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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ج (٣البند 

  استعراض: بنود للمناقشة واختاذ القرار
      وضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا: الربامج

   فريق أصدقاء الرئيس املعين بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاًتقرير    
  

  مذكرة من األمني العام    
  

، يتـشرَّف األمـني العـام بـأن         ٢٠١٣/٢٣٥وفقاً ملقرَّر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         
ويف هـذا التقريـر،     . حييل تقرير فريق أصدقاء الرئيس املعين بوضع مقـاييس للتقـدم أوسـع نطاقـاً              

ريق تقييما للممارسات الوطنية واإلقليمية والدولية الراهنة فيما يتعلق بوضـع مقـاييس             جيري الف 
ويتنـاول التقريـر بالنقـاش آفـاق إجيـاد جمموعـة مـن مقـاييس التقـدم تكـون                    . للتقدم أوسع نطاقا  

حمكمة من الناحيـة الفنيـة ومتفقـا عليهـا علـى الـصعيد العـاملي، وسـبل املـضي قـدما حنـو حتقيـق                          
بعـد   ة علـى ذلـك، ينـاقش الفريـق مـسألة قيـاس ورصـد أهـداف خطـة التنميـة ملـا                      وعالو. ذلك
، ٢٠١٥ من خالل استعراض املقترحات احلالية لوضـع إطـار للتنميـة ملـا بعـد عـام                   ٢٠١٥ عام

وتوضيح احلاجة إىل اعتماد هنج متكامل وحمكـم فنيـا للقيـاس، وحتديـد العناصـر البالغـة األمهيـة                    
يتضمن فرع مستقل رسائل رئيـسية موجهـة ملقـرري الـسياسات،            و. لتنفيذ إطار جديد للرصد   

ومقترحــات تــدعو إىل زيــادة إشــراك اإلحــصائيني الــرمسيني يف املناقــشة والعمليــات اجلاريــة          
، ومقترحــات لتنفيــذ برنــامج العمــل املتعلــق ٢٠١٥سـبيل وضــع خطــة للتنميــة ملــا بعــد عــام   يف

  .بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقا
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  صدقاء الرئيس املعين بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاًتقرير فريق أ    
  

  معلومات أساسية  - أوال  
  ٢٠١٥العملية املؤدية إىل خطة التنمية ملا بعد عام   - ألف  

يف الوثيقة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى للجمعيـة العامـة بـشأن األهـداف                      - ١
، ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢٢ إىل ٢٠لفتــرة مــن اإلمنائيــة لأللفيــة، الــذي عقــد يف نيويــورك يف ا 

طلب رؤساء الدول واحلكومات إىل األمني العام أن يقدم توصيات بشأن املزيد مـن اخلطـوات       
ويف ). ٦٥/١قـرار اجلمعيـة العامـة     (٢٠١٥للنهوض خبطة األمـم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام           

قة اخلتامية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة الذي عقد يف ريـو دي جـانريو، الربازيـل،            الوثي
، شــرعت الــدول األعــضاء يف عمليــة شــاملة ٢٠١٢يونيــه / حزيــران٢٢ إىل ٢٠يف الفتــرة مــن 

وهنـاك  ). ، املرفـق ٦٦/٢٨٨قـرار اجلمعيـة العامـة       (لوضع جمموعة من أهداف التنمية املستدامة       
اتفاق واسع على ضرورة أن تتقارب العمليتـان يف خطـة واحـدة للتنميـة العامليـة لفتـرة مـا بعـد                       

  ).A/68/202انظر ( تكون التنمية املستدامة يف جوهرها ٢٠١٥عام 
ية ملؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة، أنشئ فريـق عامـل يتـألف            ووفقا للوثيقة اخلتام    - ٢

 عضوا وكلف بإعداد اقتراح بشأن أهداف التنمية املستدامة لتنظـر فيـه اجلمعيـة العامـة                 ٣٠من  
ــة والــستني   وأنــشئ الفريــق ). ٢٤٨فقــرة ، املرفــق، ال٦٦/٢٨٨انظــر القــرار (يف دورهتــا الثامن

