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                اللجنة اإلحصائية
                اخلامسة واألربعون       الدورة 

      ٢٠١٤     مارس  /    آذار   ٧- ٤
  *                    من جدول األعمال املؤقت  )  ن   ( ٣      البند 

                        تطوير اإلحصاءات اإلقليمية  :                           بنود للمناقشة واختاذ القرار
      

ــصادية       ــة االقتـ ــر اللجنـ ــن                                    تقريـ ــادئ عـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ                                                 واالجتماعيـ
                         منظـورات مـن منطقـة        :     ٢٠١٥                                               اإلحصاءات وخطة التنميـة ملـا بعـد عـام           

                 آسيا واحمليط اهلادئ
    

                    مذكرة من األمني العام    
  

                                 ، يتشرف األمـني العـام بـأن           ٢٣٥ /    ٢٠١٣                                      عمال مبقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي        
                                               ســيا واحملــيط اهلــادئ عــن اإلحــصاءات وخطــة                                                     حييــل تقريــر اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آل 

                                                                    منظــورات مــن منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ، املقــدم إىل اللجنــة    :     ٢٠١٥                           التنميــة ملــا بعــد عــام 
  .                                 اإلحصائية ملناقشته واختاذ قرار بشأنه
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ــن          ــادئ عـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــر اللجنـ                                                                                   تقريـ
                         منظـورات مـن منطقـة        :     ٢٠١٥                                               اإلحصاءات وخطة التنميـة ملـا بعـد عـام           

                  آسيا واحمليط اهلادئ
  

  موجز  
ــاين         ــشرين الث ــة يف آســيا واحملــيط اهلــادئ يف ت ــنظم اإلحــصائية الوطني ــادة ال    /                                                                                            اجتمــع ق
                                                                                           ملناقشة املـسائل املطروحـة فيمـا يتعلـق بتطـوير اإلحـصاءات يف إطـار املوضـوع                       ٢٠١٣      نوفمرب

                          الفـرص املتاحـة يف سـياق      :                قيـق التنميـة                                          إدراج اإلحصاءات ضمن العوامل احلامسة لتح     ”        املعنون  
                                                               ، وذلـك يف إطـار احللقـة الدراسـية احلاديـة عـشرة يف                “    ٢٠١٥                                       بلورة خطة التنمية ملا بعـد عـام         

                                                                                                           جمال اإلدارة لرؤساء املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ الـيت نظمهـا املعهـد                      
   .                        اإلحصائي آلسيا واحمليط اهلادئ

                                                                 لــى التطــورات العامليــة الــيت تــؤثر يف دور ونطــاق اإلحــصاءات                           ويركــز هــذا التقريــر ع  
   ّ                                  ويبـّين التقريـر التقـدم احملـرز          .        ً                                                          مسترشداً باملداوالت اليت دارت أثناء االجتمـاع الـسالف الـذكر          

ــز اإلجــراءات         ــسنوات األخــرية يف تعزي ــة خــالل ال ــنظم اإلحــصائية الوطني ــادة ال                                                                                                   يف أوســاط ق
                                                         آســيا واحملــيط اهلــادئ وإعطــاء بلــدان املنطقــة فرصــة                                          املتخــذة إقليميــا لتحــسني اإلحــصاءات يف 

                                                       وينقـل أيـضا رأي الـدوائر اإلحـصائية يف آسـيا              .                                                       للتعبري تـؤثر مـن خالهلـا يف التطـورات العامليـة           
ــام       ــد ع ــا بع ــة مل ــأن خطــة التنمي ــادئ ب ــة        ٢٠١٥                                                            واحملــيط اهل ــد مكان ــدة لتأكي ــيح فرصــة فري                                             تت

                                         ية، يف مقدمـة مقتـضيات احلكـم الرشـيد                                                        اإلحصاءات كعنصر من العناصر احلامسة لتحقيق التنم      
   .                                        ّ                                       والشفافية واملساءلة، رغم التحديات اليت تشكّلها اخلطة بالنسبة للنظم اإلحصائية الوطنية

ــ   ــادئ        ستعرض     ويـ ــيا واحملـــيط اهلـ ــرز يف آسـ ــر التقـــدم احملـ ــز اإلحـــصاءات       حنـــو                                                              التقريـ                      تعزيـ
                                    تصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط                            التابعة للجنة االق           اإلحصاءات                               التعاون اإلقليمي برعاية جلنة       رب ع

    شار                                                                                     ويشري التقرير إىل التحديات املاثلة والفرص املتاحة فيمـا يتـصل مبتطلبـات اإلحـصاء املـ        .      اهلادئ
         لتحديـد         األساس                             ّ         اآلخذة يف التبلور، واليت ستشكّل           ٢٠١٥     عام                          يف خطة التنمية ملا بعد                   إليها ضمنا   

   .                  يف آسيا واحمليط اهلادئ        املتسارع    ي     ستقبل  امل               لتعاون اإلقليمي              فيما يتعلق با             مستوى الطموح 
              ولكـي تظـل      .                                                                      وخيلص التقرير إىل احلاجة إىل ثورة يف كيفية تصور العامل لإلحـصاءات             

ّ                                                        النظم اإلحصائية ذات جدوى وجمهّزة لتلبية الطلبات، جيب إدراج اإلحـصاءات كهـدف قـائم                                   
                            ىل اختــاذ إجــراءات عاجلــة                                          ويــدعو األوســاط اإلحــصائية الدوليــة إ   .                                بذاتــه مــن أهــداف التنميــة 

                                                                                                            لالســـتفادة إىل أقـــصى حـــد ممكـــن مـــن الفرصـــة الـــيت يتيحهـــا وضـــع خطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد  
ّ                                          ، لكفالــة كــون الــنظم اإلحــصائية جمهــّزة ملواجهــة التحــديات املقبلــة     ٢٠١٥      عــام             ويقتــرح أن   .                               

                                                                                                         يتفق أعضاء اللجنـة اإلحـصائية علـى اختـاذ إجـراءات مجاعيـة للـدعوة إىل إدراج هـدف حتقيـق                      
   .    ٢٠١٥                                                                النظم اإلحصائية الوطنية الفعالة ضمن أهداف خطة التنمية ملا بعد عام 
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      مقدمة  -     أوال  
                                                                     للجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ عــن تطــوير      األول         تقريــر   ال  م  ُ ّ   قُــّد  -   ١

   /                  كــــــانون األول  ١٦  يف              الــــــصادر                                                                      اإلحــــــصاءات اإلقليميــــــة يف آســــــيا واحملــــــيط اهلــــــادئ،  
 (    ٢٠٠٨      ديسمرب

 

ُ                              ىل اللجنة اإلحصائية لتنظر فيه يف دورهتا األربعـني الـيت ُعقـدت يف شـباط                إ   )١                                                /   
                       بلــدان آســيا واحملــيط   يف                             عــن القــدرات اإلحــصائية            حملــة عامــة            م التقريــر       ّ     وقــد قــّد  .     ٢٠٠٩        فربايــر 

      دعـم               مـن أجـل               سـتجابة            علـى اال       قدر     وأ   منت                       وضع نظم إحصائية أ             احلاجة إىل        إىل          ُ    ً  اهلادئ، ُمشرياً 
   .                 يف ميدان التنمية              من خطط طموحة      املنطقة       حكومات        ما لدى 

              َ                                جتديد املنطقـة عزَمهـا علـى دعـم جهـود               عن                               مداوالت اللجنة اإلحصائية         سفرت أ    قد   و  -   ٢
                       تتجسد عـن طريـق                                            تكوين رؤية مشتركة لتطوير اإلحصاءات،     ب                                 تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية     

               صاءات يف آسـيا                                شركاء مـن أجـل تطـوير اإلحـ     ”                           وأدت أيضا إىل إنشاء هيئة      .                 التعاون اإلقليمي 
                              يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ،       ني    شـط  ا                                                    ، وهـي شـبكة مـن الـشركاء يف التنميـة الن             )٢  ( “            واحمليط اهلادئ 

           تـه جلنـة         حدد          الـذي            سـتراتيجي                        أنشطتهم مع التوجه اال               االت تركيز                                الذين وافقوا على مواءمة جم    
   .                                                            اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

                                                                                             ئن كـــان هـــذا التقريـــر يقـــدم معلومـــات عـــن تطـــور اإلحـــصاءات يف املنطقـــة              ولـــ  -   ٣
ّ                                                              ، فــإن مــضمونه يــشكّل حتــّوال مــن حيــث التركيــز واألهــداف عــن التقــارير         ٢٠٠٩      عــام      منــذ    ّ                

ّ                           السابقة اليت قُّدمت إىل اللجنة اإلحصائية                                          الـتفكري اإلقليمـي يف املـسائل              نتـاج                     ويعـرض التقريـر       .              ُ
            عن طريـق     ة    مجاعي           بذل جهود                                  ألوساط اإلحصائية يف العامل إىل                 ، داعيا ا   ة                      اليت تكتسي أمهية عاملي   

   .          اإلحصائية      اللجنة
ــادئ إزاء دور         -   ٤ ــيا واحملــيط اهل ــة آس ــدان منطق ــف بل ــر منظــورات ومواق                                                                                            ويعــرض التقري

ــو  ــد عــام     ر                   اإلحــصاءات يف بل ــا بع ــة مل ــذها    ٢٠١٥                                      ة خطــة التنمي ــذل    .             وتنفي                        ويؤكــد ضــرورة ب
                     أن تتـوافر للـنظم      )  أ   : (                                     باملـسؤولية لكفالـة مـا يلـي             يهـا                                          األوساط اإلحـصائية جهـودا مجاعيـة وحتل       
                                                    املـداوالت املتعلقـة خبطـة التنميـة ملـا بعـد                                مـا ينـشأ عـن                                                    اإلحصائية الوطنية املوارد املالئمة لتلبيـة       

   ُ                                              أن ُتوضـع املفـاهيم واملنـهجيات والتـصنيفات           )  ب   (                            من طلبات على اإلحصاءات؛        ٢٠١٥    عام
                                        الــيت دعــا إليهــا فريــق الشخــصيات  “                   ديــدة يف البيانــات           الثــورة اجل ”                             واملعــايري الكفيلــة بإحــداث 

__________ 
ــة    )١ (   ــع ا     . E/CN.3/2009/15                      الوثيقــــــــــــ ــا يف املوقــــــــــــ ــالع عليهــــــــــــ ــن االطــــــــــــ ــشبكي                                                                                     وميكــــــــــــ   :                    لــــــــــــ

http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc09/2009-15-ESCAP-E.pdf.  

