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  بشأن طة طريق خار  األول:القسم 

 إحصاءات أهداف التنمية املستدامة 

 1في دولة قطر

 

  :مقدمة

 
 
عمكككككل واارخ التامككككي  التنمكككككوز واإلحصكككككاء ءالككككواارخ  بشكككككأن إحصكككككاءات أهكككككداف  لتوجيككككك تشككككال ةارطكككككة المريكككككق هكككك   مصكككككدرا

التنمية املستدامة، حيث ترسم استراتيجية للواارخ والجهات املعنية من أجل متابعة تنفي  توصيات األمم املتحكدخ بشكأن دور 

ولجنة للجنة اإلحصائية لألمم املتحدخ، املااتب اإلحصائية الوطنية في قياس ورصد أهداف التنمية املستدامة التي اعتمدتها ا

وماتلكككي هي كككات األمككككم املتحكككدخ األةكككرى. وتحكككدد ةارطككككة  ،ومككككؤتمر اإلحصكككائيين األورو يكككين ،األمكككم املتحكككدخ االقتصكككادية ألورو كككا 

ملجككاالت المريككق األنشككمة املرتبمككة بانتككاج اإلحصككاءات واملؤشككرات املتعلقككة بأهككداف التنميككة املسككتدامةب ال سككيما فيمككا يتعلككق با

 :التالية

 إنشاء آليات وطنية للتعاون   -أ

تهككدف ةارطككة المريككق هكك   إ ككل توجيكك  عمككل واارخ التامككي  التنمككوز واإلحصككاء حككول إحصككاءات أهككداف التنميككة املسككتدامة، 

 لجككككدول أعمككككال 
 
حيككككث سككككتقوة الككككواارخ بككككدور رئ تكككك ي فككككي قيككككاس مككككدى تحقيككككق أهككككداف التنميككككة املسككككتدامة فككككي دولككككة قمككككر. ووفقككككا

أهكككداف التنميكككة املسكككتدامة، الككك ز أعكككد  األمكككين العكككاة لألمكككم املتحكككدخ  ، فكككان التقريكككر السكككنوز إلنجكككاا 2131التنميكككة املسكككتدامة 

بالتعككاون مككع النظككاة اإلحصككائي الككدو ي، سككوف ؤسككتند إ ككل املؤشككرات والبيانككات العامليككة التككي تنتجهككا الككنظم اإلحصككائية الوطنيككة. 

، وتسترشككككد بمككككا تقدمكككك  الدولككككة مككككن إ ككككل األدلككككة وتسككككتندوسككككتاون عمليككككات املتابعككككة واملراجعككككة ع ككككل جميككككع املسككككتويات  صككككارمة ، 

ومصكنفة حسكب الكدةل والجكنل والعمكر  ة،وموثوقك ،فكي الوقكا املناسكبإليهكا  ويسهل الوصكول  ،تقييمات و يانات عالية الجودخ

 .السياقات الوطنيةباملوقع الجغرافي وغيرها من الخصائص ذات الصلة و اإلعاقة و وضع اإلقامة و والجنسية 

حصكاءات لقيكاس واإل  تكوفير البيانكات  ، ومصكملحسكتدامةامل  عكن أهكداف التنميكة اإلبكغ   حمصكمل ينب هنا أن نفرق هم املومن  

اإلبغ   عن أهداف التنمية املستدامة يتعلق بتتبع التقدة فمصملح   .ستدامةاملالتنمية وغايات   نحو أهداف املحرا  التقدة

  .تالتنميكككة ع كككل مسكككتوى السياسكككاوغايكككات املحكككرا نحكككو تحقيكككق أهكككداف 
 
بكككالنظر إ كككل  ملكككدى التقكككدة املحكككرا  ويتملكككب ذلكككم تقييمكككا

أولويات السياسات. ومن األمثلة ع ل ذلم التقارير العاملية التي قدمها األمين العاة لألمكم املتحكدخ إ كل املنتكدى السيااك ي الرفيكع 

 .الموعية في املنتدى الوطنية واملراجعاتالتنمية املستدامة بشأن املستوى 

                                                           
1

، إلدراج التطورات الجديدة والدروس املستفادة. وأقر هنا بأن هذه الوثيقة استفادت كثيرا من 2022-2107سيتم تحديث هذه الوثيقة بشكل مستمر طوال الفترة  

هيئات األمم املتحدة املعنية بأهداف التنمية  أعمال لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، واللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة، ومؤتمر اإلحصائيين األوروبيين، ومختلف

الرفيع املستوى املعني بتحديث اإلحصاءات الرسمية التابع للجنة االقتصادية ألوروبا الفريق املستدامة وتحديث اإلحصاءات الرسمية، واستفادت بشكل خاص من عمل 

(HLG-MOS وقد تم إعداد هذه الوثيقة من قبل الدكتور أحمد .)،في وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء بهدف تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم تنفيذ ر خبي حسين

 بأن اآلراء الواردة هنا تعود ملعد الوثيقة، وال تمثل أو تعكس بالضرورة رأي وزارة التخطيط التنموي واإلحصاء. ويود 2030جدول أعمال أهداف التنمية املستدامة 
ً
. علما

 .ن فيل، املستشار اإلقليمي للجنة االقتصادية ألوروبا بشأن تحديث اإلحصاءات الرسمية، على مشورته وتعليقاته الفنية املفيدةاملعد أن يشكر السيد ستيف
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بيانككات عككن مؤشككرات  لتككوفير االسككتعداد مككدى جيككد لتحديككد مقككدمي البيانككات فككي بلككد مككا هككو تقيككيم السككاس بككأن األ ويمكككن القككول 

لكواارخ بكأن يكتم تنفيك  هك   التقييمكات لأهداف التنمية املستدامة وتحديد الثغرات في البيانات. ويوص ي فريكق املؤشكرات التكابع 

 ،والتعليم العا ي التعليموواارخ  العامة، مثل واارخ الصحة ،الواارات التنفي ية بالتعاون الوثيق مع منتجي البيانات املعنيين في

الككككككواارات وتاصیصكككككك ا بككككككين  املسككككككؤولية تحديككككككدھككككككي  التحلككككككيغت لهكككككك  والنتيجككككككة األساسككككككية ، .م، وغيككككككرهومصككككككرف قمككككككر املر كككككك ز 

 .واملؤسسات والقماع الخاص واملنظمات غير الحکومیة التنفي ية

:هي ة وطنية  إماانية إنشاءارخ في وينبغي أن تنظر الوا 
 
لتنسكيق   لتنمية املسكتدامةهداف افريق مؤشرات قمر الوطنية أل  ءمثغ

 ،وتبكككادل املعلومكككات بكككين أعمكككال الجهكككات املعنيكككة، والتوافكككق تسكككاقاالتحقيكككق مكككن أجكككل نظكككاة قيكككاس أهكككداف التنميكككة املسكككتدامة 

 
 
 :بعين االعتبار االةتصاصات التالية أة . وينبغي وتنفي ها ومناقشة املنهجيات املقبولة دوليا

واملنظمككات  ،تاديميككةاألوسككا  واأل  ،التجاريككة والشككرتات ،واملؤسسككاتالتنفي يككة، جميككع الككواارات  مهمككة إبككغ واارخ الكك تتككو ل .1

فككككي تع يكككك  التعككككاون  واإلسككككهاة ،واملنظمككككات غيككككر الر حيككككة ذات الصككككلة بمؤشككككرات أهككككداف التنميككككة املسككككتدامة ،غيككككر الحاوميككككة

هكككك    ؤسككككهلتحككككديات أهككككداف التنميككككة املسككككتدامة. ومككككن شكككأن تعيككككين جهككككة تنسككككيق فككككي تككككل هي ككككة أن  للتغلككككب ع ككككللكفكككاءخ وا

 .العملية

 .ر البیانات واملؤشرات الخاصة بأھداف التنمیة املستدامةتوفطرق تنسیق االتصاالت الوطنیة حسب تدرس الواارخ  .2

حصككاءات أهككداف التنميككة املسككتدامة وتقككديم الككدعم الف ككي إ تككوفيرلع ككل املسككتوى الككوط ي جهككة التنسككيق  هككيالككواارخ  تاككون  .3

 .عند الضرورخ

ةكككرائ  طككككرق وطنيكككة مفصكككلة أو ةمكككك  عمكككل لتنفيككك  املعككككايير  ، فعليهككككا أن تعكككدالوطنيكككة بمكككا أن الكككواارخ هكككي جهككككة التنسكككيق .4