. ٢٠١٣ ينـاير /العامل املفتوح باب العضوية املعين بأهـداف التنميـة املـستدامة يف كـانون الثـاين               
ووفقــا لــنفس الوثيقــة اخلتاميــة، ينبغــي أن تكــون أهــداف التنميــة املــستدامة حمــدودة العــدد           

د التنميـة املـستدامة   وطموحـة ويـسهل التعريـف هبـا؛ وينبغـي هلـا أن تعـاجل بطريقـة متوازنـة أبعـا          
 وأن تـدمج فيهـا      ٢٠١٥الثالثة مجيعها وأن تتسق مع خطة األمم املتحـدة للتنميـة ملـا بعـد عـام                  

، سـيكون الفريـق العامـل       ٢٠١٤فرباير  /وحبلول شباط ). ٢٤٧-٢٤٦املرجع نفسه، الفقرتان    (
 /لــولاملفتــوح بــاب العــضوية قــد عقــد مثــاين جلــسات ومــن املقــرر أن خيتــتم أعمالــه حبلــول أي   

  .٢٠١٤ سبتمرب
وقــد عقــدت مناســبة خاصــة نظمهــا رئــيس اجلمعيــة العامــة بــشأن األهــداف اإلمنائيــة      - ٣

وكانـت املناسـبة فرصـة للتأمـل يف اخلطـوط           . ٢٠١٣سبتمرب  / أيلول ٢٥لأللفية يف نيويورك يف     
دول ويف الوثيقـة اخلتاميـة هلـذه املناسـبة، اتفقـت الـ            . ٢٠١٥العريضة خلطة التنمية ملـا بعـد عـام          

 العتمـاد خطـة التنميـة       ٢٠١٥رب  سـبتم /األعضاء على عقد مؤمتر قمـة رفيـع املـستوى يف أيلـول            
وبالتــايل، فــإن املرحلــة النهائيــة مــن  ). ٢٦، الفقــرة ٦٨/٦انظــر القــرار  (٢٠١٥بعــد عــام  ملــا

ــة بــشأن اخلطــة املــ   ــة الدولي ــدورة التاســعة   املــشاورات احلكومي ذكورة ســتبلغ أوجهــا خــالل ال
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 تقريـرا يـدمج     ٢٠١٤وُدعي األمني العام إىل أن يقدم قبل هناية العـام           . والستني للجمعية العامة  
فيه مجيـع املـسامهات املتاحـة حـىت ذلـك احلـني ليكـون مبثابـة مـسامهة يف املفاوضـات احلكوميـة                       

  ).٢٥، الفقرة ٦٨/٦انظر القرار (ستني الدولية اليت ستنطلق يف بداية الدورة التاسعة وال
  

  إشراك اجملتمع اإلحصائي  - باء  
ال يزال اجملتمـع اإلحـصائي يقـدم خرباتـه بطـرق عديـدة يف املناقـشات املعنيـة بأهـداف                       - ٤

  . منذ البداية٢٠١٥التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 
وقد قام فريق اخلرباء املشترك بني وكاالت األمم املتحـدة واملعـين مبؤشـرات األهـداف                  - ٥

اإلمنائية لأللفية، الذي يتألف من وكاالت دولية ومنظمـات إقليميـة ومكاتـب إحـصائية وطنيـة         
ويتوىل مسؤولية رصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية على الـصعيدين العـاملي           
ــة يف       ــة لأللفي ــدروس املــستفادة مــن رصــد األهــداف اإلمنائي ــر عــن ال واإلقليمــي، بإصــدار تقري

ويسلط التقرير الضوء على الدور الذي يضطلع بـه اجملتمـع اإلحـصائي             . )١(٢٠١٣مارس  /آذار
وقـد قامـت    . يف عملية اختيار األهداف والغايات واملؤشرات اخلاصـة باإلطـار اإلمنـائي اجلديـد             

