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          اإلحصائية     لجنة   ال
   ن      األربعو و  ة   مس ا         الدورة اخل

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

                        بناء القدرات اإلحصائية  :           بنود للعلم
                    أجــل التنميــة يف                                                          تقريــر البنــك الــدويل والــشراكة يف جمــال اإلحــصاء مــن   

                       بشأن التنمية اإلحصائية                     القرن احلادي والعشرين
            األمني العام         مذكرة من     

                                      ، يتـشرف األمـني العـام بإحالـة            ٢٣٥ /    ٢٠١٣                         االقتـصادي واالجتمـاعي             اجمللـس         ملقرر        وفقا     
                                                                                                        التقريــر املرحلــي للبنــك الــدويل والــشراكة يف جمــال اإلحــصاء مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي   

               نظـر املنتـدى        قـد   و  .                                                                         عن اجلهـود الراميـة إىل وضـع خطـة عمـل بـشأن التنميـة اإلحـصائية                     والعشرين  
ُ                                                 فعالية املعونة، الذي ُعقد يف بوسـان، مجهوريـة كوريـا، يف الفتـرة مـن            املعين ب                      الرفيع املستوى الرابع                       

ــاين   ٢٩ ــشرين الث ــوفمرب إىل  /                  ت ــانون األول ١           ن ــسمرب  /              ك ــل لإلحــصاءات       ٢٠١١        دي ــامج عم                                 يف برن
                            العمل علـى إجيـاد سـبل                 القرار؛ و    ع   ن ص          يف عملية         كليا                              ت األهداف إدماج اإلحصاءات         وكان  .      وأقره

                وتـستند خطـة      .                                                            إلحصاءات؛ وزيـادة املـوارد املخصـصة للـنظم اإلحـصائية                                مفتوحة للحصول على ا   
         خطة عمل               الذي حققته         نجاح    ال                                            املعروفة خبطة عمل بوسان لإلحصاءات، إىل                   شاملة هذه،          العمل ال 

                   خطة عمل بوسان         أهداف       تحقيق   ل و  .                    اللجنة اإلحصائية                  ليت حظيت بتأييد   ا                   مراكش لإلحصاءات، و  
         ُ                                                       لتعزيز الُنظم اإلحصائية الوطنية يف البلدان النامية وزيـادة                 ضرورية         خطوات                      حتدد هذه اخلطة مخس     

                                                        خطـة العمـل زمخـا مبكـرا للجهـود الراميـة إىل                      وتقـدم     .             يف التنميـة           الشركاء         من      قدم                 فعالية الدعم امل  
  يف           لألهـداف                          تحسني خطـوط األسـاس     ل          ، وخباصة       ٢٠١٥                             تنمية لعملية ما بعد عام                     حتسني بيانات ال  
                                                                 واللجنـة مـدعوة إىل مالحظـة التقـدم احملـرز يف تنفيـذ                ،    ٢٠١٦         ينـاير    /              كانون الثـاين                  موعد مبكر هو    

     .                         خطة عمل بوسان منذ إقرارها
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                                                                             تقريــر البنــك الــدويل والــشراكة يف جمــال اإلحــصاء مــن أجــل التنميــة يف       
                         بشأن التنمية اإلحصائية          ي والعشرين          القرن احلاد

  
       مقدمة  -    أوال   

                                                     فعاليـة املعونـة، املعقـود يف بوسـان، مجهوريـة                    املعـين ب                                         يف املنتدى الرفيع املـستوى الرابـع          -   ١
        ، أكــد     ٢٠١١        ديــسمرب  /              كــانون األول ١           نــوفمرب إىل  /                 تــشرين الثــاين  ٢٩                         كوريــا، يف الفتــرة مــن 

                                                      ان الناميـة والبلـدان املتقدمـة النمـو مـن جديـد                                                           رؤساء الدول والـوزراء وغريهـم مـن ممثلـي البلـد       
          للنتــائج       أطــر                        أشــاروا إىل احلاجــة إىل    ،        بــذلك              لــدى قيــامهم و  .                    التنميــة الدوليــة         فعاليــة             التــزامهم ب

     مـن          معقـول                   تـستند إىل عـدد    و                                                        وحتت قيادة البلدان وتنفـذ علـى مـستوى كـل بلـد            شفافة      تكون  
   .                       مؤشرات النواتج والنتائج

ــة     -   ٢ ــداف العام ــا لأله ــة يف                             ودعم ــن               املتمثل ــد م ــق مزي ــساءلة و                      حتقي ــشفافية وامل ــائج   ال                        ال         نت
                                          لإلحـصاءات، وهـي خطـة عمـل بوسـان                   شـاملة                           املنتـدى خطـة عمـل                      عرضـت علـى              ستدامة،    امل

ــا  ــسهم يف إدخــال       ،                     لإلحــصاءات، وأقره ــة ُت ــرح اخلطــة مخــسة جمــاالت عمــل ذات أولوي                                      ُ                                   وتقت
                           مـن املقـرر أن تقتـرن          كـان           ويف كل حالة  .           اإلحصائية  ات                                 حتسينات كبرية ومستدامة على القدر   

   .                                                         برامج العمل مبؤشرات لرصد التقدم احملرز وقياس النتائج املتحققة
                                                    خطة عمل مـراكش لإلحـصاءات الـيت كانـت هتـدف                                               كما هو الشأن بالنسبة لسابقتها     و  -   ٣

ــة،     ــة لأللفي ــة ومشــول مؤشــرات األهــداف اإلمنائي                                ســلمت خطــة عمــل بوســان                                                                    إىل حتــسني نوعي
              ن والوكـاالت    و                                         لبلدان النامية وشركاء التنمية الثنائي                           دوار اليت تضطلع هبا ا      األ       تكامل    ب         لإلحصاءات