 .هداف التنمية املستدامةاإلحصائية أل ؤشرات املالدولية في توفير البيانات املتعلقة ب

 .بشال أفضل اجتماعات مع مستادمي البيانات الرئ سيين لفهم احتياجاتهم اإلحصائية ة الواارخ بتنظيمتقو  .5

والنمو  والصحة الساانية، ،تقنية مواضيعية ءع ل سبيل املثال، بشأن الحماية االجتماعية نشاء فرق عملإتتو ل الواارخ  .6

إ ككككل ذلككككم  ملناقشككككة املسككككائل املتصككككلة بقيككككاس أهككككداف التنميككككة  ومككككا، وحمايككككة الب  ككككة ،والتكنولوجيككككا واالبتاككككار ،االقتصككككادز

 .املستدامة في ه   املجاالت

 تقييم مدى االستعداد لتقديم بيانات عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية -ب

 تحديد مقدمي البيانات ومصادرها 

 الكككينبغكككي أن تلعكككب 
 
  واارخ دورا

 
املعنيكككة فكككي قمكككر لتقكككديم بيانكككات عكككن أهكككداف  الجهكككاتفكككي تقيكككيم مكككدى اسكككتعداد  رئ سكككيا

  ويمكككككن للككككواارخ أن تلعككككبقليميككككة والوطنيككككة. واإلالتقككككارير العامليككككة  إعككككدادالتنميككككة املسككككتدامة مككككن أجككككل 
 
  دورا

 
فككككي  رائككككدا

. الككواارات التنفي يككة واملؤسسككاتتسككهيل التواصككل مككع  هكك   الجهككات ع ككر سككتعداد ملككدى اتقييمككات الوطنيككة التنسككيق 

  ككك لم. ويتملكككب تقيكككيم الجاه يكككة النكككا ح الجهكككات املعنيكككةماتلكككي    مكككن قبكككلسكككتادامال التقيكككيم هككك ا  وينبغكككي نشكككر

 .للمؤشرات العاملية واضحة وجود تعريفات و يانات وصفية
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البيانكككات املحتملككين للمؤشكككرات اإلحصكككائية ضككمن نظامهكككا اإلحصكككائي  مكك ودز و كك لم ينبغكككي أن تقككوة الكككواارخ بتحديكككد

إذا واارخ ع كل مصكادر بيانكات غيكر رسكمية، الك تعتمكدت، قكد الحكاال . وفكي بعك  هكاتوافر مكدى الكوط ي ومصكادر البيانكات و 

 .املقدمةجودخ أو شفافية أو توقيا البيانات في وجود أز قصور ملحوظ تبين لها  ما

 
 
مكن  ،البيانكات املحتملكين للمؤشكرات غيكر اإلحصكائية ءع كل سكبيل املثكال مك ودزبتحديكد واارخ الك ةتقكو أن  ويمكن أيضا

  .واألوسا  األتاديمية وضع السياسات،املعنية ب ؤسساتاملماتلي 

هكك   تقككوة  بشككال منككتظم، ومككن ثككم مككم املتحككدخاأل ت لوتككاال حصككاءات الوطنيككة ودون الوطنيككة تقككديم اإل واارخ الكك وتتككو ل

  وتكككككاالتال
 
. ومكككككع ااديكككككاد االهتمكككككاة لمبيعكككككة مهامهكككككا بانتكككككاج إحصكككككاءات عامليكككككة قابلكككككة للمقارنكككككة فكككككي منكككككاطق محكككككددخ وفقكككككا

 ه   من حيث الحجم والنماق، ااداد حجم وتعقيد تدفقات  باإلحصاءات
 
 .البيانات أيضا

 تحديد ومعالجة الثغرات في البيانات واملنهجيات والقضايا املفاهيمية 

الحو مككككة تعت ككككر . و عليهككككا الجهككككد يككككد مككككن بكككك ل املمجككككاالت االهتمككككاة املشككككتر ة التككككي تحتككككاج إ ككككل  الككككواارخينبغككككي أن تحككككدد 

 الرشككككيدخ والتوجيكككك  التق ككككي ومراقبككككة الجككككودخ 
 
وضككككع  فككككيواملسككككاعدخ  ،ضككككرورية لضككككمان إماانيككككة مقارنككككة البيانككككاتأمككككورا

ا ن الرئ سكككككككية لتبكككككككادل الخ كككككككرات مكككككككاأل هكككككككي  الكككككككواارخإحصكككككككاءات جديكككككككدخ عنكككككككد الضكككككككرورخ. وينبغكككككككي أن تظكككككككل اجتماعكككككككات 

أن ال يتالككي   مصككملح. وفككي عمليككة التقيككيم التككي نقككوة  هككا، ينبغككي تنككاول الدولككةواستكشككاف الحلككول املحتملككة داةككل 

فكككي إطكككار املؤشكككرات عكككن طريكككق اقتكككراي تصكككنيي مغئكككمب وتقيكككيم مكككدى مغءمكككة البيانكككات  بشكككال واف    احكككد عكككن الر كككب

 .بشأن مسائل تصنيفية ماتارخ الدولةملمارسات وتجارب أفضل ا ومراجعةألغراض التصنييب 

 وضع مؤشرات وطنية ودون وطنية - جـ

التنميكككة املسكككتدامة إ كككل إجككككراءات وتكككدابير ع كككل الصكككعيدين الكككوط ي ودون الكككوط ي وإدماجهكككا مككككع وغايكككات تحويكككل أهكككداف إن 

هك   ةمكوخ حاسكمة للنجكاي فكي تنفيك  س شكال وغيرها مكن تكدةغت السياسكات  2122-2117استراتيجية التنمية الوطنية 

دعكككككم قيكككككاس االسكككككتراتيجيات الوطنيكككككة. مكككككن أجكككككل  هكككككداف. ويمككككككن وضكككككع مؤشكككككرات وطنيكككككة السكككككتكمال املؤشكككككرات العامليكككككةاأل 

 .هدافاأل لتنمية املستدامة ع ل األولويات الوطنية في تنفي  ألهداف اويتوقي قرار اعتماد مؤشرات وطنية 

هكداف األ هك   التقكدة املحكرا فكي تحقيكق مكدى ف التنميكة املسكتدامة العامليكة لقيكاس قائمكة مؤشكرات أهكدا تكم تصكميموقكد 

غيكر مك تورخ أولويكات وطنيكة محكددخ  تاكون هنكا  عنكدما  1لها مكا ي ررهكا: ء، فاملؤشرات الوطنيةأما ع ل املستوى العالمي. 

قمككر مككن أھككداف التنمیككة مككا ياككص دولككة   عنككدما تتملككب السیاسككة مؤشككرات إضككافیة لقیككاس 2ءأو املؤشككرات العامليككةب  فككي

 املسككككتدامة 
 
أ فككككر مككككن العامليككككة طموحككككة بمككككا فيكككك  الكفايككككة ءأو طموحككككة  الغايككككات  عنككككدما ال تاككككون 3ب أو ءبشككككال أ فككككر تفصككككيغ

االةتيكككككار  أن يكككككتم مكككككع ضكككككرورخ، مكككككن قبكككككل صكككككان ي السياسكككككات املؤشكككككرات الوطنيكككككةتكككككتم املمالبكككككة بأن  . ومكككككن املتوقكككككع اللككككك وة

ع كل الحاجكة إ كل اسكتاداة اتليكات  2131خمة الاور مع النظاة اإلحصائي الوط ي. وعغوخ ع ل ذلم، تؤ د والقياس بالتش

االعتمكككاد ع كككل أن يكككتم  ؤستحسككنوطنيكككة ألهككداف التنميكككة املسكككتدامة، الؤشكككرات املوالعمليككات القائمكككة. ولككك لم، عنككد وضكككع 

سككككتدامة. وةيككككر مثككككال ع ككككل ذلككككم هككككو اسككككتراتيجية املكتككككب السياسككككات واملؤشككككرات القائمككككة فككككي املجككككاالت املتصككككلة بالتنميككككة امل

 املتمثلة في وضع مؤشرات أهداف التنمية املستدامة لغتحاد األوروبي ءيوروستات   األوروبي لغتحاداإلحصائي 
 
إ ل  استنادا
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ة املسكتدامة ميكع أهكداف التنميكمكع شكمولها فكي الوقكا نفسك  لجاالتحكاد األوروبكي،  اتاإلحصاءات القائمكة وأولويكات سياسك

 .2السبعة عشر

ع كل الصكعيد الكوط ي، أمكا وتتألي قائمة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية في الغالب مكن مؤشكرات موضكوعية.  