ركة معنيـة بقيـاس التنميـة املـستدامة، مـن اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا واملكتـب           فرقة عمل مـشت   
ومنظمــــة التعــــاون والتنميــــة يف امليــــدان  ) يوروســــتات(اإلحــــصائي للجماعــــات األوروبيــــة 

، )٢(ت بشأن قيـاس التنميـة املـستدامة       االقتصادي، بإصدار تقريرها النهائي الذي يتضمن توصيا      
وصـــــدر يف . ٢٠١٣يونيـــــه / األوروبـــــيني يف حزيـــــرانوالـــــذي أقـــــره مـــــؤمتر اإلحـــــصائيني

ــوز ــه/مت ــه   ٢٠١٣ يولي ــاهم في ــر س ــشأن اإلحــصاءات     ٥٠ تقري ــم املتحــدة ب ــات األم ــن كيان  م
 ويشكل هذان التقريران األخريان معا مـسامهة        .)٣(٢٠١٥ خلطة التنمية ملا بعد عام       واملؤشرات

  .يف وضع مؤشرات إحصائية لرصد التنمية املستدامة
نــة اإلحــصائية هــي الكيــان الرائــد يف النظــام اإلحــصائي العــاملي ومركــز التنــسيق واللج  - ٦

احلكــومي الــدويل إلعــداد واســتعراض املؤشــرات املــستخدمة يف منظومــة األمــم املتحــدة، علــى  
ت اللجنـة تـوفر التوجيـه والقيـادة         ومـا فتئـ   .  بـاء  ٥٧/٢٧٠النحو املبني يف قـرار اجلمعيـة العامـة          

__________ 
  :ميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي التايل  )١(  

    http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/pdf/Lesson%20Learned%20from%20MDG%20Monitoring  
_2013-03-22%20(IAEG).pdf.  

  :ميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي التايل  )٢(  
     www.unece.org/fileadmin/DAM/stats/documents/ece/ces/2013/SD_framework_and_indicators_final.pdf. 

  : ميكن االطالع عليه يف املوقع الشبكي التايل  )٣(  
    www.un.org/en/development/desa/policy/untaskteam_undf/UNTT_MonitoringReport_WEB.pdf.  
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وستقوم اللجنـة وآليـات     . رصد التقدم احملرز حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية منذ البداية          يف
طـة اإلمنائيـة ملـا بعـد     عملها بقيادة وتوجيـه االسـتجابة لالحتياجـات اإلحـصائية الناشـئة عـن اخل              

  .٢٠١٥ عام
  

  عين بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاًإنشاء فريق أصدقاء الرئيس امل  - ثانيا  
  الوالية والتكوين  - ألف  

، ٢٠١٣ اعتمدت اللجنـة اإلحـصائية يف جلـستها الرابعـة واألربعـني، املعقـودة يف عـام              - ٧
وتتمثـل واليـة    .  الذي أعربت فيه عن تأييدها لتشكيل فريق أصـدقاء الـرئيس           ٤٤/١١٤قرارها  

الفريق يف وضع برنـامج عمـل مـن أجـل اسـتحداث مقـاييس أوسـع نطاقـا للتقـدم علـى أسـاس                 
وطُلـب إىل الفريـق   . عملية تقييم للممارسات الوطنية واإلقليمية والدولية الراهنة يف هـذا اجملـال   

بـادل  أن جيري استعراضا تقنيا للجهـود املبذولـة حاليـا بغيـة حتديـد أفـضل املمارسـات وتيـسري ت           
املعرفـة، خاصــة لـصاحل البلــدان الناميـة؛ وطلــب أيــضا إىل الفريـق أن يرصــد عـن كثــب النقــاش      
الدائر بشأن أطر التنمية وإطالع مكتب اللجنة اإلحصائية على ما ُيـستجد، مـن خـالل إجـراء                  
حوار فعال مع هيئات األمم املتحـدة واألوسـاط الـسياساتية لـضمان األخـذ منـذ البدايـة بنـهج                     

