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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعون الرابعةالدورة 

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ي (٤البند 
        بناء القدرات اإلحصائية: للعلمبنود 

ــشراكة يف       ــر الــ ــصاء تقريــ ــال اإلحــ ــرن   جمــ ــة يف القــ ــل التنميــ ــن أجــ  مــ
  والعشرين احلادي

    
  ن األمني العاممذكرة م    

  
مـن أجـل    جمـال اإلحـصاء     يتشرف األمني العام بأن حييل إىل اللجنة تقريـر الـشراكة يف               
، والتقريــر معــروض علــى  القــرن احلــادي والعــشرين عــن بنــاء القــدرات اإلحــصائية   التنميــة يف

، E/2012/24انظــر (الثالثــة واألربعــني تقــدمت بــه يف دورهتــا وفقــا للطلــب الــذي للعلــم اللجنــة 
للتـشجيع علـى   ويـسرد التقريـر بإجيـاز اجلهـود الـيت تبـذهلا الـشراكة             ). لفصل األول، الفرع باء   ا

مكونـا أساسـيا مـن    بوصف ذلك   وعلى تنمية القدرات اإلحصائية،     استخدام إحصاءات أفضل    
كما يسلط التقرير الـضوء علـى التقـدم احملـرز يف تنفيـذ خطـة                . مكونات البيئة التمكينية للتنمية   

 لإلحصاءات، ويتناول مواضيع ناشئة من املرجح أن تـؤثر علـى الـنظم اإلحـصائية                عمل بوسان 
وُيطلــب إىل اللجنــة أن . الوطنيــة مثــل الــربامج املتعلقــة بالبيانــات الــضخمة والبيانــات املفتوحــة 

  .حتيط علما بالتقرير

 
  

  *  E/CN.3/2013/1.  
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 اإلحــصاء مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي    جمــالتقريــر الــشراكة يف    
 اء القدرات اإلحصائية عن بنوالعشرين

  
 مقدمة  - أوال  

ــشرين         - ١ ــرن احلــادي والع ــة يف الق ــن أجــل التنمي ــشراكة يف جمــال اإلحــصاء م ــشجع ال ت
  وعلــى تنميــة القــدرات اإلحــصائيةاســتخدام إحــصاءات أفــضلعلــى ) ٢١شــراكة اإلحــصاء (

راكة شالـ وتـضطلع أمانـة     . التمكينيـة للتنميـة   بيئـة   مكونـا أساسـيا مـن مكونـات ال        بوصف ذلـك    
بطائفة واسعة مـن األنـشطة بالنيابـة عـن الـشراكة، كـان مـن بينـها التـرويج خلطـة عمـل عامليـة                          
تـساعد علـى قيـادة التنميـة اإلحـصائية خــالل الـسنوات املقبلـة، واالتفـاق علـى هـذه اخلطــة يف           

ذه ويسلط هذا التقرير الضوء على التقدم احملرز يف تنفيذ خطة العمل العاملية هـ             . اآلونة األخرية 
 .وعلى مشاركة األمانة يف االضطالع ببعض من تلك األنشطة

  
  احملرز يف تنفيذ خطة عمل بوسان لإلحصاءاتتقدم ال  - ثانيا  

شراكة، بالتعـاون مـع البنـك الـدويل وشـركاء آخـرين، خطـة عمـل بوسـان             الاقترحت    - ٢
لـذي عقـد يف بوسـان        يف املنتدى الرفيـع املـستوى الرابـع املعـين بفعاليـة املعونـة ا               )١(لإلحصاءات
 دمــج )أ(: وللخطــة ثالثــة أهــداف رئيــسية هــي    . ٢٠١١كوريــا يف أواخــر عــام   جبمهوريــة 

ــام يف صــنع القــرار؛     تــشجيع الوصــول املفتــوح إىل اإلحــصاءات؛  )ب(اإلحــصاءات بــشكل ت
ــنظم اإلحــصائية    )ج( ــوارد املخصــصة لل ــادة امل وتتلقــى هــذه األهــداف دعمــا مــن مخــسة    . زي

، يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني، تأييـدا تامـا       وقـد أيـدت اللجنـة اإلحـصائية       . هإجراءات مبينة أدنا  
، أهداف اخلطة واخلطوات اخلمس الالزمة لتعزيـز الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة يف البلـدان الناميـة                 

اجملتمع العاملي على تـوفري الـدعم املـستمر مـن أجـل التنفيـذ الكامـل للخطـة مـن خـالل                       وحثت  
  .)٢(ستشارياعتماد هنج منسق وا

 مـن اجتماعاتـه الـسنوية، بتكليـف     ٢٠١٢مارس  /، يف دورة آذار   الشراكةوقام مكتب     - ٣
وأنـشأ اجمللـس فريـق عمـل     . أمانة الشراكة بـأن تعمـل أيـضا كأمانـة لتنفيـذ خطـة عمـل بوسـان         

مشتركا بني الوكاالت القتراح خطة تنفيذ مرتبة األولويـات تتـضمن أنـشطة تسلـسلية وإطـارا                 
 السـتعراض  ٢٠١٢وقـد اجتمـع فريـق العمـل عـدة مـرات يف عـام                . د التقدم احملرز  منطقيا لرص 

ــات        ــربط تلــك األولوي ــل للفجــوات ي ــشركاء، وإلجــراء حتلي ــيت حــددها ال ــذ ال ــات التنفي أولوي
__________ 

 .E/CN.3/2012/16الوثيقة انظر   )١(  
  .٤٣/١١٣، الفصل األول، الفرع باء، املقرر E/CN.3/2012/34انظر الوثيقة   )٢(  
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باإلجراءات الواردة يف اخلطة، ولتحديد عدد من املسائل األخرى اليت ميكن استكـشافها بقـدر         
، اقتراحـا تفـصيليا لتنفيـذ       ٢٠١٣ دورة جملـس الـشراكة لعـام         وسيعرض فريق العمـل، يف    . أكرب