وقابلككة  ،أثبتككا املؤشككرات ال اتيككة للرفاهيككة، ع ككل سككبيل املثككال، أ هككا صككالحة ، حيككثمؤشككرات ذاتيككةوضككع يمكن النظككر فككي فكك

 .وهنا  اهتماة متزايد بفهم التنمية املستدامة باستاداة تل من التدابير املوضوعية وال اتية. موثوق  بشالقياس لل

 :فان  من املستحسن النظر في املعايير التالية الةتيار مؤشرات وطنية، وعلي 

 ب2131خمة ال للحفاظ ع ل مقصد وطمويتواان بين املؤشرات االجتماعية واالقتصادية والبيئية الالحفاظ ع ل  .1

ت أو املكككدةغ إذا تانكككا أهكككداف التنميكككة املسكككتدامة تسكككتهدف ع كككل وجككك  التحديكككد  إال  ،ولويكككة ملؤشكككرات النتكككائ األ إعمكككاء  .2

 باملارجات

 واملنهجيات املتفق عليهاب املعتمدخإعماء األولوية للمؤشرات التي يصدرها النظاة اإلحصائي الرسمي وفقا للمعايير  .3

بحالككككة التنميككككة الوطنيككككة فككككي قمككككر. وينبغككككي أن تككككرتب   املتعلقككككة الحاليككككةالنظككككر فككككي قائمككككة مؤشككككرات التنميككككة املسككككتدامة  .4

، والتعلكككيم والصكككحة السكككاانيةالحمايكككة االجتماعيكككة، مؤشكككرات مجموعكككات املؤشكككرات بمجكككاالت السياسكككة العامكككة ءمثكككل 

 الجيد، والرفا  ب

 تقليل عدد املؤشراتبأمكن ل مااةتيار مؤشرات متعددخ األغراض  .5

التقليكل مككن عككبء اإلبكغ ، مككع األةكك  فكي االعتبككار أن العديككد مكن املؤشككرات العامليككة يمككن أن تنتجهككا املنظمككات الدوليككة  .6

  تشالال هي ءال سيما املؤشرات النوعية ، و التا ي 
 
 .ع ل النظم اإلحصائية الوطنية عب ا

 املستدامة العامليةتوفير البيانات بشأن مؤشرات أهداف التنمية  -د

إن الهكككدف مكككن إطكككار مؤشكككرات أهكككداف التنميكككة املسكككتدامة العامليكككة هكككو تكككوفير األسكككاس لتقريكككر األمكككين العكككاة لألمكككم املتحكككدخ عككككن 

املنتككككدى السيااكككك ي الرفيككككع املسككككتوى السككككنوز، حيككككث ؤسككككتادة التقريككككر مجككككاميع عامليككككة وإقليميككككة، وال يقككككدة، مككككن حيككككث املبككككدأ، 

 
 
 ءالتكككككي تقكككككدمها وتكككككاالت األمكككككم املتحكككككدخ بيانكككككات وطنيكككككة. وعمومكككككا

 
واملجكككككاميع اإلقليميكككككة  ن، فكككككان البيانكككككات الوطنيكككككة املنسكككككقة عامليكككككا

 .والعاملية متاحة ضمن قاعدخ بيانات مؤشرات أهداف التنمية املستدامة العاملية لدى الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدخ

سيااكككك ي الرفيككككع املسككككتوى فككككي املراجعككككات الوطنيككككة الموعيككككة التككككي تقككككوة  هككككا و اإلضككككافة إ ككككل تقريككككر األمككككين العككككاة، ينظككككر املنتككككدى ال 

 الوطنيكككككةأيضكككككا مكككككن البيانكككككات الوطنيكككككة ءيتضكككككمن النمكككككوذج املوصككككك   بككككك  للتقكككككارير  هككككك   املراجعكككككاتينبغكككككي أن تسكككككتفيد . و البلكككككدان

 الموعيككة 
 
  ملحقككا

 
فككي املنتككدى السيااكك ي وقككدمتها  لدولككة قمككر، املراجعككة الوطنيككة الموعيككةواارخ بالفعككل الككوقككد أعككدت   .إحصككائيا

مؤشكككرات أهكككداف التنميكككة املسكككتدامة مكككن ثغثككككة  منصكككةتتاكككون و . 2117فكككي أغسكككمل  الرفيكككع املسكككتوى الككك ز عقكككد فكككي نيويكككور 

  قاعككككدخ بيانككككات 2لجمككككع البيانككككات أو تقككككديمها تتككككي  ملقككككدمي البيانككككات املاتلفككككين تقككككديم   نشككككر البيانككككاتب ء منصككككة  1ماونككككات: ء

 .واملمبوعاتالعثور ع ل الجداول والنصوص  مستادميها منمكن تنشر  نصةم  3ء باإلنتاج

                                                           
2
 األولى.. المراجعة 2 رقم الوثيقة. الوطنية المؤشرات بوضع المعنية العمل فرق. حصاءاإلو التنموي التخطيط وزارة 
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ةارج الواارخ وقاعدخ من البيانات  تقديم مل ودزآلية ع ل مل تتش يمكن أنأل ها  ،مجرد قاعدخ بيانات للنشر أ  ر من واملنصة

قواعكككككد أن تسكككككتوفي ومكككككن املستحسكككككن تصكككككال. االجكككك ء مكككككن اسكككككتراتيجية  النشكككككر  منصكككككةتنفيككككك   يكككككتم ويمككككككن أنبيانككككات لجنتكككككاج. 

توافكق بمكا ياملواصكفات التاليكة  الدولةستادمها تالتي و مؤشرات أهداف التنمية املستدامة البيانات ومنصات النشر الخاصة ب

 .2131التنمية املستدامة  وةمةمع املبادئ األساسية لجحصاءات الرسمية 

 املقارنة 

 الشفافية 

 املناسب توقياال 

  من قبل الجمهور إليها سهولة الوصول 

  وتشال
 
  عملية ضمان الجكودخ جانبكا

 
  أساسكيا

 
، تقكوة الكنظم اإلحصكائية الوطنيكة 2131لخمكة  مكن نمكاذج تكدفق البيانكات. ووفقكا

ومتابعكككة التقكككدة املحكككرا نحكككو تحقيكككق أهكككداف التنميكككة  ةالعامليككك املراجعكككةمكككن أجكككل  الوصكككفيةالبيانكككات والبيانكككات وتقكككديم بجمكككع 

 يوتكككوف ،هككك   البيانكككاتبجمكككع الكككنظم اإلحصكككائية الدوليكككة  ثكككم تقكككوةمكككن املسكككتدامة. و 
 
.  فكككي مجالكككتكككل   ر بيانكككات قابلكككة للمقارنكككة دوليكككا

 املنظمكات اإلقليميكة أحيانكا وتعمكل . الراعيكة الهي كاتاملسؤولة عن مؤشرات أهكداف تنميكة مسكتدامة محكددخ   الهي اتوتسم  

العمكل فريكق ب  يوص ي ه ا ما و  ،من املستوى الوط ي إ ل املستوى العالمي الوصفيةنقل البيانات والبيانات  ع ل تسهيل عملية

  . ويعت كككر  املشكككتر  بكككين الوتكككاالت املع كككي بالتنميكككة املسكككتدامة
 
ع كككل الكككنه  الككك ز يمككككن اعتمكككاد  لتكككوفير  تكككدفق البيانكككات التكككا ي مثكككاال

 :أهداف التنمية املستدامةالخاصة ببيانات ال

 ،  إمكا مكن ةكغل قنكوات تقكدیم البیانكات الحالیكةالهي كات الراعيكةإ ی املنظمات الدولیة ء الواارخن یمکن إرسال البیانات م .1

، أو مكن ةكغل القنكوات املمككورخ 
 
 التكي تكم إعككدادھا و مكؤةرا

 
املنظمككات  وتقكوةملؤشكرات أھكداف التنمیككة املسكتدامة. ةصيصكا

مككن املسككتوى الككوط ي إ ككل املسككتوى العككالمي ءويسككتادة  الوصككفيةنقككل البيانككات والبيانككات بتسككهيل عمليككة اإلقليميككة أحيانككا 

 ه ا النموذج بنجاي، 
 
  .، في حالة تقديم بيانات الحسابات القوميةمثغ

  الككواارخأن تعككرض  ينبغككي .2
 
يمكككن  حیككثبالتقككار ر الوطنیككة،  منصككاتع ككی  أهككداف التنميككة املسككتدامةملؤشككرات  بیانات ككا وفقككا

