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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعونالدورة الثامنة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠- ٧
  *) من جدول األعمال املؤقتـ(ه ٣البند 

ــود للمناقشـــة واختـــاذ القـــرار: ضـــمان      بنـ

       اجلودة يف النظام اإلحصائي العاملي
 ودة يف النظام اإلحصائي العامليضمان اجل    

  
     تقرير األمني العام    

  موجز  

ــري يف   ــر جيـ ــذا التقريـ ــاعي     ،هـ ــادي واالجتمـ ــرر الـــس االقتصـ ــا ملقـ ــد وفقـ ــذي أعـ الـ
أهـداف  املتعلقـة ب ضوء تنفيذ إطـار املؤشـرات    وللممارسات السابقة، النظر، على ٢٠١٦/٢٢٠

مـدى كفايـة اإلطـار    ، يف وظهور مقدمي بيانات جدد ومصادر بيانات جديـدة  التنمية املستدامة
ــام لضــمان اجلــودة    ــوطين الع ــل أداة لضــمان اجلــودة ختــدم  كــال ــوطين  كام النظــام اإلحصــائي ال

، العالقــة بــني األطــر الوطنيــة والدوليــة لضــمان اجلــودة يف التقريــر بحــث كــذلك ت. بلــد كــل يف
ة والتوجيهـات ذات الصـل   ،عالقة أطـر ضـمان اجلـودة باملبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة       و

بشأن أفضل املمارسـات. ويتضـمن التقريـر أيضـا برنـامج العمـل املقتـرح لفريـق اخلـرباء          املتوافرة 
اللجنـة التعليـق علـى التقريـر     يرجـى مـن   املعين باألطر الوطنية لضمان اجلودة للسنتني املقبلـتني. و 

  وإقرار برنامج العمل املقترح لفريق اخلرباء.
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  مقدمة  - أوال   

. ٢٠١٠اخلـرباء املعـين بـاألطر الوطنيـة لضـمان اجلـودة يف آب/أغســطس       شـكِّل فريـق     - ١
ــالغ عــددها    ــة الب بلــدا للعمــل كأعضــاء يف الفريــق: إندونيســيا،    ١٧ودعــي ممثلــو البلــدان التالي

ــا، وسويســرا، وشــيلي، والصــني، وفرنســا،      ــا، وجامايكــا، وجنــوب أفريقي ــا، وإيطالي وأوكراني
كســيك، والنــرويج، والنيجــر، واليابــان. ودعيــت     وقطــر، وكنــدا، وكولومبيــا، ومصــر، وامل   

اجلهــات التاليــة للعمــل بصــفة مــراقبني: املكتــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبيــة، وصــندوق  
ــا،      ــة االقتصــادية ألوروب ــا، واللجن ــة االقتصــادية ألفريقي النقــد الــدويل، والبنــك الــدويل، واللجن

لكارييب، واللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة   واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر ا
آلسيا واحمليط اهلادئ، واللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا. ووافقـت جنـوب أفريقيـا        
علــى رئاســة فريــق اخلــرباء، وتتــوىل شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية          

  واالجتماعية عمل أمانة الفريق.

ــرر   - ٢ ــة اإلحصــائية منــوذج اإلطــار    E/2012/24(انظــر  ٤٣/١١٠ويف املق ــدت اللجن )، أي
الوطين العام لضـمان اجلـودة الـذي أعـده فريـق اخلـرباء املعـين بـاألطر الوطنيـة لضـمان اجلـودة،            

خدامه. وطلبـت اللجنـة مـن فريـق اخلـرباء ومـن الكيانـات الدوليـة         وشجعت البلـدان علـى اسـت   
ــذ أطرهــا      ــدان يف تنفي ــة والشــعبة اإلحصــائية تقــدمي املســاعدة إىل البل واإلقليميــة ودون اإلقليمي
الوطنية لضمان اجلودة، وتقدمي تقرير إىل اللجنة يف الوقـت املناسـب بشـأن الـدروس املسـتفادة      

دت اللجنـة أن االسـتعراض املنـتظم لإلطـار وإدخـال التحسـينات       أثناء العمليـة التجريبيـة. وأكـ   
املستمرة عليه أمران أساسيان، وشددت على أمهية وجود قاعدة معرفيـة بشـأن ضـمان اجلـودة     

