحصائية العاملية واإلقليمية وفيما بينها؛ )ب( 

تصال والدعوة؛ )(( نظم إحصائية متااملة: جمع البيانات ومعالجهها وششراا من خالل نظم إحصائية متااملة؛ )د( اال

 )ت( التدريب وبناء القدرات.و ؛األعمال اإلحصائية القائمة على معايير محددة ايالاالبتاار والتحديث من خالل 

( وشعبة Eurostatتركة بين املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية )ومن املقترح أن االستمرارية اإلقليمية للمبادرة املش

( ستقوم على أساس سلسلة من املؤتمرات اإلقليمية ودون اإلقليمية املنظمة على UNSDاألمم املتحدة لإلحصاءات )

اذه السلسلة من  أساس تشاور وثيق مع الدول األعضاء واللجان والوكاالت اإلقليمية والشركاء اآلخرين. ومن املتوقع أن

قصد البناء على التوصيات التي قدمها املؤتمر العالمي  2016وأكتوبر  2015املؤتمرات ستعقد بين شهري نوفمبر 

 .وتأكيداا

 .وتهدف اذه املذكرة املفاايمية إلى إعطاء التوجيهات ملثل اذه املؤتمرات اإلقليمية / شبه اإلقليمية
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 شعبة األمم املتحدة لإلحصاءات: يمكن الحصول على مزيد من املعلومات واملواد املتعلقة  باملؤتمر العالمي على املوقع االلكتروشي ل  

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/NewYork/lod.asp 
2
  E/CN.3/2015/6  :وكل وثائق املعلومات األساسية ذات الصلة 

TransformativeAgenda.pdf-http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/BG 
3
  E/2015/24-E/CN.3/2015/40 ت العمل القائمة بهدف تحديد تلك املناطق ... وطلبت من مكتب اللجنة، بدعم من األمانة العامة، بجرد آلليات التنسيق ومسارا

التي تتطلب إجراءات ذات أولوية لخطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية، وتقديم مقترحات لتنظر فيها اللجنة في دورتها املقبلة. 

E.pdf-http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/Report  

http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/NewYork/lod.asp
http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/NewYork/lod.asp
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/BG-TransformativeAgenda.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/BG-TransformativeAgenda.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/Report-E.pdf
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc15/Report-E.pdf
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  غاية املؤتمرات اإلقليمية

بهدف: أ( رفع مستوى الوعي خطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية وسيتم تنظيم املؤتمرات اإلقليمية حول 

باملبادرات االنتقالية وتبادل املعلومات بشأنها على املستوى الوطني واإلقليمي والعالمي؛ ب( تحديد األولويات التخاذ 

ي حدداا املؤتمر العالمي والنظر في مجاالت مواضيعية إضافية؛ (( اإلجراءات عالقة باملجاالت املواضيعية الخمسة الت

 .التفكير في آليات التنسيق القائمة والجديدة والنظر في احتياجات بناء القدرات

وبناء على طلب اللجنة، فإنه من املتوقع تقديم تقرير مرحلي عن النتائج التي توصلت إليها املشاورات اإلقليمية / شبه 

 .بغية النظر فيه  2016خالل دورتها املقبلة عام وذلك  اإلقليمية،

لحاجة إلى تحسين التنسيق واملواءمة بين البرامج اإلحصائية على املستويين العالمي واإلقليمي هي استجابة ملتطلبات إن ا

. 4(SDGsودور اإلحصاءات في قياس ورصد أاداف التنمية املستدامة ) 2030السياسة الجديدة، مثل أجندة التنمية 

وتقوم اذه االستجابة من املجتمع اإلحصائي على مبدأ امللكية الوطنية وحاجة املستخدم املتزايدة إلى إحصاءات 

يا املبتكرة. ومؤشرات أكثر تفصيال وذات جودة عالية واستغالل مصادر البيانات غير التقليدية واستخدام التكنولوج

واذه البيئة املتغيرة تتطلب جدول أعمال إحصائي يمكن من إدخال تحديث على عمليات اإلنتا( اإلحصائي من خالل 

نهج أكثر تاامال للنظم. ال ينبغي أن ينصب تركيز خطة التحول فقط على تحديث عمليات اإلنتا( على املستوى القطري، 

سسية إلنتا( اإلحصاءات الرسمية في اذه البيئة املتغيرة، وكذلك كيفية تمكن ولكن أيضا إعادة النظر في البيئة املؤ 

 . املجتمع اإلحصائي العالمي واإلقليمي من تعزيز ودعم اذا التحول اإلحصائي

ستنظم املؤتمرات اإلقليمية كمنتديات رفيعة املستوى لكبار مديري الوكاالت اإلحصائية بهدف السعي إلى التوصل إلى 