            ورأت أن    ،                ميـة القـدرات    ن       إزاء ت                           علـى نطـاق املنظومـة                                             وشـجعت علـى اختـاذ هنـج منـسق             .        الدولية
                                  كون أكثــر فعاليــة مــن اجلهــود   ت                                             تراتيجيات التنميــة اإلحــصائية للبلــدان ســ    ســ                        مواءمــة املعونــة مــع ا

             ومـن شـأن      .             اجلهات املاحنة                  بدأ مببادرة من                                      ية القدرات ومجع البيانات اليت ت                          املخصصة املبذولة لتنم  
                                                                                                           إدخال حتـسينات علـى الـنظم اإلحـصائية القطريـة أن يزيـد مـن حتـسني اإلحـصاءات الدوليـة، يف                       
                                                                                                       حني أن إقامة نظام دويل أكثر فعالية سيوفر مشورة أكثر اتساقا ودعما أفـضل لألنـشطة املبذولـة                  

   :                           ذات األولوية خلطة عمل بوسان ة                      وفيما يلي اجملاالت اخلمس .                على الصعيد الوطين
                                                                         تعزيز االستراتيجيات اإلحصائية الوطنيـة واإلقليميـة وإعـادة توجيـه             :  ١        اإلجراء     ) أ (   

                      األولويـات اإلمنائيـة           عـىن ب        ُ                  ُ         حتسني الُنظم اإلحـصائية الـيت تُ           على             بشكل خاص                مع التشديد            تركيزها  
      علــى                                             هــو زيــادة القــدرة الداخليــة للبلــدان             مــن ذلــك                   واهلــدف الرئيــسي   .                        علــى الــصعيد القطــري

        راعـي                          االسـتراتيجيات كيمـا ت            حتـديث             وينبغـي     .        توقعـة                                           الستجابة لالحتياجـات املـستجدة وغـري امل        ا
  يف                                 علــى املــستويني الــدويل واحمللــي                                 دمــج أنــشطة مجــع البيانــات     مــع                             التحــديات والفــرص اجلديــدة 

             الوقت ذاته؛
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                         ها مبـا يتـيح اطـالع                ونـشر      هـا                   البيانـات وتوثيق                     معـايري حلفـظ          طبيق ت  :  ٢        اإلجراء     ) ب (   
              لى اإلحصاءات؛          مجهور أكرب ع

                                                                  وضع برامج من أجل زيادة املعارف واملهارات الالزمـة السـتخدام             :  ٣        اإلجراء     ) ج (   
                                                                                               اإلحصاءات على حنو فعال ألغراض التخطيط والتحليل والرصد والتقييم ومن مث زيادة الـشفافية              

                                        لى اإلحصاءات على الصعيدين الوطين والدويل؛ ع   ول  ص  احل        إمكانية                واملساءلة، وحتسني 
                                            تعهـد تلـك األدوات مـن أجـل تتبـع                                 أدوات لرصد النتائج و          إعداد    :  ٤        اإلجراء     ) د (   

ــة    ــؤمترات القم ــع م ــائج مجي ــة                                  نت ــديات           العاملي ــستوى             واملنت ــة امل ــدقيق     .                    الرفيع ــب الرصــد ال                             ويتطل
ــة الت ــادرات العاملي ــة                                     بــني املنظمــات اإلحــصائية الوطنيــ       عــاون                         للمب            أن تعتــرف          وينبغــي   .             ة والدولي

                    املـساعدة التقنيـة          تـوفري                 مبـا يف ذلـك    ،                                                     لوثائق اخلتامية حتديدا بضرورة تنمية القدرات اإلحصائية    ا
                       والتدريب والدعم املايل؛

                                                         أن يكــون متويــل املعلومــات اإلحــصائية قويــا وأن تعكــس        ضــمان   :  ٥         اإلجــراء    )  هـ (   
   .                           اجلديدة يف جمال متويل التنمية       ُ                                  أدوات وُنهج التمويل الطرائق واجلهات الفاعلة

                                                                                    وقد لوحظت علـى نطـاق واسـع التحـسينات الـيت حتققـت يف اإلحـصاءات الرمسيـة يف                -   ٤
                                                                ومع ذلك، كانت خطة عمل بوسان هي أول خطة عمـل إحـصائية              .                      إطار خطة عمل مراكش   

ــد عــاملي صــريح   حت ــسياسية                  علــى أرفــع ا                              ظــى بتأيي            اإلحــصائية                    وكانــت القــدرات    .                      ملــستويات ال
             وعلــى هــذا   .                                    علــى املــستويني الــتقين والــسياسي        عقــدت                        خــالل املناقــشات الــيت         ثابتــا    عا       موضــو
                                         تعــبريا عــن الثقــة يف قــدرة اجملتمــع                                      تأييــد خطــة عمــل بوســان بوصــفه                    ميكــن النظــر إىل  ،       النحــو

   .           يف املستقبل ا                                     اإلحصائي الدويل على كفالة استمرار تقدمه
                                        واألربعني للجنة اإلحصائية، املعقـودة                                                     وكانت املناقشات اليت أجريت يف الدورة الثالثة        -   ٥

                                           بـشأن حمتويـات خطـة عمـل بوسـان               ٢٠١٢        مـارس    /       آذار  ٢           فرباير إىل    /       شباط   ٢٨               يف الفترة من    
            اللجنـة        يـدت         وقـد أ    .                                                    السياسي الرفيع املستوى الذي حتقـق يف بوسـان              تأييد                     وأولوياهتا، مكملة لل  