  الراعيةالهي ات  للمنظمات الدولية
 
 .ها  استاغص البيانات منآةر مستادةعن أز  ءفضغ

إتاحكة ينبغكي  فكي األمكم املتحكدخ . و ئيةشكعبة اإلحصكاالإ كی املسكتوى العكالمي ء ونقلهاتجمیع البیانات الهي ات الراعية بتقوة  .3

سكككبيل املثكككال، عنكككدما يكككتم ءع كككل الهي كككة الراعيكككة للتحقكككق مكككن بياناتهكككا ءاملنسكككقة  قبكككل إصكككدارها مكككن قبكككل للكككواارخ فرصكككة ال

  .نم جة البيانات أو تعديلها لضمان قابلية املقارنة الدولية

عككككن أهككككداف التنميككككة املسككككتدامة فككككي األمككككم املتحككككدخ   ئيةشككككعبة اإلحصككككاالقاعككككدخ بيانككككات مر  يككككة ءتحككككتف   هككككا  يككككتم تجميككككع .4

قاعكككدخ البيانكككات فكككي  تكككم إصكككدار ت ءباسكككتاداة البيانكككات املسكككتارجة مكككن املنظمكككات الدوليكككة املسكككؤولة عكككن ماتلكككي املجكككاال 

 .تتم إضافتهاالبيانات  وحال توفر،  2116 صيي
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 3رسم بياني آللية اإلبالغ عن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

  

 بناء القدرات اإلحصائية إلحصاءات أهداف التنمية املستدامة -هـ 

قككككادرخ ع ككككی إنتككككاج القائمككككة العاملیككككة اململو ككككة ملؤشككككرات أھككككداف  لتکككككون  اإلحصككككائيةتحسككككين قككككدرات ا ع ككككل الككككواارخ أن تعمككككل ع ككككل 

التنمیة املستدامة. ومع ذلم، عند مناقشة بناء القدرات، فان املصكملحات والنقكاف فكي هك ا املوضكوع ير ك ان عكادخ ع كل تكوفير 

 وتقكككديمها التكككدريب اإلحصكككائي واملسكككاعدخ التقنيكككة مكككن الكككنظم اإلحصكككائية املتقدمكككة 
 
ال ؤعمكككل هككك ا الكككنه   إال أن. إ كككل األقكككل تقكككدما

مكن األفضكل أن ياكون هنكا  فهكم مشكتر  لك ا، فتقيكيم وتحليكل  يفيكة تحسكين القكدرات اإلحصكائية فكي قمكر.  عنكدبشال سليم 

املسكككككائل املؤسسككككككية  والتعامكككككل مككككككع تجككككككاوا مجكككككرد إنتكككككاج منتجككككككات أو مؤشكككككرات ماتككككككارخ،، وهككككككو مكككككا يالقكككككدرات حكككككول  يفيكككككة بنككككككاء

 .البشرية والتقنيةوالقانونية واملالية و 

توضكي  ضكرورخ إ كل  4 2117أبريكل  12-11ةلص اجتماع الخ راء املع ي باإلحصاءات املتعلقة بأهداف التنمية املسكتدامة ءقد و  

وضككع مكك  رخ مفاهيميككة يتككو ل  مصككغرإنشككاء فريككق عمككل  ، وتككم اقتككراياملفاهيميككة املتعلقككة ببنككاء القككدراتواملصككملحات املسككائل 

                                                           
3
 اإلبالغ نهج بشأن القرارات اتخاذ لتسهيل للبلدان توجيهية مبادئ. األوروبيين اإلحصائيين ومؤتمر المتحدة، لألمم التابعة ألوروبا االقتصادية اللجنة  

 وتطوير منصات اإلبالغ الوطنية.
4
   https://www.unece.org/index.php?id=45249  

https://www.unece.org/index.php?id=45249
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ويمكككن أن ؤشككير مصككملح  بنككاء القككدرات  إ ككل األنشككمة  اء القككدرات اإلحصككائية فككي سككياق التنميككة املسككتدامة.بشككأن مككا ؤعنيكك  بنكك

 .ع ل ماتلي املستويات

  
 
يكة اسكتراتيجيات بنكاء القكدرات فكي النظكاة اإلحصكائي الكوط ي، و يف يكة تعريكيتشمل  يفهي . و الدولةأنشمة داةل هنا  ، أوال

 بأن شراتات مع لاارخ الو  إقامة
 
 الجهكات املعنيكة. ه ا الجانب مهم لجميكع الجهات املعنية، علما

 
، هنكا  أنشكمة وطنيكة، أو ثانيكا

املعهكككد حالكككة مر ككك  أنقكككرخ و ء تكككدريبو واارخ فكككي إنتكككاج إحصكككاءات جديكككدخ، بمكككا فكككي ذلكككم تنظكككيم ورف عمكككل الكككدعم تكككمنظمكككة دوليكككة 

دعم الالبلد ال ز يتلقى  ر و منظة من منظور املانحين ومن ويمكن مغحظة ه   األنشم العربي للتدريب والبحوث االحصائية .

  يملككق عليهككايمكككن أن و لبنككاء القككدراتب 
 
 ،تبككادل الخ ككرات بصككفة عامككة هككا، هنككا  أنشككمة إقليميككة، بمككا فياألنشككمة الثنائيككة. ثالثككا

ددخ األطكراف. ويمككن يمككن أن يملكق عليهكا أنشكمة متعكو بيانات جديكدخ ب  الجديدخ ءمثل استاداة مصادر األساليبومناقشة 

 : في حلقة دراسية بعنوان  التعاون املؤست ي من أجل تنمية القدراتاملمكنة مناقشة قائمة القدرات 

 ءاملهارات العملية الغامة إلنتاج اإلحصاءات وتحليلها ونشرها باملوارد البشرية التقنية  .أ 

 الشباات، وما إ ل ذلم بو الحواس ب، و البنية التحتية التقنية ءاملعدات الغامة للقياة بالعمل: املباني،  .ب 

  بتحقق اململوب منهاو املنظمة بكفاءخ  لاي تعملءاملهارات الغامة املوارد البشرية التنظيمية  .ج 

ات املاليكة، واإلطكار القكانوني، وعقكود العمكل، التكدفق ءالكنظم املاليكة الغامكة لتنظكيم العمكل البنية التحتية التنظيمية  .د 

  ب وأدوات إدارخ املشاريع، وإطار الجودخ، وما إ ل ذلم

 ءاألموال العامة وغيرها من األموال لتغمية تااليي إدارخ املنظمة وإنتاج اإلحصاءات بالتمويل  .ه 

سكككتراتيجيات النشكككر، واسكككتراتيجيات ين، وااملسكككتادماإلحصكككاءات، وتوجككك   فكككي إنتكككاجولويكككة األ الخيكككارات االسكككتراتيجية ء .و 

 تموير اإلحصاءات الوطنية ب

ومجموعككككككات املسككككككتادمين  والحاومككككككة، اسككككككتراتيجية اإلحصككككككاءات الوطنيككككككةالشككككككباات: التعككككككاون الككككككو يفي بككككككين شككككككرتاء  .ا 

  وغيرهم.األةرى، واملنظمات الدولية، ومنتجي اإلحصاءات اتةرين، واألتاديميين، 

 إحصاءات أهداف التنمية املستدامةاالتصال والنشر من أجل  -و

ينبغككككي أن ؤسككككتهدف االتصككككال بشككككأن أهككككداف التنميككككة املسككككتدامة جمككككاهير ماتلفككككة: مسككككتادمي البيانككككات ءصككككان ي السياسككككات، 

واملجتمعككات املدنيككة، والجمهككور، ووسككائ  اإلعككغة، واألوسككا  األتاديميككة، والشككرتات الخاصككة، واملنظمككات الدوليككة، والوتككاالت 

ومك ودز البيانكات ءداةكل الكواارخ ، وضكمن النظكاة اإلحصكائي، وةكارج النظكاة اإلحصكائي . وينبغكي تحديكد  ،وغيرهكا  املتاصصة،

 .وسائل اتصال مناسبة ملاتلي الجماهير

ويتعككين ع ككل األوسككا  اإلحصككائية الرسككمية أن توصككل أهككم عناصككر عملهككا املتعلقككة باحصككاءات أهككداف التنميككة املسككتدامة. وفككي 