  ./http://www.unescap.org/stat/partnership  :                                               يرد مزيد من املعلومات عن الشراكة يف املوقع الشبكي   )٢ (  
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                                      الذي أنشأه األمـني العـام والتـأثري        ٢٠١٥                                                         البارزة الرفيع املستوى املعين خبطة التنمية ملا بعد عام        
 (                يف جمرى تلك الثورة

 

٣( .   
             لكـي تظـل     و  .          إلحـصاءات                        كيفية تصور العـامل ل             ثورة يف              احلاجة إىل                      وخيلص التقرير إىل      -   ٥

ــنظم اإلحــصائي  ــة   ة                   ال ــّز      جــدوى    ذات          الرمسي ــات، جيــب     تل ل  ة      ّ    وجمه ــة الطلب            اإلحــصاءات       إدراج                         بي
                                  مـن اختـاذ إجـراءات علـى                بـد                            ولكـي يتحقـق ذلـك، ال        .                                        كهدف قائم بذاته من أهداف التنميـة      

   .             الصعيد العاملي
    

        ٢٠١٥                                           دور بارز لإلحصاءات يف خطة التنمية ملا بعد عام       إعطاء   -      ثانيا   
ــة ال   -   ٦ ــد زادت األمهيـ ــارزة                        لقـ ــصاءات يف إل ل          بـ ــاذ            حـ ــة اختـ ــرارات                    عمليـ ــب                القـ ــن جانـ                مـ

                                   يــادة هائلــة علــى مــدى العقــد  ز     ّ       برّمتــها                                                     احلكومــات والــشركاء الــدوليني يف التنميــة واجملتمعــات
                                                                     إقـرار وتنفيــذ خطـة دوليـة للتنميــة، وتزايـد تـأثري البيانــات        :                      َ               املاضـي بفعـل عـاملني رئيــسَيني مهـا    

   .       توافرها   و                                         املستقاة من املصادر التقليدية وغري التقليدية
                                                                  التشديد على دور األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة باعتبارهـا خطـة                        ال ميكن املبالغة يف      ،   أوال  -   ٧

          ال يـزال      ا                                     فالتقـدم احملـرز يف حتقيـق غاياهتـ          .                   أمهيـة اإلحـصاءات             التعريف ب    يف          مهيكلة                 إمنائية دولية   
                 يـة واملنظمـات                            ّ                                   ومـن منطلـق هـذه املبـادرة، عّبـأت البلـدان النام              .                    على الصعيد العاملي       رصد      حمط

                                من أجـل جتميـع املؤشـرات                     وبنوعية أفضل         بيانات               املزيد من ال                                       الدولية جهودها الرامية إىل إنتاج      
  ّ                                                           شكّل جــزءا هامــا مــن اإلحــصاءات الرمسيــة يف العديــد مــن                     الــيت أصــبحت تــ                     اإلمنائيــة لأللفيــة، 

ّ                                       وشّجعت املبادرة أيضا احلوار بني مقّرري السياسات واجملتمع املـدين واإل            .        البلدان                             ّ             حـصائيني يف     
ّ             أهداف وطنية وإعداد تقارير رصد منتظمة ويّسرت ذلك احلوار     وضع                                         .    
                                              الطلب على املعلومـات والطرائـق الـيت ميكننـا                   تطورا هائال يف                   العقد املاضي       شهد        ثانيا،    -   ٨

                                              بفـضل التكنولوجيـات اجلديـدة وزيـادة                 إليهـا،                 هبـا الوصـول       ها                       والـسرعة الـيت ميكنـ               التماسها    هبا  
                          وإن كانـت متفاوتـة يف                  البيانـات                         كما متزايـدا مـن          مثة          بل إن     .               واصل االجتماعي                 تأثري وسائل الت  

                                   ُ                                مـــن املعلومـــات، أو البيانـــات الـــضخمة، ُتنتجهـــا بطريقـــة          الكتلـــة        فهـــذه   .                  تـــها وجـــدواها    نوعي
              وهـي تعمـل                       القطـاع اخلـاص،                          كثريا ما تنتمي إىل             اليت                        متنوعة من الكيانات      ّ        ٌ  منظّمة جمموعةٌ    غري
  .                            الـنظم اإلحـصائية الرمسيـة                 ا تعمـل بـه                                التكلفـة أكـرب بكـثري ممـ                 حيـث        مـن           فعاليـة    ب           بسرعة و      ً عادةً
                                علــى مــا لإلحــصاءات مــن دور                                             تــوافر هــذه املعلومــات مل يــسلط الــضوء                شــك فيــه أن   ال      وممــا

__________ 
ــر   )٣ (   ــرد   . http://www.un.org/sg/management/hlppost2015.shtml  :        انظـ ــن    امل        ويـ ــات عـ ــن املعلومـ ــد مـ ــة                                 زيـ            احللقـ

                                                                  رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية يف آسيا واحمليط اهلـادئ يف املوقـع         ل           اإلدارة         يف جمال                         الدراسية احلادية عشرة    
  .www.unsiap.or.jp/training/6_Leading_MQS/6_ms11.php       الشبكي 



E/CN.3/2014/15  
 

13-62633 5/20 
 

          الرمسـي    ئي                                                        بل إن الطريقـة الراهنـة ملمارسـة العمـل اإلحـصا                  فحسب،                          حموري يف صنع القرارات     
    .      تساؤل    ثار         أيضا م     أصبحت   قد 
ــل ا  -   ٩ ــدروس املست   ّ     ومتثّ ــصة            ل ــة       مــن       خل ــة و        عملي ــة لأللفي ــسريع                                  األهــداف اإلمنائي                    التطــور ال

       عنـد            مراعاهتمـا              ال بـد مـن               اللـتني          ركيـزتني   ال   ة             وغري الرمسي   ة               البيانات الرمسي       ونشر         إنتاج          ألساليب  
          البلـدان                بقدر ما ختص                    املتقدمة النمو             البلدان    ص         ، اليت خت      ٢٠١٥                                   بلورة خطة التنمية ملا بعد عام       

                        عنـصر مـن العناصـر          ال ك   -               لإلحـصاءات     “      جديـد  ”                       األمـر وضـع تـصور                ضي هـذا          ويقتـ   .        النامية
                                         جــزء ال يتجــزأ مــن التنميــة واحلكــم  ك              ، بــل أيــضا         فحــسب                                      الداعمــة لعمليــة تقريــر الــسياسات 

        مـسألة            ، فـإن        ٢٠١٥                 ما بعد عام          عملية                                           لئن جرى التأكيد على أمهية اإلحصاءات يف       و  .       الرشيد
   .        حىت اآلنُ    ُتعاجل    مل     ٢٠١٥                نمية ملا بعد عام                  إلحصاءات يف خطة الت ا      كانة            إعادة حتديد م

                                                                                  خــص، فــإن تقريــر فريــق الشخــصيات البــارزة الرفيــع املــستوى املعــين خبطــة            علــى األ و  -    ١٠
         القـضاء    :                          شـراكة عامليـة جديـدة      ”                                          الذي أنـشأه األمـني العـام املعنـون                ٢٠١٥                       التنمية ملا بعد عام     

                      ومـا يتـضمنه مـن        -   )٤  ( “       ملستدامة                                                           على الفقر وإحداث حتول يف االقتصادات عن طريق التنمية ا         
             الـيت يعـيش                                                                    االفتقار لبيانات أساسية عن الظـروف االجتماعيـة واالقتـصادية          ”    أن                 رسالة مفادها   
      وضـع           ، قـد     “                              ثـورة جديـدة يف البيانـات       ”               ودعوته إىل     “                             لطاملا أعاق جهود التنمية                فيها السكان 

         هــدفا   ١٢                    يــضا قائمــة تــضم                    ويــورد التقريــر أ  .                                      صــميم املناقــشة املتعلقــة بالتنميــة  يف           إلحــصاءات  ا
                                                                     لقــضاء علــى الفقــر املــدقع مــن خــالل حتقيــق التنميــة املــستدامة  ل                            يا مقترنــة بغايــات ترمــي        إرشــاد

                     االعتبــار الواجــب   ول                                                          وبــذلك يعــرض التقريــر خطــة قيــاس طموحــة لكنــه مل يــ   ).             املرفــق األول (
    .          الطموحة                                                              يتعني تغيريه يف النظم اإلحصائية الوطنية لكي يتسىن هلا تنفيذ هذه اخلطة  ا مل

                                                                                                     وترد أدناه مناقشة جلملـة املـسائل الـيت انبثقـت عـن مـداوالت الفريـق الرفيـع املـستوى                       -    ١١
    .                             وتستجيب هلا استجابة متضافرة         استراتيجي      نظور                               لكي تنظر فيها األوساط اإلحصائية مب

    
                                                    إدماج األبعاد االقتصادية واالجتماعية والبيئية للتنمية    

   يف   مة  ا                                       الـسياسات املتعلقـة بالتنميـة املـستد                      متزامنـة يف جمـال     ت        حـوارا           ما جيري من      ؤثر   ي  -    ١٢
                                                   فمنـذ انعقـاد مـؤمتر األمـم املتحـدة املعـين              .     ٢٠١٥                                                     املداوالت املتصلة خبطة التنميـة ملـا بعـد عـام            

ــة  ــة والتنميـ  (                       بالبيئـ
 

ــة  (   )٥ ــانريو    )  “    األرض ”       قمـ ــو دي جـ ــن   ب                      يف ريـ ــرة مـ ــل يف الفتـ      إىل  ٣                              الربازيـ
ــران   ١٤ ــه  /        حزي ــّرس     ١٩٩٢        يوني ّ     ، كُ ــة،       ال   ُ ــايري لإلحــصاءات البيئي ــود لوضــع مع ــن اجله                                                             كــثري م

__________ 
  .http://www.un.org/sg/management/pdf/HLP_P2015_Report.pdf  :               املوقع الشبكي يف     متاح    )٤ (  

ــرد   )٥ (   ــة        نــص     ي ــة والتنمي ــشأن البيئ ــو ب ــره املــؤمتر يف   ،                                           إعــالن ري ــران  ١٤        ّ                   الــذي أقّ ــه  /          حزي             ، يف املوقــع     ١٩٩٢        يوني
  .http://www.un.org/documents/ga/conf151/aconf15126-1annex1.htm  :       الشبكي
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                                                      تطـوير اإلحـصاءات البيئيـة يف دورهتـا الرابعـة            ل       ّ     املـنقّح      َ   إلطـارَ  ا                           باعتماد اللجنة اإلحصائية    ُ      ُتوجت  
   م،         جــــي-   ول   األ            ، الفــــصل E/2013/24                الوثيقــــة        انظــــر   (    ٢٠١٣          يف عــــام             املعقــــودة             واألربعــــني 