  . خطة العمل ورصدها
ــشطة         - ٤ ــذ األن ــدم اجلــاري إحــرازه بالفعــل يف تنفي ــة التق ــة التالي ــروع الفرعي وتعــرض الف

  .املندرجة يف إطار اإلجراءات اخلمسة
  

 تعزيز االستراتيجيات اإلحصائية: ١اإلجراء     

تعزيــز وتركيــز االســتراتيجيات ’’خلطــة اجملتمــع الــدويل إىل يــدعو اإلجــراء األول مــن ا  - ٥
اإلحصائية الوطنية واإلقليمية، مع التـشديد بـشكل خـاص علـى حتـسني الـنظم اإلحـصائية الـيت                   

ــى املــستوى القطــري    ــة عل ــات التنمي ــل يف هــذا اجملــال،   . ‘‘ُتعــىن بأولوي ــشراكة ســجل طوي ولل
لسنوات الثماين املاضـية يتعلـق بـدعم البلـدان     الرئيسي لعملها على مدى ا  حمور التركيز   كان   إذ

  .)٣(النامية يف تصميم استراتيجيات وطنية لتنمية اإلحصاءات وتنفيذها ورصدها
، علــى حتــديث املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة     ٢٠١٢وعمــدت الــشراكة، طــوال عــام      - ٦

ــمََّنتها درا      ــذها، وَضـ ــصاءات وتنفيـ ــة اإلحـ ــة لتنميـ ــتراتيجيات الوطنيـ ــصميم االسـ ــن  بتـ ــة عـ سـ
وسُيكشف النقـاب عـن النـسخة اجلديـدة، الـيت تـشمل أحـدث               . استراتيجيات تقدير التكاليف  

املمارسات املثلى والدروس املستفادة إىل جانب دراسات حاالت قطرية توضح بعـض املـسائل    
  . ، يف الربع األول على األرجح٢٠١٣الرئيسية، خالل عام 

ــا، أنتجــت ٢٠١٢أكتــوبر /ويف تــشرين األول  - ٧ شراكة تقريــرا بــشأن التقــدم احملــرز يف  ل
تصميم االستراتيجيات الوطنية لتنمية اإلحصاءات وتنفيـذها يف البلـدان املقترضـة مـن املؤسـسة                

. )٤(اإلمنائيــة الدوليــة، والــشرحية الــدنيا مــن البلــدان املتوســطة الــدخل، ومجيــع البلــدان األفريقيــة
ـــ    ) يف املائــة٨١( بلــدا ٩٦هــا التقريــر يعكــف   بلــدا الــيت غطا١١٨ويــبني التقريــر أن مــن بــني ال

يف  ١٤( بلـدا    ١٦لتنميـة اإلحـصاءات، وأن      تنفيذ عمليات متـصلة باالسـتراتيجيات الوطنيـة          على
أما البلدان الـيت تفتقـر      . تفتقر يف الوقت احلاضر إىل هذه استراتيجية ولكنها ختطط لوضعها         ) املائة

  .فقط)  يف املائة٥( بلدان ٦عددها ختطط حاليا لوضعها فكان  إىل استراتيجية وال
شراكة تــساعد املنــاطق علــى تــصميم اســتراتيجيات  الــويف الــسنوات األخــرية، بــدأت    - ٨

، اشـــتركت األمانـــة مـــع املكتـــب اإلحـــصائي ٢٠١٢ويف عـــام . إقليميـــة لتنميـــة اإلحـــصاءات

__________ 
 .E/CN.3/2005/18انظر الوثيقة   )٣(  
  .http://www.paris21.org/nsds-status: متاح يف املوقع التايل  )٤(  
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ــة وشــركاء إقليمــيني يف تنظــيم حلقــيت عمــل عــن       :االســتراتيجياتهــذه للجماعــات األوروبي
  .واحدة ألمريكا الوسطى والثانية جلنوب شرق آسيا

ومـن  . ١واضطلع شركاء آخرون بدور نـشط للغايـة يف تنفيـذ أنـشطة تـدعم اإلجـراء             - ٩
ــة    ــثال أن منظم ــك م ــم املتحــدة ل ذل ــذ      األم ــع شــركائها يف تنفي ــدأت م ــد ب ــة ق ــة والزراع ألغذي

وتــشاركت شــبكة القياســات  . االســتراتيجية العامليــة لتحــسني اإلحــصاءات الزراعيــة والريفيــة  
الصحية مع كثري من الشركاء اإلقليميني والدوليني بغية االتفاق على خطـط إقليميـة ترمـي إىل                 

وتــسعى مبــادرة األدلــة والبيانــات املتعلقــة      . حتــسني التــسجيل املــدين واإلحــصاءات احليويــة     
بلـة للمقارنـة لقيـاس     باملساواة بني اجلنسني إىل التعجيـل بـاجلهود الراميـة إىل توليـد مؤشـرات قا               

املـساواة بـني اجلنـسني يف جمـاالت الـصحة والتعلـيم والعمالـة ومباشـرة األعمـال احلـرة وحيـازة            
وجيــري حاليــا إنــشاء منــصة لتجميــع البيانــات، وحتديــد البلــدان الــيت ســُتجمع فيهــا    . األصــول

 يف مجـع بيانـات   وستسهم منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي    . البيانات بصفة جتريبية  
عن املؤشرات املتعلقة باملـساواة بـني اجلنـسني يف قطاعـات التعلـيم والعمالـة ومباشـرة األعمـال                    

