الهدف  :٧١تعزيز وسائل تنفيذ الشراكة العالمية وتنشيطها من أجل التنمية المستدامة
ً
الغاية  :٧١-٧١تعزيز تقديم الدعم لبناء قدرات البلدان النامية ،بما في ذلك أقل البلدان نموا والدول الجزرية
الصغيرة النامية ،لتحقيق زيادة كبيرة في توافر بيانات عالية الجودة ومناسبة التوقيت وموثوقة ومفصلة حسب
الدخل ،والجنس ،والسن ،واالنتماء العرقي واإلثني ،والوضع من حيث الهجرة ،واإلعاقة ،والموقع الجغرافي،
وغيرها من الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية ،بحلول عام 0202
المؤشر  :٢-٧١-٧١عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية على الصعيد الوطني والتي تتقيد بالمبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية
المعلومات المؤسسية
المنظمة /المنظمات:
الشراكة في مجال اإلحصاءات من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس )02
المفاهيم والتعاريف
التعريف:
يشير المؤشر إلى عدد البلدان التي لديها تشريعات إحصائية وطنية تتوافق مع المبادئ األساسية لإلحصاءات
الرسمية .أي عدد البلدان التي لديها تشريع إحصائي يتقيد بمبادئ .UNFOP
األساس المنطقي:
سيتم اعتبار قانون اإلحصاءات الخاص بالدولة متوافقًا مع مبادئ األمم المتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية
إذا كان القانون يحتوي على أحكام تتعلق بالمبادئ العشرة.
المفاهيم:
التشريعات اإلحصائية الوطنية :يحدد قانون اإلحصاء القواعد واللوائح والتدابير المتعلقة
التنظيم واإلدارة والرصد والتفتيش على األنشطة اإلحصائية بطريقة منهجية ،والقوة والفعالية والكفاءة لضمان
التغطية الكاملة والدقة واالتساق مع حقيقة الصورة من أجل توفير مرجعية لتوجيه السياسات والتخطيط
االقتصادي االجتماعي ،والمساهمة في تنمية البالد لتحقيق الثروة والثقافة والرفاه واإلنصاف.
المبادئ األساسية لألمم المتحدة لإلحصاءات الرسمية
المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية لألمم المتحدة ،في دورتها الخاصة
التي عقدت في الفترة من  22إلى  21نيسان  /أبريل  2991هي:
المبدأ - 2توفر اإلحصاءات الرسمية عنصرا ال يمكن االستغناء عنه في نظام المعلومات الخاص بالمجتمع،
حيث تخدم الحكومة واالقتصاد والجمهور ببيانات عن الحالة االقتصادية والديمغرافية واالجتماعية

والبيئية .ولتحقيق هذه الغاية ،ينبغي تجميع اإلحصاءات الرسمية التي تفي باختبار المنفعة العملية وإتاحتها
على أساس غير متحيز من قبل الوكاالت اإلحصائية الرسمية لتكريم استحقاق المواطنين للمعلومات العامة.
المبدأ - 0لالحتفاظ بالثقة في اإلحصاءات الرسمية ،يتعين على الوكاالت اإلحصائية أن تقرر وفقا العتبارات
مهنية بحتة ،بما في ذلك المبادئ العلمية واألخالقيات المهنية ،بشأن أساليب وإجراءات جمع البيانات اإلحصائية
ومعالجتها وتخزينها وعرضها.
المبدأ  .3لتسهيل التفسير الصحيح للبيانات ،يتعين على الوكاالت اإلحصائية تقديم المعلومات وفقا للمعايير
العلمية المتعلقة بمصادر اإلحصاءات وطرقها وإجراءاتها.
المبدأ - 1يحق للوكاالت اإلحصائية التعليق على التفسير الخاطئ لإلحصاءات وإساءة استعمالها.
المبدأ -1يجوز استخالص بيانات لألغراض اإلحصائية من جميع أنواع المصادر ،سواء أكانت مسوح
إحصائية أو سجالت إدارية .تقوم الوكاالت اإلحصائية باختيار المصدر في ما يتعلق بالجودة والتوقيت
والتكاليف والعبء على المستجيبين.
المبدأ - 6يجب أن تكون البيانات الفردية التي تجمعها الوكاالت اإلحصائية ألغراض التجميع اإلحصائي،
سواء أكانت تشير إلى أشخاص طبيعيين أو اعتباريين ،سرية للغاية وتستخدم حصرا لألغراض اإلحصائية.
المبدأ - 7نشر القوانين واألنظمة والتدابير التي تعمل بموجبها النظم اإلحصائية.
المبدأ - 8التنسيق في ما بين الوكاالت اإلحصائية داخل البلدان أساسي لتحقيق االتساق والفعالية في النظام
اإلحصائي.
المبدأ  - 9يعزز استخدام الوكاالت اإلحصائية في كل بلد للمفاهيم والتصنيفات واألساليب الدولية اتساق النظم
اإلحصائية وكفاءتها على جميع المستويات الرسمية.
المبدأ - 22يساهم التعاون الثنائي والمتعدد األطراف في اإلحصاءات في تحسين نظم اإلحصاءات الرسمية
في جميع البلدان.
التعليقات والقيود:
يتم جمع المعلومات عن المؤشر من خالل مسح لمكاتب اإلحصاء الوطنية .ويد ّل معدل االستجابة المنخفض
( )٪37على أن تفسير البيانات يكون عرضة للوقاية.

