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 هاي آمار ملی در اکوسیستم دادة جدید حکمرانی داده و نقش سیستم

را در بر بگیرد. با در دسترس قرار کشورها ملی آمار  مراکزهاي جدیدي از  اي بهبود یابد که نقش چارچوب قانونی در آمار رسمی بایستی به گونه

در این راستا  تر شده است. آید، حوزة سیستم ملی آمار گسترده دادة جدید وتغییر انتظارات جامعه در آنچه که از داده و آمار بدست میگرفتن منابع 

 بایستی به مالحظات زیر توجه نمود:

 NSOها گفتگو داشته باشد.  با دولتباید  د،نکن آمار  به منظور ایجاد یک سیستم قانونی که قابلیت استفاده از داده را فراهم میکز ملی امر: 1مالحظۀ 

 د:نبایستی منافع مطرح شده در ادامه را ترویج ده

 دادة باز، پیوند دادة باز و آمار رسمی •

 تبادل داده بین ارائه دهندگان آمار رسمی •

 هاي مرکزي همکاري با بانک •

 ادارات آماري و مدیریت داده دولت •

  هاي مکانی و آماري سازي داده یکپارچه 

توسعۀ ، معماري داده هاي بایستی به دنبال نقش رهبري در حکمرانی داده در دولت باشد. حکمرانی داده شامل المانرکز ملی آمار م •

مدیریت چرخۀ و  امنیت اطالعات و حفظ حریم شخصی، مدیریت کیفیت داده، مدیریت فراداده، استانداردهاي دادة تکنیکی معمول

 شد.با می زندگی اطالعات

ها، یا در نقش مشورتی یا رهبري، در داخل دولت توانند در مورد چگونگی مشارکت آنها در تهیه اطالعات ملی دادهآمار میمراکز ملی : 2مالحظۀ 

 هاي ملی بحث کنند.

نظارت داده شامل  ته باشند.المللی همکاري نزدیک داشها با جامعه بینباید در زمینۀ اشتراك تجربه در حکمرانی داده آمارمراکز ملی : 3مالحظۀ 

هاي تحلیلی نیز  شود. برخی از آنها مدیریتی، برخی بیشتر فنی هستند و برخی دیگر ممکن است شامل مهارت هاي حکمرانی داده می تمامی فعالیت

 باشد: ها نمی آن هاي مطرح شده در ادامه بوده ولی محدود به  هاي نظارت داده شامل فعالیت ها و توانایی باشند. وظایف، مسئولیت

 هایی با کیفیت باال و بهبود یافته پشتیبانی از داده •

 سهولت دسترسی به داده •

 ارتقا مهارت، توانایی و سواد داده  •

 ها هاي داده و چارچوب ارتقا استانداردهاي معمول، سیاست •



 گذاري و همکاري هاي به اشتراك هاي داده، شامل جنبه شرح استراتژي •

توانند دولت را تشویق کنند که مدیران دادة اصلی یا باقی مقامات مسئول عالی رتبه را به منظور تعیین ناظران داده  آمار میمراکز ملی  :4مالحظۀ 

 توان تیم حکمرانی داده را ایجاد کرد. مشخص کنند. متناوباً می

 د.نبایستی در گسترش سواد و حساب داده، به خصوص در آمار مهم شرکت داشته باش آمارمراکز ملی  :5مالحظۀ 

هاي دولتی ارتباط داشته تا یک سیستم براي آموزش ناظران داده در بخش عمومی ایجاد کرده و  بایستی با باقی ارگان  آمارمراکز ملی : 6مالحظۀ 

 .توسعه دهد

امۀ کاربردي و زیرساخت تکنیکی خود را مرور کرده تا از امنیت و حفاظت دادة خود در حین بایستی داده، برن آمارمراکز ملی : 7مالحظۀ 

 سازي ادغام داده که در برخی از خدمات داده و اهداف آماري مورد نیاز است، اطمینان کامل داشته باشد. آسان

 سازي آماري باقی خواهد ماند. خود در محل ذخیرهد که محرمانگی آماري در جاي نرسانی کن بایستی اطالع آمارمراکز ملی  :8مالحظۀ 

هاي دولتی را ترغیب کرده تا کیفیت دادة خود را مرور کنند، به خصوص براي منابع اداري و  بایستی باقی ارگان آمارمراکز ملی : 9مالحظۀ 

 هایی در ادامۀ بهبودها.  برداشت گام

 د. نهاي کاربردي متفاوت شرکت داده شو سازي استانداردهاي کیفیت داده در دامنه هتواند در توسعه و پیاد می آمارمراکز ملی : 10مالحظۀ 

هاي دیگري باشند که بخشی از هاي نگهداري شده توسط سازماند نهادهاي صدور گواهینامه براي دادهنتوانمی آمارمراکز ملی : 11مالحظۀ 

اعمال  آمارمراکز ملی هاي نگهداري شده توسط  تانداردهایی باشد که براي دادهسیستم آماري ملی هستند. این گواهینامه باید براساس همان اس

 شود. می

ها و خدمات داده از  توانند در ابتکارات عمل دادة باز شرکت داشته و با تخصص خود در زمینه حکمرانی داده آمار میمراکز ملی : 12مالحظۀ 

 ها پشتیبانی کنند.  آن

(یا نزدیک به  درنگ هاي مورد نیاز را به طور بی ایستی با مشتریان خود به طور نزدیک کار کرده تا بتوانند نشانگرآمار بمراکز ملی : 13مالحظۀ 

 آن) تحویل داده و نشانگرهاي غیرضروري را از بین ببرند. 

را توسعه داده تا بتوانند از  -هاي سواد داده، علم داده و مهندسی داده بیشتر در زمینه -هاي تحلیل آمار بایستی قابلیتمراکز ملی : 14مالحظۀ 

 مدیریت اثربخش داده پشتیبانی کنند. 

 د. نسازي کن آمار بایستی روش شناسی علم داده و ابزارهاي موجود در تولید آمار و تحویل خدمات داده را پیادهمراکز ملی : 15مالحظۀ 

هاي تجاري، به نتایج بهتري دست پیدا  آمار از مشارکت قویتر با جامعۀ هوش مصنوعی چه در آکادمی و چه در بخشملی  مراکز: 16مالحظۀ 

 کنند. می

 


