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مدخل
2030التنمیة المستدامة الجندةفي ظل اعتماد قادة العالم •

ظمةاالن، وجب على كل الدول العربیة تطویر بھاوالتزامھم 
الھدافاھاتھالىبغیة توفیر البیانات للوصول االحصائیة

:برمن اجل ثورة البیانات یكون عاالحصائیةبناء القدرات •
یمكن االعتماد علیھااحصائیةوخبرات اطاراتتكوین –
ین تجمع باالحصائیةوجود نظم معلومات متكاملة لدى المؤسسات –

لك وذاالخرىوكل البیانات االداریةالمصادر وبیانات المسوح 
التكالیفوباقلذات جودة احصائیاتانتاجمن اجل 

.مةو المعلوماتیة  الالزاالحصائیةوالتقنیات االدواتاستعمال –
التمویل الالزم  ایجاد–



الثغرات
: ولكن كیف یمكننا القیام بثورة في البیانات في ظل•

یةاالدارعدم وجود أنظمة معلوماتیة متكاملة تربط كل البیانات –
نقص جودة بیانات المصادر اإلداریة –
االقتصار على المسوح إلنتاج المؤشرات اإلحصائیة–
معمقة بمسوحاتعدم توفیر التمویل الالزم للقیام –
الجھوينقص في المؤشرات اإلحصائیة على المستوى –
یانات  عدم االعتماد الكلي على التكنولوجیا الحدیثة في جمع الب–

اللوحیةمثل األجھزة 
و اللوحیةاالجھزة(المعھد ملتزم باستعمال التكنولوجیا الحدیثة •

)  الدیموغرافیةكل المسوح ( في جمع البیانات )السحابیةالمنظومة 



عھدنقص في اإلطارات إضافة إلى خروج الخبرات التونسیة من الم•
bigعدم االستغالل األمثل للبیانات الضخمة • data حیث أثبتت العدید

من الدراسات انھ یمكن الحصول على مؤشرات إحصائیة صحیحة 
ھذا و.... اعتمادا على بیانات نظم التواصل االجتماعي، االتصاالت 

ص األھمیة الكبرى للشراكة بین القطاع الخاایالءیفرض علینا 
والحكومي ومع المنظمات الدولیة

الثغرات



التحدیات 
ل عدید تونس مثبھافي ظل المصاعب االقتصادیة التي تمر •

قیق تحالىالدول العربیة،  والقرارات الصعبة التي تھدف 
:التحدیاتاھمالبعض من أھداف التنمیة، من 

نیة نظام معلوماتي متكامل یظم كل بیانات المؤسسات الوطانشاء–
ید قید تطویر المعرف الوحاالنتونس واعیة بمثل ھذه البرامج وھي انمع العلم –

للبیانات والمعرف الوحید للمؤسسات وبصدد انجاز تصنیف موحدلالفراد
الوطنیة اعتمادا على المعاییر الدولیة   

التمویل الالزم إلنشاء مثل ھذه النظم ایجاد–
انناالحد من ھجرة الكوادر والحفاظ على الخبرات التونسیة حیث–

نعاني من خروج ملحوظ للمھندسین من المعھد وأیضا من عدم 
الشغوراتالقیام بانتدابات جدیدة لسد 



الشراكة
یةاالحصائتعتبر الشراكة مع المنظمات الدولیة أو األجھزة •

كبرى حیث تمكننا من اھمیةالدولیة والقطاع ذات 
االحصائیةتنمیة المھارات –
ذات جودة احصائیاتانتاج–
یةالمؤسسات الوطنیة اعتمادا على المعاییر الدولاداءتحسین –

واللتوانيالفرنسي واالیطالي االحصائيشراكة المعھد مع الجھاز •
لنظم ، تطویر ااالیزو، الحصول على شھادة االحصائیةلتطویر المنظومة 

بیانات ،  تطویر طرق تبادل الالجھویةاالحصائیاتالمعلوماتیة، تطویر 
SDMXاعتمادا على 

لتنمیة استعمال التكنولوجیا الحدیثة في جمعUNECAالتعاون مع •
البیانات 

لنشر البیانات .Statلتركیز منظومة OCDEالتعاون مع •



خاتمة

ال یقع 2030تحقیق أھداف التنمیة المستدامة في غضون •
نا فقط على عاتق البلدان ولكن أیضا على الفرد، وعلی
لضمان كإحصائیین باستغالل أمثل لكل المعطیات والبیانات

.  توفیر مؤشرات دقیقة وذات جودة
تحدیث المنظومة اإلحصائیة–
ةاحصائی(األدوات التقنیة والتمویلیة االلیاتتوفیر كل –

)   ومعلوماتیة
الحكومات والخواص ،(تفعیل الشراكة بین مختلف األطراف –

....)  والبحثي االكادیميالمؤسسات الخاصة والعامة والعالم 
لتحقیق ثورة البیانات 



شكرا على المتابعة
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