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 محتويات العرض

 2020رؤية النظام اإلحصائي األوروبي 

 متى كانت البداية؟•

 ملاذايحتاج النظام اإلحصائي األوروبي لرؤية مشتركة؟•

 ما هي األهداف التي نطمح إليها؟•

 كيف نريد تحقيق ذلك؟•

 ما هي الجهات املنخرطة؟•

 



 

 2020رؤية النظام اإلحصائي األوروبي لمتى؟ املراحل الرئيسية 
برؤية خاصة للنظام فرقة عمل معنية إنشاء لقاء تبادل األفكار رفيع املستوى، أول           2013سبتمبر  

 (ESS)اإلحصائي األوروبي 

رؤية النظام اإلحصائي األوروبي أقرت ( ESSC)لجنة النظام اإلحصائي األوروبي             2014مايو 
2020   

 االتفاق على مقاربة إدارة الحوافظ      2014سبتمبر 

 تفعيل حوكمة التنفيذ         2015يناير 

رؤية النظام اإلحصائي األوروبي  محفظةاملوافقة األولية على  –أولويات املشروع             2015فبراير 
 (  ESSC)طرف لجنة النظام اإلحصائي األوروبي من  2020

 إدارة الحوافظ بشكل منتظم –منذ ذلك الحين 

 

 

 



 ملاذا حوار استراتيجي حول مستقبل اإلحصاءات األوروبية؟

 الحديثةلكل املجتمعات األساسية واملعرفة من اللبنات املعلومات 

****************** 

التي والصالح العام الهيكل األساس ي للمعلومات الرسمية اإلحصاءات توفر 

املواطنين وصناع القرار  -تستجيب الحتياجات العديد من فئات املستخدمين 

 والباحثين والصحفيين

****************** 

التطورات الرئيسية في مع الرسمية دائما ما تتكيف اإلحصاءات 

 واالقتصاداملجتمع 



 2020األوروبي اإلحصائي لرؤية النظام األربع الدوافع الرئيسية 
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 املستخدموتلبية احتياجات فهم •
 ورائدا لالبتكاريكون شريكا عامليا •
 استراتيجية مع شركاء من القطاعين العام والخاصتحالفات بناء •

 املستخدمين

 االلتزام بقانون املمارسة الخاص باإلحصاءات األوروبية•
 تعزيز إدارة الجودة•
 االستخدام وجودة البيانات املصدرقابلية تقييم •
 تعزيز جودة اإلحصاءات األوروبية•

 الجودة

 مصادر البيانات الجديدةإمكانات استثمار •
 االستثمار في الوسائل واملنهجيات الجديدة لتكنولوجيا املعلومات •
 الطرق القائمة لجمع البياناتمواصلة تحسين •

مصادر البيانات 
 الجديدة

 استراتيجية جديدة للتواصل والنشر اعتماد •
 إنشاء تجمع بيانات خاص باإلحصاءات األوروبية•
 تحسين حافظة منتجات وخدمات النظام اإلحصائي األوروبي•
 روبية كعالمة تجارية,ترويج اإلحصاءات اال•

 النشر

 للنظام اإلحصائي األوروبيالتعاونية الشراكة تكثيف •
 اإلحصاءاتالتحديد والتنفيذ ملعايير إنتاج املزيد من •
 املؤسسات كإطار مرجعي مشتركهيكلية اعتماد •
 املعلومات وبنيتها التحتيةتقاسم خدمات تكنولوجيا في التقدم •
 التام للخصوصية اإلحصائيةمع إيالء االحترام ، (الصغرى )من تبادل البيانات االستفادة •

 عملية اإلنتاج

 واألهداف ... ...ماذا؟ املجاالت الرئيسية 



 كيف؟ حافظة رؤية النظام اإلحصائي األوروبي



 :الشروط الالزمة من أجل حافظة رؤية متوازنة
 

 :يتعين على حافظة رؤية النظام اإلحصائي األوروبي أن
 

 ؛عدد محدود من املشاريعتتشكل من •
 

 الخمسة للرؤية؛املجاالت الرئيسية التي تغطي جميع •
 

 بين املشاريع؛دون تداخل •
 

 .لكل مشروع واضحةوفوائد  مخرجاتمع •



 أولويات الحافظة
املنهجيات القياسية إلدارة املشروعات معايير تحديد األولويات املستمدة من •

 والحوافظوالبرامج 

 الجاذبية•

 إمكانية تحسين املنتجتناسب هيكلي؛ فوائد مرجوة؛ ؛ تناسب استراتيجي•
 

 قابلية التحقيق•

 مستوى من التحدي؛ القدرة على اإليصال•
 

 القدرة على تحمل التكاليف•

 تكلفة الحياة الكاملة للمشروع•



 املشاريع

•SIMSTAT : الجزئية من أجل مقاربة جديدة لتجميع اختبار تبادل البيانات
 األوروبياالتحاد البضائع داخل إحصاءات التجارة في 

 

•ESBRs : ،شبكة من السجالت التجارية األوروبيةEuroGroups Register (EGR) 
 

•VALIDATION  :معايير وقواعد مشتركة للمصادقة على البيانات 
 

•ADMIN  :استخدام معزز ملصادر البيانات اإلدارية ألغراض إنتاج اإلحصاءات 
 



 (2)املشاريع 

•ESDEN : طرق بيانات سريعة لتبادل البيانات الجزئية بين شركاء النظام
 اإلحصائي األوروبي

 