. ٢٠١٥ قيــاس اإلحــصائي يف األعمــال التحــضريية خلطــة التنميــة ملرحلــة مــا بعــد عــام حمكــم لل
 تقريرا عـن النتـائج      ٢٠١٤وطلب أيضاً إىل الفريق أن يقدم إىل اللجنة يف دورهتا املقبلة يف عام              

  .األولية لعمله من أجل تلقي التوجيه بشأن أعماله املقبلة
 ٢٢ وهو يتكون من البلدان الــ     . ٢٠١٣مايو  /وقد أنشئ فريق أصدقاء الرئيس يف أيار        - ٨

ــة ــا وا   : التاليـ ــدا وإيطاليـ ــا وأوغنـ ــتراليا وأملانيـ ــتني وأسـ ــا   األرجنـ ــسوانا وجامايكـ ــل وبوتـ لربازيـ
ــسا والفلــبني والكــامريون      وجــزر ــسويد وفرن ــا املتحــدة وســورينام وال ــة ترتاني ــهاما ومجهوري الب

ــدا     ــا العظمــى وأيرلن ــا   واملغــرب واململكــة املتحــدة لربيطاني ــد وهنغاري ــرويج واهلن ــشمالية والن ال
ــة    ــات املتحــدة األمريكي ــدا والوالي ــد    . وهولن ــسا واهلن ــن فرن ــق كــل م ــرأس الفري ــشارك . وي وت

منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي، والـشراكة يف           : املنظمات التالية بصفة مـراقبني    
 واملكتـــب ،)٢١ يسبـــار(لقـــرن احلـــادي والعـــشرين  جمـــال اإلحـــصاء مـــن أجـــل التنميـــة يف ا 

وتعمــل شــعبة اإلحــصاءات . اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، واللجنــة االقتــصادية ألوروبــا 
  .بوصفها األمانة
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  أعمال الفريق حىت اآلن  - باء  
  : باألنشطة التالية٢٠١٣مايو /اضطلع فريق أصدقاء الرئيس منذ أيار  - ٩

ــوفري املعلومــات عــن ا      )أ(   ــا شــبكيا لت ــق موقع ــشأ الفري ــق،  أن لعمــل اجلــاري للفري
. واستخدامه منربا هلذا العمل، وهو ما يعكس التزامه بالعمل بطريقة مفتوحـة وشـفافة وشـاملة               

ويتــضمن املوقــع الــشبكي أيــضا وثــائق ومعلومــات ذات صــلة عــن جمــالني مــن جمــاالت عمــل     
  ع نطاقا؛؛ ومقاييس للتقدم أوس٢٠١٥الفريق، مها التنمية املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام 

استعرض الفريق تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيـع املـستوى املعـين خبطـة                )ب(  
  ؛ )٤( من وجهة نظر إحصائية٢٠١٥التنمية ملا بعد عام 

ة ساهم الفريق وكان أداة يف إعداد مذكرات إحصائية مرفقـة مبجموعـة كـبري               )ج(  
ت املواضيعية للفريـق العامـل املفتـوح        اليت قدمت إىل اجللسا    )٥(من موجزات املسائل املواضيعية   

وستقدم املـذكرات اإلحـصائية املتاحـة يف وثيقـة          . باب العضوية بشأن أهداف التنمية املستدامة     
  ؛معلومات أساسية

ــة يف         )د(   ــري رمسي ــسة غ ــد جل ــيم وعق ــق وســاهم يف تنظ ــاون الفري ــانون ١٧تع  ك
عـين بأهـداف التنميـة املـستدامة         للفريق العامل املفتـوح بـاب العـضوية امل         ٢٠١٣ديسمرب  /األول

  بشأن قياس التقدم؛
  .قدم الفريق مسامهات بالغة األمهية يف إعداد التقرير احلايل  )هـ(  