 للمسائل التي يتعين النظر فيها والخموات الواجب  ه ا السياق،
 
فان ةارطة المريق هي في حد ذاتها أداخ اتصال توفر ملخصا

 .اتااذها عند وضع إحصاءات أهداف التنمية املستدامة
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 :وضع استراتيجية اتصال .1

أن تنظكككر االسكككتراتيجية فكككي  إن أسكككاس اسكككتراتيجية االتصكككال هكككو تحديكككد مكككا ينبغكككي إيصكككال ، وإ كككل مكككن، و يكككي، ومتككك . وينبغكككي

املسائل املحيمة بالبيانات، مثل دور اإلحصكاءات الرسكمية، والجكودخ اإلحصكائية، والبيانكات ، و املؤشرات والبيانات توصيل

 .الوصفية، وما إ ل ذلم

ينبغكي أن تسترشككد االتصككاالت املتعلقككة بأهككداف التنميككة املسكتدامة بمبككادئ معينككة: ءأ  االنفتككاي واملوضككوعية والشككفافيةب و 

ب ءد  إقامكككككة ثقافكككككة تبكككككادل املعلومكككككات والخ كككككرات وأفضككككككل املعكككككايير اتسكككككاقو ءب  التنسكككككيق لتجنكككككب االادواجيكككككةب ءج  توحيكككككد 

بشككأن أهككداف التنميككة املسككتدامة. ويتنككاول  ةالعامليكك تلككوط ي مككع االتصككاال   دمكك  االتصككاالت ع ككل املسككتوى اكاملمارسككاتب ءهكك

، والتقييمككككات الوصككككفيةووسككككائل االتصككككال، وتككككوفير البيانككككات  ،توصكككيل البيانككككات واملؤشككككرات مسككككائل مثككككل املنصككككات التقنيكككة

 .القائمة ع ل املؤشرات، وما إ ل ذلم

 بتوصكيل الخاصكةبعك  املسكائل  هنكا ات الرسمية بصكفة عامكة، نشر اإلحصاءبالنسبة ل اإلضافة إ ل القضايا املشتر ة و 

 :إحصاءات أهداف التنمية املستدامة

  صان ي السياساتالكبيرخ ل ات والتوقعاتهتماماال. 

 أو التي تانا تعت ر في السابق ةارج اإلحصاءات الرسمية املناطق الجديدخ من الناحية املنهجية و. 

  التي ال تتوفر ضمن النظاة اإلحصائياملؤشرات والبيانات غير اإلحصائية. 

  البيانات من ةارج النظاة اإلحصائي م ودزاملنافسة مع. 

  ستدامةاملحصاءات أهداف التنمية إل تااملة املالتغمية الواسعة والمبيعة. 

 

 :تحديد املوارد املتاحة واململو ة .2

املككوارد  آةكك ين بعككين االعتبككار ، لغتصككال، ينبغككي تحليككل املككوارد البشككرية واملاليككة والتقنيككة لغتصككالاسككتراتيجية  تمككوير  جكك ء مككن 

مؤشرات التنميكة املسكتدامة بمريقكة عملية توصيل تملب ت. و مملو ة موارد إضافية ةاملتاحة بالفعل، والحاجة إ ل تنميتها، وأي

فيها املكتب اإلحصائي في توصكيل املسكائل املتصكلة بالتنميكة في البلدان التي لم ؤشار  ف. ينتامي  وتنسيق  بير وضع شاملة 

 .، س تملب بناء القدرات اململو ة في املكتب اإلحصائي موارد إضافيةحت  اتن املستدامة

 :التواصل مع صان ي السياسات .3

جانككب صككان ي  طككوال عمليككة وضككع أهككداف التنميككة املسككتدامة، تككان هنككا  اهتمككاة جديككد بالبيانككات واإلحصككاءات والقيككاس مككن

السياسكككككككات صكككككككان ي ، ممكككككككا أدى إ كككككككل حصكككككككول تقكككككككارب بكككككككين اإلحصكككككككاءات والسياسكككككككات، وجككككككك ب امل يكككككككد مكككككككن اهتمكككككككاة السياسكككككككات

 .5باإلحصاءات

 

 

 

                                                           
5
اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي (، 2013المفاهيمي ) طاراإل: دلةاأل على القائمة السياسات وضع في حصاءاتلإل الفعال ستخداماال. حسين أحمدد.  

 بيروت. أسيا ) اإلسكوا (
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 :االواجب اتخاذه اتاإلجراء

اسككتراتيجية اتصككال إلحصككاءات أهككداف التنميككة املسككتدامة،  جكك ء مككن اسككتراتيجيات اتصككال  وضككع الككواارخ تتككو ل .أ 

عامككككككة أو مكملكككككككة لهككككككا، وأن تحكككككككدد املجموعكككككككات املسككككككتهدفة عكككككككن طريككككككق االتصكككككككال، سكككككككواء تككككككانوا مككككككك ودز البيانكككككككات 

جتمككع املككدني، مسككتادمي البيانككات ء صككان ي السياسككات، وامل وأءالككواارات، واألوسككا  األتاديميككة، ومككا إ ككل ذلككم ، 

والشرتات الخاصة، وما إ ل ذلم . وينبغي ر   عملية توصيل إحصاءات أهداف التنمية املستدامة باستراتيجية 

 اتصال عامة لجحصاءات في قمر بشال سليم.

 تحدد الواارخ  يفية توصيل املعلومات وتقييم املوارد املتاحة ءاملالية والبشرية والتقنية . .ب 

 م منصة النشر الحالية.تقوة الواارخ بتقيي .ج 

 لرضا  .د 
 
 مستادمي البياناتتجرز الواارخ مسحا
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 تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف التنمية املستدامة الثاني:القسم 

 (2017-2022واستراتيجية التنمية الوطنية )

 بكأن أهكداف التنميكة املسكتدامة تعك ا هك ا لقد تنب  املجتمع اإلحصكائي العكالمي إ كل ضكرورخ تحكديث اإلحصكاءات الرسكمية، 
 
علمكا

 
 
وع كل الكرغم  .انتاج اإلحصاءات اململو ة لجميكع مؤشكرات أهكداف التنميكة املسكتدامةأن يقوة ب األمر. وال ؤستميع أز بلد حاليا

التنميككة املسككتدامة مككن  ات أهككدافاحتياجككات مؤشككر  لتلبيككة يتزايككد التمويككل فككي بعكك  الحككاالت، فككان الضككغ  إماانيككة تككوفر مككن 

  سواء  فيالكفاءخ. وجميع املنظمات اإلحصائية،  تحسينةغل 
 
 األ أو في أ فر البلدان نموا

 
. لك ا، نفل التحدياتتواج  ، قل نموا

 من املهم أن ن
 
 ، وهك ا األمكر بحكد ذاتك  ؤشكال عامكلتجنكب اادواجيكة الجهكودلحصكائي  اإل تحكديث ال مجتمكع  ع ل إنشكاء عمل معا

عمليات اإلنتكاج فكي ماتلكي املجكاالت معايير الكفاءخ في توحيد  تحسين. وتتمثل أ  ر إماانيات تحقيق وفورات من ضحواج ب 

 اإلحصائية.

معككايير   HLG-MOSءوقكد وضكع الفريككق الرفيكع املسككتوى املع كي بتحككديث اإلحصكاءات الرسكمية التككابع للجنكة االقتصككادية ألورو كا 

 ، والنمككككوذج العككككاة GSBPMءالنمككككوذج العككككاة إلجككككراءات العمككككل اإلحصككككائية ، بمككككا فككككي ذلككككم هكككك ا األمككككرونمككككاذج ماتلفككككة لتسككككهيل 

 بككأن GSIMءللمعلومككات اإلحصككائية 
 
  سككيع ا تمبيككق هكك   النمككاذج  ، علمككا

 
 مشككتر ة، سككواء   برمجيككاتمككن فوائككد اسككتاداة   ثيككرا

، للمشككار ةلتمككوير ال رمجيككات املصككممة ةمككة    بوضككعHLG-MOSقككاة فريككق ءلكك لم  .فيمككا بينهككاداةككل املنظمككات اإلحصككائية أو 

 يكادخ اسككتاداة البيانكات التككي جمعككا ممالبككة بتانكا هنككا  .  مككا  (CSPA)  الهياكل املوحككد إلنتككاج اإلحصكاءاتواملعروفكة باسككم 

 
 