 (  )) ج (           ، الفقــرة    ١٠٥ /  ٤٤        املقــرر
 

  يف           املعقــودة                                                     ، واعتمــاد اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني   )٦
  E/2012/24           الوثيقــة        انظــر  (              االقتــصادية -                                       املركــزي لنظــام احملاســبة البيئيــة      َ   إلطــاَر   ا    ٢٠١٢      عــام

 (  )) ج (         الفقــرة   ،    ١٠٥ /  ٤٣                 بــاء، املقــرر -              الفــصل األول
 

                      ذلــك عمــدت جهــات       غــضون   ويف   .  )٧
                                          إىل وضع وتطبيق جمموعـة كـبرية مـن            ا،                        األوساط اإلحصائية وخارجه               ، من داخل                فاعلة عديدة 

   .                       مؤشرات التنمية املستدامة
          املـستقبل   ”                                                                              الوثيقة اخلتامية ملـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة، املعنونـة             ت  دع     وقد    -    ١٣

ــه  ــصبو إلي ــذي ن ــا       إىل    )٨  ( “                     ال ــدم أوســع نطاق ــاييس للتق ــة ل                                           وضــع مق ــي                   تكــون مكمل ــاتج احملل                 لن
                        ذلك اعترفــت الوثيقــة    وبــ  .                                                                 مــن أجــل اختــاذ قــرارات أكثــر اســتنارة بــشأن الــسياسات  ،       اإلمجــايل

              االسـتعانة                  كـد علـى أن            هـي تؤ      و  ،      سياسات    الـ                        بوصفها دافعا لصياغة              للمقاييس                  بالدور األساسي   
                                                         الركـائز الـثالث للتنميـة املـستدامة يف عمليـة                                      اإلدمـاج الكامـل جلميـع           يتيح      لن          منفصلة        مبقاييس  

      بعـد                      طـة التنميـة ملـا    خب          املعـين                                              سلم فريق الشخصيات البـارزة الرفيـع املـستوى    و  .             صنع السياسات
            االجتماعيـة   و   ة                    األبعـاد االقتـصادي          إدماج                                              الذي أنشأه األمني العام أيضا باحلاجة إىل              ٢٠١٥    عام

ــة  ــة ملــا بعــد عــام     يف            والبيئي ــ    ٢٠١٥                                   خطــة التنمي                              التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق   ب          اإلحاطــة        ن أجــل      م
    .         املستدامة        التنمية
                            لركــائز الــثالث للتنميــة                                تفــاوت يف درجــة االهتمــام با         يوجــد                    يف ســياق اإلحــصاءات  و  -    ١٤

        كفالـة     يف                         التنميـة املـستدامة            رصـد                        اخلطـوة األوىل حنـو                وتتمثـل     .                                 املستدامة يف العديد من البلدان    
         التحــدي         ويكمــن   .                                  ال مــن هــذه اجملــاالت اإلحــصائية             يف كــل جمــ “                    البيانــات األساســية ”        تــوافر 

       بــشأن                             بــصورة متــسقة اإلحــصاءات                تــنعكس فيــه                                             األكــرب يف تــصميم إطــار مفــاهيمي متكامــل  
       وجـود     ة   كمي               من الناحية ال                                    التكامل بني هذه الركائز الثالث              ويقتضي    .                         االقتصاد واجملتمع والبيئة  

     مـن   و   .                               عاون بـني مقـدمي البيانـات         الت       كفاءة            مشتركة، و                                     معايري ومفاهيم وتصنيفات ومنهجيات   
ــة مبكــان أن   ــضطلع األوســاط                     األمهي ــاهيمي    ة         اإلحــصائي                  ت ــدور حمــوري يف وضــع اإلطــار املف    ،                                             ب

   .    ٢٠١٥                               على رصد خطة التنمية ملا بعد عام       تقتصر     وأال
__________ 

ــر   )٦ (   ــشبكي             يــــ ــع الــــ ــة يف املوقــــ ــصاءات البيئيــــ ــوير اإلحــــ ــار تطــــ ــن إطــــ ــات عــــ ــن املعلومــــ ــد مــــ   :                                                                                                                                  د مزيــــ
http://unstats.un.org/unsd/environment/fdes.htm.  

  :                                             االقتــــــصادية يف املوقــــــع الــــــشبكي–                                                                                            يــــــرد مزيــــــد مــــــن املعلومــــــات عــــــن نظــــــام احملاســــــبة البيئيــــــة    )٧ (  
http://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seea.asp.   

  ع                                                                          وتتــــــوفر معلومـــــات إضــــــافية عـــــن املــــــؤمتر يف املوقــــــ    .              ، املرفــــــق   ٢٨٨ /  ٦٦                                     قـــــرار اجلمعيــــــة العامـــــة      )٨ (  
http://www.uncsd2012.org/about.html.  

http://undocs.org/ar/E/2013/24�
http://undocs.org/ar/E/2012/24�
http://undocs.org/ar/E/2012/24�
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                 احلوكمة واملساءلة    
ــستوى     -    ١٥ ــع امل ــق الرفي ــرح الفري ــدفا                                      يقت ــل يف  ي  )          إرشــاديا (       ه ــة احلكــم   ”         تمث          الرشــيد                 كفال
ــ و  ،  “ ة                ؤســسات الفعالــ  امل و                          وإقامــة مؤســسات تتــسم                بنــاء الــسالم  ”                   حتــول نــوعي حنــو       دعو إىل    ي
      ُ                 إضـافة ُبعـد رابـع              ضـمنا                   ومـن املزمـع       .  “      جلميـع       صاحل ا    لـ          لمساءلة                   واالنفتاح واخلضوع ل          فعالية     بال
   .      احلوكمة   هي  و                  التنمية املستدامة،        تتعلق ب   ة    رابع      ركيزة    أو
                                       لقانونيـة، واحلـق يف احلـصول علـى                                                        شمل اهلدف مخسة مؤشرات تركز علـى اهلويـة ا           وي  -    ١٦

          وحماســـبة                                                                                    واملـــشاركة العامـــة، وحريـــة التعـــبري وتكـــوين اجلمعيـــات، والفـــساد        ،           املعلومـــات
   .       احلكوميني        املسؤولني

          جمـــاال              ة باعتبارهـــا     كمـــ و                                                                هـــذا اهلـــدف هـــو تـــذكرة باحلاجـــة إىل مواصـــلة تطـــوير احل و  -    ١٧
           حتياجــات                    هتــدف لتلبيــة اال                                                                ، مبــا يف ذلــك املفــاهيم وأدوات القيــاس والــربامج الــيت      ا        إحــصائي

       فعـال                           نظـام إحـصائي وطـين                         ضرورة وجـود                هم من ذلك            غري أن األ    .                    الصلة من املعلومات      ذات
                    مـن أجـل حتقيـق                                                                         يتمشى مع مبادئ األمم املتحـدة األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة                  األداء       جيد   و

    ة يف                   الغايــات احملــدد        بلــوغ              مــن املــستحيل ف  .                     واملؤســسات الفعالــة                احلكــم الرشــيد       هــدف        ورصـد  
  .        اجلــودة           مــن حيــث                                            معلومــات موثــوق هبــا وإحــصاءات مقبولــة         إتاحــة                         إطــار هــذا اهلــدف دون 

         ميتــد إىل       فهــو             واملــساءلة،          احلوكمــة               تحقيــق هــدف                    يتجــاوز عالقتــها ب               دور اإلحــصاءات    أن      غــري
                 ملـا بعـد عـام              التنميـة          خطـة       ضـمن                                                              املشاركة يف وضع املفـاهيم ورصـد مجيـع األهـداف املقترحـة           

         يف عـامل          أهـم                  يكون له دور     س   “                          نظم إحصائية وطنية فعالة    ”       وتعهد       شاء                   ولذلك فإن إن    .    ٢٠١٥
   .    ٢٠١٥           ما بعد عام

 (                                                    يف تقريــر جلنــة أكــسفورد مــارتن لألجيــال املقبلــة               وقــد تكــررت   -    ١٨
 

       إيــالء             الــدعوة إىل    . )٩
ــام    ــن االهتم ــد م ــ و  لح ل                         املزي ــل                 احلكــم الرشــيد                                ، ووضــع اإلحــصاءات يف صــميم    ة    كم              ، والتعجي

ــسلم    .   ءات         اإلحــصا      طــوير  بت ــر ب        وي ــة                        اســتمرار احلاجــة إىل             التقري ــام اللجن         تطــوير    ب          اإلحــصائية                 قي
ــا،     ــا دولي ــايري متفــق عليه ــهجيات ومع ــة متخصــصة   و                                              من ــشاء وكال ــدعو إىل إن ــة                                      ي ــسمى وكال                   ت

ــة  ــة يف إحــصاءات       ببــث       كلــف  ُ ُت  ،  )         WorldStat   (                     اإلحــصاءات العاملي ــى                    الثق ــل         نا عل   .                   األجــل الطوي
                          وتنميــة قــدرات جتهيــز  ،        املعــايري       طبيــق  ت                  تــدعم الوكالــة                                  لتحقيــق هــذا اهلــدف يقتــرح أن    ا     ســعي و

                                                               االستثمار يف نظم التسجيل املدين، واالضطالع مبراقبة جـودة اإلحـصاءات     و     ها،    حتليل و          البيانات  

__________ 
 Now for the Long Term: The Report of the Oxford Martin Commission for Future                انظــر الوثيقــة   )٩ (  

Generations (Oxford, University of Oxford, Oxford Martin School, October 2013).      املتاحـة يف املوقـع                   
http://www.oxfordmartin.ox.ac.uk/downloads/commission/Oxford_Martin_Now_for_the_Long_Term.pdf.   
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ــة ــات  و   ،          العامليـ ــيم املمارسـ ــة                     تقيـ ــة    ،           احملليـ ــم ملكافحـ ــع نظـ ــاءة                           ووضـ ــتعمال  اال         إسـ           وحتـــسني  ،         سـ
   .        البيانات   مجع
ــصائية   ل         ينبغـــي  و  -    ١٩ ــاط اإلحـ ــا                       ألوسـ ــدرس   أن       هلـ ــر    لت ا         تـ ــذا التقريـ ــواردة يف هـ ــيات الـ                                          وصـ

         ا بعـد      ملـ                      تطـوير اإلحـصاءات      ل   ة             اسـتراتيجي        وضـع                      إطـار قيامهـا ب       يف                بصورة مجاعية              وتستجيب هلا   
   .    ٢٠١٥    عام 

  
                  التنمية املستدامة     حتقيق        من أجل                           إحداث ثورة يف جمال البيانات     