  
استعراض األعمال املنجـزة لوضـع وتنفيـذ مقـاييس للتقـدم أوسـع نطاقـا                  - ثالثا  

  وقياس التنمية املستدامة
  التنمية املستدامة ورفاه اإلنسان  - ألف  

يــة برعايــة  التقريــر األساســي، الــذي أعدتــه اللجنــة العامليــة املعنيــة بالبيئــة والتنم يتنــاول  - ١٠
، التنميـة املـستدامة باعتبارهـا شـكال مـن           )١٩٨٧ (“مـستقبلنا املـشترك   ”املتحدة بعنوان    األمم

أشكال عدالة التوزيع يتيح تلبية احتياجات احلاضر دون املـساس بقـدرة أجيـال املـستقبل علـى                  

__________ 
ــايل      )٤(   ــشبكي الت ــع ال ــه يف املوق -www.post2015hlp.org/wp-content/uploads/2013/05/UN: ميكــن االطــالع علي

Report.pdf. 

طـة التنميـة    املتحـدة املعـين خب     فريـق عمـل األمـم        عليـه توىل إعداد مـوجزات املـسائل فريـق دعـم تقـين يـشرف                 )٥(  
 ٢٠١٥الذي يدعم التحضريات اجلارية علـى نطـاق املنظومـة خلطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                      ٢٠١٥بعد عام    ملا

 . هيئة من الكيانات والوكاالت التابعة لألمم املتحدة ومن منظمات دولية٦٠ويتكون من أكثر من 
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وقد مثل التقرير نقطـة البدايـة للمناقـشات املتعلقـة مبقـاييس التقـدم               . اهتا اخلاصة هبا  تلبية احتياج 
، عزز املشاركون يف مؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئـة والتنميـة            ١٩٩٢ويف عام   . األوسع نطاقا 

 مفهوم التنمية املستدامة ودعوا إىل دمج محاية البيئة يف اسـتراتيجيات النمـو االقتـصادي، بـربط                
  .كل منهما بظروف املعيشة والعمل الالئقة واإلنصاف يف إمكانية احلصول على املوارد

، أطلــــق االحتــــاد األورويب اســــتراتيجيته للتنميــــة املــــستدامة، الــــيت  ٢٠٠١ويف عــــام   - ١١
اســتهدفت التحـــسني املــستمر لنوعيـــة احليــاة لألجيـــال احلاليــة واملقبلـــة؛ وقــد جـــددت هـــذه      

، عقد مؤمتران، أوهلمـا يف اسـطنبول، وخـصص          ٢٠٠٧ويف عام   . ٢٠٠٦االستراتيجية يف عام    
ز يف لبحث مـشروع منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي املعـين بقيـاس التقـدم احملـر                 

ــاين بعنــوان   ــاتج احمللــي اإلمجــايل  ”اجملتمعــات؛ والث ــا وراء الن ــه توصــية بقائمــة   “م ، وقــدمت في
وقد مهد هـذان املـؤمتران الطريـق إلنـشاء          . احلياة والرفاه اإلجراءات ذات األولوية بشأن نوعية      

اللجنة املعنيـة بقيـاس األداء االقتـصادي والتقـدم االجتمـاعي، الـيت يرأسـها جوزيـف سـتيغليتز،                    
وفـور إتاحـة ذلـك التقريـر،     . )٦(وإعداد تقريرها الرائد، الذي تضمن توصية بشأن اإلحصاءات      

دولية القتراح مؤشرات بديلة من شـأهنا أن تتـيح حتـسني            أطلق العديد من املبادرات الوطنية وال     
، أيد مؤمتر اإلحصائيني األوروبـيني إطـارا        ٢٠١٣يونيه  /وأخريا، يف حزيران  . تقييم نوعية احلياة  

ــصادية         ــة االقت ــشتركة بــني اللجن ــة العمــل امل ــه فرق ــد اقترحت ــستدامة كانــت ق ــة امل ــاس التنمي لقي
ــب اإلحــصائي للجماعــات    ــة واملكت ــدان    األوروبي ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــة ومنظم األوروبي