                 اخلطـوات اخلمـس        و   ات                                     أهداف خطة عمل بوسـان لإلحـصاء          ١١٣ /  ٤٣                     اإلحصائية يف مقررها    
                                                                                             الالزم اختاذها لتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية يف البلدان النامية، وحثـت علـى أن تكـون خطـة       

           مـن خـالل                                                                                    وحثت اجملتمـع العـاملي علـى تقـدمي دعـم مـستمر للتنفيـذ التـام للخطـة               ،             التنفيذ مرنة 
           دم احملـرز                                                              ورحبت اللجنة أيضا بالفرصـة املتاحـة السـتعراض التقـ            .                          اعتماد هنج منسق وتشاوري   

   .    ٢٠١٤        يف عام                      خطة عمل بوسان يف دورهتا        يف تنفيذ 
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              حالة التنفيذ  -      ثانيا   
                                                              اإلجراءات األولية الواجب اختاذها بعد إقرار اللجنة خلطة عمل بوسان    

                                                                                         جرى التسليم بأن تنفيذ خطة عمل بوسان سـيتطلب جهـودا واسـتثمارات كـبرية مـن                   -   ٦
          وسيـستند    .                                              مع اضطالع البلدان النامية بدور قيـادي        ، ة                                        قبل مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال التنمي      

                     امللكيـة والتنـسيق      :            املعونـة                                  مع إعالن باريس بشأن فعالية      ة   تسق  امل  -       شتركة    امل      بادئ    امل             التنفيذ إىل   
  -                                            اليت جرى التأكيد عليها مـن جديـد يف بوسـان                                 يق النتائج واملسؤولية املشتركة              واملواءمة وحتق 

                                                     وستـسلم خطـوات التنفيـذ بـأن الـدول اهلـشة              .                       لفعالـة والتعاونيـة        ُ                          واليت ُتشكل األساس للتنميـة ا     
          ورمبـا    ،                                                            ُ                                           والدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة هلـا احتياجـات خاصـة وأهنـا قـد تتطلـب ُنهجـا خمتلفـة                      

ــة ــاء مؤســساهتا   ،        تدرجيي ــدراهتا وبن ــة ق ــد       .                                        لتنمي ــوع املتزاي ــضا أن يعكــس التن ــذ أي ــد للتنفي                                                           وال ب
   .                       ومصادر املشورة التقنية ،               وتبادل املعرفة ،   ملايل                              للشراكة اإلمنائية من حيث الدعم ا

   :                                            وسيلزم الوفاء باملعايري التالية من أجل التنفيذ  -   ٧
                                                                                    وجود دعم دويل واسع النطـاق وحتديـد وكالـة أو شـراكة أو مؤسـسة رائـدة                     ) أ (  

                                الستراتيجيات التنفيذ الوطنية؛          داخل البلد            دعم القيادة  ل
                 باعتبـار ذلـك      )                               وليس إقامة بريوقراطيات دولية    (      لبلد       ية ل     داخل  ال                تنمية القدرات      ) ب (  

                    التركيز الرئيسي؛   حمور
                                                أن تكون النتائج حمددة وقابلة للرصد وحمددة زمنيا؛   ) ج (  
ــة  ”                 يكــون التنفيــذ    أن    ) د (                                ويعتمــد علــى الــشراكات   “                             قليــل اخلــضوع للبريوقراطي

   .                         والوكاالت واملؤسسات القائمة
                                                نفيـذ وفقـا لالسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير                                                  وعلى الصعيد القطري، ستتقرر أوليـات الت        -   ٨

ُ                                                         أما على الُصعد اإلقليمية، فـسيتم مواءمـة أوليـات التنفيـذ              .                                   اإلحصاء وخطط التنفيذ املرتبطة هبا               
                                                                                                مع اإلجراءات اخلمسة الواردة يف خطة عمل بوسان، مع التركيز على حفـظ ونـشر البيانـات،                 

                                      وتعزيــز املهــارات الالزمــة لــدعم   ،   اتر                       حــصاءات عاليــة التــو  اإل      ُ                           وجتريــب ُنهــج ابتكاريــة يف مجــع  
                                                       املواضـيعية الـيت ال تـزال متـول متـويال ناقـصا،              /                                                 استخدام اإلحصاءات ودعـم املبـادرات القطاعيـة       

         وســتركز   .   ُ                                وُنظــم تــسجيل األحــوال املدنيــة ،    ٢٠٠٨                                                مثــل تنفيــذ نظــام احلــسابات القوميــة لعــام 
       حجـم                           ليت تكـون فيهـا وفـورات                              اإلقليمي والدويل على اجملاالت ا              على الصعيدين                  أنشطة التنفيذ   

                                                    وسيكون اهلدف هو البناء علـى املؤسـسات واألدوات           .            لصاحل العام           من أجل ا         إلجراء   ل      تربير     أو
   .                                                       القائمة واالستفادة منها وتفادي اإلضافة إىل التكاليف العامة
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                                                                ، الذي حثت فيه اللجنة علـى أن تكـون خطـة التنفيـذ مرنـة،           ١١٣ /  ٤٣              وعمال باملقرر     -   ٩
ــاة ال  ــع مراع ــات اإلحــصائية                    م ــة واألولوي ــدرات اإلمنائي ــد، و          اخلاصــة ب                                           ق ــا                كــل بل ــضطلع هب    ُ              أن ُي

                                                                                                     مع الوكـاالت الدوليـة والـشركاء يف التنميـة، ال حتـدد خارطـة طريـق التنفيـذ جمموعـة                         عاون    بالت
                                                                           حتـدد وكالـة بوصـفها مـسؤولة دون غريهـا عـن تنفيـذ إجـراء                   ال                              أنشطة واسعة النطاق مسبقا و    