   “       يانـات    الب                جديـدة يف جمـال        ثورة  ”   إىل                                     فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى     يدعو   -    ٢٠
           البيانـات                                 ضـرورة حتقيـق حتـول جلعـل            ىل                            وقـد أشـار الفريـق إ        .                      التنميـة املـستدامة         حتقيق           من أجل   

ــة   ــر فعالي ــق             مــن أجــل                   أكث ــة       حتقي ــسلما          التنمي ــدم الكــبري            ، م ــذي حــدث                     بالتق ــوافر         يف جمــال               ال         ت
               الـذي جتـسده                    علـى النحـو                  املعلومـات،                تكنولوجيـا           يف جمال    و       إليها                              املعلومات وإمكانية الوصول    

   .    توسع          اآلخذة يف ال                البيانات الضخمة        ظاهرة
       جيــدة             معلومـات                       عـن طريـق إتاحــة           املــواطنني         إىل متكـني                 هــذا التحـول                     وينبغـي أن يـؤدي     -    ٢١

         مـساءلة                               وهذا من شأنه أن ميكنـهم مـن     . ُ                                                  ُتصنف بطريقة جتعلها مفيدة يف معاجلة شواغلهم احملددة     
          مـستهلكني               باعتبـارهم             ت واعية                  من اختاذ قرارا   و   ،   ا                                         احلكومات وكيانات القطاع اخلاص عن أفعاهل     

                                               األبعـاد االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة            تنـاول                                      ويف الوقت نفسه فإن املعلومات اليت ت       .        ومواطنني
                    ، مـن شـأهنا أن                 االقتـصادية   -                             نظـام احملاسـبة البيئيـة                   مـن قبيـل                                              باستخدام األطر املتفق عليهـا دوليـا        

   ،                        التنميـة املـستدامة               هـا علـى      أثر              تـسقة عـن                  تقدمي أدلة م     ن                       واملؤسسات التجارية م                متكن احلكومات   
   .   ذلك         بناء على                                  السياسات واالستثمارات يف املستقبل  يط ط    من خت و

                                                    تطلـــب مـــشاركة املنظمـــات الدوليـــة واحلكومـــات  ي                       إىل أن هـــذا التحـــول             وباإلشـــارة   -    ٢٢
ــ          التقريــر        ينــوه                                                                  وكيانــات القطــاع اخلــاص واملؤســسات ومنظمــات اجملتمــع املــدين،               أن اجلهــود    ب

         ال تــزال   )              غــري الرمسيــة (                  بيانــات اجلديــدة    وال                                         ىل االســتفادة مــن أحــدث التكنولوجيــات             الراميــة إ
   .                                     التقليدية على الصعيدين الوطين والدويل   ئية     اإلحصا               مبعزل عن األوساط 

             تــضم خمتلــف            اإلمنائيــة و           البيانــات ُ       ُتعــىن ب                           إىل إقامــة شــراكة عامليــة           التقريــر                ولــذلك يــدعو   -    ٢٣
        زيـادة               البيانـات، و    يف                    البالغـة األمهيـة                         ى سـد الثغـرات          علـ                  تركز الـشراكة      وسـ    .               أصحاب املـصلحة  

   .    ٢٠١٥           ما بعد عام               فيما خيص أهداف         خط أساس                  املساعدة على حتديد    و ،        البيانات      إتاحة 
ــشبه   -    ٢٤ ــورة              وت ــشأن الث ــستوى ب ــع امل ــق الرفي ــصادرة عــن الفري                                                                                       املناشــدات والتوصــيات ال

    دعو           فهـي تـ      .                     رتن للجيـل املقبـل                          جلنـة أكـسفورد مـا                  الصادرة عن        تلك            البيانات        يف جمال           اجلديدة  
   .           هلذا الغرض ة         استراتيجي    وضع    ة ب        العاملي ة       اإلحصائي                    وتستلزم قيام األوساط                  إىل استجابة منسقة 
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                                              الدروس املستفادة من رصد األهداف اإلمنائية لأللفية    
ِ                  لقــد اسُتخلــصت ِعــرب مفيــدة    -    ٢٥                                                               مــن اجلهــود الراميــة إىل رصــد التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق         ُ      

              إطـار رصـد             طرحهـا                     لتحـديات الـيت      ل                      األوسـاط اإلحـصائية            وتصدت    .             ائية لأللفية            األهداف اإلمن 
                    الجتاهـات بالنـسبة     ا                                   البيانـات الالزمـة لتحليـل         ري              زيـادة تـوف                    عـن طريـق                             األهداف اإلمنائية لأللفية  

 (                                               للعديد من مؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة       
 

                مجـع البيانـات              يف عمليـات           تركيـز                وكـان ال    . )١٠
                        يف معظــم األحيــان علــى         منــصبا                             األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة       رصــد     دعم      لــ       الــوطين               علــى الــصعيد 

ُ                  وُوضـعت غالبيـة       .                     املؤشرات االجتماعيـة                       كفالـة االسـتدامة       ( ٧                                  املؤشـرات ذات الـصلة باهلـدف         
   .                على الصعيد الدويل        للنمذجة                        باستخدام تقنيات متطورة                 على سبيل املثال  )        البيئية
                                            الدراسـات االستقـصائية لألسـر املعيـشية                   عيـة أن                                   عين التركيز على املؤشرات االجتما      وي  -    ٢٦
                 عتمـد العديـد      وي  .                      ميكن التعويل عليهـا                                                       املصدر الرئيسي للبيانات يف غياب إحصاءات إدارية          هي  

        اخلاصـة                                           جـراء هـذه الدراسـات االستقـصائية                     الدوليـة إل               واخلـربات     ت                               من البلـدان علـى التمـويال      
                           رصـد األهـداف اإلمنائيـة                  املتعلقـة ب            للبيانات         األخرى                   املصادر الوطنية             ومل تشهد     .              لألسر املعيشية 

         بـالنظر                        تفاوت القلـق خصيـصا         هذا ال     ويثري   .     مماثال   ا                      نظم التسجيل املدين، تقدم         من قبيل           لأللفية،  
          معلومـات          تـوفر       و                                                     هـذه تنطـوي علـى إمكانيـة اسـتدامة أفـضل،                                             إىل أن مصادر البيانات اإلدارية      

        وعــالوة   .                  مــصممة لتقــدميها              ئية الوطنيــة                     الدراســات االستقــصا         ليــست       احمللــي         اإلمنــائي           للتخطــيط 
      علـى                  األشـد فقـرا                              إىل عدم متثيل الفئـات                                                          على ذلك متيل الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية        

 (            النحو الكايف 
  

                    الفئـات الـضعيفة              تـستهدف                   تصميم تـدخالت                                  من مث فهي عدمية الفائدة يف           ، و  )١١
        أهـداف            ، فـإن               ع املـستوى                             توصـيات الفريـق الرفيـ     ُ        ُنفـذت        إذا     فـ                      وعالوة علـى ذلـك        .           من السكان 

         الفئــات                 فئــات الــدخل و                 بالنــسبة جلميــع        حتققــت        إال إذا     ُ                  لــن ُتعتــرب منجــزة     ٢٠١٥            بعــد عــام      مــا
ــة ــصلة             االجتماعي ــاك حاجــة   و  .            ذات ال                                                         إىل مجــع املعلومــات املتعلقــة بالرصــد علــى املــستوى                   هن

      ريـة                         نوعيـة البيانـات اإلدا                                                ميكن التصدي هلا بأفـضل وجـه عـن طريـق حتـسني                   ، وهي مهمة       احمللي
   .  ها              احمللية واستخدام

                          املـــستمدة مـــن الـــنظم            املوجـــودة            لبيانـــات                                               وقـــد أدى عـــدم احلـــرص علـــى اســـتخدام ا   -    ٢٧
                         طاقة احلكومات الوطنيـة               إىل إضعاف      )  ١٠ (                            رصد األهداف اإلمنائية لأللفية      يف                     اإلحصائية الوطنية   

                                الـــنظم اإلحـــصائية الوطنيـــة          أوضـــاع        حتـــسني                 مل يـــسفر عـــن                     نتـــائج الرصـــد، و                  علـــى اســـتيعاب 
__________ 

                                         عــن مؤشــرات رصــد األهــداف اإلمنائيــة     ٢٠١٢       ديــسمرب /            كــانون األول    ٢٠                                     انظــر تقريــر األمــني العــام املــؤرخ   )١٠ (  
-http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc13/2013-21            يف املوقــــع                      وهــــو متــــاح  . )E/CN.3/2013/21 (           لأللفيــــة 

Indicators-E.pdf.  

  ,Roy Carr-Hill, “Missing millions and measuring development progress”, World Development       انظـر     )١١ (  
vol. 46, No. 2 (June 2013), pp. 30-44.  
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ــصورات عــن    و أ ــة   ة         مــصداقي                 الت ــة الرمسي ــدرس    .                               اإلحــصاءات الوطني ــشري هــذا ال ــى وجــه                        وي              عل
      وبــني       ٢٠١٥                                                  وضــع وتنفيــذ خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام           عمليــة              اجلمــع بــني                    التحديــد إىل أمهيــة 

   .                                   من خالل تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية                          التنمية اإلحصائية املستدامة    ات          استراتيجي
  

                 التحديات املقبلة    
ــام ب   -    ٢٨ ــزم القي ــيريات والتحــسينات                    يل ــدد مــن التغ ــد               كــي حتقــق                                      ع ــورة اجلدي         يف جمــال    ة                 الث

   :         كما يلي ،    ٢٠١٥                  لتنمية ملا بعد عام  ا              دعم تنفيذ خطة   يف        غرضها         البيانات 
ــتعني إدخــال حتــسينات كــبرية يف ســبل إتاحــة       ) أ (   ــيت                       اإلحــصاءات األساســية                                                    ي       ال
                              يتطلب استثمارات إضافية كبرية؛ س  ي           ، األمر الذ        وجودهتا                      النظم اإلحصائية الوطنية       تنتجها 

                 مقـاييس أوسـع     و                                                                    ينبغي وضـع مقـاييس جديـدة يف جمـاالت التنميـة املـستدامة،                  ) ب (  
   ؛ ة  كم و                نطاقا للتقدم واحل

                                   وضـع ونـشر معـايري وتـصنيفات                                                              تدعو احلاجـة إىل القيـام علـى وجـه الـسرعة ب               ) ج (  
   . ة                   صادر البيانات اجلديد      اجملدي مل       ستخدام   اال    دعم        هتدف إىل          ومنهجيات 