سع حول املجاالت املواضيعية الخمسة للتحول بالنظم اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والدولية، ولتحديد آخر توافق وا

املبادرات التي ظهرت في كل منطقة، وفي نهاية املطاف ملناقشة أفضل املمارسات املنفذة على املستوى الوطني. ومن 

الت املواضيعية الرئيسية الخمسة التي تم تحديداا في املؤتمر املتوقع أن يتم ايالة كل مؤتمر إقليمي وفقا لهذه املجا

األمر استكمالها باألولويات املوضوعاتية اإلقليمية: التنسيق على مستوى النظم اإلحصائية العاملية  العالمي وإذا تطلب

نظم إحصائية متااملة؛ واإلقليمية وفيما بينها؛ )ب( االتصال والدعوة؛ )(( جمع البيانات ومعالجهها وششراا من خالل 

 )د( مناهج وأدوات وبنية معلوماتية لالبتاار، بما في ذلك إششاء بنية للعمليات اإلحصائية القائمة على معايير محددة؛

وصف أكثر تفصيال بخصوص اذه املجاالت املواضيعية الخمسة في مرفق اذه )ه( التدريب وبناء القدرات. ويتوفر و

 املذكرة املفاايمية.

استنادا إلى املشاورات اإلقليمية خطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية تقديم تقرير مرحلي عن صياغة  وسيتم

. 2016وللجان اإلحصائية اإلقليمية املماثلة في عام  2016للدورة السابعة واألربعين للجنة اإلحصائية املنعقدة في مارس 

ة وإجراءات عملية ملموسة للدورة الثامنة واألربعين للجنة في ومن املتوقع تقديم تقرير نهائي يشمل خطة عمل مفصل

 .2017وللجان اإلحصائية املماثلة في عام  2017عام 
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الطريق إلى العيش بكرامة بحلول عام : (A/69/700)، التقرير التجميعي لألمين العام لألمم املتحدة املستقبل الذي نصبو إليه :20الوثائق الصادرة عن قمة ريو+  

، تقرير  فريق األمين العام لألمم املتحدة رفيع املستوى للشخصيات البارزة حول خطة التنمية ملا ب األرض: القضاء على الفقر وتغيير حياة الجميع وحماية كوك2030

التقرير الذي أعده الفريق العامل املفتوح الحاومي و  ،القضاء على الفقر وتحويل االقتصادات من خالل التنمية املستدامة: شراكة عاملية جديدة: 2015بعد عام 

 .(A/68/970)ة العامة لألمم املتحدة بشأن األاداف التنمية املستدامة الدولي للجمعي
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 الزمان واملكان

وأكتوبر  2015من املتوقع أن تعقد سلسلة املؤتمرات اإلقليمية/دون اإلقليمية خالل الفترة املمتدة بين شهري نوفمبر 

تنظيم اذه املؤتمرات، قدر املستطاع، بالتعاقب مع الفعاليات واالجتماعات اإلقليمية/دون . ومن املنتظر أن يتم 2016

 اإلقليمية اإلحصائية االعتيادية األخرى.

 

 املشاركون 

تسههدف املؤتمرات اإلقليمية في رؤساء األجهزة اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والدولية. ويمكن تمويل مشاركة 

حصائيين من الهيئات اإلحصائية الوطنية في البلدان األقل نموا من قبل الجهات املنظمة. كما رؤساء/كبار الخبراء اإل 

يتعين توفر الفرصة أيضا أمام الجهات املانحة الثنائية واملتعددة األطراف العاملة في املناطق املعنية للمشاركة 

 .واملساامة

 

 تنظيم الجلسات والنتائج املتوقعة

ؤتمرات اإلقليمية يومين إلى ثالثة أيام وستاون بمثابة أرضيات إقليمية لصياغة خطة تحول عاملية يتوقع أن تستغرق امل

 . 2030 التنمية أجندةوإقليمية في مجال اإلحصاءات الرسمية لدعم 

وستشمل املؤتمرات جلسات جانبية والتي سيتم تقسيم املشاركين فيها إلى مجموعات صغيرة ملناقشة مخرجات 

موسة متعلقة باملجاالت املواضيعية الخمسة، ليتم بعداا مشاركة ومناقشة نتائج اذه الجلسات الجانبية وتوصيات مل

 .في جلسة عامة مع تدخل املشاركين الذين تم اختيارام لهذا الغرض

ولال من املؤتمرات اإلقليمية، سيتم تخصيص نصف يوم إضافي لعقد اجتماع مع جميع الجهات املانحة املتعددة 