                                              مـع إدراج األولويـات اجلديـدة حيثمـا           “             هنجا متجـددا   ”            ق التنفيذ                        بل اتبعت خارطة طري     .      بعينة
                               خارطــة الطريــق كلمــا تغــريت         تنقــيح         وســيتم   . ُ                                                   ُيطلــب ذلــك وعنــدما يتــوافر هلــا النــضج الكــايف

                             وكلمــا أصــبحت الــربامج    ،                                                               األولويــات، وكلمــا ظهــرت منــهجيات وتكنولوجيــات جديــدة     
   .         م اإلحصائي                                                  الناجحة معممة تعميما كامال يف العمليات اليومية للنظا

   :                               خذت خطوات التنفيذ املبكر التالية                                  ُ وبعد إجراء جمموعة مشاورات أولية، اُت  -    ١٠
                                اإلحـصاء وتنفيـذها باعتبـار               تطـوير                                         التركيز على االستراتيجيات الوطنية ل         عيد   أ   ) أ (  

                                فوضـــعت املبـــادئ التوجيهيـــة   .                               مـــن خطـــة عمـــل بوســـان ١                                     ذلـــك أولويـــة يف إطـــار اإلجـــراء 
ــسينات  ــتراتيج-             للتحـ ــة الـــيت              االسـ ــداد خطـــط                        يات الوطنيـ ــة، وإعـ ــر انتقائيـ        حتـــسني                                                 هـــي أكثـ

                                                                              يف صيغتها النهائية بقيادة الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجـل التنميـة              -                 وقابلة للتحقيق          واقعية
                                       ألولويــات القطاعيــة، مثــل إحــصاءات           إدمــاج ا                ومــن الــضروري   .                             يف القــرن احلــادي والعــشرين

ــسانية   ــصاءات اجلنـ ــة واإلحـ ــت  ،                                     الزراعـ ــمن االسـ ــستكملة                   ضـ ــة املـ ــيت                                  راتيجيات الوطنيـ ــق        الـ         تتفـ
                                                     وتـوفر املبـادئ التوجيهيـة اجلديـدة اقتراحـات            .                                                    االحتياجـات القطريـة والقـدرة علـى التنفيـذ            مع

ــشبكي املخــصص          ــع ال ــى املوق ــا عل ــا، وميكــن االطــالع عليه ــك اجملــاالت وغريه                                                                                               حمــددة يف تل
 (http://nsdsguidelines.paris21.org)؛   

        مـن    ٢                                          تنفيذ مبادرات البيانات املفتوحة اإلجراء         على          لبلدان   ا        مساعدة        دعمت     ) ب (  
                                               وأعد البنـك الـدويل إطـارا يـدعم نقـل             .                                                  خطة عمل بوسان بزيادة إتاحة اإلحصاءات للجمهور      

              تــه الــشبكة                                                                                               مبــادرة البيانــات املفتوحــة إىل البلــدان الناميــة، وذلــك بنــاء علــى مــا ســبق أن حقق   
                            وكجــزء مــن هــذا اإلطــار،   .                     ُ  َّ        وبرنــامج البيانــات املُعجَّــل ،                                      الدوليــة الستقــصاءات األســر املعيــشية

   ،                  والبنــك الــدويل ،                              ومعهــد البيانــات املفتوحــة ،                                               قامــت شــراكة تــضم مؤســسة املعــارف املفتوحــة
                                                                                                    بوضــع أداة لتقــيم االســتعداد يف جمــال البيانــات املفتوحــة مــن أجــل االضــطالع بتقيــيم عملــي     

                                           لتقيــيم مبــادرة للبيانــات املفتوحــة -                           أو حــىت وكالــة منفــردة -                              نحــى الســتعداد حكومــة مــا    امل
  )                  االحتـاد الروسـي    (             أوبالسـت     ،                                        ضطلع بتجـارب أوليـة يف أوليانوفـسك         وا  .                   وتصميمها وتنفيذها 
ــودا ــوا وبربـ ــيِّ  .                         ويف أنتيغـ ــة   ُ   ِّ    وُتقـ ــاد التاليـ ــا لألبعـ ــتعداد وفقـ ــذه األدوات االسـ ــادة  ‘ ١ ’  :                                                           م هـ              القيـ

             البيانــات  ‘ ٤ ’                      اهلياكــل املؤســسية؛  ‘ ٣ ’                   اإلطــار القــانوين؛  /                           إطــار الــسياسة العامــة ‘ ٢ ’            الــسياسية؛ 
ــة   ‘ ٦ ’                                                 الطلــب علــى البيانــات وإشــراك املــواطنني؛    ‘ ٥ ’                  داخــل احلكومــات؛  ــُنظم اإليكولوجي   ُ                   ال
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                والعمـل آخـذ      .                            لتكنولوجيـا املعلومـات      ية         كل األساس  ا      اهلي  ‘ ٨ ’             التمويل؛    ‘ ٧ ’                    للبيانات املفتوحة؛   
                                                            ن مخسة إىل سبعة بلدان يف السنة على مدى السنوات الثالث القادمة؛                 يف التوسع لتغطية م

                                                                  إقامة شراكات جديدة مبوجب خطة عمـل بوسـان، أنـشأ البنـك                       عمال على    و   ) ج (   
                                                     برناجميـا متعـدد اجلهـات املاحنـة لـدعم بنـاء                                                                 الدويل وحكومة االحتاد الروسي صـندوقا اسـتئمانيا         

                     وهــو صــندوق يتــسم   .                             ة ورابطــة الــدول املــستقلة                                                القــدرات اإلحــصائية يف بلــدان أوروبــا الــشرقي
                               وبـرامج بنـاء القـدرات        ،                     ن انفتاح البيانـات     ُ   ِّ   وُيحسِّ  ،                                           مبرونة كبرية وميول الربامج اإلقليمية اجلارية     