بيانـات الوصـفية، وميكـن للبـدان     تشمل املمارسـات اجليـدة ومسـارد املصـطلحات واألمثلـة وال     
ــة تنســيق    أن ــاول موضــوع ضــمان   تسترشــد ــا. وطلبــت إىل جلن األنشــطة اإلحصــائية أن تتن

  .)١(اجلودة، وال سيما مواءمة خمتلف األطر الدولية لتقييم اجلودة
    

  العمل اإلضايف املطلوب من فريق اخلرباء  - ثانيا   

  باإلطار استعراض منوذج اإلطار الوطين لضمان اجلودة واملبادئ التوجيهية املتعلقة    

لقـد انقضــت مخـس ســنوات علـى اعتمــاد اللجنـة اإلحصــائية لنمـوذج اإلطــار الــوطين        - ٣
العام لضـمان اجلـودة واملبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باإلطـار. ولـذلك، قـد تـود اللجنـة اسـتئناف            
عمل فريق اخلرباء لكـي يقـوم بتقيـيم تنفيـذ اإلطـار يف البلـدان وتقـدمي تقريـر إىل اللجنـة بشـأن           

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/dnss/QualityNQAF/nqaf.aspxانظر:   )١(  
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حىت اآلن. وهذا سيتيح أيضا الفرصة السـتعراض املبـادئ التوجيهيـة واملـواد      الدروس املستفادة
ا زيــادة الــدعم املوجــه لتنفيــذه  الداعمــة املتاحــة لتنفيــذ اإلطــار ودراســة الكيفيــة الــيت ميكــن ــ   

. فقــد اتفقــت الــدول   ٢٠٣٠البلــدان، يف ضــوء متطلبــات خطــة التنميــة املســتدامة لعــام        يف
(ز) مـن قـرار اجلمعيـة     ٧٤، يف الفقرة ٢٠٣٠التنمية املستدامة لعام األعضاء، فيما يتعلق خبطة 

، علــى أن أعمــال املتابعــة واالســتعراض ســتتطلب بيانــات رفيعــة اجلــودة وســهلة  ٧٠/١العامــة 
  املنال وحسنة التوقيت وموثوقة ومصنفة.

وإطار مؤشرات أهداف التنميـة املسـتدامة، سـوف     ٢٠٣٠وبالنظر إىل نطاق خطة عام   - ٤
تشارك أجزاء كبرية من النظم اإلحصائية الوطنية للبلدان يف رصد تلـك األهـداف. ومـن املتوقـع     
أيضا أن يشمل رصد األهداف مقدمي البيانات اجلـدد، وأن يتطلـب اسـتخدام مصـادر البيانـات      

جلغرافيـة املكانيـة. وبالتـايل، سـيطلب بشـكل      اجلديدة، من قبيـل البيانـات الضـخمة واملعلومـات ا    
بلـــدان أن تضـــمن جـــودة البيانـــات متزايـــد إىل الوكـــاالت اإلحصـــائية الوطنيـــة يف كـــثري مـــن ال 

النظــام اإلحصــائي الــوطين برمتــه وأن تــوفر التوجيهــات واألدوات املالئمــة جلميــع مقــدمي    عــرب
البيانــات. وعــالوة علــى ذلــك، جيــب نشــر الــوعي باملبــادئ املتعلقــة بنوعيــة البيانــات اإلحصــائية  
خــارج حــدود النظــام اإلحصــائي الــوطين القــائم حبيــث ميتــد ذلــك الــوعي إىل اجلهــات اجلديــدة   

ملة لتقدمي البيانات واستعماهلا، مـن أجـل زيـادة قـدرا علـى إجـراء تقيـيم مناسـب         املتوقعة واحملت
جلودة البيانات اليت تتاح مـن مصـادر خمتلفـة. ولـذلك، ينبغـي أن يقـوم فريـق اخلـرباء باسـتعراض          
منوذج اإلطار الوطين العام لضمان اجلودة واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلطـار، والنظـر يف تعـديل    

اجلـودة يف مجيـع أجـزاء     ضـمان اا وطريقة عرضها وأدواا وتوجيهها بصورة مباشـرة حنـو   حمتوي
  .اجلديدة طار على مصادر البياناتالنظام اإلحصائي الوطين برمته، وتطبيق اإل

وينبغي أن تراعى أيضا يف االستعراض املقترح أي توصـيات ذات صـلة يضـطلع حاليـا       - ٥
ــق األمــم املتحــدة ا   ــات الضــخمة ألغــراض    بإعــدادها فري ــاملي املعــين باســتخدام البيان لعامــل الع

ــذ اعتمــاد منــوذج        ــة، وأي جهــود أخــرى ذات صــلة مت االضــطالع ــا من اإلحصــاءات الرمسي
  اإلطار الوطين العام لضمان اجلودة واملبادئ التوجيهية املتعلقة باإلطار.