•SERV : اإلحصائينحو تقاسم خدمات معينة في اإلنتاج 
 

•BIGD : (التركيز على البيانات الضخمة)تسخير مصادر جديدة للبيانات 
 

•DIGICOM :تحسين تحليالت املستخدم، أدوات االتصال ونشر البيانات 



 2020من؟ حوكمة تنفيذ رؤية النظام اإلحصائي األوروبي 

لجنة النظام كما هو موافق عليه من قبل نهج إدارة الحوافظ  تطبيق•
وصانع  2020رؤية النظام اإلحصائي األوروبي صاحب ) اإلحصائي األوروبي

 (القرار

 (الرئيس)دول أعضاء واليوروستات  10(: VIG)مجموعة تنفيذ الرؤية إنشاء •

في النظام اإلحصائي األوروبي لنشر املعلومات ( VIN)شبكة تنفيذ الرؤية •
 الدول األعضاءوضمان إشراك جميع 

في اليوروستات لدعم العمليات اليومية ( PMB)مكتب إدارة الحوافظ •
 ملجموعة تنفيذ الرؤية



 (VIG)مجموعة تنفيذ الرؤية 
 2020تنسق تنفيذ رؤية النظام اإلحصائي األوروبي ... •

تقوم بالرصد االستراتيجي املنتظم للحوافظ لضمان تحقيق األهداف املنشودة ... •
 وأقص ى حد من الكفاءة

 توجه إدارة املخاطر... •

 تقيم أفكار مشاريع جديدة... •

تقدم املشورة للجنة النظام اإلحصائي األوروبي بخصوص جميع القرارات املتعلقة ... •
 بقضايا الرؤية

 تبلغ بشكل منتظم جميع شركاء النظام اإلحصائي األوروبي بخصوص التقدم املحرز ... •

 وإنجازاته 2020تروج لرؤية النظام اإلحصائي األوروبي ... •

 



 



 !شكرا على حسن انتباهكم



 SIMSTAT+ESDEN: قصة نجاح

 ؛SIMSTATتبادل تجريبي ناجح للبيانات الصغرى في •

 نقل كميات هامة من البيانات دون حصول حوادث؛•

 عدم وجود مشاكل أمنية مرتبطة بالبيانات؛•

 دولة عضو في خضم شبكة معقدة من الفاعلين املنخرطين؛ 20ارتباط •

 !في عمليات أخرى آمنة لتبادل البيانات  ESDENيمكن إعادة استخدام شبكة •



ESBRs (السجالت التجارية) 
 نموذج للتعاون الوثيق•

 في اإلنتاج EuroGroups (EGR )2.0سجل •

 تم إنشاء الوصول اآلمن عن بعد للبيانات الجزئية•

أول محاولة للنظام اإلحصائي  –في اإلنتاج ( IPT)أداة تفاعلية للتشخيص •
 األوروبي لخلق تشخيص تعاوني على اإلنترنيت 

 مجموعة رفيعة املستوى  300دولة منخرطة، ملحة عن  32•

 إرساء منهجية للتشخيص•



 التصديق: ESS.VIPالشكل النهائي األول ل 

، لغة التصديق (تعاريف وتصنيفات ومقاييس)دليل منهجي : تم إنهاء املشروع بنجاح•
(VTL)الهيكلة، نماذج أولية للخدمة ، 

 االستعداد للتنفيذ –اآلن •

  املناقشة في لجنة النظام•

 مايو  ( ESSC)اإلحصائي األوروبي 



الولوج . 1

للبيانات ونقلها 

 NSIل 

 طرق التقدير. 2

 الجودة. 3

 :املصادر اإلدارية
 

السكان 
الصحة 
الضرائب 
الضمان االجتماعي 
اإلحصاء 
التعليم 
البطالة 
… …  

 
 

أطر أخذ . 4
 العينات

مشاريع . 5
 تجريبية

الدعم . 6
 والتدريب

 مشروع النظام اإلحصائي األوروبي اإلداري 
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Eurostat 

تحليل الويب 

 شاغرة؛ خصائص الشركاتظائف و 

العدادات الذكية 

 الكهرباء ؛ املساكن الشاغرة مؤقتااستهالك 

 (السفن)نظام التعرف اآللي 

 تحديد هوية السفنبيانات 

 الهاتف املحمول بيانات 

 من أجل الوصول إلى البياناتاالستعداد 

 الستخدام مدخالت متعددةسيناريو 
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 تجارب البيانات الضخمة في النظام اإلحصائي األوروبي



 ESS.VIP DIGICOM: االبتكار في مجال اإلحصاءات الرسمية

الحتياجات النظام اإلحصائي األوروبي على التفاعل واالستجابة قدرة تعزيز : الهدف•
 مستخدمينا

 بخصوص االحتياجات غير نظرة ثاقبة تحسين طرق الكتساب •

 .امللباة للمستخدمين الحاليين واملستقبليين

 .تطوير حلول مبتكرة لتلبية هذه االحتياجات•

 .املفتوحةااالندماج مع مبادرات البيانات •

 إتاحة أداة النشر القابل إلعادة االستخدام من خالل منصة•

 ISA JoinUP EU  لإلدارات العمومية. 

 



 الخدمات املشتركة

 املتوافقة للخدمات CSPAهيكلة •

 إنشاء بنية تحتية الستضافة الخدمات•

 بيان الخدمات ملجتمع النظام اإلحصائي األوروبي•

 ESBRsالتفاعل والدعم للتصديق و •

و لجنة النظام اإلحصائي األوروبي  VIGمن طرف  2سيتم مناقشة املرحلة •
(ESSC( ) ،قائمة الخدمات ذات األولوية القابلة للمشاركة، دليل مراجع مفتوح

 (توصيات لحوكمة الخدمات

 