ويوسع البنك الـدويل نطـاق مـا يقدمـه مـن دعـم لتحـسني استقـصاءات األسـر املعيـشية                      . احلرة
جلنـسانية،  مثل الفقـر، وا (بغية االهتداء مبا ُيجمع من معلومات يف طائفة من مسائل السياسات    

. ، إىل جانب تقليل عـبء االسـتجابة إىل أدىن حـد ممكـن             )وإغناء األغذية، واحلسابات الوطنية   
ويـويل العنايـة بوجـه      . ويويل البنك الدويل قدرا أكرب من العناية لتحسني اإلحصاءات اجلنسانية         

وت املـرأة  مها الفرص االقتصادية للمرأة، وصـ  (خاص إلحراز تقدم يف إتاحة البيانات يف جمالني         
ويوسـع البنـك    .  بلدان علـى األقـل خـالل العـام املقبـل           ١٠، وذلك لصاحل    )وقدرهتا على التأثري  

الدويل أيضا من نطاق براجمه اإلقليمية الرامية إىل حتسني اإلحصاءات يف رابطة الـدول املـستقلة        
دور ويواصـل البنـك الـدويل االضـطالع بـ         . من خالل شراكة اسـتراتيجية مـع االحتـاد الروسـي          

وتـشجع  . نشط يف حتسني اإلحصاءات الزراعية يف ارتباط وثيق مع تنفيذ االسـتراتيجية العامليـة             
كل هذه املبادرات اإلقليمية والدولية على إدماج إحـصاءاهتا القطاعيـة واملتعـددة القطاعـات يف          

  .االستراتيجيات الوطنية لتنمية اإلحصاءات
  

  الترويج للبيانات املفتوحة: ٢اإلجراء     
ــدعو اإلجــراء الثــاين     - ١٠ ــدويل إىل يف اخلطــة ي  تطبيــق معــايري حلفــظ البيانــات    :اجملتمــع ال

ويتزايد الطلـب علـى الـدعم    . وتوثيقها وتوزيعها مبا يتيح اطالع مجهور أكرب على اإلحصاءات      
الـشراكة احلكوميـة املفتوحـة،      )  بلـدا ناميـا    ٣٠منـها حنـو     ( بلدا   ٦٠تزايدا سريعا، إذ َوقََّع قرابة      

تبــزغ بوابــات للبيانــات املفتوحــة يف أرجــاء شـــىت مــن العــامل النــامي، وال ســيما يف كينيـــا          و
  .ومولدوفا
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شراكة االشتراك مـع البنـك الـدويل وشـركاء آخـرين يف إدارة وتنفيـذ                الوتواصل أمانة     - ١١
: برناجمني إحصائيني رئيسيني يوفران مدخالت رئيسية للربامج املتعلقة بالبيانات املفتوحـة ومهـا            

ــامج البيانــات املعجــل     ــشية، وبرن ــة الستقــصاءات األســر املعي ــشبكة الدولي وكــان هــذان  . )٥(ال
ويف . نـشر البيانـات وتنـسيق بـرامج االستقـصاءات     /الربناجمان نـاجحني للغايـة يف حتـسني حفـظ      

ربنامج دعما تقنيا وماليا يف جمال توثيق البيانات اجلزئيـة وحفظهـا ونـشرها              ال، قدم   ٢٠١٢عام  
وجرى بناء قـدرات مـستدامة يف عـدة بلـدان، ممـا حـسن بقـدر كـبري املمارسـات             . لدا ب ٦٥يف  

ويـسهم مكتـب إحـصاءات      . اليت تتبعها تلك البلدان يف إدارة البيانات اجلزئية وتوجيـه العمـالء           
 احملـيط اهلـادئ يف      البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية، ومصرف التنمية األفريقي، وأمانة مجاعـة         

  .تنفيذ برنامج البيانات املعجل يف عدة بلدان
فقـد نظـم البنـك    . وقام البنك الدويل بدور ريادي قوي يف التـرويج للبيانـات املفتوحـة         - ١٢

، كمـا اسـتحدث    ٢٠١٢ املؤمتر الدويل للبيانات احلكومية املفتوحـة لعـام          ٢٠١٢يوليه  /يف متوز 
ستـساعد علـى توجيـه اإلجـراءات الراميـة          ‘‘ ل البيانـات املفتوحـة    أداة لتقييم االستعداد يف جما    ’’

وسـُتَجرَّب هـذه األداة يف   . إىل حتسني قدرة البلدان على املشاركة يف بـرامج البيانـات املفتوحـة        
وُحـدِّد غـرض جديـد للـصندوق        . بلدان يتراوح عددها بني ثالثـة ومخـسة خـالل الـسنة املقبلـة             

ائية التابع للبنك الدويل هـو متويـل األنـشطة املتعلقـة بالبيانـات              االستئماين لبناء القدرات اإلحص   
فيمـا يتعلـق   ‘‘ جانـب الطلـب  ’’ يشارك البنك الدويل يف حتـسني   وباإلضافة إىل ذلك،  . املفتوحة

ــة األخــرى         ــة والعاملي ــع املؤســسات اإلقليمي ــاون م ــب العمــل بالتع ــات املفتوحــة إىل جان بالبيان
، ومعهــد  باألمانــة العامــةلــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــةارة الواليــات املماثلــة، مثــل إدا ذات

، والـشراكة احلكوميـة   )اليونيـسيف (التنمية فيما وراء البحار، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة      
املفتوحــة، واللجنــة االقتــصادية ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب، ومؤســسة الــشبكة   

، من خالل إسهامه يف الـشبكة الدوليـة الستقـصاءات األسـر             ويستحدث البنك الدويل  . العاملية
برنامج البيانات املعجل، أدوات تيسر إخفاء اهلوية يف البيانات اجلزئيـة املتعلقـة باألسـر           /املعيشية