ومن مث، عندما أصدر مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة والية إعداد املزيد مـن              . االقتصادي
انظـر قـرار اجلمعيـة       (“املـستقبل الـذي نـصبو إليـه       ”دم يف وثيقتـه اخلتاميـة املعنونـة         مقاييس التقـ  

  .)٧(، كان قدر كبري من العمل قد أجنز بالفعل أو كان قيد اإلجناز)، املرفق٦٦/٢٨٨العامة 
  

__________ 
  )٦(  Joseph E. Stiglitz, Amartya Sen and Jean-Paul Fitoussi, “Report by the Commission on the 

Measurement of Economic Performance and Social Progress” ،ــول١٤ وميكــن . ٢٠٠٩ســبتمرب / أيل
 .www.stiglitz-sen-fitoussi.fr/documents/rapport_anglais.pdf: االطالع عليه يف املوقع الشبكي التايل

تلفة خالل األعوام السابقة، منتدى لتبادل اخلربة ومناقشة الوسـائل          قدمت اللجنة اإلحصائية، يف مناسبات خم       )٧(  
نظـيم  ، كـان قـد جـرى ت   ٢٠١٢وقبل انعقاد دورهتا الثالثة واألربعـني يف عـام   . املتاحة لقياس التقدم والرفاهية  
وقامـت  . “حتدي حـدود اإلحـصاءات الرمسيـة   : اسقياس األمور غري قابلة للقي”منتدى رفيع املستوى بعنوان     

للجنــة يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني مبناقــشة التقريــر املقــدم مــن فرنــسا عــن قيــاس األداء االقتــصادي والتقــدم  ا
، عقـد منتـدى رفيـع    ٢٠١٣ويف دورهتا الرابعة واألربعـني، املعقـودة يف عـام    ). E/CN.3/2011/35(االجتماعي  

 .املستوى بشأن اإلحصاءات الرمسية وخصص لقياس التقدم

http://undocs.org/ar/A/RES/66/288�
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  تعريف الرفاه والتقدم واالستدامة    
أسهم تقرير اللجنة املعنية بقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي، والعمل الـذي               - ١٢

املكتـب اإلحـصائي للجماعـات      /جنـة االقتـصادية ألوروبـا     تقوم به فرقة العمل املـشتركة مـن الل        
منظمــة التعــاون والتنميــة يف توضــيح فكــرة الرفــاه والتقــدم االجتمــاعي والتنميــة         /األوروبيــة
 يف التقرير كمجموعة ساكنة من النـواتج الـيت حيـصل عليهـا النـاس             “الرفاه”وُيفهم  . املستدامة

نـه التغـيريات احلاصـلة يف هـذه النـواتج علـى        علـى أ  “التقـدم ”، يف حـني يفهـم       )أي اآلن وهنا  (
 باعتبارها االحتياجـات املـتغرية مـن أجـل احملافظـة            “االستدامة”مدى فترة زمنية معينة، وتفهم      

وتتمثــل الرســالة الرئيــسية للتقريــر . علــى اســتمرار التقــدم ألجــل غــري مــسمى وعلــى مــر الــزمن
ذلـك   يف مبـا (جبانبيها املادي وغـري املـادي      ) الرفاه(التركيز على قياس ظروف املعيشة احلالية        يف

وباملثــل، حــددت فرقــة عمــل اللجنــة      . وحبــث قابليــة اســتدامة الرفــاه يف املــستقبل    ) التوزيــع
منظمــة التعــاون والتنميــة ثالثــة /املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة/االقتــصادية ألوروبــا

؛ ورفـاه  )هنـا واآلن (يل يف بلـد معـني   الرفاه البشري للجيـل احلـا     : أبعاد مفاهيمية للرفاه البشري   
  ).يف مكان آخر(؛ ورفاه الناس الذين يعيشون يف البلدان األخرى )فيما بعد(األجيال املقبلة 