                 ويلـزم زيـادة      .  م                        هذه املهمـة مبفـرده       وا  قق حي    أن                           عاملني يف جمال اإلحصاءات      ل ل        ال ميكن    و  -    ٢٩
             الـيت كـثريا      ،                                                         اجلهـات غـري الرمسيـة اجلديـدة املقدمـة للبيانـات                           اإلمنائية ومـع            األوساط      مع           التعاون

  ت                    ملعـايري والتـصنيفا   ا        تطبيـق                                    من أجل كفالة سرعة واتساع نطاق                    القطاع اخلاص،              تنتمي إىل      ما
         يف هـذا         جيـب    و  .                                               املفاهيم اجلديدة وما يتصل بذلك من مقـاييس             جدوى                       واملنهجيات اجلديدة، و  

   :               القيام مبا يلي     الصدد
ــل الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة لكــي تكــون قــادرة علــى العمــل            ) أ (          واألداء                                                                                حتوي

                 لتنمية الوطنية؛ ل   ا          لخدمات دعم ل   ة    مقدم                    وبصفتها جهات رئيسية         تعاونية             بصفتها جهات 
ــدين ضــمن         أن    ) ب (   ــشطني ورائ ــاملون يف جمــال اإلحــصاءات شــركاء ن ــصبح الع ُ                                                                         ُي

                                             اجلهـات الفاعلـة مـن القطـاعني العـام           ب       رحـب    ت     يت    الـ                       البيانات اإلمنائيـة،                               الشراكة العاملية من أجل     
                              املنظمات احلكومية وغري احلكومية؛ ب       واخلاص و
       ســلوك         قواعــد  و        مبــادئ           اإلمنائيــة                                                    أن حتــدد الــشراكة العامليــة مــن أجــل البيانــات    ) ج (  

                                              أن حتدد مبثابة هـدف رئيـسي هلـا إعـداد               و   ني،             وغري الرمسي   ني                      مقدمي البيانات الرمسي             تسري على   
   .                     منهجيات ومقاييس جديدة

                                                                   أعـاله جـوهر املناقـشات الـيت دارت يف احللقـة الدراسـية                    واردة              األفكـار الـ              لقد شكلت     -    ٣٠
                             آسـيا واحملـيط اهلـادئ،                                                         دارة لرؤسـاء املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة يف                        ة يف جمـال اإل            عـشر   ة     احلادي
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                                                                         املعهد اإلحـصائي آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وشـعبة اإلحـصاءات التابعـة                مع               بالتعاون    ت  ظم  ُ   نُ  يت  ال
                                           الـشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن أجـل                                                                       للجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، و          

 (    ٢٠١٣         نـوفمرب    /                    يف تشرين الثـاين     ،                                  التنمية يف القرن احلادي والعشرين    
  

                 الفـرع التـايل             ويقـدم      . )١٢
   .                                          حملة عامة عن اإلطار الذي جرت فيه تلك املناقشات

  
                                                      العمل اجلماعي لتحسني اإلحصاءات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ  -  ا     ثالث  

                                                                                               سعيا لسد الثغرات يف القـدرات اإلحـصائية واسـتجابة ملطالـب البلـدان يف مجيـع أحنـاء                     -    ٣١
ّ                                                 تنــّسقها وتقودهــا الــدول واملنظمــات الدوليــة،                                                  املنطقــة، منــت أنــشطة تطــوير اإلحــصاءات الــيت     
                                             ، عنـــد تقـــدمي أول تقريـــر عـــن تطـــوير     ٢٠٠٩                                                     فـــازداد عـــددها وتـــسارعت وتريهتـــا منـــذ عـــام 

   .                  إىل اللجنة اإلحصائية  ) E/CN.3/2009/15  (                            اإلحصاءات يف آسيا واحمليط اهلادئ 
            لتكثيـف                                                    ً                        عمليـات صـنع القـرار والتعـاون علـى الـصعيد اإلقليمـي زمخـاً                    زيز      ّ      وقد وفّر تع    -    ٣٢

                                                                                              ويـوفر كـل مـن جلنـة اإلحـصاءات التابعـة للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا                      .           هذه اجلهود 
                                                                                         واحمليط اهلادئ، وهي منتدى حكومي دويل يضم رؤساء املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة يف مجيـع              

                                                           ة الــشركاء مــن أجــل تطــوير اإلحــصاءات يف آســيا واحملــيط                                    الــدول األعــضاء يف اللجنــة، وشــبك
                                                                                             اهلــادئ، وهــي شــبكة تتكــون مــن منظمــات دوليــة تــشارك يف تطــوير اإلحــصاءات يف املنطقــة، 

   .                              منتدى للعمل على الصعيد اإلقليمي
  

                                        األهداف والربامج املشتركة لتطوير اإلحصاءات  -    ألف   
                                                                                      حددت جلنة اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ                -    ٣٣

  :                                                            ني لتطـــوير اإلحـــصاءات يف آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ، مهـــا             اســـتراتيجي          هـــدفني     ٢٠١٠         يف عـــام 
                                                            ّ                                       كفالـة امـتالك مجيـع بلــدان املنطقـة القـدرة علــى إصـدار جمموعـة أساســية مّتفـق عليهـا مــن            ) أ (

              هتيئـة بيئـة     )  ب (  ؛     ٢٠٢٠                                                          واالقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة حبلـول عـام                                اإلحصاءات الـسكانية  
                                                               ّ                                           إلدارة املعلومات للمكاتب اإلحصائية الوطنيـة تكـون أكثـر قـدرة علـى التكّيـف وأكثـر فعاليـة                    

   .                                       من حيث التكلفة، وذلك من خالل متتني التعاون
                    درات اإلقليميـة يف                                               ان بـدور إطـار لـربامج تطـوير القـ                    سـتراتيجي                          ويقوم هذان اهلـدفان اال      -    ٣٤

ــشارية      ــة االستـ ــا وتنفيـــذمها عـــدد مـــن األفرقـ                                                                                                       مجيـــع اجملـــاالت اإلحـــصائية، ويتـــوىل توجيههمـ
       وتـرد    .                                                                                           والتوجيهية وأفرقة العمل اليت تضم ممثلني عن الدول األعضاء وشركاء التنميـة الـدوليني             

   .     واضحة         أو عاملية  /                                       ّ                 أدناه حملة عامة عن املبادرات اإلقليمية املكلّفة مبهام إقليمية و
  

__________ 
  . ٣            انظر احلاشية    )١٢ (  
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                    اإلحصاءات االقتصادية    
                                                                               يف جمال اإلحصاءات االقتصادية، وضعت املنطقة برنامج إقليميا لتحسني اإلحـصاءات             -    ٣٥

                                                  وتعتـرب اجملموعـة األساسـية مـن اإلحـصاءات            .                                                االقتصادية يف آسيا واحمليط اهلادئ واتفقت عليـه       
  ،     ٢٠١١                      واحملــيط اهلــادئ عــام                                                                       االقتــصادية، الــيت أقرهتــا اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا   

ّ                                                                         للتعــاون وحتــّدد مــستوى الطمــوح الــذي يــصبو إليــه الربنــامج اإلقليمــي؛ وقــد        ً    مــشتركاً     ً   مرجعــاً            
                                                              ّ                               وضعت البلدان والشركاء اإلمنائيون على مدى ثالث سنوات من العمل املكثّـف خطـة لتنفيـذ                

                       م اإلحصائية الوطنيـة                                                           أما نتائج الربنامج اإلقليمي املرجوة فهي اكتساب النظ         .                 الربنامج اإلقليمي 
                                                                                                 يف املنطقــة القــدرة علــى إنتــاج ونــشر اجملموعــة األساســية مــن اإلحــصاءات االقتــصادية حبلــول   

           لتنفيـذ   ً اً                                 لعديد من البلدان يف املنطقـة خططـ             وفيما ميلك ا  .                      مع املعايري الدولية   ً اً      ، متشي     ٢٠٢٠    عام
                    الداعمـة أولويـة                         ّ                                          للحـسابات القوميـة، يظـلّ حتـسني اإلحـصاءات االقتـصادية                   ٢٠٠٨             نظام عـام    

      ّ                                      وقـد أكّـد هـذه األولويـات اإلقليميـة            .                                                                قصوى لعدد كـبري مـن البلـدان يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ              
ٌ   ُ                                                                   مــسٌح أُجــري مــؤخرا لقــدرات البلــدان يــستند إىل اجملموعــة األساســية                           ويــشرف علــى تنفيــذ    .   

                                                                                                   الربنـــامج اإلقليمـــي فريـــق تـــوجيهي معـــين باإلحـــصاءات االقتـــصادية، يـــضم رؤســـاء إدارات   
                  ويـشهد الفريـق      .                                                                         ت االقتصاد الكلي يف املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة وكبـار مـسؤوليها                  إحصاءا

                                                                                                 التــوجيهي عمليــة توســع تــشمل ممثلــي املــصارف املركزيــة ووزارات املاليــة التبــاع هنــج منــسق  
   .                                         إلنتاج اإلحصاءات االقتصادية على املستوى الوطين

  
                            اإلحصاءات الزراعية والريفية    

             ة العامليـة             سـتراتيجي                                                  احمليط اهلادئ مواجهة التحدي املتمثل يف تنفيذ اال                           قبلت منطقة آسيا و     -    ٣٦
          ٍ                                                والعمل جارٍ على تنفيـذ خطـة العمـل اإلقليميـة لتحـسني          .                                    لتحسني اإلحصاءات الزراعية والريفية   

ــادئ     ــيا واحملــيط اهل ــة يف آس ــة والريفي ــة       .                                                              اإلحــصاءات الزراعي ــل اللجن ــذا العم ــى ه ــشرف عل                                          وت
                                                                            ية باإلحصاءات الزراعية، بينما يتوىل كل من مـصرف التنميـة اآلسـيوي،                                      التوجيهية اإلقليمية املعن  

                                                                                                     واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة                
   .     للخطة                                                                  على التوايل دور القيادة يف تنسيق البحوث والتدريب وعناصر الدعم التقين

  
         جتماعية                     اإلحصاءات السكانية واال    

ــة         -    ٣٧ ــشركاء يف التنمي ــة وال ــدان األعــضاء يف اللجن ــضم البل ــين ي ــشاري ف ــق است ّ                                                                                            طــّور فري  
                                                                                     جمموعة أساسية من اإلحصاءات السكانية واالجتماعية وأقرهتا اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة    

       نميـة                          تطـوير برنـامج لت      ً اً              وجيـري حاليـ     .  ً اً         عامليـ   ً اً    ُ                  ممـا ُيعـد إجنـاز       ،    ٢٠١٣                           آلسيا واحمليط اهلادئ عـام      
   .                                                                القدرات بتوجيه من الفريق االستشاري التقين املعين باإلحصاءات االجتماعية
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                               التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية    
                                                                                         أشــارت بلــدان يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ إىل أن مــن ضــمن أولوياهتــا الكــربى       -    ٣٨