  
  ضمان اجلودة يف النظام اإلحصائي العاملي    

لنظام اإلحصائي الدويل هو إتاحة الـدعم الـالزم لتـوافر بيانـات وطنيـة      إن الغرض من ا  - ٦
قابلــة للمقارنــة دوليــا وتيســري ذلــك يف خمتلــف اــاالت اإلحصــائية، وحســاب القــيم اإلمجاليــة  
اإلقليمية والعاملية، وإتاحة هذه البيانات مبا يتماشى مع املبـادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة     

ــة العامــ   ــرار اجلمعي ــع      ٦٨/٢٦١ة (ق ــا لتجمي ــق عليه ــايري املتف ــتنادا إىل املع ــه، واس ــاء علي ). وبن
البيانــات، تقــدم الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة البيانــات إىل كيانــات معينــة جلمــع البيانــات العامليــة 
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قليميـة ودون اإلقليميـة يف جتميـع    جماالت إحصـائية حمـددة. وكـثريا مـا تشـارك الكيانـات اإل       يف
البيانات الدولية. وتوجد أيضا اتفاقات لتبادل البيانات فيما بـني الوكـاالت اإلقليميـة والدوليـة     
لتجنب االزدواجية يف مجع البيانات. وتكلف املنظمات الدولية واإلقليمية اليت تتلقـى البيانـات   

دة مــا تقــدم املســاعدة التقنيــة  رنــة، وعــاالوطنيــة بضــمان جــودة تلــك البيانــات وقابليتــها للمقا 
البلـدان لتجميـع البيانــات يف مناطقهـا، وفقــا للمعـايري الدوليـة. وميكــن أن تقـوم الوكــاالت        إىل

نــة دوليــا أو بتقــدير البيانــات اإلقليميــة والدوليــة بتعــديل البيانــات الوطنيــة جلعلــها قابلــة للمقار 
حبسـاب القـيم اإلمجاليـة اإلقليميـة أو العامليـة.      املتاحة لسـد الثغـرات يف البيانـات والسـماح      غري
تلك احلاالت، ينبغي اتباع معايري اجلودة، كما ينبغـي أن تشـارك البلـدان مشـاركة كاملـة       ويف

س االقتصـادي  يف عملية التقدير وأن تطلـع علـى التعـديالت وطـرق احلسـاب (انظـر قـرار الـ        
  ).٢٠٠٦/٦واالجتماعي 

لضــمان  عامــاً حصــائيني يف منظومــة األمــم املتحــدة إطــاراًوقــد وضــع كبــار اخلــرباء اإل  - ٧
اجلــودة واتفقــوا عليــه، ويتنــاول اإلطــار اجلوانــب املشــار إليهــا أعــاله للعمــل اإلحصــائي الــذي   
تضطلع بـه الوكـاالت اإلقليميـة والدوليـة ويهـدف إىل ضـمان اتبـاع إجـراءات ضـمان اجلـودة           

كـون إطـار األمـم املتحـدة لضـمان اجلـودة       أدنـاه). وسـوف ي   ١٥-١٢املناسبة (انظر الفقرات 
ــة تنســيق األنشــطة          ــد نشــرت جلن ــات أساســية. وق ــة معلوم ــة يف وثيق اإلحصــائية متاحــا للجن

توصــيات تتعلــق باســتخدام املصــادر غــري الرمسيــة يف اإلحصــاءات    ٢٠١٣اإلحصــائية يف عــام 
ــيت تســتخدمها الوكــاال     ــات ال ــة الدوليــة، ــدف ضــمان اجلــودة والشــفافية يف البيان ت اإلقليمي

راء عمليــة تشـــاور مســبق ومتواصـــل   والدوليــة. وتــدعو التوصـــيات إىل أمــور مــن بينـــها إجــ     
ــة (اإلحصــائية) ذات الصــلة، وتوثيــق العمليــات علــى حنــو شــفاف عنــد      مــع الســلطات الوطني