المنهجية

طريقة االحتساب:
المؤشر  =0-28-27البلدان التي يحتوي قانونها على أحكام ترتبط بالمبادئ العشرة كلها
التفصيل:
ال يوجد مستوى تفصيل يستخدم للمؤشر.
معالجة القيم الناقصة:


على مستوى البلد
ال معالجة للقيم الناقصة على مستوى البلد



على المستويين اإلقليمي والعالمي
ال معالجة للقيم الناقصة على المستويين اإلقليمي والعالمي.
المجاميع اإلقليمية:
ال معالجة للقيم الناقصة على المستويين اإلقليمي والعالمي.
مصادر التفاوت:
شرح الفروق بين البيانات القطرية والبيانات المقدرة دوليًا حول هذا المؤشر ،مع إبراز وتلخيص المصادر
الرئيسة لالختالفات.
الوسائل والتوجيهات المتاحة للبلدان من أجل تجميع البيانات على المستوى الوطني:
مسح أهداف التنمية المستدامة لباريس  PARIS21 SDG 02من خالل نموذج متوفر عبر اإلنترنت.
المدونة األوروبية للممارسات المتبعة في مجال
قامت  PARIS21بملء االستبيان مسبقًا للبلدان المتوافقة مع
ّ
المدونة االوروبية مع المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية .ولذلك ،فإن االمتثال لها
االحصاء .إذ تتطابق
ّ
يساوي االمتثال للمبادئ العشرة كلها.
ضمان الجودة
التشاور مع البلدان من خالل المكالمات الهاتفية والرسائل عبر البريد اإللكتروني للتحقق من المعلومات المتاحة
على شبكة اإلنترنت.

مصادر البيانات
الوصف:
مسح أهداف التنمية المستدامة لباريس ( PARIS21 02التي تقوم بإرسال االستبيان /االستبيانات إلى البلد
المعني)
الحصول على البيانات مباشرة من قاعدة البيانات الخاصة بالبلد أو من موقع االلكتروني
المسح  /التجميع المشترك مع الوكالة الوطنية والهيئة الدولية
التغطية :جميع البلدان
عملية الجمع:
مسح عبر االنترنت
المديرية العامة لمكتب اإلحصاء الوطني
توافر البيانات
الوصف:
تم مسح  001دولة .البيانات متاحة ل  83دولة فقط.
السالسل الزمنية:
. 0227
الجدول الزمني
جمع البيانات:
الربع األول من عام .0228
إصدار البيانات:
الربع األول من عام 8102

المزودة بالبيانات
الجهات
ّ
مكاتب اإلحصاء الوطنية ( )NSOفي الدول.

الجهات المج ّمعة للبيانات
باريس 02
المراجع
دليل الموارد المو ّحدة:
https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/FP-New-E.pdf
المراجع:
المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية
المؤشرات ذات الصلة
ال شيء.