           ، انتـهت     ٢٠٠٩      عـام          ومنـذ     .                                                               حتسني نظمها للتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية املـشتقة منـها         
                                                                                            دولــة عــضو يف اللجنــة مــن إجــراء تقيــيم ذايت ســريع لــنظم التــسجيل املــدين واإلحــصاءات    ٤٨

              دولـة فقـط       ١٣    ّ                                                             وتؤكّـد النتـائج احلاجـة إىل إدخـال حتـسينات، إذ حـصلت                 .                  احليوية اخلاصة هبا  
   . “     مرضية ”          على نتائج 

                              قتــصادية واالجتماعيــة آلســيا                                                          إىل نتــائج التقيــيم والقــرارات املتتاليــة للجنــة اال  ً اً         واســتناد  -    ٣٩
                                                                                     تتعاون أمانة اللجنة وجمموعة واسعة من الدول األعضاء وشركاء التنميـة علـى               ،            واحمليط اهلادئ 

                                                                 ة لتحـسني التـسجيل املـدين واإلحـصاءات احليويـة يف منطقـة                        سـتراتيجي                            تنفيذ اخلطة اإلقليميـة اال    
                                مؤمتر علـى املـستوى الـوزاري                                              ومن األنشطة البارزة يف هذا الصدد تنظيم     .                  آسيا واحمليط اهلادئ  

                                                           لـضمان الـدعم الـسياسي واملـساءلة عـن مواصـلة                 ٢٠١٤         نـوفمرب    /                           سيعقد يف شهر تشرين الثاين    
ــود الوطنيــة واإلقليميــة   ــدت يف كــانون األول      .                                اجله ــسة االفتتاحيــة الــيت عق         ديــسمرب  /                                                      ويف اجلل

            سجيل املـدين                                                                              للتحضري للمؤمتر الوزاري املقبـل، أوصـى الفريـق التـوجيهي اإلقليمـي للتـ           ٢٠١٣
ــا بعــد        ــة مل ــدرج يف خطــة التنمي ــأن ُت ــة يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ ب                                               ُ                                                        واإلحــصاءات احليوي

                                                                                                غاية تتعلق بالتـسجيل املـدين واإلحـصاءات احليويـة علـى الـصعيد العـاملي يف إطـار                        ٢٠١٥    عام
                                                                                                هدف حمتمل يتمثل يف احلكم الرشيد، وطلب الفريق التوجيهي أن تعـرض هـذه التوصـية علـى                  

   .            جنة اإلحصائية   الل
  

                                حتديث املنتجات واخلدمات اإلحصائية     
                                                                                            تستند اجلهود املبذولة يف ميدان اإلحـصاءات املتعلقـة مبجـال معـني إىل إدارة إحـصائية                   -    ٤٠

                       ُ                                                                          وأساليب عمل جيدة األداء ُتعتمد لضمان كفاءة اخلـدمات الـيت تقـدمها املنظمـات اإلحـصائية                 
           ة لتحــديث           ســتراتيجي                          شئت اهليئــة االستــشارية اال     ُ     وقــد أُنــ  .                                     وجودهتــا وحــسن توقيتــها وجــدواها 

                                                                                               املنتجات واخلدمات اإلحصائية يف آسيا واحمليط اهلادئ لتحفيز العمل اإلقليمـي والتعـاون علـى               
ــستوى          ــع امل ــق الرفي ــق بعمــل الفري ــشكل وثي ــها ب ــربط عمل ــود التحــديث، حيــث ت ــز جه                                                                                                        تعزي

                            الـــيت ختـــدمها اللجنـــة                                                                           لتحـــديث املنتجـــات واخلـــدمات اإلحـــصائية واللجـــان ذات الـــصلة هبـــا 
   .                االقتصادية ألوروبا

  
                  اإلحصاءات البيئية    

ــت شــعبة           -    ٤١ ــة، دأب ــا الثالث ــة يف دورهت ــة للجن ــة اإلحــصاءات التابع ــى توصــية جلن ــاء عل                                                                                                    بن
ــة     ــياغة هنـــج إقليمـــي لإلحـــصاءات البيئيـ                                                                                                         اإلحـــصاءات يف اللجنـــة علـــى العمـــل مـــن أجـــل صـ
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ُ             وكخطـــوة أوىل ُعقـــد ا    .                                  واإلحـــصاءات يف جمـــاالت أخـــرى                                          جتمـــاع فريـــق اخلـــرباء بــــشأن               
                                                                                   ات حتــسني اإلحــصاءات البيئيــة يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ يف بــانكوك خــالل               اســتراتيجي
                 من املنظمـات     ً اً      خبري   ٢٠                     ، مبشاركة أكثر من         ٢٠١٣         ديسمرب /              كانون األول   ٤       إىل    ٢            الفترة من   

               ءات البيئيـة                      ة لتحـسني اإلحـصا             استراتيجي    ّ                               وأكّد االجتماع على ضرورة وضع        .                 الوطنية والدولية 
ــد       ــا بعـ ــة ملـ ــة التنميـ ــال وخبطـ ــذا اجملـ ــة يف هـ ــة العامليـ ــالتطورات املنهجيـ ــسترشد بـ ــة تـ                                                                                                                يف املنطقـ

                                  ت البيئيـة، رسـم فريـق اخلـرباء                                                           ويف إطـار عمليـة وضـع برنـامج إقليمـي لإلحـصاءا           .     ٢٠١٥    عام
   . ُ                                                           ُيشرك جمموعة متنوعة من أصحاب املصلحة، مبا يف ذلك األوساط العلمية ً اً  هنج
  

ّ             نسيق من أجل حتقيق تقّدم فعلي وسريع   الت  -    باء                         
         ة للجنة        ستراتيجي                                           املبادرات دون اإلقليمية لتعجيل إجناز األهداف اال    

ــدمي دعــم         -    ٤٢ ــى تق ــستوى دون اإلقليمــي عل ــى امل ــاون واملؤســسات عل ــز التع                                                                                           ســاعد تعزي
                                                                                              سياسي لتحسني التكامل اإلحصائي يف بعـض املنـاطق دون اإلقليميـة اخلمـس يف آسـيا واحملـيط                 

                تعــاون يف جمــال                                                       رفعــت رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا مــستوى ال     ٢٠١١            ففــي عــام   .       هلــادئ ا
ــل االجتمــاع       ً اً                     اإلحــصاءات اســتعداد  ــة نظــام إحــصائي مجــاعي للرابطــة مــن خــالل حتوي                                                                             إلقام

                                                                                                      الــسنوي لرؤســاء املكاتــب اإلحــصائية يف رابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا إىل جلنــة النظــام           
                                                    ومــن خــالل زيــادة القــدرات اإلحــصائية لألمانــة                                              اإلحــصائي لرابطــة أمــم جنــوب شــرق آســيا،

ّ                                     ويف منطقـة احملـيط اهلـادئ، ُعـّزز دور أمانـة مجاعـة                .                                               العامة للرابطة بـدعم مـن االحتـاد األورويب          ُ                      
                                                                                                  احملــيط اهلــادئ لــدعم تطــوير اإلحــصاءات يف البلــدان واألقــاليم اجلزريــة يف احملــيط اهلــادئ مــن    

ــة    ــة                                                        خــالل حتويــل برنــامج اإلحــصاءات مــن أجــل التنمي                   وتواصــل مؤســسات   .                     إىل شــعبة إداري
                                                                                                إقليمية أخرى أداء دور فاعل يف تعزيز بناء القدرات اإلحصائية يف املنـاطق دون اإلقليميـة                    دون

ــصادي،        ــاون االقت ــاون اإلقليمــي، ومنظمــة التع ــوب آســيا للتع ــا يف ذلــك رابطــة جن ــة، مب                                                                                                        املعني
   .                                             واللجنة اإلحصائية املشتركة لرابطة الدول املستقلة

  
                    يق التدريب اإلحصائي   تنس    

                                                                                    أقرت جلنة اإلحصاءات التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ يف              -    ٤٣
                                                                             تشكيل فريق معين بتنسيق التدريب اإلحـصائي يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، علـى أن          ٢٠١٢     عام  

                منــها ألمهيــة        دراكــا إ                                                                              يــضطلع املعهــد اإلحــصائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ بأمانتــه العامــة، وذلــك   
                                                            والدور الرئيسي الـذي يـضطلع بـه هـذا الفريـق، الـذي           .                                    التدريب اإلحصائي يف تنمية القدرات    

ُ                                                                                                   ُيطلق عليه اسم الشبكة املعنية بتنسيق التدريب اإلحصائي يف آسيا ومنطقة احملـيط اهلـادئ، هـو                 
          وذلـك                                                                                              تيسري تبادل املعلومات والتنسيق فيمـا بـني مؤسـسات التـدريب اإلحـصائي يف املنطقـة،                
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                                                                                                        بعــدة طــرق منــها دعــم تنفيــذ عناصــر التــدريب يف إطــار بــرامج تنميــة القــدرات علــى الــصعيد   
   .                                          اإلقليمي، على النحو الذي حددته جلنة اإلحصاءات

  
                                                            التنسيق فيما بني الشركاء يف التنمية من أجل زيادة األثر اجلماعي    

                           اء يف تطـوير اإلحـصاءات                                                     شريكا دوليا وإقليميا وثنائيا فريق الشرك        ٢٠                أنشأ أكثر من      -    ٤٤
                                                  ، يف اســتجابة مباشــرة للتوصــيات املنبثقــة عــن      ٢٠١٠                                          يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ يف عــام  

ــام   ــة يف عـ ــداوالت اللجنـ ــيط        ٢٠٠٩                              مـ ــيا واحملـ ــة يف آسـ ــصاءات اإلقليميـ ــوير اإلحـ ــشأن تطـ                                                                  بـ
 (     اهلادئ

  

    سيق                                                                                        ، وذلك لتحـسني اآلثـار اجملتمعـة ملبـادرات بنـاء القـدرات عـن طريـق تعزيـز التنـ             )١٣
 (                                والتآزر والتكامل فيما بني الشركاء

  

١٤( .   
         ة الـيت             سـتراتيجي                                                                         وقد وافقت الشراكة على مواءمة جهودهـا لـدعم حتقيـق األهـداف اال               -    ٤٥

ــة اإلحــصاءات   ــداف اال   .                            وضــعتها جلن ــددت األه ُ                   وُح ــتراتيجي  ــة             س ــك الغاي ــا لتل ــة حتقيق   :                                       ة التالي
                              زيـز دور املكاتـب اإلحـصائية      تع  )  ب (                                                 إبراز ضرورة االستثمار يف جمال تطوير اإلحصاءات؛         ) أ (