طراف والثنائية الرئيسية وبلدان مختارة ملناقشة، بشال أخص، االحتياجات لبرامج بناء القدرات وتنسيقها في إطار األ 

 .خطة التحول 

ومن الضروري أن يشارك بشال فعال خالل كل مؤتمر إقليمي الذي قد يستغرق يومين إلى ثالثة أيام جميع املشاركين 

 .ولية، وكذلك من الجهات املانحة الثنائية واملتعددة األطرافمن الوكاالت اإلحصائية اإلقليمية والد

 

 امليزانية واملصادر

تتوقف املساامة املالية الالزمة لتنظيم دورة املؤتمرات اإلقليمية املتعلقة بخطة التحول في مجال الإلحصاءات 

بالتعاقب مع الفعاليات واالجتماعات الرسمية على عدد املؤتمرات اإلقليمية/دون اإلقليمية املنظمة وعلى مدى تنظيمها 

 USDاإلحصائية األخرى. لذا فمن املتوقع أن تتراوح تااليف كل مؤتمر من اذه املؤتمرات بين ثالثين ألف دوالر )

( تشمل تمويل بعض الدول األعضاء املختارة والخبراء االستشاريين وتااليف USD 70,000سبعين ألف دوالر )و  (30,000

سفر مسؤولين من شعبة األمم املتحدة لإلحصاءات. وال تشمل اذه املبالغ املساامات العينية مثل مرافق االجتماعات 
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من شأنها أن تاون أيضا  والترجمة الفورية من اللجان اإلقليمية لألمم املتحدة واملنظمات األخرى املستضيفة التي

 .مسؤولة، بتوجيه من الجهات املنظمة، عن الخدمات اللوجستية وإجراءات املؤتمرات
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 امللحق

 

 التنسيق على مستوى النظم اإلحصائية العاملية واإلقليمية وفيما بينها

االستجابة بشال أكثر يقتض ي تحديث اإلحصاءات وتعزيز النظم اإلحصائية العاملية واإلقليمية والوطنية من أجل 

، برنامج عمل عالمي وإقليمي متسق في مجال 2030التنمية  أجندةسياسة الجديدة، مثل فعالية وكفاءة ملتطلبات ال

اإلحصاء. وينبغي أن تاون صياغة اذه البرامج منصبة حول أاداف محددة مثل: )أ( وضع وتنفيذ املعايير واملبادئ؛ )ب( 

)د( تشجيع استخدام أساليب و لتنمية الوطنية؛ )(( دعم الشفافية واالنفتاح.دمج اإلحصاءات في التخطيط وا

وتكنولوجيا وبيانات جديدة. والعنصر األساس ي اآلخر بجانب التواصل بشأن اذا البرنامج لجعله فعاال او التنسيق. 

(، وأن UNSCلألمم املتحدة )والبد أن ياون اذا التنسيق على املستوى العالمي تحت إشراف اللجنة اإلحصائية التابعة 

 يأخذ  في االعتبار جميع املستويات أثناء التنفيذ: املستوى الدولي واإلقليمي والوطني.

في سياق تحويل النظم اإلحصائية على جميع املستويات، يبدو أكثر جليا أن اناك حاجة ملحة لتعزيز التنسيق على 

ل صياغة برامج عمل عاملية وإقليمية متسقة في مجال اإلحصاءات املستويات الدولية واإلقليمية وفيما بينها من أج

والتي تغطي األششطة مثل: )أ( تطوير وتعميم املعايير اإلحصائية؛ )ب( مواءمة أششطة التعاون الفني في البلدان ذات 

نات وششراا على . )(( الحد من عبء االستجابة على البلدان وتفادي ازدواجية الجهود في جمع البيااألاداف املشتركة

)د( برنامج للتواصل/الدعوة ذي رسائل مشتركة. وأولى األولويات في مجال التنسيق هي على الالئحة و الصعيد الدولي؛

فبما أن البيانات ليست متاحة كلها بسهولة لصالح أاداف التنمية  .األولية من ملؤشرات أاداف التنمية املستدامة

فمن املهم أن يقوم النظام اإلحصائي العالمي واإلقليمي بتنسيق برنامج عمله مع  املستدامة من اإلحصاءات الرسمية،

املؤسسات اإلحصاءات غير الرسمية/مقدمي البيانات من أجل تسخير املبادرات الجديدة والقائمة. وباملثل، وحيث 

ية الحديثة، فالبد لألوساط تضطلع املعلومات الجغرافية املاانية بدور متزايد األامية في نظام املعلومات اإلحصائ

 .اإلحصائية من التعاون بشال وثيق، إن لم يكن تنسيق العمل مع األوساط املعنية باملعلومات الجغرافية املاانية

وفي سياقات مختلفة، يمكن أن تاون نماذ( التنسيق أيضا مختلفة. فقد تاون النماذ( القائمة بحاجة إلى تعزيز أو تبني 

(، فيما يمكن استخدام نماذ( الحاامة األخرى للتنسيق CCSAللجنة تنسيق األششطة اإلحصائية ) مثل الدور التنسيقي

ومن املهم جدا  وتطويراا لتسهيل حاالت محددة، مثل النماذ( ذات الوالية القانونية القوية أو نماذ( التعاون الفني.