  .)٢(استخدام مصادر غري رمسية

وجيــري االضــطالع بــإجراءات ضــمان النوعيــة فيمــا يتعلــق مبؤشــرات أهــداف التنميــة    - ٨
املستدامة على كل من الصـعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي. وتـرتبط إجـراءات ضـمان اجلـودة         
ببعضــها الــبعض علــى خمتلــف األصــعدة، ذلــك أن الوكــاالت اإلقليميــة والدوليــة تعتمــد علــى    

ــة اجلــودة علــ   ــات عالي ــدان علــى املنظمــات    جتميــع بيان ــوطين، يف حــني تعتمــد البل ى الصــعيد ال
اإلقليميــة والدوليــة يف إنتــاج بيانــات قابلــة للمقارنــة دوليــا بالنســبة جلميــع البلــدان، تتــاح علــى  
ــادئ      ــة واملب الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي. ويتجســد يف املبــادئ األساســية لإلحصــاءات الرمسي

__________ 

-http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf and http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs انظر  )٢(  

28th/E-publication.pdf. 
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، الــيت تعتمــدها وتنفــذها البلــدان واملنظمــات وفقــا      )٣(املنظمــة لألنشــطة اإلحصــائية الدوليــة   
لظروفها احملددة، التـزام البلـدان واملنظمـات اإلقليميـة والدوليـة جبـودة البيانـات. وبالتـايل، فـإن          
ضمان اجلودة يف النظام اإلحصائي العاملي ميكن أن يفهم علـى أنـه شـبكة مـن االلتزامـات الـيت       

  والدولية مبوجبها بتوفري بيانات رفيعة اجلودة للمستعملني.تتعهد البلدان واملنظمات اإلقليمية 

ــات         - ٩ ــات عــن ضــمان اجلــودة يف البيان ــدرج معلوم ــي أن ت ــة، ينبغ ــة العملي ــن الناحي وم
الوصفية على مجيع مستويات اإلبالغ. وقد كشفت جتربة األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة بوضـوح     

كافــة، مبــا يف ذلــك يف البلــدان ســتويات عــن ضــرورة التوثيــق الكامــل جلــودة البيانــات علــى امل 
ــات الوصــفي       ويف ــرتبط أيضــا مســألة جــودة البيان ــة. وت ــة والدولي ــا الوكــاالت اإلقليمي ة وغريه
البيانات بتطبيق املعايري املتعلقة بالبيانات والبيانات الوصفية وتبادهلـا. وتـوفر مبـادرة تبـادل      من

  يل.البيانات اإلحصائية والوصفية معيارا من هذا القب

ــاجل مســألة ضــمان اجلــودة يف النظــام          - ١٠ ــق اخلــرباء أيضــا أن يع ــود فري ــد ي ــام، ق ويف اخلت
اإلحصائي العاملي والنظر فيما إذا كان من املطلوب توفري مزيد من التوجيـه يف سـياق اإلبـالغ    

ــدا       ــرات أه ــق مبؤش ــا يتعل ــات، وخاصــة فيم ــن البيان ــاملي ع ــق   الع ــة املســتدامة. وللفري ف التنمي
ــى الصــعيدين        يطــرح  أن ــة املســتدامة عل ــع مؤشــرات أهــداف التنمي ــن أجــل جتمي توصــيات م

اإلقليمي والعاملي، استنادا إىل املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية واملبادئ املنظمـة لألنشـطة   
  اإلحصائية الدولية، واعتماد أطر لضمان اجلودة على الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي.

    
  عمل فريق اخلرباء املعين باألطر الوطنية لضمان اجلودةبرنامج   - ثالثا   

يقترح أن يضطلع فريق اخلرباء املعين بـاألطر الوطنيـة لضـمان اجلـودة باألنشـطة التاليـة         - ١١
  على مدى السنتني املقبلتني:

تقيـيم تنفيـذ منـوذج اإلطــار الـوطين العـام لضــمان اجلـودة واملبـادئ التوجيهيــة          (أ)  
  بلدان؛املتعلقة به يف ال

استعراض املبادئ التوجيهية واملواد الداعمة املتاحة لتنفيذ منوذج اإلطار الـوطين    (ب)  
العام لضمان اجلودة واملبادئ التوجيهية املتعلقة بـه ودراسـة الكيفيـة الـيت ميكـن ـا زيـادة الـدعم         

  ؛البيانات  من ٢٠٣٠املوجه لتنفيذه يف البلدان، يف ضوء متطلبات خطة التنمية املستدامة لعام 