                                    حتــديث نظــم املعلومــات اإلحــصائية    )  ج (                                                           الوطنيــة بوصــفها رائــدة الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة؛   
                التـشجيع علـى     )     هــ  (                                                        التنسيق يف وضع جمموعات أساسية مـن املؤشـرات اإلمنائيـة؛        )  د (          للبلدان؛  

             يق التــدريب      تنــس  )  و (                                                                     حتــسني ســجالت البيانــات اإلداريــة واســتخدامها لألغــراض اإلحــصائية؛  
   .                اإلحصائي يف املنطقة

            اإلجنـازات      ٢٠١٣        سـبتمرب   /                                                      واستعرض الشركاء يف اجتماعهم األخري املعقود يف أيلـول         -    ٤٦
                                                                                                  الــيت حتققــت، وســلطوا الــضوء علــى التجــارب الناجحــة يف جمــال التعــاون مــع الــشركاء بــشأن  

           اإلحــصاءات                                                                               التــسجيل املــدين واإلحــصاءات احليويــة، واإلحــصاءات االجتماعيــة والــسكانية و  
               وأشـري إىل أن      .                                                    ة الوطنيـة األوىل للتنميـة املـستدامة مليامنـار                 ستراتيجي                             الزراعية والريفية، ووضع اال   

       أمهيـة    )  أ   : (                                                                                               واحدا أو أكثر من العوامل التاليـة كانـت حمـددة للتعـاون النـاجح يف تلـك احلـاالت                   
                   الـشركاء لتعـديل             اسـتعداد    )  ب (                                                                     اجملال مـن أجـل حتقيـق كـل دولـة مـشاركة لوالياهتـا اإلمنائيـة؛             

      خطـة   (               وجـود منتـدى     )  ج (                                                                 إعادة تفسري الواليات من أجل تيـسري تنـسيق جهـود الـشركاء؛              أو
                                        مما يسمح لكـل شـريك بتحديـد دوره           )                                               إطار عمل للتعاون جرى وضعهما بصورة مشتركة         أو

                                    االهتمـام واملـشاركة مـن جانـب          )     هــ  (                                               وجود قيادة قوية علـى الـصعيد العـاملي؛            )  د (          ومسامهته؛  
   .                                          الربط بني الربامج اإلمنائية يف خمتلف جماالت اإلحصاء  )  و (       املاحنة؛       اجلهات 

  
__________ 

  . ١            انظر احلاشية    )١٣ (  

                 وهـو متـاح يف       .                                      ات يف آسيا ومنطقة البحـر اهلـادئ                                                      تقرير االجتماع األول للشركاء يف تطوير اإلحصاء        :     انظر   )١٤ (  
  .http://www.unescap.org/stat/partnership/1st-stat-dev/Report-of-1st-meeting.pdf  :               العنوان الشبكي
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ــة اإلحــصائية     -       رابعا   ــام اللجن ــسائل املطروحــة أم ــد     :                                                 امل ــا بع ــشراف عــاملي مل                               است
      ٢٠١٥    عام
                                                                                              يشمل التعجيل بأنشطة بناء القدرات إعداد النظم اإلحـصائية الوطنيـة يف منطقـة آسـيا                  -    ٤٧

                           ومـع ذلـك فـإن نـداءات       .                                      مطالب خمتلف املـستعملني يف املـستقبل                                واحمليط اهلادئ من أجل تلبية    
                                                                                                  العاملني يف ميدان التنمية إىل حتسني البيانات واإلحصاءات من أجل تعزيز املـساءلة عـن حتقيـق                 
                                                                                                        النتـائج اإلمنائيـة تــشكل دلـيال علــى أن اجلهـود احلاليـة غــري كافيـة أو ال حتقــق النتـائج بالــسرعة        

                                                                        املستفادة من عملية األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة إىل ضـرورة الـدعوة                               كما تشري الدروس      .        الكافية
                                                                                                         إىل وضع جـدول أعمـال يـدعم االسـتثمارات ويوجههـا حنـو تعزيـز الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة                      

   .                    بطريقة تتسم بالتركيز
           ُ                                                                                     وال ميكـــن أن ُتنفـــذ بالكامـــل خطـــة القيـــاس والرصـــد الطموحـــة الـــيت وضـــعها فريـــق     -    ٤٨

                                                                           يع املستوى الذي أنشأه األمني العام دون حتويل اهلياكل والعمليـات الـيت                                   الشخصيات البارزة الرف  
                                                           وبالنظر إىل ضرورة التعاون على نطاق يتجـاوز األوسـاط            .                                   حتكم حاليا عملية إنتاج اإلحصاءات    

                                                                                                        اإلحصائية التقليدية وإىل ضرورة زيادة االستثمارات، على النحـو املـبني يف الفـرع الثـاين أعـاله،                  
                       ومن الضروري اإلقرار بأن   .                                          لن يتحقق بدون تغيري تصور العامل عن اإلحصاءات               فإن هذا اهلدف   

                                                                                                          اإلحــصاءات مــورد مــن املــوارد الطبيعيــة للتنميــة، وبــأن النظــام اإلحــصائي الــذي يؤديــه وظيفتــه   
                                                                    ومـن الـسبل الفعالـة لتيـسري هـذا التحـول إدراج تطـوير                  .                                      بشكل جيد هو أساس للحكـم الرشـيد       

   .    ٢٠١٥                                 ف األساسية خلطة التنمية ملا بعد عام                      اإلحصاءات كهدف من األهدا
                ُ                                                                            وباعتبار ما سبق ُيدعى أعضاء اللجنة اإلحصائية إىل النظر يف العناصر التاليـة كأسـاس                 -    ٤٩

   :    ٢٠١٥                                                                للعمل اجلماعي يف جمال تطوير اإلحصاءات يف سياق خطة التنمية ملا بعد عام 
                       عوة بـصورة مـشتركة                                                                    الفرص والنـهج املتاحـة ألعـضاء اللجنـة اإلحـصائية للـد               ) أ (  

                 هدفا يف حد ذاته؛                                                    على الصعيدين الوطين والدويل إىل اعتبار تطوير اإلحصاءات
                                                                              النهج املتبعة يف تطوير أساليب القيـاس واملنـهجيات وحتديـد خطـوط األسـاس               ) ب (  

                                                         ورصد التقدم احملرز حنو حتقيق فعالية النظم اإلحصائية الوطنية؛
                                                حــصائية كــي تــضطلع بــدور قيــادي يف إقامــة                                      الفــرص املتاحــة أمــام اللجنــة اإل    ) ج (  

                                                                                                         شـــراكة عامليـــة جديـــدة معنيـــة ببيانـــات التنميـــة، وإقامـــة عالقـــات مـــع مـــستخدمي ومقـــدمي 
                                                                                                اإلحصاءات من بني منظمات القطـاعني العـام واخلـاص، وذلـك هبـدف وضـع مبـادئ ومدونـة                    

                 ة جديـدة مـن                                                                                        لقواعد السلوك للجهات الرمسية وغري الرمسية املقدمة للبيانـات، أو وضـع جمموعـ             
   .                              املبادئ األساسية لبيانات التنمية



E/CN.3/2014/15  
 

13-62633 17/20 
 

       املرفق
                      يف آسيا واحمليط اهلادئ  ات                  أنشطة تطوير اإلحصاء    

                                                                                     يقدم اجلدول التايل حملة عامة عن أنشطة تطوير اإلحصاء يف آسيا واحمليط اهلـادئ ذات                 
                 صاءات التابعـة                    ة للجنـة اإلحـ            ستراتيجي                                                         الصلة بتنفيذ الربامج اهلادفة إىل تيسري حتقيق األهداف اال        

                                             للجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
    

                             األنشطة البارزة املنفذة مؤخرا       احلوكمة                      إطار األنشطة اإلقليمية      اجملال

ــصاءات                             اإلحــــــــــــــــ
                   الزراعية والريفية

                                  ة العامليـــــــــة لتحـــــــــسني                  ســـــــــتراتيجي  اال  -   ١
                           اإلحصاءات الزراعية والريفية

            يا واحملـــيط                                   خطـــة العمـــل اإلقليميـــة آلســـ   -   ٢
                                             اهلادئ اهلادفة إىل حتسني اإلحصاءات الزراعيـة       
                                                          والريفية الـيت أقرهتـا جلنـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ             

         أكتـوبر   /                                  لإلحصاءات الزراعية يف تشرين األول    
ــة      ٢٠١٢ ــة للجنــ ــة اإلحــــصاءات التابعــ                                                وجلنــ

                                                االقتصادية واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ        
                         املتخــــذ يف كــــانون   ٦ / ٣           مبوجــــب مقررهــــا

      ٢٠١٢      ديسمرب  /  ول  األ

ــة   ــالس التنفيذيـــــ                                اجملـــــ
                            واللجـــــان التوجيهيـــــة 

                     العاملية واإلقليمية

                       عقــــد االجتمــــاع الثــــاين للجنــــة  -
ــشرين ــة يف تـ ــة اإلقليميـ                           التوجيهيـ

      ٢٠١٣      نوفمرب  /     الثاين
                            بدء أنشطة التدريب اإلقليميـة يف  -

                       اإلحــصاءات الزراعيــة الــيت     جمــال
                         ينظمها املعهـد اإلحـصائي آلسـيا

      ٢٠١٣      عام              واحمليط اهلادئ يف

                    إحـصاءات التـسجيل   
                   املــدين واإلحــصاءات 

        احليوية

ــة اال  -   ١ ــتراتيجي         اخلط ــة لتحــسني            س                       ة اإلقليمي
                                               إحــــصاءات التــــسجيل املــــدين واإلحــــصاءات 
ــة يف آســيا واحملــيط اهلــادئ الــيت أُقــرت                                      ُ                     احليوي

  ة                        املتخـذ خـالل الـدور     ١٥ /  ٦٩            مبوجب القـرار
                                                       الثالثـــة للجنـــة اإلحـــصاءات التابعـــة للجنـــة يف  

     ٢٠١٢      ديسمرب  /         كانون األول

                                            اإلجــراءات احليويــة املتعلقــة باإلحــصاءات - ٢
                                                       يف منطقة احمليط اهلـادئ الـيت أقرهتـا جلنـة ممثلـي             
                                                 احلكومـــات واإلدارات التابعـــة ألمانـــة مجاعـــة  

      ٢٠١٠      نوفمرب  /                        احمليط اهلادئ يف تشرين الثاين

                              الفريـــــــق التـــــــوجيهي 
                      ليمــي املكــون مــن     اإلق