                اخلاصة بكل بلد؛
                                                                                   شـراكة جديـدة هامـة أخـرى وهـي مبـادرة األدلـة والبيانـات املتعلقـة                        نشأت   و   ) د (   

                                                             يئـة األمـم املتحـدة للمـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                                             باملساواة بني اجلنسني، اليت أطلقتـها ه   
                                                             شــعبة اإلحــصاءات لوضــع وحتــسني مؤشــرات جنــسانية مقارنــة    )/                               هيئــة األمــم املتحــدة للمــرأة (

        وتقـوم     ). E/CN.3/2014/18         انظـر    (             واألصـول     ،                        ومباشرة األعمال احلرة    ،           والعمالة  ،             بشأن التعليم 
ُ                             هيئة األمم املتحدة للمرأة وُشعبة اإلحصاءات، بتعاون                           مثـل البنـك      ،                       مـع شـركاء رئيـسيني           وثيق                           

                                                                                                          الـــدويل ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي واللجـــان اإلقليميـــة وغريهـــا مـــن   
     لـى     ُ                                                       الُنظم اإلحصائية الوطنية بوضع خطوات تنفيذ حمددة تـشتمل ع    ي                       املؤسسات اإلقليمية وممثل  

                                التدريب وتقدمي املساعدة التقنية؛
                                                                                    قامــت منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة بتنــسيق تنفيــذ االســتراتيجية      )  هـ (   

ــة   ــة إلحــصاءات الزراع ــل كــبري للبحــوث والتقييمــات       .                               العاملي ــد بتخــصيص متوي                                                                    وجــرى التعه
            االقتــصادية                                            تنــسيقه وكــاالت إقليميــة مثــل اللجنــة          تقــوم ب              وذلــك مــا  ،                           القطريــة وبنــاء القــدرات

                                        ويتفـق هـذا العمـل مـع املبـادئ            .                                                              واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ ومـصرف التنميـة األفريقـي         
                                                         ، نظرا ألنه سيتم وضع أولويات القدرات اإلحصائية عـن طريـق                              املتضمنة يف خطة عمل بوسان    

                                           عملية االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء؛
                         رافيـة املكانيـة علـى      غ                        ن إدارة املعلومـات اجل                                       وأطلقت مبادرة األمم املتحدة بـشأ        ) و (   

  .                                                                                                         النطــاق العــاملي بغيــة إدارة واســتخدام املعلومــات واملــوارد اجلغرافيــة املكانيــة علــى حنــو فعــال   
                                                                                             النـــهوض باملعلومـــات اجلغرافيـــة املكانيـــة وإدماجهـــا يف املعلومـــات اإلحـــصائية خطـــوة          وميثـــل

                     صادر البيانــات مــع    ملـ                    لطبقـات املتعــددة                                                         إقامــة هياكـل أساســية عامليـة للمعلومــات لتجميــع ا       حنـو 
              انظـر أيـضا    (                           مـن خطـة عمـل بوسـان      ٣      و    ٢            اإلجـراءين                                          إطار مرجعي مكاين واضـح يتفـق مـع          

 E/CN.3/2014/31( ؛     
                                                            من خطة عمل بوسـان، نظمـت الـشراكة يف جمـال اإلحـصاء           ٣               ولدعم اإلجراء      ) ز (   

         منتجيها و                   مستخدمي اإلحصاءات                                                           التنمية يف القرن احلادي والعشرين عدة حوارات بني                 من أجل 
                     وزارات التخطـيط يف                  بـدءا مـن                  خمتلفـة،        خدمني                                               بني املكاتب اإلحصائية الوطنية وجمموعـات مـست       

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/18�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/31؛�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/31؛�
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                  ويف بلـدان أخـرى     .             كوت ديفـوار   يف       صحفيني          وانتهاء ب                                       بلدان اجلماعة اإلمنائية للجنوب األفريقي    
                                     وهـذه احلـوارات تتـيح للبلـدان          .     خدمني           ُ                                وكمبوديا، ُمثلـت عـدة جمموعـات للمـست                      مثل بوروندي   

             واملنـتجني       خدمني                                                                                      املعنية حتديد جماالت العمل ذات األولويـة مـن أجـل حتـسني التفاعـل بـني املـست                  
   ؛              يف هناية املطاف                                       واستخدام اإلحصاءات يف عملية اختاذ القرارات         لإلحصاءات 

ــال اإلحــص    س   ) ح (   ــشراكة يف جم ــرن احلــادي                                        تواصــل ال ــة يف الق ــن أجــل التنمي                                               اء م
                    نظـام اإلبـالغ عـن                                                                                      والعشرين رصـد االلتزامـات املاليـة املتعلقـة بـالتطوير اإلحـصائي مـن خـالل             

              وتقـدم أداة     .                               مـن خطـة عمـل بوسـان         ٥                  يـدعم اإلجـراء           ممـا      ،                         كاء للتطوير اإلحـصائي      لشر      دعم ا 
                          ا تقـدمي ذلـك الـدعم                                                                                           الرصد املايل هذه أيـضا نظـرات ثاقبـة عـن بعـض التحـديات الـيت يواجههـ                  

   .                                يات املتفق عليها وطنيا للمستفيدين و              املايل وفقا لألول
                                                                                              ومتشيا مع مبادئ التنفيذ الواردة يف خطـة عمـل بوسـان، تـستند احلوكمـة إىل شـراكة                     -    ١١

                             وكمـا سـبق أن كانـت         .                                           املؤسسات والـشراكات والوكـاالت القائمـة                  ترتكز على                  إمنائية شاملة   
                                                                     أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين مبثابـة منتـدى عامليـا                                           الشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن        