حتديث منوذج اإلطار الوطين العام لضمان اجلودة واملبادئ التوجيهيـة املتعلقـة     (ج)  
  به وتعديل حزمة املعلومات عموما، حسب االقتضاء؛

__________ 

 .E/CN.3/2006/13، و http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/principles_stat_activities.htmانظر   )٣(  
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اســتعراض مســألة ضــمان اجلــودة داخــل النظــام اإلحصــائي العــاملي، والنظــر       (د)  
العــاملي عــن البيانــات فيمــا يتعلــق   مــا ميكــن تقدميــه مــن توجيهــات إضــافية لــدعم اإلبــالغ     يف

  مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة.
    

  النقاط املطروحة للمناقشة  - رابعا   

١٢ -  رجى من اللجنة أن تقوم مبا يلي:ي  

التعليــق علــى تقريــر فريــق اخلــرباء املعــين بــاألطر الوطنيــة لضــمان اجلــودة      (أ)  

  وبرنامج العمل املقترح للفريق؛

العمل املقتـرح لفريـق اخلـرباء املعـين بـاألطر الوطنيـة لضـمان         إقرار برنامج  (ب)  

  اجلودة للعامني املقبلني واملوافقة على اختصاصاته املستكملة (انظر املرفق).
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  املرفق

  االختصاصات املستكملة لفريق اخلرباء املعين باألطر الوطنية لضمان اجلودة    
  
  الوطنية لضمان اجلودة القيام مبا يلي:يتوىل فريق اخلرباء املعين باألطر   - ١

تقييم تطبيق منـوذج اإلطـار الـوطين العـام لضـمان اجلـودة واملبـادئ التوجيهيـة           (أ)  
  املتعلقة به يف البلدان؛

استعراض املبادئ التوجيهية واملواد الداعمة املتاحة لتنفيذ منوذج اإلطار الـوطين    (ب)  
املتعلقة بـه ودراسـة الكيفيـة الـيت ميكـن ـا زيـادة الـدعم         العام لضمان اجلودة واملبادئ التوجيهية 

  البيانات؛  من ٢٠٣٠املوجه لتنفيذه يف البلدان، يف ضوء متطلبات خطة التنمية املستدامة لعام 

حتديث منوذج اإلطار الوطين العام لضمان اجلودة واملبادئ التوجيهيـة املتعلقـة     (ج)  
  االقتضاء؛به وتعديل حزمة املعلومات عموما، حسب 

اســتعراض مســألة ضــمان اجلــودة داخــل النظــام اإلحصــائي العــاملي، والنظــر       (د)  
مــا ميكــن تقدميــه مــن توجيهــات إضــافية لــدعم اإلبــالغ العــاملي عــن البيانــات فيمــا يتعلــق       يف

  مبؤشرات أهداف التنمية املستدامة.

ــد         - ٢ ــذين يؤك ــراقبني احلــاليني ال ــن األعضــاء وامل ــق اخلــرباء م ــألف فري ــامهم ويت ون اهتم
باملشاركة فعليا يف أعمال الفريق، وعدد حمـدود مـن البلـدان واملنظمـات اإلضـافية الـيت ترغـب        

ريــق اخلــرباء بالتشــاور والعمــل  يف االنضــمام، مــع كفالــة التمثيــل اإلقليمــي املتــوازن. ويقــوم ف  
 منظومـة  حنو وثيق مع جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية وجلنة كبار اخلـرباء اإلحصـائيني يف   على

األمم املتحدة بشأن مسألة ضمان اجلودة داخـل النظـام اإلحصـائي العـاملي، حسـب االقتضـاء.       
وتقوم الدول األعضاء بانتخاب رئيسـني مشـاركني. وتتـوىل شـعبة اإلحصـاءات التابعـة إلدارة       

  اخلرباء. الشؤون االقتصادية واالجتماعية عمل أمانة فريق 

إلكترونيـا، لكنـه جيتمـع وجهـا لوجـه إذا نشـأت الفرصـة        ويضطلع فريق اخلرباء بعملـه    - ٣
دعت احلاجة لذلك. وتعتمد املشاركة يف فريـق اخلـرباء علـى التمويـل الـذايت. ويقـوم فريـق         أو

  .٢٠١٩اخلرباء بتقدمي تقرير إىل اللجنة اإلحصائية يف عام 

 