بشال تام. فعلى الصعيد اإلقليمي، مدى مالءمة توفر نهج إقليمي لتنسيق ومواءمة برامج العمل اإلقليمية والدولية 

نماذ( الحاامة املختلفة بحاجة إلى مزيد من التفكير، ولكن ينبغي مراجعهها لتوجيه عملية تعزيز الهيال اإلداري للنظام 

 .اإلحصائي العالمي

لنظام اإلحصائي التنسيق أمر ضروري أيضا للنظام اإلحصائي الوطني. فالتنسيق الفعال للمؤسسات الوطنية في ا

الوطني يعد عامال تمكينيا في التنفيذ الوطني للنظم اإلحصائية املتااملة، ودمج اإلحصاءات في التخطيط الوطني، 

واستحداث أدوات وتقنيات مبتكرة واستخدام مصادر البيانات غير التقليدية، وفي تنفيذ املعايير واملبادئ اإلحصائية 

 .الدولية
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 االتصال والدعوة

لبرنامج عمل املنظمات اإلحصائية الوطنية  تنصال والدعوة بشأن اإلحصاءات الرسمية تعدان ركيزتين أساسياالت

في إلحصاءات لهذه افضال عن األثر والقيمة املضافة  بشأنها والتوعيةاإلحصاءات ششر  فهما تمثالن أدوات ،والدولية

سلسلة من اإلجراءات، منها العالمات التجارية واالتصاالت والدعوة ويشمل كل من االتصال . ما إدارة مجتمععملية 

 .واسعستخدام على نطاق ال لوجعلها في املتناول نشر املعلومات اإلحصائية ك ةاألششطة املعروفالتي تتجاوز  ،على القيم

 الحديثة التصوير فأدوات. والتحديث لالبتاار مجاال فأكثر أكثر لإلحصاءات تنافسية سوق  في املعلومات يعد ششر

 .النتائج لنشر التنافسية الطريقة اذه ملثل أساسية عناصر هي ذات الجودة وملفات الفوقية املعلومات إلى والوصول 

 اإلحصاءات فإن تمييز لذلك،. الرسمية لإلحصاءات والخصائص النسبية البد من التواصل الفعال بشأن املزايا

 لإلحصاءات النسبية املزايا وتشمل. اآلخرين البيانات مقدمي من املنافسة اذه خاصة مع األامية، بالغ أمر الرسمية

 االلتزام( د والسرية، الخصوصية احترام( ( وأساليبها، بياناتها شفافية( ب االستقاللية،/املوضوعية( أ الرسمية:

 جودة( وأخيرا، ز تقدمها، التي املعلومات صلة( بيانات، و كمقدم االستقرار( ه بياناتها، الدولية وقابلية مقارنة باملعايير

 .تقدمها التي البيانات

 الاافية، واالستثمارات املوارد تعبئة هي الرسمية اإلحصاءات قيمة بشأن الفعال للتواصل ومن بين األدوار املهمة األخرى 

 إحصائي نظام فوائد أن بشأن دراسة الجدوى  التواصل املهم فمن ولذلك. اإلحصائية النظم تحديث في سيما وال

 .للتحديث وطني برنامج تااليف محسن تتجاوز 

ال يمكن النجاح في تنسيق العمل في مجال اإلحصاءات دون تواصل مناسب بين املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية 

م املبادئ املعنية. وتشمل أدوات اذا التواصل مجموعة واسعة من وسائل اإلعالم، بدءا باالجتماعات واملؤتمرات ث

التوجيهية واملعايير والنشرات اإلخبارية وصوال إلى وسائل التواصل االجتماعي، ومن النظرات العامة وصوال إلى تبادل 

أفضل املمارسات في املجاالت املواضيعية املحددة. كما يعد التواصل أيضا أحد العناصر التي تخلق جسرا للثقة 

أجل تحسين النظم اإلحصائية، وبشال عام، يمكن لتعزيز التواصل أن يساعد املتبادلة بين كيانات مختلفة تعمل من 