                                                                                                      لتقاســم املعرفــة ولتنــسيق الــدعم املقــدم إىل اإلحــصاءات، فقــد مت تعزيزهــا لتقــوم بــدور األمانــة  
                                                                                                    خلطة عمل بوسان، فتجمع املعلومات عـن األنـشطة الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة، وتـساعد يف                  

   .                                             التقارير عن التمويل والنتائج والدروس املستفادة  ُ     وُتعد  ،                      التنسيق اإلقليمي والدويل
 

      ٢٠١٥                                                      مزيد من الزخم للتنفيذ مستمد من خطة التنمية ملا بعد عام   
ُ                                                                                            ُتمثل األهداف اإلمنائية لأللفية التزاما قطعته الـدول األعـضاء وكيانـات األمـم املتحـدة                -    ١٢

            يف القــرن                      حنــو حتقيــق النتــائج        موجهــة                    أكثــر فعاليــة                              عــزز إقامــة شــراكة إمنائيــة               ُ       علــى نفــسها بــأن ُت
                                               احتشد وراءها عشرات من وزارات التخطـيط             ألهداف                    ومنذ اعتماد تلك ا     .                احلادي والعشرين 
ــة  ــدان النامي ــة   ،                      يف البل ــن الوكــاالت الدولي ــات م ــدويل،    ،                                    ومئ ــن منظمــات اجملتمــع ال                                         وآالف م

            وإنقـاذ    ، ع                                                       ختلـيص بليـون نـسمة مـن بـراثن الفقـر املـدق               :                                   أسهم يف حتقيق منجزات رائعة هـي         مما
      علــى     اآلن           أطفــال      مخــسة            مــن كــل          أربعــة ل و                                                   حيــاة حنــو ثالثــة ماليــني طفــل كــل عــام؛ وحــص  

 َّ    كَّــز                                                                                             التحــصني ضــد جمموعــة واســعة مــن األمــراض؛ وتنــال الوفيــات النفاســية اآلن االهتمــام املر 
                  ومل تعــد اإلصــابة   .                         املالريــا مبقـدار الربــع        بــسبب                           وخفــضت معـدالت الوفيــات               تــستحقه؛  ذي    الـ 

                       ، كــان عــدد األطفــال     ٢٠١١         ويف عــام   .   وت                                       ناعــة البــشرية حكمــا تلقائيــا بــامل                بفــريوس نقــص امل
   .               وهو رقم قياسي-           ماليني طفل    ٦١٠                                      باملدارس االبتدائية يف البلدان النامية      لتحقني  امل

                                   نتـائج التنميـة، فقـد حفـزت              بـه           َّ                                ُ               ويف حني وفَّرت األهداف اإلمنائية لأللفية مقياسا ُتقـاس            -    ١٣
                            بـرامج جديـدة لزيـادة        وضع لُ                         ُيقاس هبا التقدم احملرز و          كيما         صاءات   ح       حتسني اإل                   أيضا الطلب على    

                                                    واستخدام اإلحصاءات يف تقرير الـسياسات وإدارة         ،      حصاءات  اإل                                    قدرة البلدان النامية على إنتاج      



E/CN.3/2014/30
 

8/10 13-63167 
 

                                                                                             وقــد اســتجاب اجملتمــع العــاملي لتلــك الطلبــات بإقامــة شــراكات جديــدة وتعبئــة مــوارد    .         الــربامج
                                            وكانــت النتيجــة حتــسنا ملحوظــا يف نوعيــة   .                       ت بالبلــدان الناميــة                                  إضــافية لتقــدمي الــدعم لإلحــصاءا

                                                                                             ومدى توافر اإلحصاءات املتعلقة بالنتائج اإلمنائية األساسية مثل الفقر وتوزيع الدخل؛ ومعدالت          
   .                                                               القيد باملدارس؛ ومعدالت الوفيات واألمراض النفاسية؛ والظروف البيئية

                                                       اإلمنائيـة لأللفيـة، اعتـرف القـادة الـسياسيون                  األهـداف         حتقيـق                             وبالنظر إىل النجاحات يف       -    ١٤
                            أنـه علـى الـرغم مـن         ب                  وسـلموا أيـضا       .                                      خطة تنمية جديـدة مـن الـصفر         ء                         بأنه سيكون من اخلطأ بد    

          ملعظـم     ية           الرئيـس   ة                       الـيت هـي املنتجـ       ،                           ظـم البيانـات الوطنيـة                                       ُ               التقدم احملـرز يف العقـد املاضـي، تواجـه نُ          
                                                      نـت اجلهـود املبذولـة لرصـد األهـداف اإلمنائيـة                      وكمـا كا    .                    حتـديات هائلـة     ،                    املعلومات اإلحـصائية  
           ُ                                          أجل حتسني الُنظم الوطنية، فسيوفر الطلـب علـى                      الزمن من       من  ا   عقد      دامت                       لأللفية حافزا جلهود    

   .                    زخم ملواصلة تلك اجلهود  ال      ٢٠١٥                                     نة وميسورة لرصد أهداف التنمية ملا بعد           َّ إحصاءات حمسَّ
ــة البيانــات ونطاقهــا و         حتــسني نو   أي   -                                          واتــساقا مــع هنــج خطــة عمــل بوســان     -    ١٥          إتاحــة                             عي

                       هنـاك اآلن دعـوة      -                               والتنفيـذ املغتـنم للفـرص                 مبتكـرة                                                  احلصول عليها عـن طريـق األخـذ بتقنيـات           
  .     ٢٠١٥                                                                                                سياسية واسعة النطاق إىل اإلسراع باجلهود الرامية لتحسني بيانات التنمية ملـا بعـد عـام                 