  كك لمتحسكين  فكاءخ اإلنتكاج اإلحصكائي. مكن أجككل ألغكراض غيكر إحصكائية ءمثكل  البيانككات الوكخمة  والسكجغت اإلداريكة   أصكغ

 بككأن بككدعم  بيككرتحظككى الككدعوخ إ ككل ايككادخ اسككتاداة البيانككات مككن املنظمككات الخاصككة لحسككاب اإلحصككاءات الرسككمية  فككان
 
، علمككا

-HLGفريككق ءباإلضككافة إ ككل ف تعمككل ع ككل تحككديث اإلحصككاءات الرسككمية.التككي اتلفككة املجموعككات املبككادرات و العديككد مككن املهنككا  

MOS  ، والشككككككككعبة  ،و  جككككككككدول األعمككككككككال التحككككككككوي ي    2121ءرؤيككككككككة وبككككككككي  يوروسككككككككتات  حصككككككككائي لغتحككككككككاد األور اإل املكتككككككككب  هنككككككككا

إ كككل تع يككك  الكككنظم اإلحصكككائية   CTGAPء اإلحصكككائية بكككاألمم املتحكككدخ. وتكككدعو ةمكككة عمكككل  يكككب تكككاون لبيانكككات التنميكككة املسكككتدامة

 .أن تستند جميع الخموات املقبلة إ ل تجارب ه   املبادرات واملجموعات ، مع ضرورخالوطنية

 

 البشرية، واألطر التنظيمية، والتقييم املوارد .1

 نقككوةنحككن و تعككد املككوارد البشككرية واألطككر التنظيميككة والتغييككر الثقككافي مبككادئ رائككدخ لتحككديث املنظمككات اإلحصككائية الوطنيككة. 

وتقككككديم  ، HRMTتسككككهيل تبككككادل املمارسككككات الجيككككدخ واستكشككككاف القضككككايا الناشكككك ة فككككي إدارخ املككككوارد البشككككرية والتككككدريب ءب

 :6في املنظمات اإلحصائية. ويشمل العمل في ه ا املجال مواضيع مثل ه   اإلدارخ لتحسينالغاة التوجي  

  :التغيير واملااطرإدارخ تنفي  التغيير التنظيمي 

 حتفاظ  هماملو فين املؤهلين واال ت اب  يفية اج 

 التدريب والتعلم: المرق والكفاءخ 

 دارخ األداءإ 

                                                           
6
    https://www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/applyprinciples.e.pdf  

https://www.unece.org/stats/mos/hhrr.html
https://www.unece.org/stats/mos/hhrr.html
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 بناء الكفاءات 

 تحفيز املو فين 

 ،بما في ذلم أفضل املمارسات توفير مبادئ توجيهية للمدراء 

 وفوائدها بما في ذلم تااليي أنشمة التحديث ،التقييم 

 

 اإلحصائي، والوسائل، وتقنية املعلومات اإلنتاج .2

ينبغككككككي العمككككككل مككككككع مجموعككككككات الخ كككككككراء لوضككككككع معككككككايير ومبككككككادئ توجيهيككككككة وأسكككككككاليب وأدوات لتحككككككديث وتحسككككككين  فككككككاءخ اإلنتكككككككاج 

 و  .اإلحصككككائي
 
 االتصككككال أو االتصككككال االفترا كككك ي عمليككككة ت سككككير ينبغككككي أيضككككا

 
لوجكككك  لتبككككادل الخ ككككرات واألفاككككار بككككين املنظمككككات  وجهككككا

 .اإلحصائية الوطنية والدولية

 :ويشمل العمل في ه ا املجال مواضيع مثل

 املعلومات التي تؤثر ع ی اإلنتاج اإلحصائي وتكنولوجيااألعمال في  الثغرات 

 املؤسسة ودورها في تحديث اإلنتاج اإلحصائي هيال 

  ساليب التي تقود فرص التحديثواأل بتاار في التكنولوجيا اال 

 أفضل املمارسات في تحرير البيانات اإلحصائية، ووضع نماذج عامة لتحرير البيانات اإلحصائية 

  إحصائي محدثتموير نموذج 

 تمبيقات التعلم ات ي وال تاء االصمناعي لجحصاءات الرسمية 

   بين السجغت الر 

 

  هاجمع البيانات، ومصادر  .3

  أسكككاليب ماتلكككيع كككل أن ؤعملكككوا الخ كككراء  ع كككلهككك ا الصكككدد، ينبغكككي  فكككي
 
مكككن تحديكككد أنشكككمة جمكككع البيانكككات  جمكككع البيانكككات، بكككدءا

جمكع البيانكات بكفككاءخ. وينبغكي أال ينصكب تر يزنككا عمليكة  تسككهلداةكل هياكل الهي كة اإلحصككائية إ كل التكنولوجيكات واألدوات التكي 

بكككين  التقريكككببحيكككث يكككتم ع كككل املسكككتوى االسكككتراتيجي،  ككك لم ت جمكككع البيانكككات، بكككل فقككك  ع كككل الجوانكككب التقنيكككة ألدوات وعمليكككا

تبككادل الخ ككرات وأفضككل  تسككهيل عمليككةاملجككاالت اإلحصككائية. والهككدف النهككائي مككن هكك ا العمككل هككو  وتغميككةجمككع البيانككات  مككدراء

 .املمارسات داةل اإلدارات اإلحصائية وفيما بينها

 :ويشمل العمل في ه ا املجال مواضيع مثل

 مصادر بيانات جديدخ 

 ومن مصادر متعددخماتلمة  جمع البيانات بأساليب 

  استاداة أدوات ومصادر جديدخ عندإدارخ املااطر 

  املستجيبينتحسين تجر ة 
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  تجميع البيانات مر  يةعملية جعل 

  بشال أفضل ملستجيبينلتلبية طلبات االتآار مع فرق النشر واالتصال 

  أجه خ محمولةاستاداة 

   التعاون الدو ي في جمع البياناتتع ي 

 

 النشر واالتصال .4

 ؤعكككككد تقكككككديم اإلحصكككككاءات الرسكككككمية 
 
  الفعالكككككة أمكككككرا

 
 والشكككككرتاتلكككككدعم اتاكككككاذ القكككككرارات املسكككككتنيرخ ع كككككل مسكككككتوى الحاومكككككة  حاسكككككما

 .الخاص والقماع

 تسككهيل عمليككة مككن أجككل، وتوصككيلها وإشككهارهاأن ؤعمككل الخ ككراء ع ككل نشككر اإلحصككاءات الرسككمية واملعلومككات اإلحصككائية  ينبغككيو 

مثكككل: نتكككائ   ،. ويغمكككي هككك ا العمكككل مسكككائل متنوعكككةالكككدو ي اإلحصكككائي املجتمكككعتبكككادل الخ كككرات وتع يككك  املمارسكككات الجيكككدخ داةكككل 

باالتصكككككككككال بمسكككككككككتادمي املنتجكككككككككات والخكككككككككدمات  املتعلقكككككككككةاالسكككككككككتراتيجية  واملقار كككككككككات، واألدوات، والعمليكككككككككات، واالتصكككككككككالالنشكككككككككر 

 .اإلحصائية الرسمية

 :ويشمل العمل في ه ا املجال مواضيع مثل

 تماعياالج مواقع التواصل 

 والبيانات املفتوحة ،وواجهات برمجة التمبيقات ،التمبيقات 

 النشر الرقمي 

 اقيتهاوالحفاظ ع ل مصد بناء اإلحصاءات الرسمية 

 محو األمية اإلحصائية 

 التواصل مع وسائل اإلعغة 

 جمع البياناتها بعملية ور م  االتصال،إدارخ و ائي النشر 

 التعاون الدو ي 
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 7املصدر: منصة مؤشرات أهداف التنمية املستدامة في فنلندا

 

 املعايير والبيانات الوصفية .5

 ع كل تمككوير وتحسككين وتنفيك  وتقيككيم معكايير اإلنتككاج اإلحصككائي، 
 
يضككمن  اسكتاداة املعككايير ألنينبغكي أن ؤعمككل فريكق الخ ككراء معككا

ساعد ع ل إاالة الحواج  التكي تعكوق التعكاون ياإلحصائية وفيما بينها، و  الهي اتاستاداة التعاريي والعمليات املشتر ة داةل 

 أساسك ويشكالتبكادل املعكارف والخ كرات،  ويع ا مكنبشأن املشاريع التقنية، 
 
لجنتكاج اإلحصكائي املبسك . ويشكمل العمكل فكي هك ا  ا

ؤعتمككدان ع ككل البيانككات  بشككال فعككاللبيانككات وتبككادل ا، ألن اسككتاداة الوصككفيةاملجككال، ع ككل وجكك  الخصككوص، معككايير البيانككات 