 .في بناء أواصر الثقة مع املستخدمين ومقدمي البيانات

ويمكن تصميم أنواع معينة من االتصاالت خصيصا لتلبية احتياجات محددة. فعلى سبيل املثال، يمكن للفوائد في 

لجعل املنتجين غير الرسميين يحافظون على مستوى معين من الجودة،  الحفاظ على معايير الجودة أن تاون مفيدة

وإطالعهم على فوائد استخدام البيانات اإلدارية ألغراض إحصائية في خفض تااليف جمع ويمكن لعبء االستجابة أن 

 .يقلل من التكتم من مزودي البيانات اإلدارية ملشاركة اذه البيانات
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جمع البيانات ومعالجتها ونشر اإلحصاءات  :املتكاملةالنظم اإلحصائية 

 املتكاملة

 

( يشمل NSSتوجيه البلدان نحو نظام إحصائي وطني متاامل ) الرسميةاإلحصاءات خطة التحول في مجال قترح ت

 الهيال التنظيميص يخصم تت تنتج مجتمعة اإلحصاءات الرسمية التي بالد معينةاملنظمات واإلدارات اإلحصائية في 

على أساس مبادئ ومعايير  ااصدر و  تنفيذاا، والتي تم لهاعمليات اإلنتا( واملنتجات والخدمات  وتم تصميم، لها

تااملة او مساعدة املنظمة لأل الهدف من البرنامج اإلحصائي العالمي واإلقليمي و إلحصاءات الرسمية املتفق عليها دوليا. ا

ت املؤسسية الالزمة وعمليات اإلنتا( اإلحصائي جنبا إلى جنب مع البلدان في تحديد األولويات من أجل تعميم الترتيبا

 .املتااملة واالقتصادية البيئية تنفيذ املبادئ واملعايير، مثل نظام الحسابات القومية ونظام املحاسبة

، القانونية الحالية واملستقبلية على البيئةبشال كبير  النظم اإلحصائية إدما(و  لتحديث الترتيبات املؤسسية  تعتمد

واملالية  املوارد البشرية فضال عن تكنولوجيا املعلومات واالتصاالتل، والبنية التحتية وكمةوالحوترتيبات التنسيق 

 استخداممن و ، ها أيضامن تستفيدوالتنسيق و  دارةلإل الفعالة  ةالوطنيليات في اآل املدمجةنظم ال تساامو  .املتاحة

، ولكن النظام اإلحصائي الوطني عبر ليس فقط يمكن أن تاون مشتركةالتقنيات التي واألساليب و  األدوات القياسية

 زيد منيقد  املتااملةاإلحصائية  النظم قائمة على معايير بنية تطويرف، وعالوة على ذلك .النظم الوطنية بينأيضا 

بغض النظر ، عمليات اإلنتا( شرائحمختلف  توحيد القدرات من خاللبرامج بناء واإلقليمي ل التنسيق العالمي تسهيل

 .اإلحصائي الوطني النظامنضج  مستوى  عن

 

تسميات و يتم تطوير منهجية و حصائية دولية. إطر أاعتماد معايير و  املدمجةضمن تصميم وتنفيذ النظم اإلحصائية ي

عن البيانات  يبلغو  يقيسو  يصنف توجيهية من قبل وكاالت دولية لضمان وجود نهج موحد ومتسقدولية ومبادئ 

، وطنيا ملعايير والتصنيفات الدوليةامن خالل تبني  ، ولكنفقط قارنة بين البلدانمن املالنهج  لن يزيد اذااإلحصائية. و 

األطر اإلحصائية مثل نظام ففي اذا الصدد، وفي نظام املعلومات اإلداري الوطني.  إلى خلق تعاون واتساقأيضا سيؤدي 

لجوانب املختلفة لالقتصاد لتوفر قياس متاامل  املتااملة واالقتصادية البيئية املحاسبةالحسابات القومية ونظام 

ومواءمة اإلحصاءات واملؤشرات األساسية. ورغم العام واملجتمع والبيئة وساامت إلى حد كبير في االتساق والتماسك 

معايير دولية في مجال جمع البيانات ملجموعات متااملة من  لتطوير ذلك، ال يزال اناك عمل كبير ينبغي القيام به 

  حصاءات األفراد واملؤسسات الستكمال املعايير الالية.إ

 التنسيق العالميتعزيز ل تااملامل النظام اندسة املبني على وإنتاجها وششراا جمع البيانات على برنامج العمل ويقترح

األعمال حصاءات إواءمة مبادئ توجيهية عملية مل صياغةف الوطنية.اإلحصاءات التجارية األسرة و برامج واإلقليمي ل

البيانات  بيان/فهرس وتطوير البيانات اإلدارية مصادر، واستخدام االستبيانات تشمل توافقن أيمكن  واألسر املعيشية