رئيـسية يف حتـسني فـرص       ‘‘ خطـوة تاليـة   ’’ وهـي    ،املعيشية، وذلك لـصاحل بلـدان ناميـة شـريكة         
  .ية وقابليتها ألن تستخدم من جانبهوصول اجلمهور إىل املعلومات اجلزئ

  

__________ 
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  زيادة املهارات على استخدام اإلحصاءات: ٣اإلجراء     
يرمي اإلجراء الثالث مـن اخلطـة إىل وضـع بـرامج لزيـادة املعـارف واملهـارات الالزمـة                      - ١٣

الستخدام اإلحصاءات بفعالية ألغراض التخطيط والتحليـل والرصـد والتقيـيم، وبالتـايل زيـادة                
  .لةة واملساءالشفافي
شراكة يف دعم اإلجراء الثالـث يتعلـق بإنتـاج مـواد دعويـة وتنظـيم مـشاورات                  الودور    - ١٤

ــتجني  ــد ُعقــدت يف عــام  . بــني املــستخدمني واملن ــوع   ٢٠١٢وق  عــدة مــشاورات مــن هــذا الن
ــة مــن البيانــات، وإدخــال حتــسينات يف      اســتهدفت وضــع اتفاقــات بــشأن االحتياجــات الوطني

ــة     اســتخدام التقنيــات  ــات، وكــان مــن هــذه املــشاورات مناســبة إقليمي ــة جلمــع البيان  االبتكاري
ــة للفلــبني    ــسية ومناســبة وطني ــة الناطقــة بالفرن ــدان األفريقي وحــضر احللقــة الدراســية الــيت   . للبل

 بلـدا،   ١٨ ممثال رفيـع املـستوى مـن         ٥٠ أكثر من    )٦(نظمت للبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية    
. قليمية ودولية، وافتتحهـا وزيـر التخطـيط والتنميـة يف كـوت ديفـوار              باإلضافة إىل مؤسسات إ   

إدمــاج االســتراتيجيات الوطنيــة لتنميــة    (وخلــصت احللقــة إىل وضــع قائمــة مــن التوصــيات      
ــايل لإلحــصاءات،        ــر، وتقــدمي دعــم سياســي وم اإلحــصاءات يف اســتراتيجيات احلــد مــن الفق

، ومشاركة اإلحصائيني يف القرارات املتعلقـة       وتعزيز األطر القانونية والعالقات مع املستخدمني     
، وإىل وضـع خطـة عمـل ملموسـة يزمـع تنفيـذها يف البلـدان        )٢٠١٥بإطار التنمية ملا بعد عـام   

مثــل تنظــيم حلقـــة عمــل حواريـــة ســنوية بـــني     (شراكة وشــركائها اإلقليمـــيني  الـــبــدعم مــن   
، وإنــشاء ٢٠١٥عــام املــستخدمني واملنــتجني، وإنتــاج كتيــب دعــوي عــن عمليــة التنميــة بعــد  

آليات تنسيقية مستدامة بني املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة والوحـدات املعنيـة باسـتراتيجية احلـد                  
  ).من الفقر على املستوى القطري

  
 تتبع نتائج مؤمترات القمة العاملية: ٤اإلجراء     

دوات يرمي اإلجراء الرابع من اخلطة إىل إعـداد أدوات لرصـد النتـائج وتعهـد هـذه األ                   - ١٥
 .من أجل تتبع نتائج كافة مؤمترات القمم العاملية واملنتديات الرفيعة املستوى

ومل يــضطلع بــشيء يــذكر حــىت اآلن فيمــا يتعلــق بــدعم اإلجــراء الرابــع؛ وإن كانــت      - ١٦
دعـوة إحـصائيي البلـدان      : وتـشمل هـذه األنـشطة     . بعض األنشطة اجلديدة قد ُحـددت بالفعـل       

، وإعـداد قائمـة حـصر متاحـة         ٢٠١٥تعلقـة بإطـار التنميـة ملـا بعـد عـام             النامية إىل املداوالت امل   
على اإلنترنـت مبـؤمترات القمـة العامليـة وبأوصـاف مؤشـراهتا، وإجـراء حتليـل آلثـار احتياجـات                     

  .بلدان منتقاةاملاحنني من البيانات على برامج عمل النظم اإلحصائية الوطنية يف 
__________ 
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 ضمان قوة التمويل: ٥اإلجراء     

يهدف اإلجراء األخري من اخلطة إىل ضمان توفري متويل ثابـت للمعلومـات اإلحـصائية             - ١٧
ــَق واجلهــاَت الفاعلــة اجلديــدة يف جمــال التمويــل     وأن تعكــس أدوات وأســاليب التمويــل الطرائ

  .وهذا اإلجراء يدعم اإلجراءات األربعة األخرى. اإلمنائي
 هـي تقريـر الـشركاء عـن دعـم           -، عمليـة سـنوية      ٢٠٠٨، منـذ عـام      الشراكةونفذت    - ١٨

وجيمـع  .  ستكون مفيدة يف توجيه األنـشطة املـضطلع هبـا يف إطـار هـذا اإلجـراء                 -اإلحصاءات  
هــذا التقريــر معلومــات مــن مقــدمي الــدعم يف جمــال التعــاون اإلمنــائي عمــا يــسدونه مــن دعــم    

  .للتنمية اإلحصائية على الصعيد العاملي
، الـيت تغطـي الـدعم النـشط الـذي قـدم             )٧(٢٠١٢ وقد بزغت مـن جولـة التقريـر لعـام           - ١٩