        طـراف   األ             جتمـع بـني               لتنميـة                                                                              وقد دفع البعض حبجج إلقامة شـراكة عامليـة جديـدة بـشأن بيانـات ا               
             ومنظمـات    ،                        واملنظمـات الدوليـة     ،                                مثل املكاتب اإلحصائية احلكوميـة       ،   ا          على تنوعه    ،   ة   هتم  امل      عنية    امل

                                                        فمـن شـأن هـذه الـشراكة أن تـضع اسـتراتيجيات              .                   والقطاع اخلـاص    ،           واملؤسسات  ،           اجملتمع املدين 
                            اجلهـود الدوليـة مـن                ، وحـشد                         احلصول على البيانات              نطاق إتاحة                               لسد الثغرات احلرجة، وتوسيع     

   .    ٢٠١٦      يناير  /                  حبلول كانون الثاين    ٢٠١٥                               وجود خط أساس لغايات ما بعد عام          أجل ضمان 
                                                                                                         وعلى الرغم مـن أن معـامل هـذه الـشراكة قيـد اإلعـداد، جيـري بـذل اجلهـود لوضـع رؤيـة                           -    ١٦

     هـو           والقـصد    .     ٢٠١٥                                                                                     لتعزيز بيانات التنمية بوصف ذلك مسارا موازيـا خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـام             
                              مـن األفـراد إىل األمـني        -       مـستوى                                                                             تغيري الطريقة اليت يتم هبـا مجـع البيانـات واسـتخدامها علـى كـل                 

                 بـل والـذهاب    ،                                                              تحقيق هذا الطموح، ال بد أن تتضمن اجلهود حتسني اإلحصاءات الرمسيـة     ل و  .      العام
       مـات                                                        باسـتغالل إمكانـات البيانـات املفتوحـة إلنتـاج معلو      ،                                              إىل أبعد مـن ذلـك، وعلـى سـبيل املثـال          

   :                                        وهذا يعين إجناز ثورة بيانات لألغراض التالية  .       ستخدام ال      أصلح ل
                                  باملعلومـــات واملهـــارات الـــيت  م                                                  متكـــني املـــواطنني واجملتمعـــات احملليـــة بتزويـــده    ) أ (  

  ا   وهن    واجه ي                                    للتحديات اليومية الطويلة األجل اليت  ا   حملي      مملوكة                            إليها من أجل إجياد حلول     ون   تاج حي
                      حتليل وتفسري البيانات؛                       وبناء القدرة احمللية على 
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                  معـززة باألدلـة     /                                                             متكني احلكومات واملؤسسات الوطنية من اختـاذ قـرارات أفـضل             ) ب (   
                                                      تعزيز القدرة الوطنية على فهـم التحـديات اإلمنائيـة    -           العامة        سياسة                               على حنو أفضل فيما يتعلق بال     

      لية؛                                                                 من خالل توفري بيانات أفضل من أجل تصميم اخلطط الوطنية على حنو أكثر فعا
                                                                                    تزويد اجملتمع الدويل مبعلومات مقارنة لتعقب ورصد وتنفيـذ التقـدم احملـرز حنـو                  ) ج (   

                                                     مبـا يف ذلـك كفالـة وضـع مقـاييس وخطـوط أسـاس         ،    ٢٠١٥                                    أهداف التنميـة ملـا بعـد عـام              حتقيق  
   .                                              مقارنة قوية للمجموعة التالية من األهداف اإلمنائية

   ،                تعـددة األطـراف    امل        منائيـة    اإل     صارف       ل املـ        بالفعـ                                               ومع تبلـور شـكل ثـورة البيانـات، بـدأت          -    ١٧
                  طلقـت العمليـة      ُ وأُ  .                         بشأن بيانات التنمية        عاوهنا                                  وصندوق النقد الدويل يف حتسني ت       ،             واألمم املتحدة 

ُ               ُترسـي األسـاس            َّ                                       عندما وقَّع رؤساء تلك املؤسسات مـذكرة تفـاهم      ،    ٢٠١٣       أبريل   /     نيسان   ١٩   يف  
       ُ                                          النحـو، ُتعـد مـذكرة التفـاهم جـزءا مـن                          وعلـى هـذا       .                     األنـشطة اإلحـصائية          جمـال                 معـزز يف         عاون  لت

   .    ٢٠١٥                                                                 االستجابة العاملية للتركيز القائم على األدلة خلطة التنمية ملا بعد عام 
ــاهم الت   -    ١٨ ــاون                               وســتوجه مــذكرة التف ــزز       ع ــات         حنــو           املع ــسري تقاســم البيان ــدان وتي                                               دعــم البل

ــائج                                           بــني الوكــاالت مــن أجــل حتــسني البيانــ         فيمــا                               واألدوات واملعــايري والتحلــيالت                    ات لرصــد نت
   :                                 مع البلدان األعضاء باملبادئ التالية        يف عملها         الوكاالت        ستهتدي  و  .        التنمية

           ُ                                        استكشاف ُسبل فعالة لتنسيق الدعم على املستوى القطري؛  يف         التعاون    ) أ (   
      ذات                                                       لقطــريتني بــدعم بــرامج العمــل الوطنيــة الواقعيــة                               احتــرام امللكيــة والقيــادة ا   ) ب (   

                       وإمكانية استخدامها؛ ،    ليها ع    صول     احل     إتاحة و                     األولوية جلمع البيانات 
                        حتسني تنسيق مجع البيانات؛   ) ج (   
                              تقدمي دعم منسق لبناء القدرات؛   ) د (   
                                        التوعية وتعزيز استخدام بيانات التنمية؛   )  هـ (   
                                           عن طريق تعزيز نوعية املعلومات اإلحصائية             تخدمني                            السعي إىل زيادة رضا املس       ) و (   