 وتصنيف وششر املتعلقة بجمع املمارسات مشتركة بشأن إششاء بوابة دعم البرنامج أيضا ويمكن لهذاة. املركزي الفوقية

 .مزيج وضع /متعددة املصادر البيانات
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. ي إطار اذا البرنامج، يجب األخد بعين االعتبار فئتين من مصادر البيانات إلنتا( إحصاءات األسر املعيشية واألعمالف

فمن جهة، البيانات األولية والتي تعتبر املصدر التقليدي للمعلومات إلنتا( اإلحصاءات والتي يتم تجميعها بشال رئيس ي 

جمع الخاصة بالتقليدية  املنعزلة نظمةالتطرق إلى املمن خالل املسوح اإلحصائية والتعدادات. ويهدف البرنامج إلى 

مشتركة أو منسقة، وأخذ العينات وإطارات اإلحصائية مثل إششاء سجالت  معالجهها وششراا عبر املجاالتو البيانات 

دارية( ألغراض غير إحصائية اإل أخرى، يتم جمع البيانات الثانوية )أو  جهةمن و املعالجة. الجمع و املشتركة، ومنهجية 

القطاع وية من مصادر يمكن استخالص البيانات الثانكما استخدامها إلنتا( اإلحصاءات الرسمية. إعادة ولكن يمكن 

بيانات الكبيرة. في حين أن احتمال انات املهيالة وغير املهيالة أو ويمكن تقسيمه إلى مزيد من البيالعام / أو و خاصال

الحد من العبء اإلداري، برو( في ما يتعلق قد تإلنتا( اإلحصاءات الرسمية  املهيالةستخدام البيانات اإلدارية ا ةوفرص

خطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية في إطار  القيام بهزيد من العمل الذي يتعين حاجة إلى املحيث أن اناك 

 .الكبيرة واستخدام البيانات الولو( إلىحول 
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  ةاملعياري ةاإلحصائياألعمال  هيكلالتحديث من خالل و  االبتكار 

ومعالجة وششر جمع يتم إن التطورات السريعة التي تعمل ضمنها اإلحصاءات الرسمية تتحدى بشال حتمي الطرق التي 

على املجتمع اإلحصائي الرسمي أن يحول اذا  ،إنتا( املعلومات اإلحصائية هدفبففي املستقبل القريب. البيانات بها 

قنيات املعلومات واالتصاالت الحديثة والقادرة على إحداث أن يستغل اإلماانات اإلبداعية لتو  التحدي إلى فرصة

 للتطورات. من األمثلة على اذاو  تحوالت،
ً
أجهزة املوبايل و  استخدام وسائل التواصل االجتماعي ،ذلك لاي يبقى مواكبا

البيانات بصور الحوسبة السحابية واستخدام الذكاء الصناعي وبث و  تقديم مفهوم البيانات املفتوحةو  ششر و  لجمع

ذلك و  من املقترح تحديد أولويات برمجية مشتركة لألنظمة اإلحصائية عند مستويات مختلفة من تطويرااو بصرية. 

 قدرتها على إحداث تحوالت كبيرة.و  االتصاالت االبتااريةو  إقليمي حول قدرات تقنيات املعلوماتو  لبرنامج عالمي

التصميم اإلحصائي املعياري لألعمال حول االبتاار والتحديث من خالل إلششاء ماون برمجي عالمي وإقليمي تاافلي 

ألجندة التحوالت، يجب أن ياون اناك درجة معينة من توحيد املعايير لعمليات اإلنتا( ضمن برنامج قومي إحصائي، 

 عبر األنظمة القومية كشرط أساس ي مسبق. وبهذا فإن عمل املجموعة ذات املستوى العال
ً
ي لتحديث وإنما أيضا

من  له أامية عاملية. الهيال اإلحصائي املعياري واملتاامل لألعمالشاملة تدعم تصميم نماذ( و  اإلحصاء على أدوات

أن تتم االستفادة من و  استيعاب اذه املعايير الشاملة لعمليات األعمال املتااملة من املتوقع أن تتضافر الجهود خالل

اياكل أعمال مشابهة على مستوى البلد. إن إششاء بيانات قومية و  لعملياتوفورات الحجم مع التقديم املستمر 

بوابات البيانات الوصفية يمكن أن تعتبر كأولوية عالية وذلك للتقدم في إماانية الوصول إلى البيانات وبادلها و  مشتركة

يير تبادل البيانات اإلحصائية معا  بهذا اإلطار فإن معايير مثل و كجزء من التصميم لألعمال املبني على املعايير.