 أن االلتزامـات العامليـة املقـدرة قـد          )أ(: ، عـدة نقـاط بـارزة هـي        ٢٠١٢-٢٠١٠خالل الفتـرة    
 أن الـدعم املقـدم إىل اإلحـصاءات         )ب(؛  زادت زيادة كـبرية خـالل اجلـوالت اخلمـس املاضـية           

 أن حـصة كـبرية      )ج(؛  ‘‘عونـة الذين حتابيهم امل  ’’ري من   يظل مركزا بدرجة عالية على عدد صغ      
؛ من الدعم العاملي لإلحصاءات مـا زالـت تـوفر مـن قبـل عـدد صـغري جـدا مـن مقـدمي الـدعم                        

أن االلتزامات تعد جمزأة بدرجة كبرية، إذ حتـصل بلـدان متلقيـة كـثرية علـى معونـة ضـئيلة                      )د(
  .للغاية من عدد كبري جدا من املاحنني

  
  يف املستقبلشراكة الت عمل اجتاهااملواضيع الناشئة و  - ثالثا  

إثــر إقــرار الترتيبــات املتعلقــة بتنفيــذ خطــة عمــل بوســان لإلحــصاءات، ســُتكيف أمانــة   - ٢٠
ــل          ــة العم ــة خلط ــي أن تعمــل كأمان ــا وه ــيت أنيطــت هب ــة ال ــهوض بالوالي ــسها للن ــشراكة نف . ال
ى وستشمل هذه الوالية، فيما تشمله، ضمان صـالت خطـة العمـل باللبنـات األساسـية األخـر                 

األدلـة والبيانـات    ومبـادرة   املساءلة، املؤسسات الفعالة،    /مثل النتائج (اليت اتفق عليها يف بوسان      
  .، ورصد التقدم احملرز يف تنفيذ اخلطة)املتعلقة باملساواة بني اجلنسني

شراكة يف الوقت احلاضر مواضـيع ناشـئة يـرجح أن يكـون هلـا تـأثري                الكما تستكشف     - ٢١
ورهناً مبوافقـة جملـس     . صائية الوطنية وانعكاسات على خطة عمل بوسان      كبري على النظم اإلح   

  :ن تشمل املواضيع اجلديدة ما يلي، ميكن أالشراكة
ــضخمة      )أ(   ــات الـــ ــة والبيانـــ ــات املفتوحـــ ــة بالبيانـــ ــربامج املتعلقـــ تكتـــــسب الـــ

لكـل  و. والتكنولوجيات اجلديدة الواعدة جلمع البيانات مزيدا من األمهية على الـصعيد العـاملي            
__________ 
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شراكة الـ وتعتـزم   . من هذين التطورين آثار إجيابية وسلبية حمتملة على النظم اإلحصائية الوطنية          
عقد مشاورات للمستخدمني واملنـتجني مـع أصـحاب املـصلحة املعنـيني ملناقـشة كيفيـة معاجلـة                   

ن هذه الربامج بالصورة املثلى، وضمان حصول املستخدمني على مـا حيتاجونـه مـن بيانـات دو                
  ض دور اإلحصائيني الرمسيني؛تقوي

ــة       )ب(   ــة التالي ــشأن املرحل ــدائرة ب ــة املناقــشات ال ــسنوات األخــرية كثاف زادت يف ال
ــة، وســتقوم    ــة لأللفي ــلألهــداف اإلمنائي ــة   ال ــد إلدراج تنمي ــدور نــشط يف كــسب التأيي شراكة ب

أن وعلـى الـرغم مـن أن املفاوضـات مـا زالـت تتواصـل بـش                . القدرات اإلحصائية يف املداوالت   
مثـل تغـري    (، فمن املرجح أن يتناول هذا اإلطـار مـسائل ناشـئة             ٢٠١٥إطار التنمية ملا بعد عام      

ستضع عبئا على النظم اإلحـصائية القطريـة املنـوط هبـا            ) املناخ، والتماسك االجتماعي، والرفاه   
ة يف املفاوضــات شراكة إشــراك إحــصائيي البلــدان الناميــالــوتقتــرح . قيــاس مــا حيــرز مــن تقــدم

  مان مساع صوهتم؛لض
شراكة أن تساعد املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة علـى حتـسني مهاراهتـا              التقترح    )ج(  

الـــدعوة يف ضـــوء أوجـــه التقـــدم اجلديـــدة الـــيت حـــدثت يف مجـــع البيانـــات /يف جمــال االتـــصال 
ومــن شــأن هــذا العمــل أن يلــيب أيــضا االحتياجــات إىل التــدريب الــتقين    . ومعاجلتــها ونــشرها