  
  قياس الرفاه ونوعية احلياة    

الـدخل، واالسـتهالك،    (الرفاه مفهوم متعـدد األبعـاد يـشمل مـستويات املعيـشة املاديـة                 - ١٣
، واألصـوات الـسياسية     )مبا يف ذلك العمل   (، واألنشطة الشخصية    ، والصحة، والتعليم  )والثروة

، وانعــدام األمــن )احلاليــة واملــستقبلية(واحلوكمــة، والــصالت والعالقــات االجتماعيــة، والبيئــة  
ــز علــى     . )٨()االقتــصادي واملــادي( ــتم التركي ــة ي ــة املادي وبقيــاس مــستويات املعيــشة مــن الناحي

ــشية  ــي اإلمجــايل، أي إىل    ويتطلــب ذلــك . منظــور األســر املعي ــاتج احملل  النظــر إىل أبعــد مــن الن
مقاييس الدخل الـيت تأخـذ يف احلـسبان جمموعـة متنوعـة مـن األنـشطة الـسوقية وغـري الـسوقية،            

. على أن يتم النظر أيضا يف األصول والنفقات االستهالكية يف سياق نظـام احلـسابات القوميـة                
بلية الوصول اليت تتعلـق بالكيفيـة الـيت يتـوزع           ويشمل عالوة على ذلك مقاييس الالمساواة وقا      

هبا االستهالك والدخل واألصول بني األفراد واألسر املعيشية واجملموعـات الـسكانية واألجيـال              
  . ويتطلب قياس نوعية احلياة مقاييس ذاتية وموضوعية متعددة األبعاد للرفاه. املقبلة

  

__________ 
وعلى الرغم من ذلك، ميكـن القـول بـأن الثقافـة     . د البلدان إدراج الثقافة باعتبارها أحد أبعاد الرفاه       ناصر أح   )٨(  

 .هي مسألة املوازنة بني األبعاد املختلفة املعترف هبا
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  قياس االستدامة    
ة حتديد مدى إمكانيـة احملافظـة علـى املـستوى احلـايل مـن       يطرح قياس االستدامة صعوب   - ١٤

وميكن تقييم االستدامة مع مرور الـزمن عـن طريـق النظـر إىل جمموعـة                . الرفاه ألجيال املستقبل  
األصول االقتصادية والبيئية واالجتماعية والبشرية الرئيسية الـيت تنتقـل مـن األجيـال احلاليـة إىل                 

. هذه األصول مبـا ينفـذ اليـوم مـن أعمـال وسياسـات وسـلوكيات           األجيال املقبلة، وكيفية تأثر     
ــاس االســتدامة مهمــة بالغــة التعقيــد    ومــن أجــل اســتيعاب التفــاعالت املعقــدة بــني    . ويعتــرب قي

االقتــصاد واجملتمــع والبيئــة، ســيتم دعــم هــذه القياســات بــاجلهود الراميــة إىل النــهوض بــاألطر     
  .ألرصدة والتدفقاتاحملاسبية احلالية بوجود هنج ملنظومة من ا

  
اجلهود املبذولة واملمارسات املتبعـة علـى الـصعد العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة يف                  -باء   

  ما يتعلق بقياس التنمية املستدامة ورفاه اإلنسان
  اجلهود املبذولة على الصعيد العاملي    

جوانـب  قامت العديد من الدول وتقوم حاليا بقـدر كـبري مـن العمـل مـن أجـل قيـاس                       - ١٥
فعلـى الـصعيد العـاملي، هنـاك         .)٩(احلياة الـيت تـرى أهنـا هامـة لرفـاه اإلنـسان والتنميـة املـستدامة                

العمل الذي تقوم به اللجنة اإلحـصائية يف مـا يتعلـق برصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإطـار                      
قدمــة مــن تطــوير إحــصاءات البيئــة، ونظــام احملاســبة البيئيــة واالقتــصادية، وكــذلك املــذكرة امل   