   .                  وإمكانية استخدامها
            األربعـة         عـاون               جمـاالت الت          عنيـون                        ، أيـد الـشركاء امل         ٢٠١٣        أكتوبر   /              تشرين األول    ١٣    ويف    -    ١٩
                  الـيت تبـذهلا             عاونيـة           هـود الت    اجل                         فيد على حنو ملموس من        ست                         اجملاالت اليت ميكن أن ت     -            التالية      ددة  احمل

   : ا             وحتسني عملياهت   ات،  اس ي          وحتسني الق ،                                                املصارف اإلمنائية املتعددة األطراف لسد ثغرات البيانات
                     الــشراكات العامليــة      عــن                                     للتــأثري علــى اخلطــاب الــسياسي            الالزمــة       تــدابري  ال       اختــاذ    ) أ (   

                          الرامية إىل حتسني البيانات؛
                  ليها فيما يتعلق    ع     صول    احل       إتاحة                                          الثغرات الصعبة يف جمال مجع البيانات و             معاجلة     ) ب (   

  ُ       وُنظـم   ،               سابات القوميـة               ونظـام احلـ   ،                      ومقـاييس االسـتدامة   ،                                        باملقاييس املوحدة لرفاه األسر املعيـشية     
                                    البيانات اإلدارية لالستخدام اإلحصائي؛
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                                  إزاء إنتـاج البيانـات وحتـسني                   ابتكاريـة   ُ     ُنهج           خـذ بـ                          املعرفـة بـشأن األ           بـادل         تعزيز ت    ) ج (  
                      إمكانية احلصول عليها؛

   .                             دعم اجمللس العاملي إلحصاءات الفقر   ) د (  
ــاء باالحتياجــات     -    ٢٠ ــه ال ميكــن الوف ــة إذا                                                                   وتعتــرف هــذه اإلجــراءات بأن ــات التنمي                                مــن بيان
                            عة على مـذكرة التفـاهم                                                               ِّ          كانت الوكاالت تعمل على التوازي أو مبفردها، وأن الوكاالت املوقِّ            ما

   ،                                      ، وتعبئـة الـدعم الـتقين واملـايل            ٢٠١٥                               لبيانـات ملـا بعـد عـام          ا     خطة                                 متثل جمتمعة قوة هامة لصياغة      
   .                                 متساوقة من جانب أطياف اجلهات املاحنة               اختاذ إجراءات     عزيز  وت
ــ   وبغ  -    ٢١ ــات، أطلقــت        ة   ي ــورة البيان ــة يف ث ــا مــن اجلهــات الفاعل                                                                                        إشــراك جمموعــة أوســع نطاق

          شـهرا     ٢٢                                                                                    الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين مشروعا مدته              
  .             نــدا غيــتس ي                                 ، بــدعم مــن مؤســسة بيــل وميل  “                                            تــوفري املعلومــات الالزمــة لثــورة بيانــات  ”         عنوانــه 

ــشروع   ــيت ميكــن                     ويهــدف امل ــز الوســائل ال ــشري، وخباصــة                                       إىل تعزي ــدم الب ــاس التق ــا قي ــد                                           هب        حتدي
                      ثوقيتـها وتوافرهـا                                                                                 اإلجراءات العملية الواجب اختاذها لتحسني نوعية البيانـات واإلحـصاءات ومو          

                                       ُ                                      وبتحديد أكثر، يهدف املشروع إىل زيادة فهم ُنظم البيانـات عـن طريـق عمليـة          .     يتها       سن توق   ُ وُح
                                 ُ                                           حـدد التـدخالت الـيت ميكـن تكريرهـا والـيت ُتـشكل، ككـل، خارطـة                           ُ      بلـدان، تُ     ١٠        بـشأن        حصر  

   .                                               من اجلهات الفاعلة الراغبة يف تنفيذ خارطة الطريق      ائتالفا                          طريق لثورة البيانات، وتبين 
                                 يف اجملاالت ذات األولوية الـيت        ا                                                   قدم الشركاء واألطراف املعنية واألفراد إسهاما هام          قد   و  -    ٢٢

  ا  هت ر                                           َّ                        لـسلة مـن احلـوارات بـني أصـحاب املـصلحة املتعـددين يـسَّ                   س           إجـراء                              سيتم تناوهلـا عـن طريـق      
                              ، مبا يف ذلـك إقامـة فعاليـة                                                                 الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين   

                 املشروع وهو أنـه      ذلك                   ومثة جانب رئيسي من   .                                                   جانبية يف الدورة الثامنة والستني للجمعية العامة     
   .                        العمل يف وضع خارطة الطريق   سري             اآلراء أثناء ُ                       ُيعزز فرص مجع التعليقات و

  
   ة             اخلطوات التالي  -      ثالثا   

                                                                                                لضمان وجود دعـم سياسـي واسـع النطـاق لتحـسني بيانـات التنميـة، جيـب أن تتـضمن                       -    ٢٣
                                                                                                         الشراكة اجلديدة الناشئة نطاقا من املتعاونني واألنشطة أوسـع ممـا كـان حمـددا لألهـداف اإلمنائيـة                   

                                                                     د أن تظل الوكاالت اإلحصائية علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل نـشطة                       ومع ذلك، ال ب     .       لأللفية
                                                                          من أجل كفالة أن تأخذ خطط بنـاء القـدرات الـدروس املـستفادة                ،                        ومشاركة يف صوغ الشراكة   

   .                             وأن تكون مستدامة وسليمة تقنيا           يف االعتبار، 
  