 .ت املتبعة إلصدار اإلحصاءات الرسميةنفل الفهم للمعلومات والعملياع ل الجميع  حصول لضمان  الوصفية

 :ويشمل العمل في ه ا املجال مواضيع مثل

 مؤشرات الجودخ 

 الوصفيةالبيانات  مصملحات مسرد 

 املرتبمة الوصفيةالبيانات  معايير البيانات املفتوحة 

 ألن و 
 
 املعايير املشار إليها نظرا

 
 وتم اعتمادهاتحديث جميع أنواع اإلنتاج اإلحصائي، عملية دعم فهي ت، متقاطعة فيما بينها تاليا

العكككالمي للمعكككايير  السكككجليرجكككل االطكككغع ع كككل ف، ت محكككددخبالنسكككبة للمعكككايير الخاصكككة بمجكككاال أمكككا .  HLG-MOSفريكككق ء مكككن قبكككل

 .8اإلحصائية

 .ألهم معايير تحديث اإلنتاج اإلحصائي منصة إلكترونيةاملعايير: في مساعدخ االفترا  ي للكتب امل

                                                           
7
    http://www.findikaattori.fi/en 

8
     ttps://statswiki.unece.org/display/VSH/Virtual+Standards+Helpdesk;jsessionid=774C46CDC19FDA97FE88A50C70FB608C 
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 (:GSBPMالنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية ) .1

 ، ويككككالغامككككة إلنتككككاج اإلحصككككاءات الرسككككمية إجككككراءات العمككككلمجموعككككة  النمككككوذج ويحككككدديصككككي هكككك ا 
 
 موحككككد وفر إطككككارا

 
 ا

 
 
عكككن تبكككادل األسكككاليب  ومصكككملحات منسكككقة ملسكككاعدخ املنظمكككات اإلحصكككائية ع كككل تحكككديث عملياتهكككا اإلحصكككائية، فضكككغ

 لتوثيكككككككق  قالكككككككب، الوصكككككككفيةلكككككككدم  معكككككككايير البيانكككككككات والبيانكككككككات   ككككككك لم النمكككككككوذجواملاونكككككككات. ويمككككككككن اسكككككككتاداة هككككككك ا 

وتحسكككينها.  اإلجكككراءات، مكككن أجكككل مواءمكككة الب ككك  التحتيكككة للحوسكككبة اإلحصكككائية، وتكككوفير إطكككار لتقيكككيم جكككودخ اإلجكككراءات

تناولهككككككا بم يككككككد مككككككن  سكككككك تم  GSBPMنمككككككوذج ء فككككككي سككككككتادةتيمكككككككن أن مككككككن اإلجككككككراءات التككككككي وغيرهككككككا  اإلجككككككراءاتوهكككككك   

 بككككأن التفصككككيل فككككي القسككككم السككككادس
 
    يتوافككككقGSBPMنمككككوذج ءهكككك ا اإلصككككدار مككككن ، علمككككا

 
مككككن  1.1مككككع اإلصككككدار  تمامككككا

  .GSIMالنموذج العاة للمعلومات اإلحصائية ء

http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/Generic+Statistical+Information+Model 

 

 :(GSIMالنموذج العام للمعلومات اإلحصائية ) .2

 هكك ا النمككوذج ؤعت ككر 
 
  GSBPMء نمككوذج ب نمككا يصككي، ف GSBPMلنمككوذج العككاة إلجككراءات العمككل اإلحصككائية ءل مرافقككا

 الوصككككككفية،والبيانكككككات  ،ماتلكككككي األشكككككياء ءمثكككككل البيانكككككات  GSIMء نمكككككوذج مراحكككككل عمليكككككة اإلنتكككككاج اإلحصكككككائي، يصكككككي

 .والتصنيفات  التي تتدفق بين تلم املراحل ،وقواعد التحرير

 

  (:CSPAاإلحصاءات )الهيكل املوحد إلنتاج  .3

  الهياليقدة ه ا 
 
  مامما

 
داةل  تبادل ه   املاوناتحصائي بمريقة تجعل اإل نتاج اإل لتصميم وتموير ماونات  أوليا

 .بينها أسهل بكثيراملنظمات وفيما 

http://www1.unece.org/stat/platform/display/CSPA/Common+Statistical+Production+Architecture+ 

 

 9(GAMSO) اإلحصائية املنظمات ألنشطة العام النموذج .4

 منظمكككة داةكككل تكككتم التكككي األنشكككمة 1.1النسكككخة  GAMSOء اإلحصكككائية املنظمكككات ألنشكككمة العكككاة النمكككوذج يصكككي

 وتكميلك  مكن  GSBPMء اإلحصائية العمل إلجراءات العاة النموذج ويقوة بتوسيع. نموذجية ويحددها إحصائية

 تمككككا ، GSBPMء نمككككوذج تمككككوير تككككم وعنككككدما. اإلحصككككائي اإلنتككككاج الغامككككة لككككدعم اإلضككككافية تككككوفير األنشككككمة ةككككغل

وةغل السنوات .  بيرخ تفاصيل ون إضافة أيةدإدراجها  وتم شاملة، عمليات أ ها ع ل األنشمة ه   إ ل اإلشارخ

مكن أجكل . أفضكل بشكال األنشكمة هك   بحيكث ؤغمكي  GSBPMء نمكوذج لتوسكيع دعكوات عكدخ هنكا  تانا األةيرخ

 .االحتياجات ه   لتلبية  GAMSOء نموذج تموير تم ذلم

                                                           
 
9

 .الوصفية البيانات بداية على. يرجى االطالع 2017 يوليو 9 في فيل ستيفن عليه قام به تعديل آخرو نونيز، ويليس فيوناقامت بإنشاء هذا النموذج  

http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/Generic+Statistical+Information+Model
http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/Generic+Statistical+Information+Model
http://www1.unece.org/stat/platform/display/CSPA/Common+Statistical+Production+Architecture
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 الرسككمية، اإلحصكاءات لتحككديث املسكتوى  الرفيكع الرؤيكة للفريككق ورقكة مككنالتكا ي، املقتكبل  البيككاني الرسكم يوضكحو 

 .اإلحصائي للتحديث الغامة األةرى  واألطر بالنماذج يتعلق فيما  GAMSOء نموذجوضع 

 
 :الكبيرةالبيانات  .5

 للجنة االقتصادية ألورو ا التابع  الرسمية اإلحصاءات لتحديث املستوى  الرفيعق فريال اعتمد
 
من األنشمة  عددا

 2114مشروع تعاون دو ي  بير في عاة  وقد تما إقامة .بشال أفضل الكبيرخمن أجل فهم أهمية وتأثير البيانات 

، ونتككائ  موثقككة الكبيككرخ نوعيككة البيانككاتلمبككادئ توجيهيككة بشككأن قضككايا الخصوصككية والشككرا ة، وإطككار نتجككا عنكك  

 .هاوأدوات الكبيرخلسلسلة من التجارب الةتبار أساليب البيانات 

 ، وهككككو ب  كككككة حوسككككبة مشكككككتر ة تحتككككوز ع كككككل مجموعككككات مكككككن صككككندوق اةتبكككككارولككككدعم هكككك   التجكككككارب، تككككم إنشكككككاء  

األيرلنكدز للحوسككبة البيانكات الكبيكرخ وأدوات ال رمجيكات، بالشكرا ة مكع مكتكب اإلحصكاء املر ك ز األيرلنكدز واملر ك  

 املتمورخ.