ل إلى تيار سائد للترويج للشفافية DDIمبادرة توثيق البيانات )و  (SDMX)والبيانات الوصفية  ( من املمكن أن تحوَّ

 لتحديث البيانات اإلحصائية، و  اإلعالم  العالميو  وتسهيل التشارك
ً
 قيما

ً
اإلقليمي بالبيانات. اذان املعياران قدما دعما

 إلى حد و  ااناتهما على األرجح لم تستغل بعد إلى أقص ى حدإال أن إم
ً
إنما بقي تبادل وبث البيانات بين املنظمات تقليديا

 معين.

التخزين السحابي للبيانات والبيانات الوصفية على أنها خيارات صالحة لالستخدام من و  ظهرت الحوسبة السحابية

الحوسبة السحابية لألغراض اإلحصائية الرسمية مثل التي تقوم  في اذا الصدد، فإن ممارسةو قبل النظام اإلحصائي.

بها مبادرات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية األفريقي لتطوير منصة البيانات املفتوحة قد تشاَرك 

ف. عالوة على اذا فإن سحابة البرنامج اإلحصائي العالمي واإلقليمي يمكنها أن تدفع إلى األ 
َ

مام بالحوسبة وتستكش

السحابية من خالل معالجة العوائق املدركة الحالية حول قضايا متعلقة بالسرية واألمن وباألخص التحري عن الطريقة 

والزمن التي يمكن به للحوسبة السحابية أن تؤخذ بعين االعتبار للوصول إلى البيانات الجزئية الدقيقة واملشاركة 

 نتا( البيانات اإلحصائية واختبار البيانات الضخمة."بأدوات صندوق الرمل" املبتكرة إل 

انفجار و  إن االنتشار الواسع ألجهزة الهاتف املتصلة باإلنترنت وإماانية الوصول األفضل لالتصال ذو املوجة العريضة

جذري بشال  ها الناس مع بعضهم البعض وتغّير د غيرت الثقافة التي يتفاعل بقاستخدام وسائل التواصل االجتماعية 

في مجتمع تتوسع فيه واإلحصاءات. و  البياناتو  املسههلاون للوصول إلى املعلوماتو  الطريقة التي يسعى بها املستخدمون 

بيئة مزودي املعلومات والبيانات بشال مستمر فإنه على وكاالت اإلحصاء الرسمية أن تأخذ بعين االعتبار سلهها املتاحة 

بالتالي فإنه يبدو من الهام أن و  للتطورات في سوق تزداد تنافسيهها بشال مطرد. من املنتجات والخدمات لتبقى مواكبة
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املواكبة من خالل و  يتم التشارك وأن يتم فهم خطوط املنتجات والخدمات الجديدة التي يتم تطويراا إلضافة القيمة

 معايير اإلحصاءات الرسمية.و  مبادئ

، اناك إجماع كبير على أن التحديث عمليو 
ً
ة مستمرة ترفع من مستوى نضج حالة أو وضع معين في نقطة معينة أخيرا

كلمة "أجندة التحوالت" تعبر بشال جيد عن الحاجة و  في اذا اإلطار فإن صفة "قادر على إحداث تحوالت"و من الزمن.

يم اإلحصائي التصملذلك فإن توحيد املعايير من خالل و  لتكييف األنظمة اإلحصائية مع البيئات الداخلية والخارجية.

 املعياري لألعمال ال يجب أن يدرك على أنه وسيلة للتقييد وإنما مقاربة نموذجية يمكن لها أن تطبق 
ً
بمرونة اعتمادا

 على مستوى نضج النظام اإلحصائي.
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 بناء القدراتو  التدريب

 فقط للبلدان في طور و  إن تحديث
ً
االقتصادات في طور و  النمو تاامل األنظمة اإلحصائية القومية ال تعتبر تحديثا

إنما لال األنظمة اإلحصائية القومية. يعتبر التحديث عملية مستمرة للتكيف مع بيئة تقنية تتطور بشال و  االنتقال،

تنشر باإلضافة لتعديل األطر و  تعالجو  سريع، األمر الذي يتطلب معاينة مستمرة للطريقة التي تجمع بها البيانات

لإلحصاءات الرسمية. عالوة على اذا، من املعترف به أن تأخير تطبيق األنظمة اإلحصائية املؤسساتية و  التنظيمية

عالمي و  إقليميو  أدوات اإلنتا( من املمكن أن يعرض قدرة املجتمع اإلحصائي للخطر على مستوى قوميو  سبلو  املتااملة

جودة العالية في الحقبة التي تلي على االستجابة بشال سليم للمتطلبات املتطورة بشال سريع لإلحصاءات ذات ال

2015. 

