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يتبوأ السيد بي��و ديم��يو فالور��ي منصب مدير من�جية وتصميم العملية اإلحصائية �� املعهد الوط�ي 

 .اإليطا�� لإلحصاء

املعهد، بتنسيق الفر�ق الداخ�� املع�ي بالتحديث، ، قام السيد بي��و، نيابة عن رئيس 2014ومنذ شهر أكتو�ر 

 �� ��اية شهر يناير 
ً
 .2016حيث تو�� مسؤولية برنامج تحديث املعهد، والذي اعتمد رسميا

وهو يتو�� كذلك مهمة تنسيق العديد من األ�شطة املتعلقة بمركز�ة خدمات الشر�ات بما يدعم عملية 

 .اإلنتاج، مثل جمع البيانات

 
ً
مستشار �� منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة (الفاو)، حيث قام بتنسيق البحوث املتعلقة وهو أيضا

 .بإطار امل�ح املت�امل ضمن االس��اتيجية العاملية

وع�� الصعيد الدو��، قام بي��و بتنسيق املشروع البح�ي �شأن االستخدام اإلحصائي للبيانات اإلدار�ة الذي 

، وشارك �� فرقة العمل التا�عة للمكتب اإلحصائي لالتحاد األورو�ي (يوروستات) أقرتھ الشبكة اإلحصائية

 .واملعنية بحالة مشروع البنية التحتية املتعلقة باالستخدام اإلحصائي للبيانات اإلدار�ة

و�� الوقت ا�حاضر، �شارك بي��و �� قضايا التقييس والتحديث، حيث أنھ عضو �� �ل من املجلس 

�ق الرفيع املستوى التا�ع ل�جنة االقتصادية ألورو�ا واملع�ي بتحديث اإلحصاءات الرسمية، التنفيذي للفر 

 .و�� مجموعة مدراء املن�جية التا�عة للمكتب اإلحصائي لالتحاد األورو�ية (يوروستات)

و�صفتھ خب�� �� املن�جيات اإلحصائية، فهو يركز �� بحثھ العل�ي ع�� �عميق أخذ العينات من الس�ان 

املحدودين؛ وأخطاء عدم أخذ العينات؛ وطرق التقدير؛ ومن�جية تقييم جودة البيانات اإلدار�ة واستخدامها 

 .ألغراض إحصائية



 

 تحديث اإلحصاءات الرسمية: ممارسة جيدة من إيطاليا. املعهد الوط�ي اإليطا�� لإلحصاء

 

 نبذة مختصرة:

اإلحصاءات الرسمية الذي يقوم بھ املعهد الوط�ي االيطا�� لإلحصاء هو  إن الهدف الرئي��ي ل��نامج  تحديث

تزو�د املعلومات املنَتجة، و�عز�ز جود��ا، مع تحس�ن فعالية وكفاءة النشاط �ش�ل عام. وهذا  إثراء عملية

�ع�ي أن علينا أن ندرك أن اإلحصاءات ال�ي يتم �شرها يجب أن تل�ي احتياجات مجتمع يتغ�� باستمرار 

والطلبات ا�جديدة ع�� املعلومات، مع مراعاة أن املعهد الوط�ي االيطا�� لإلحصاء هو جهة منتجة و�احثة 

وضامنة �جودة اإلحصاءات الرسمية، إ�� جانب قيامھ بدور توجي�ي لالستخدام السليم والكفء 

�ي يمكن اعتبار لإلحصاءات. و�تم تحقيق هذا الهدف من خالل االل��ام بمجموعة من القيود والشروط ال

 وسيطة. فع�� سبيل املثال، يتع�ن إنتاج املعلومات و�شرها دون أن تتكبد ا�جهات املستجيبة 
ً
�عضها أهدافا

أي ت�اليف ورسوم إضافية. عالوة ع�� ذلك، و�� الوقت الذي يتم فيھ إيالء اهتمام كب�� الستخدام املوارد 

يلية للمعهد إ�� ترتب أعباء إضافية ع�� م��انية العامة، فمن الضروري تجنب أن تؤدي النفقات التشغ

الدولة. لذلك يلزم وضع اس��اتيجية مناسبة الستخدام العوامل اإلنتاجية بالطر�قة األمثل، ال سيما فيما 

 اتخاذ إجراءات فيما يتعلق با�خطة 
ً
يتعلق بمهارات وخ��ات العامل�ن �� املعهد. وهذا األمر يتطلب أيضا

ستفادة من �عض املزايا ال�ي قد تنجم عن ز�ادة املركز�ة (الناتجة عن التنسيق املش��ك التنظيمية ع�� اال 

ب�ن ا�جهات املعنية) بالنسبة أل�شطة محددة، خاصة تلك املتعلقة با�خدمات ال�ي تقدمها الشر�ات لدعم 

� غلب ع�اإلنتاج. و�مز�د من التفصيل، ستمكن ا�خطة التنظيمية ا�جديدة من توحيد العمليات، والت

 
ً
مش�لة نموذج اإلنتاج العمودي ا�حا��. كما أن ز�ادة استغالل �ل من املعلومات ال�ي يصدرها حاليا



املواطنون واألسر واملشاريع واملؤسسات إ�� اإلدارة العامة ومن املصادر املبتكرة (ما �س�ى بالبيانات الكب��ة) 

 �� نجاح هذه االس��اتيجية. وضمن ه
ً
ذا اإلطار، فإنھ من الضروري أن �ستند عملية يمكن أن �سهم أيضا

اإلنتاج ال�ي يقوم ��ا املعهد إ�� استخدام ال�جالت اإلحصائية ال�ي تكمل مختلف مصادر املعلومات املوجودة 

ع�� أفضل وجھ. وتتمثل أحدى نتائج هذا االبت�ار �� تحس�ن وز�ادة قيمة املسوح ال�ي يجر��ا املعهد من 

ي��ا، وت�املها مع املعلومات ال�ي يتم جمعها من املحفوظات اإلدار�ة. وهذا من شأنھ أن خالل ت�املها فيما ب

�ساعد ع�� التحس�ن الدينامي�ي السليم للنتائج ال�ي يمكن استخالصها من خالل الدمج ب�ن هذه املصادر. 

 وتحديات جدي
ً
ات دة لإلحصاءو�اإلضافة إ�� ذلك، فإن الز�ادة �� وفرة البيانات ا�جزئية ستتيح فرصا

�ا املعهد و�� مجاالت يتم�� ف� -الرسمية ، و�التحديد فيما يتعلق بنوعية املحفوظات اإلدار�ة وسر�ة البيانات

 مع ما يحدث بالفعل �� العديد من بلدان االتحاد 
ً
بخ��ة را�خة �س�� ا��  تطو�رها باستمرار، تماشيا

ال��نامج إ�� تحقيقھ أن يوفر املوارد البشر�ة واملالية  األورو�ي وغ��ها. ومن شأن تحس�ن الكفاءة الذي ��دف

الستخدامها �� مشاريع البحث والتطو�ر ا�جديدة، مما سيمكن املعهد من التغلب ع�� التحديات ا�جديدة، 

وال سيما عن طر�ق توف�� إحصاءات مالئمة �� الوقت املناسب. وعليھ، فإن األمر �عدو التقليل من اإلنفاق 

 �ش�ل أفضل من خالل االرتقاء بقيمة األموال العامة إ�� أع�� درجة ممكنة. إ�� اإلنفاق

 