ــي ــة   ١٩    ممثلـــ              حكومـــ
                              مــــــــــن قطاعــــــــــات (

ــصحة   ــصاء والـــ                          اإلحـــ
  )                          والتــــــسجيل املــــــدين

ــشركاء   ٧ و ــثلني للـ                       ممـ
       اإلمنائيني

ــة  ــة التوجيهيـــــ                                اللجنـــــ
                   لإلحصاءات يف منطقة   
ــة                            احملــيط اهلــادئ املكون
ــي ســــــت   ــن ممثلــــ                               مــــ
ــة                            حكومــــــات وأربعــــ

              شركاء إمنائيني

                    الرفيـع املـستوى بـشأن       االجتماع  -
                   حتــــسني إحــــصاءات التــــسجيل

                      ملــدين واإلحــصاءات احليويــة يف ا
                         آســيا واحملــيط اهلــادئ املعقــود يف

      ٢٠١٢      ديسمرب  /          كانون األول
                             إنشاء الفريـق التـوجيهي اإلقليمـي  -

    ٢٠١٣       أكتوبر  /            يف تشرين األول
ــق  - ــاع األول للفريــــــــ                    االجتمــــــــ

ــود يف ــي املعقـ ــوجيهي اإلقليمـ                          التـ
      ٢٠١٣      ديسمرب  /          كانون األول

ــوزاري  - ــاع الـــ ــُيعقد االجتمـــ  ُ                    ســـ
ــني  ــشترك ب ــشأن              امل ــات ب               احلكوم

                   حتــــسني إحــــصاءات التــــسجيل
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                       املــدين واإلحــصاءات احليويــة يف
    ٢٠١٤          نــــوفمرب  /                   تــــشرين الثــــاين

                             للنظر يف إقرار إطار عمل إقليمي
ــة اال  ــل اخلطـــ ــتراتيجي                         لتفعيـــ  ة             ســـ

          اإلقليمية
ــصاءات                             اإلحــــــــــــــــ

           االقتصادية
                                            اجملموعــــة األساســــية مــــن اإلحــــصاءات    -   ١

                                                    االقتــصادية املقــرر اســتخدامها كإطــار ودليــل     
                                                   لتطوير النظم اإلحصائية الوطنية اليت أقرهتا جلنة        
ــصادية   ــة االقتــــ ــة للجنــــ                                                           اإلحــــــصاءات التابعــــ
                                                واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ مبوجـــب 

        ديـسمرب   /                            املتخـذ يف كـانون األول       ٥ / ٢        مقررها  
                                         ، وأقرهتا اللجنة االقتصادية واالجتماعية         ٢٠١٠

   ١٠ /  ٦٧                              آلسيا واحمليط اهلادئ مبوجب قرارها 

                                       الربنــامج اإلقليمــي لتحــسني اإلحــصاءات   -   ٢
                                                االقتصادية يف منطقة آسيا واحمليط اهلادي الـذي        

   ٦ / ٢                              أقرتــه جلنــة اإلحــصاءات مبوجــب مقررهــا
      ٢٠١٠      ديسمرب  /                  املتخذ يف كانون األول

                              الفريـــــــق التـــــــوجيهي 
                             املكـــــون مـــــن ممثلـــــي 

ــة    ٢٣ ــة وثالثــ                      حكومــ
   ني           شركاء إمنائي

                           إعــادة تــشكيل الفريــق التــوجيهي  -
     ٢٠١٣      أغسطس  /    يف آب

                     االجتمــــــاع الثالــــــث للفريــــــق  -
ــشرين ــود يف تــ ــوجيهي املعقــ                        التــ

      ٢٠١٣       أكتوبر  /    األول

ــة      -   ١                  اإلحصاءات البيئية ــرر جلن ــصلة يف مق ــة ذات ال ــرد الوالي                                              ت
ــصاءات  ــانون األول   ( ٧ / ٣             اإلحــ ــسمرب  /              كــ           ديــ

                                   وقد الحظـت جلنـة اإلحـصاءات أن           ).     ٢٠١٢
ــة ا ــم              اجملموعـ ــار األمـ ــواردة يف إطـ ــية الـ                                          ألساسـ

                                              املتحدة املنقح لتطوير اإلحصاءات البيئية ميكـن     
                    ة إقليميــة ملنطقــة            اســتراتيجي                   اســتخدامها لوضــع 

ــسني ــل حتــ ــن أجــ ــادئ مــ ــيط اهلــ ــيا واحملــ                            آســ
                  اإلحصاءات البيئية

                         حتــــت إشــــراف جلنــــة 
                اإلحصاءات حاليا

                 فريــــق اخلــــرباء املعــــين          اجتمــــاع  -
                       بإحــــصاءات البيئــــة يف كــــانون

      ٢٠١٣      ديسمرب  / ل   األو

ــصاءات                             اإلحــــــــــــــــ
          اجلنسانية

ــة      ــار وجمموعـ ــع إطـ ــى وضـ ــل علـ ــري العمـ                                                     جيـ
ــرات   ــية مــــــن اإلحــــــصاءات واملؤشــــ                                                      أساســــ

                                        وســــيتم وضــــع برنــــامج إقليمــــي   .             اجلنــــسانية
                                  لإلحصاءات اجلنسانية يف الوقت املناسب

ــل   ــد هيكــــــ                              ال يوجــــــ
                  حوكمة رمسي، وجتري   
                          املشاورات مـع البلـدان     
                           والــــشركاء اإلمنــــائيني   
  ل                         واخلــــرباء مــــن خــــال

                            عقد دورة تشاورية ملا قبل حلقـة  -
ــشرين األول  ــوبر /                       العمــل يف ت         أكت

               بــــــشأن وضــــــع إطــــــار    ٢٠١٣
                وجمموعـــــــــة أساســـــــــية مـــــــــن
                 اإلحــــــــــصاءات واملؤشــــــــــرات
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                          عقــــــد االجتماعــــــات 
              وحلقات العمل

                     اجلنــــــسانية يف آســــــيا واحملــــــيط
                           اهلـادئ، مبــشاركة الفريـق العامــل
                         املعين باإلحـصاءات اجلنـسانية يف

          ليمية آلسيا                        إطار آلية التنسيق اإلق   
            واحمليط اهلادئ

                            عقد حلقة عمل تـشاورية إقليميـة  -
                          لوضع إطار وجمموعة أساسية مـن
                          اإلحصاءات واملؤشرات اجلنسانية
                          يف آسيا واحمليط اهلادئ يف تـشرين

      ٢٠١٣      نوفمرب  /     الثاين
ــنظم   ــديث الــــــ                             حتــــــ

          اإلحصائية
ــة   ــرر جلنـــ ــة ذات الـــــصلة يف مقـــ ــرد الواليـــ                                                           تـــ

  رب          ديـــــسم /               كـــــانون األول   ( ٥ / ٣              اإلحـــــصاءات 
       هيئـة    )  أ   : (                          الذي أنشأت اللجنة مبوجبه     )     ٢٠١٢

ــستوى؛             اســتراتيجي ــة امل ــن    )  ب (                     ة رفيع              شــبكة م
      ُ                                              اخلرباء ُتعـىن بالتوعيـة وبنـاء القـدرات، ال سـيما       
                                                  فيما يتعلق باملفاهيم واألساليب واملعايري، لـدعم       

                      جهود التحديث الوطنية

ــة استـــــــــشارية                                  هيئـــــــ
               ة مــن ســبعة          اســتراتيجي

                       أعضاء لتحديث إنتـاج    
             ت وخـدماهتا         اإلحصاءا

                             يف آســــــــيا واحملــــــــيط 
      اهلادئ

                           إدارة نظــم املعلومــات اإلحــصائية  -
) MSIS 2013(   -ــق ــا فريـ               اجتماعـ

ــاريس ــودان يف بـــ ــرباء املعقـــ                       اخلـــ
ــن ــرة مــ ــالل الفتــ ــانكوك خــ                      وبــ

    ٢٠١٣      أبريل  /       نيسان  ٢٥   إىل    ٢٣
ــة  - ــاع األول للهيئـــــــــ                    االجتمـــــــــ

        ة املعقـود          سـتراتيجي              االستشارية اال 
     ٢٠١٣      نوفمرب  /             يف تشرين الثاين

                           إدارة نظم املعلومـات اإلحـصائية  -
) MSIS 2014(   -اجتمـــاع فريـــق             

                     اخلــــــرباء املعقــــــود يف دبلــــــن يف
     ٢٠١٤      أبريل  /     نيسان

ــق العامــل املعــين  - ــدء عمــل الفري                           ب
                              بنظــام تبــادل البيانــات والبيانــات
                        الفوقيــــة اإلحــــصائية يف كــــانون

         للتــشجيع    ٢٠١٣        ديــسمرب  /    األول
                      علـــى اســــتخدام النظـــام ضــــمن

ــصائية ال  ــنظم اإلحــ ــة يف                          الــ        وطنيــ
                              املنطقة، وبناء القـدرات اإلقليميـة

            على تطبيقه
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ــصاءات                             اإلحــــــــــــــــ
                                  الـــــــــــــــــــــــــسكانية 

            واالجتماعية

                                                اجملموعة األساسـية مـن اإلحـصاءات الـسكانية         
                                                 واالجتماعية املقرر اسـتخدامها كإطـار ودليـل        

          الـــيت  -                                              لتطـــوير الـــنظم اإلحـــصائية الوطنيـــة   
ــا    ــالل دورهتـ ــصاءات خـ ــة اإلحـ ــدهتا جلنـ                                                 اعتمـ

  ،     ٢٠١٢           ديـــــسمرب  /      األول                         الثالثـــــة يف كـــــانون
                                                 واللجنة اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا       

    ١٦ /  ٦٩                          واحمليط اهلادئ مبوجب قراراها 

                          الفريــــق االستــــشاري   
                             الــــتقين املكــــون مــــن   

ــي ــة   ١١    ممثلـــ              حكومـــ
                   ومخسة شركاء إمنائيني

                     االجتمـــــــاع الرابـــــــع للفريـــــــق  -
ــ ــشاري الــ ــود يف                   االستــ             تقين املعقــ
ــاين  ــشرين الثــ ــوفمرب  /                    تــ     ٢٠١٣          نــ

                          إلنـــشاء برنـــامج إقليمـــي لتطـــوير
                 اإلحــــــــــــصاءات الــــــــــــسكانية

             واالجتماعية

                             بدء االستعراضات الوطنية لتقييم  -
              القـــــــــــــــدرات واألصـــــــــــــــول
 /                              واالحتياجــات يف تــشرين الثــاين

     ٢٠١٣      نوفمرب 
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