. بينما في  2015ة التي تلي بإن النقاشات حول الحق
ً
أحضرت  بناء القدرات اإلحصائية إلى واجهة أجندة التطوير مجددا

أغراض و  السنوات القليلة املاضية تحقق تقدم جيد في تطوير القدرة إلنتا( إحصاءات رسمية لصنع السياسات

، تحويل البيئة التنظيميةو مة،املعلومات العا
ً
 في العديد من البلدان فإن الدورة املستحسنة التي تتاون من، أوال

، تحسين اإلمااناتو 
ً
، اعتماد مبادئو  املؤسساتية السليمة إلى تيار رئيس ي ، ثانيا

ً
معايير مقبولة و  البنية التحتية، ثالثا

،
ً
 تحسين عمليات اإلنتا( اإلحصائي، إنو  عامليا

ً
بالتالي فإنه بالرغم من التقدم و  اذه الدورة لم تطبق بشال منهجي. رابعا

 و  من املعترف به بشال واسع فإن الطاقة اإلحصائية في العديد من البلدان ال زالت غير كافية،
ً
 جواريا

ً
 تتطلب دعما

 ملراقبة السياسات املحليةو 
ً
 إضافيا

ً
 .2030 التنميةمن ضمنها أجندة و  الدولية،و  استثمارا

سوف تتطلب و  إعادة اندسة عمليات إنتا( اإلحصاءات الرسمية سوف تأخذ سنوات عديدةو  إعادة التنظيمإن 

البنية التحتية. من و  مشاركة عالية من قبل  خبرات نادرة باإلضافة إلى استثمارات إضافية كبيرة في تقنيات املعلومات

لكن في اذه األثناء و  البعيد مااسب مهمة في الكفاءة،و  املعترف به أن اذه االستثمارات سوف تنتج في األجل املتوسط

أطر إحصائية حديثة . بالنسبة و  تطبيق معايير و  فإنه على السلطات اإلحصائية أن تستمر  في اإلنتا( املنتظم للمعلومات

 فإنه مع القدرة املنخفضة على االستيعاب من املمكن أن يعتبر اذا تحِد 
ً
قد و  حقيقيلألنظمة اإلحصائية األقل تطورا

 حتى املنافسين الناشئين في "السوق".و  املعنيينو  يعرضها للضعف أثناء الفترة االنتقالية أمام املستخدمين

الذي من شأنه أن يسمح بالقياس املعياري و  (MMMأثناء املؤتمر العالمي، تم اقتراح مفهوم نموذ( نضج التحديث )

أفضل املمارسات املحلية على األنظمة اإلحصائية و  املعايير العامليةو  ئلألنظمة اإلحصائية املحلية باملقارنة مع املباد

 فإن األداة قد تؤمن نواة مشتركة لفحص للقدرة على إجراء و  استخدام عدة أدوات تحديث معيارية.و  املتااملة
ً
أيضا

الجانب. إن األسئلة الباقية هي عن ثنائيي و  تنسق التسليم ما بين املانحين الدوليينو  التي قد تدعم املساءلةو  التحوالت

أدوات و  كيف يمكن ألداة للتقييم ذات نواة مشتركة أن تكمل التقييمو  مظهر نموذ( نضج التحديث أثناء املمارسة

 تقييمات أخرى.و  املعاينة من قبل النظراءو  (snapchatsاملعاينة الحالية مثل املحادثات السريعة )

الترتيبات و  أدوات التحديث املعياريةو  االتصاالت الحديثةو  تقنيات املعلوماتالتحديث يتعلق بأكثر من استخدام 

املؤسساتية الحديثة. رأس املال البشري او على األرجح واحد من العوامل الجوارية في منظور تحديث و  التنظيمية

ضمنها دورات تقنية على  منو  مدراء الوكاالت اإلحصائيةو  بالتالي في فرص التدريب املستمرة لإلحصائيينو  اإلحصاء.

التواصل و  عمليات إنتاجية ذات صلة باإلضافة إلى دورات للمدراء على إدارة املشاريع أو التغيير و  مواضيع في اإلحصاء
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بناء و  باإلضافة إلى التدريب داخل البلدو  ثنائية الجانب.و  يجب أن توفر من قبل املنظمات الدولية متعددة الجوانب

تحسين التنسيق و  عة نطاق مبادرات التعليم عن بعد من خالل بوابات التعليم اإللكتروشيالقدرات فإن يجب توس

 أثناء العملية االنتقالية برمهها يمكن توفير التواصلو  لالستفادة من وفورات الحجم الكبير.
ً
دعم التأييد لرؤساء و  أيضا

 أقسام اإلحصاء على منافع تطبيق خطة العمل التحولية.
 