  .الصلة ذي
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	2 - اقترحت الشراكة، بالتعاون مع البنك الدولي وشركاء آخرين، خطة عمل بوسان للإحصاءات() في المنتدى الرفيع المستوى الرابع المعني بفعالية المعونة الذي عقد في بوسان بجمهورية كوريا في أواخر عام 2011. وللخطة ثلاثة أهداف رئيسية هي: (أ) دمج الإحصاءات بشكل تام في صنع القرار؛ (ب) تشجيع الوصول المفتوح إلى الإحصاءات؛ (ج) زيادة الموارد المخصصة للنظم الإحصائية. وتتلقى هذه الأهداف دعما من خمسة إجراءات مبينة أدناه. وقد أيدت اللجنة الإحصائية، في دورتها الثالثة والأربعين، تأييدا تاما أهداف الخطة والخطوات الخمس اللازمة لتعزيز النظم الإحصائية الوطنية في البلدان النامية، وحثت المجتمع العالمي على توفير الدعم المستمر من أجل التنفيذ الكامل للخطة من خلال اعتماد نهج منسق واستشاري().
	3 - وقام مكتب الشراكة، في دورة آذار/مارس 2012 من اجتماعاته السنوية، بتكليف أمانة الشراكة بأن تعمل أيضا كأمانة لتنفيذ خطة عمل بوسان. وأنشأ المجلس فريق عمل مشتركا بين الوكالات لاقتراح خطة تنفيذ مرتبة الأولويات تتضمن أنشطة تسلسلية وإطارا منطقيا لرصد التقدم المحرز. وقد اجتمع فريق العمل عدة مرات في عام 2012 لاستعراض أولويات التنفيذ التي حددها الشركاء، ولإجراء تحليل للفجوات يربط تلك الأولويات بالإجراءات الواردة في الخطة، ولتحديد عدد من المسائل الأخرى التي يمكن استكشافها بقدر أكبر. وسيعرض فريق العمل، في دورة مجلس الشراكة لعام 2013، اقتراحا تفصيليا لتنفيذ خطة العمل ورصدها. 
	4 - وتعرض الفروع الفرعية التالية التقدم الجاري إحرازه بالفعل في تنفيذ الأنشطة المندرجة في إطار الإجراءات الخمسة.
	الإجراء 1: تعزيز الاستراتيجيات الإحصائية

	5 - يدعو الإجراء الأول من الخطة المجتمع الدولي إلى ’’تعزيز وتركيز الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية والإقليمية، مع التشديد بشكل خاص على تحسين النظم الإحصائية التي تُعنى بأولويات التنمية على المستوى القطري‘‘. وللشراكة سجل طويل في هذا المجال، إذ كان محور التركيز الرئيسي لعملها على مدى السنوات الثماني الماضية يتعلق بدعم البلدان النامية في تصميم استراتيجيات وطنية لتنمية الإحصاءات وتنفيذها ورصدها().
	6 - وعمدت الشراكة، طوال عام 2012، على تحديث المبادئ التوجيهية المتعلقة بتصميم الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الإحصاءات وتنفيذها، وضَمَّنَتها دراسة عن استراتيجيات تقدير التكاليف. وسيُكشف النقاب عن النسخة الجديدة، التي تشمل أحدث الممارسات المثلى والدروس المستفادة إلى جانب دراسات حالات قطرية توضح بعض المسائل الرئيسية، خلال عام 2013، في الربع الأول على الأرجح. 
	7 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2012، أنتجت الشراكة تقريرا بشأن التقدم المحرز في تصميم الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الإحصاءات وتنفيذها في البلدان المقترضة من المؤسسة الإنمائية الدولية، والشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، وجميع البلدان الأفريقية(). ويبين التقرير أن من بين الـ 118 بلدا التي غطاها التقرير يعكف 96 بلدا (81 في المائة) على تنفيذ عمليات متصلة بالاستراتيجيات الوطنية لتنمية الإحصاءات، وأن 16 بلدا (14 في المائة) تفتقر في الوقت الحاضر إلى هذه استراتيجية ولكنها تخطط لوضعها. أما البلدان التي تفتقر إلى استراتيجية ولا تخطط حاليا لوضعها فكان عددها 6 بلدان (5 في المائة) فقط.
	8 - وفي السنوات الأخيرة، بدأت الشراكة تساعد المناطق على تصميم استراتيجيات إقليمية لتنمية الإحصاءات. وفي عام 2012، اشتركت الأمانة مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية وشركاء إقليميين في تنظيم حلقتي عمل عن هذه الاستراتيجيات: واحدة لأمريكا الوسطى والثانية لجنوب شرق آسيا.
	9 - واضطلع شركاء آخرون بدور نشط للغاية في تنفيذ أنشطة تدعم الإجراء 1. ومن ذلك مثلا أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة قد بدأت مع شركائها في تنفيذ الاستراتيجية العالمية لتحسين الإحصاءات الزراعية والريفية. وتشاركت شبكة القياسات الصحية مع كثير من الشركاء الإقليميين والدوليين بغية الاتفاق على خطط إقليمية ترمي إلى تحسين التسجيل المدني والإحصاءات الحيوية. وتسعى مبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين إلى التعجيل بالجهود الرامية إلى توليد مؤشرات قابلة للمقارنة لقياس المساواة بين الجنسين في مجالات الصحة والتعليم والعمالة ومباشرة الأعمال الحرة وحيازة الأصول. ويجري حاليا إنشاء منصة لتجميع البيانات، وتحديد البلدان التي ستُجمع فيها البيانات بصفة تجريبية. وستسهم منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في جمع بيانات عن المؤشرات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين في قطاعات التعليم والعمالة ومباشرة الأعمال الحرة. ويوسع البنك الدولي نطاق ما يقدمه من دعم لتحسين استقصاءات الأسر المعيشية بغية الاهتداء بما يُجمع من معلومات في طائفة من مسائل السياسات (مثل الفقر، والجنسانية، وإغناء الأغذية، والحسابات الوطنية)، إلى جانب تقليل عبء الاستجابة إلى أدنى حد ممكن. ويولي البنك الدولي قدرا أكبر من العناية لتحسين الإحصاءات الجنسانية. ويولي العناية بوجه خاص لإحراز تقدم في إتاحة البيانات في مجالين (هما الفرص الاقتصادية للمرأة، وصوت المرأة وقدرتها على التأثير)، وذلك لصالح 10 بلدان على الأقل خلال العام المقبل. ويوسع البنك الدولي أيضا من نطاق برامجه الإقليمية الرامية إلى تحسين الإحصاءات في رابطة الدول المستقلة من خلال شراكة استراتيجية مع الاتحاد الروسي. ويواصل البنك الدولي الاضطلاع بدور نشط في تحسين الإحصاءات الزراعية في ارتباط وثيق مع تنفيذ الاستراتيجية العالمية. وتشجع كل هذه المبادرات الإقليمية والدولية على إدماج إحصاءاتها القطاعية والمتعددة القطاعات في الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الإحصاءات.
	الإجراء 2: الترويج للبيانات المفتوحة