 

 :البيانات لتكامل إطار .6

 والبيانككات الكبيككرخ البيانككات مثككل ،البيانككات مصككادر قبككل مككن توفيرهككا تككم التككي الجديككدخ الفككرص مككن العديككد هنككا 

  أ فككر إحصككاءات تككوفير ع ككل القككدرخب املصككادر هكك  وتتميككز . اإلداريككة
 
نشككر  وبعككدد مككرات ،املناسككب الوقككا فككي تفصككيغ

 .والتعداد التقليدية املسوي بيانات من أع ل

 انافاضكك الوطنيكككة اإلحصككاء مااتككب وتواجكك 
 
 نفسككك  الوقككا فككيواملسكككوي،  بيانككات دقككةوفككي  ،سكككتجابةاال  معككدالتفككي  ا

 ممالبكككات هنككا  امليزانيككات، نقككص مككن الكككرغم وع ككل .والككدو ي الككوط ي الصككعيدين ع كككل لبيانككاتيتزايككد الملككب ع ككل ا

 و بيانات إلنتاج الوطنية اإلحصاء مااتب  لع قوية
 
 من الاملناسب الوقا فيأ فر تفصيغ

 
 رصد، مما يتملب م يدا

 .10األطراف متعددخاالتفاقيات  من ذلم وغير املناخ، تغير ومؤتمر املستدامة، للتنمية العاملية ألهدافل

 
                                                           

10
  https://statswiki.unece.org/display/DI/WPA%3A+a+framework+for+Data+Integration 
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 (GSBPM) النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية

 

 

 

 

 

 

 

 3.7 

وضع نظاة االنتاج 

 بصورخ  هائية

 5.7 

 حساب املجاميع

 

 

 5.8 

االنتهاء من ملفات 

 البيانات

 

تحديد 

 االحتياجات

 التقييم النشر التحليل املعالجة الجمع البناء التصميم

1.1 

تحديد 

 االحتياجات

2.1 

تصميم 

 املارجات

3.1 

 بناء أداخ الجمع

4.1 

إنشاء اإلطار 

واةتيار 

 العينة

5.1 

 دم  البيانات

6.1 

إعداد 

مارجات 

 البيانات

7.1 

 تحديث نظم املارجات

8.1 

 جمع مدةغت التقييم

1.2 

التشاور 

بشأن 

االحتياجات 

 وتأ يدها

2.2 

تصميم وصي 

 املتغيرات

3.2 

بناء أو تع ي  

 ماونات اإلجراءات

4.2 

اإلعداد 

لعملية 

 جمعال

5.2 

التصنيي 

 والترميز

6.2 

التحقق من 

 املارجات

7.2 

 إنتاج منتجات النشر

8.2 

  إجراء التقييم

1.3 

وضع أهداف 

 اإلنتاج

2.3 

عملية تصميم 

 الجمع

3.3 

بناء أو تع ي  

 ماونات النشر

4.3 

البدء في 

 الجمع

5.3 

املراجعة 

 والتحقق

6.3 

شري وتفسير 

 املارجات

7.3 

إدارخ إطغق منتجات 

 النشر

8.3 

 االتفاق ع ل ةمة عمل

 

1.4 

تحديد 

 املفاهيم

2.4 

تصميم اإلطار 

 والعينة

3.4 

تاوين مهاة سير 

 العمل

4.4 

االنتهاء من 

 الجمع

5.4 

التحرير 

 واإلسناد

6.4 

تمبيق الرقابة 

اإلفصاي ع ل 

 عن البيانات

7.4 

 تع ي  منتجات النشر

 

1.5 

التحقق من 

 توفر البيانات

2.5 

تصميم املعالجة 

 والتحليل

3.5 

 اةتبار نظاة اإلنتاج

 5.5 

اشتقاق متغيرات 

 ووحدات جديدخ

6.5 

االنتهاء من 

 املارجات

7.5 

 إدارخ دعم املستادمين

 

1.6 

إعداد حالة 

 عمل

2.6 

تصميم أنظمة 

 وسير العملاإلنتاج 

3.6 

اةتبار إجراء 

 األعمال اإلحصائية

 5.6 

 حساب األواان
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 11 :امللحق

 .2119، نسخة (SDMX)املسرد املوحد للبيانات الوصفية ه   التعاريي من  اقتباستم 

أداء املهككاة التاليككة ع ككل حصككائية املنظمككات اإل  تسككاعدأداخ عبككارخ عككن  : هكك ا النظككاة(SMS) للبيانككات الوصككفية اإلحصككائيالنظككاة 

 :ع ل نحو فعال

 .تامي  وتصميم وتنفي  وتقييم عمليات اإلنتاج اإلحصائي .1

 .سير العمل والعمليات ومعايرخإدارخ وتوحيد  .2

 .ونشرهاوثيق جمع البيانات وتا ينها وتقييمها ت .3

 .م والتصنيفاتاهيإدارخ األنشمة املنهجية، وتوحيد وتوثيق تعاريي املف .4

 .مغحظاتهموجمع  ،اإلحصائية للمارجاتإدارخ التواصل مع املستادمين النهائيين  .5

ضككمان جككودخ البيانكات اإلحصككائية وتقييمهككا مككن أهككم  ، حيككث ؤعت ككر البيانككات اإلحصككائية وشككفافية املنهجيكات جككودختحسكين  .6

 ،هميكككةمكككدى األ شكككمة. وتحقيقكككا لهككك   الغايكككة، اعتمكككدت املنظمكككات اإلحصكككائية الوطنيكككة والدوليكككة مجموعكككة مكككن املعكككايير ءاألن

، ودقكككة التقكككديرات اإلحصكككائية، وحسكككن التوقيكككا، ودقكككة ومكككدى اتسكككاقها مقارنكككة املفكككاهيم اإلحصكككائيةإماانيكككة و  ، تمكككالاالو 

 للبيانكات الوصككفية النظكاة اإلحصككائيقكدة يووضكوحها . وينبغككي أن  ،الوصكول إليهككا وسكهولةاملعلومكات اإلحصكائية املقدمككة، 

(SMS)  له   املعايير الوصفيةمن البيانات  مناسبةمجموعة. 

 .جيبينستحصائية والتعاون مع املاإل إدارخ مصادر البيانات  .7

 .ا تشاف وتبادل البيانات بين املنظمة اإلحصائية ومستادميهاعملية تحسين  .8

الملبكات املتزايكدخ ع كل اسكتاداة البيانكات فاملعلومات اإلحصائية مع نظم املعلومكات الوطنيكة األةكرى.  تحسين تاامل نظم .9

 تتملككككب اإلداريككككة ألغككككراض إحصككككائية 
 
  تاككككامغ

 
بككككين الهي ككككات اإلحصككككائية واإلداريككككة لضككككمان  الوصككككفيةأفضككككل للبيانككككات وتبككككادال

 .املعلومات املتبادلة وتوافقاتساق 

مكككن أجككككل نشكككر املعلومكككات اإلحصككككائية للمسكككتادمين النهككككائيين. يحتكككاج املسككككتادمون النهكككائيون إ كككل بيانككككات وصكككفية موثوقككككة  .11

  الوصكككككفية. وينبغكككككي أن تاكككككون البيانكككككات ها، وتفسكككككير وتصكككككفحها، عكككككن البيانكككككات لبحكككككثا
 
 معالجكككككةللمسكككككاعدخ فكككككي  متاحكككككة أيضكككككا

 .البيانات اإلحصائية في مرحلة الحقة

تاامككل بياناتهككا الوصككفية إ ككل بصككورخ متزايككدخ تحتككاج  املنظمككات الدوليككةفن املنظمككات الوطنيككة والدوليككة. تحسككين التاامككل بككي .11

املعلومكات اإلحصكائية أ فكر قابليكة للمقارنكة واملواءمكة،  بحيث تصكب  ،مع البيانات الوصفية للمنظمات اإلحصائية الوطنية

 .رصد استاداة املعايير املتفق عليهاتحتاج   لم إ ل و 

                                                           
11 https://unstats.un.org/unsd/dnss/docs-nqaf/04_sdmx_cog_annex_4_mcv_2009.pdf 
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 مككا أمكككنلتقليككل لو  ،تبككادل املعككارف فيمككا بككين املككو فينلنظككم املعلومككات اإلحصككائية،  إجككراءاتمككوير قاعككدخ معككارف بشككأن ت .12

 .أو تغيير و ائفهمألما ن عملهم املعرفة عند تر  املو فين  بضياع املتعلقةمن املااطر 

، واألداء، ورضكككككككككا اتلتشكككككككككريعوااللتكككككككككزاة باتحسكككككككككين إدارخ نظكككككككككم املعلومكككككككككات اإلحصكككككككككائية، بمكككككككككا فكككككككككي ذلكككككككككم إدارخ املسكككككككككؤوليات،  .13

 .املستادمين

 .تقييم التااليي واإليرادات للمنظمات اإلحصائية تسهيل عملية .14

، املعنيككككينواإلحصككككائيين  ،واملصككككممين املككككدراء،توحيككككد املصككككملحات اإلحصككككائية توسككككيلة لتحسككككين التواصككككل والتفككككاهم بككككين  .15

 .ومات اإلحصائيةنظم املعلن لستادمياملواملنهجيين، واملستجيبين، و 
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