	10 - يدعو الإجراء الثاني في الخطة المجتمع الدولي إلى: تطبيق معايير لحفظ البيانات وتوثيقها وتوزيعها بما يتيح اطلاع جمهور أكبر على الإحصاءات. ويتزايد الطلب على الدعم تزايدا سريعا، إذ وَقَّعَ قرابة 60 بلدا (منها نحو 30 بلدا ناميا) الشراكة الحكومية المفتوحة، وتبزغ بوابات للبيانات المفتوحة في أرجاء شتى من العالم النامي، ولا سيما في كينيا ومولدوفا.
	11 - وتواصل أمانة الشراكة الاشتراك مع البنك الدولي وشركاء آخرين في إدارة وتنفيذ برنامجين إحصائيين رئيسيين يوفران مدخلات رئيسية للبرامج المتعلقة بالبيانات المفتوحة وهما: الشبكة الدولية لاستقصاءات الأسر المعيشية، وبرنامج البيانات المعجل(). وكان هذان البرنامجان ناجحين للغاية في تحسين حفظ/نشر البيانات وتنسيق برامج الاستقصاءات. وفي عام 2012، قدم البرنامج دعما تقنيا وماليا في مجال توثيق البيانات الجزئية وحفظها ونشرها في 65 بلدا. وجرى بناء قدرات مستدامة في عدة بلدان، مما حسن بقدر كبير الممارسات التي تتبعها تلك البلدان في إدارة البيانات الجزئية وتوجيه العملاء. ويسهم مكتب إحصاءات البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، ومصرف التنمية الأفريقي، وأمانة جماعة المحيط الهادئ في تنفيذ برنامج البيانات المعجل في عدة بلدان.
	12 - وقام البنك الدولي بدور ريادي قوي في الترويج للبيانات المفتوحة. فقد نظم البنك في تموز/يوليه 2012 المؤتمر الدولي للبيانات الحكومية المفتوحة لعام 2012، كما استحدث ’’أداة لتقييم الاستعداد في مجال البيانات المفتوحة‘‘ ستساعد على توجيه الإجراءات الرامية إلى تحسين قدرة البلدان على المشاركة في برامج البيانات المفتوحة. وستُجَرَّب هذه الأداة في بلدان يتراوح عددها بين ثلاثة وخمسة خلال السنة المقبلة. وحُدِّد غرض جديد للصندوق الاستئماني لبناء القدرات الإحصائية التابع للبنك الدولي هو تمويل الأنشطة المتعلقة بالبيانات المفتوحة. وبالإضافة إلى ذلك، يشارك البنك الدولي في تحسين ’’جانب الطلب‘‘ فيما يتعلق بالبيانات المفتوحة إلى جانب العمل بالتعاون مع المؤسسات الإقليمية والعالمية الأخرى ذات الولايات المماثلة، مثل إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمانة العامة، ومعهد التنمية فيما وراء البحار، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، والشراكة الحكومية المفتوحة، واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، ومؤسسة الشبكة العالمية. ويستحدث البنك الدولي، من خلال إسهامه في الشبكة الدولية لاستقصاءات الأسر المعيشية/برنامج البيانات المعجل، أدوات تيسر إخفاء الهوية في البيانات الجزئية المتعلقة بالأسر المعيشية، وذلك لصالح بلدان نامية شريكة، وهي ’’خطوة تالية‘‘ رئيسية في تحسين فرص وصول الجمهور إلى المعلومات الجزئية وقابليتها لأن تستخدم من جانبه.
	الإجراء 3: زيادة المهارات على استخدام الإحصاءات

	13 - يرمي الإجراء الثالث من الخطة إلى وضع برامج لزيادة المعارف والمهارات اللازمة لاستخدام الإحصاءات بفعالية لأغراض التخطيط والتحليل والرصد والتقييم، وبالتالي زيادة الشفافية والمساءلة.
	14 - ودور الشراكة في دعم الإجراء الثالث يتعلق بإنتاج مواد دعوية وتنظيم مشاورات بين المستخدمين والمنتجين. وقد عُقدت في عام 2012 عدة مشاورات من هذا النوع استهدفت وضع اتفاقات بشأن الاحتياجات الوطنية من البيانات، وإدخال تحسينات في استخدام التقنيات الابتكارية لجمع البيانات، وكان من هذه المشاورات مناسبة إقليمية للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية ومناسبة وطنية للفلبين. وحضر الحلقة الدراسية التي نظمت للبلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية() أكثر من 50 ممثلا رفيع المستوى من 18 بلدا، بالإضافة إلى مؤسسات إقليمية ودولية، وافتتحها وزير التخطيط والتنمية في كوت ديفوار. وخلصت الحلقة إلى وضع قائمة من التوصيات (إدماج الاستراتيجيات الوطنية لتنمية الإحصاءات في استراتيجيات الحد من الفقر، وتقديم دعم سياسي ومالي للإحصاءات، وتعزيز الأطر القانونية والعلاقات مع المستخدمين، ومشاركة الإحصائيين في القرارات المتعلقة بإطار التنمية لما بعد عام 2015)، وإلى وضع خطة عمل ملموسة يزمع تنفيذها في البلدان بدعم من الشراكة وشركائها الإقليميين (مثل تنظيم حلقة عمل حوارية سنوية بين المستخدمين والمنتجين، وإنتاج كتيب دعوي عن عملية التنمية بعد عام 2015، وإنشاء آليات تنسيقية مستدامة بين المكاتب الإحصائية الوطنية والوحدات المعنية باستراتيجية الحد من الفقر على المستوى القطري).
	الإجراء 4: تتبع نتائج مؤتمرات القمة العالمية

	15 - يرمي الإجراء الرابع من الخطة إلى إعداد أدوات لرصد النتائج وتعهد هذه الأدوات من أجل تتبع نتائج كافة مؤتمرات القمم العالمية والمنتديات الرفيعة المستوى.
	16 - ولم يضطلع بشيء يذكر حتى الآن فيما يتعلق بدعم الإجراء الرابع؛ وإن كانت بعض الأنشطة الجديدة قد حُددت بالفعل. وتشمل هذه الأنشطة: دعوة إحصائيي البلدان النامية إلى المداولات المتعلقة بإطار التنمية لما بعد عام 2015، وإعداد قائمة حصر متاحة على الإنترنت بمؤتمرات القمة العالمية وبأوصاف مؤشراتها، وإجراء تحليل لآثار احتياجات المانحين من البيانات على برامج عمل النظم الإحصائية الوطنية في بلدان منتقاة.
	الإجراء 5: ضمان قوة التمويل

	17 - يهدف الإجراء الأخير من الخطة إلى ضمان توفير تمويل ثابت للمعلومات الإحصائية وأن تعكس أدوات وأساليب التمويل الطرائقَ والجهاتَ الفاعلة الجديدة في مجال التمويل الإنمائي. وهذا الإجراء يدعم الإجراءات الأربعة الأخرى.
	18 - ونفذت الشراكة، منذ عام 2008، عملية سنوية - هي تقرير الشركاء عن دعم الإحصاءات - ستكون مفيدة في توجيه الأنشطة المضطلع بها في إطار هذا الإجراء. ويجمع هذا التقرير معلومات من مقدمي الدعم في مجال التعاون الإنمائي عما يسدونه من دعم للتنمية الإحصائية على الصعيد العالمي.
	19 - وقد بزغت من جولة التقرير لعام 2012()، التي تغطي الدعم النشط الذي قدم خلال الفترة 2010-2012، عدة نقاط بارزة هي: (أ) أن الالتزامات العالمية المقدرة قد زادت زيادة كبيرة خلال الجولات الخمس الماضية؛ (ب) أن الدعم المقدم إلى الإحصاءات يظل مركزا بدرجة عالية على عدد صغير من ’’الذين تحابيهم المعونة‘‘؛ (ج) أن حصة كبيرة من الدعم العالمي للإحصاءات ما زالت توفر من قبل عدد صغير جدا من مقدمي الدعم؛ (د) أن الالتزامات تعد مجزأة بدرجة كبيرة، إذ تحصل بلدان متلقية كثيرة على معونة ضئيلة للغاية من عدد كبير جدا من المانحين.
	ثالثا - المواضيع الناشئة واتجاهات عمل الشراكة في المستقبل
	20 - إثر إقرار الترتيبات المتعلقة بتنفيذ خطة عمل بوسان للإحصاءات، ستُكيف أمانة الشراكة نفسها للنهوض بالولاية التي أنيطت بها وهي أن تعمل كأمانة لخطة العمل. وستشمل هذه الولاية، فيما تشمله، ضمان صلات خطة العمل باللبنات الأساسية الأخرى التي اتفق عليها في بوسان (مثل النتائج/المساءلة، المؤسسات الفعالة، ومبادرة الأدلة والبيانات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين)، ورصد التقدم المحرز في تنفيذ الخطة.
	21 - كما تستكشف الشراكة في الوقت الحاضر مواضيع ناشئة يرجح أن يكون لها تأثير كبير على النظم الإحصائية الوطنية وانعكاسات على خطة عمل بوسان. ورهناً بموافقة مجلس الشراكة، يمكن أن تشمل المواضيع الجديدة ما يلي:
	(أ) تكتسب البرامج المتعلقة بالبيانات المفتوحة والبيانات الضخمة والتكنولوجيات الجديدة الواعدة لجمع البيانات مزيدا من الأهمية على الصعيد العالمي. ولكل من هذين التطورين آثار إيجابية وسلبية محتملة على النظم الإحصائية الوطنية. وتعتزم الشراكة عقد مشاورات للمستخدمين والمنتجين مع أصحاب المصلحة المعنيين لمناقشة كيفية معالجة هذه البرامج بالصورة المثلى، وضمان حصول المستخدمين على ما يحتاجونه من بيانات دون تقويض دور الإحصائيين الرسميين؛
	(ب) زادت في السنوات الأخيرة كثافة المناقشات الدائرة بشأن المرحلة التالية للأهداف الإنمائية للألفية، وستقوم الشراكة بدور نشط في كسب التأييد لإدراج تنمية القدرات الإحصائية في المداولات. وعلى الرغم من أن المفاوضات ما زالت تتواصل بشأن إطار التنمية لما بعد عام 2015، فمن المرجح أن يتناول هذا الإطار مسائل ناشئة (مثل تغير المناخ، والتماسك الاجتماعي، والرفاه) ستضع عبئا على النظم الإحصائية القطرية المنوط بها قياس ما يحرز من تقدم. وتقترح الشراكة إشراك إحصائيي البلدان النامية في المفاوضات لضمان سماع صوتهم؛
	(ج) تقترح الشراكة أن تساعد المكاتب الإحصائية الوطنية على تحسين مهاراتها في مجال الاتصال/الدعوة في ضوء أوجه التقدم الجديدة التي حدثت في جمع البيانات ومعالجتها ونشرها. ومن شأن هذا العمل أن يلبي أيضا الاحتياجات إلى التدريب التقني ذي الصلة.