، والـيت صـدرت يف     “يف سبيل توخي هنج متكامـل جتـاه التنميـة         : السعادة”األمني العام املعنونة    
وباإلضافة إىل ذلك، وضعت شـعبة التنميـة املـستدامة          ). A/67/697 (٢٠١٣يناير  /كانون الثاين 

واالجتماعيــة جمموعــة مــن مؤشــرات التنميــة املــستدامة مــن  التابعــة إلدارة الــشؤون االقتــصادية 
ــوطين       ــى الــصعيد ال ــدم احملــرز عل ــاله، ففــي     . )١٠(أجــل قيــاس التق ــبقت اإلشــارة أع وكمــا س

  .  أقر مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني إطارا مفاهيميا لقياس التنمية املستدامة٢٠١٣ عام
  

  يدان االقتصادياجلهود اليت تبذهلا منظمة التعاون والتنمية يف امل    
ما فتئت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي تعاجل مسألة كيفية قيـاس الرفـاه                 - ١٦

وأسـفرت جهودهـا عـن بـدء مبـادرة املنظمـة            . والتقدم االجتماعي ألكثـر مـن عقـد مـن الـزمن           
__________ 

ومل تذكر مجيع هـذه املبـادرات نظـرا      . سيقدم وصف تفصيلي للمبادرات املختلفة يف ورقة معلومات أساسية          )٩(  
 .لعددها الكبري

 ,Guidelines and Methodologies (املبادئ التوجيهيـة واملنـهجيات، الطبعـة الثالثـة    : مؤشرات التنمية املستدامة  )١٠(  

3rd ed. United Nations, New York, October 2007 .(    ــايل ــشبكي التـــــــ ــع الـــــــ ــى املوقـــــــ ــة علـــــــ : متاحـــــــ
www.un.org/esa/sustdev/natlinfo/indicators/guidelines.pdf. 

http://undocs.org/ar/A/67/697�
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 ، وتـضم املبـادرة جمموعـة مـن مؤشـرات الرفـاه الـيت              ٢٠١١ يف عـام     “السعي إىل حياة أفضل   ”
كيف هي أحـوال احليـاة؟ قيـاس        ”يتم حتديثها بانتظام وتنشر يف التقرير نصف السنوي املعنون          

ويــستفيد اإلطــار املفــاهيمي الــذي تــستخدمه منظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان . )١١(“الرفــاه
االقتصادي لتعريـف الرفـاه وقياسـه مـن تقريـر اللجنـة املعنيـة بقيـاس األداء االقتـصادي والتقـدم                  

ــستقبلي  ا ــايل واملـ ــاه احلـ ــز بـــني الرفـ ــاعي ومييـ ــعني   . الجتمـ ــالني واسـ ــايل جملـ ــاه احلـ ــاس الرفـ ويقـ
الــدخل والثــروة، وفــرص العمــل واألجــور، وظــروف الــسكن   (األحــوال املعيــشية املاديــة   مهــا

احلالــة الــصحية، والتــوازن بــني احليــاة العمليــة واالجتماعيــة، والتعلــيم   (ونوعيــة احليــاة ) املاديــة
 والصالت االجتماعية، واملشاركة املدنيـة واحلكـم الرشـيد، ونوعيـة البيئـة، واألمـن                واملهارات،

فيقــيَّم مــن خــالل  ) أو اســتدامة الرفــاه(أمــا الرفــاه املــستقبلي  ). الشخــصي والرضــا عــن احليــاة 
 الـيت توجـه الرفـاه علـى مـر الـزمن، اتباعـا للنـهج         “رأس املـال ”مؤشرات لألنواع املختلفة مـن      

ــه ف  ــا   الــذي أوصــت ب ــة املــستدامة للجنــة االقتــصادية ألوروب ــة بالتنمي املكتــب /رقــة العمــل املعني
  .)١٢(منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي/اإلحصائي للجماعات األوروبية

  
  اجلهود اليت يبذهلا النظام اإلحصائي األورويب    

وأنـشئ نظـام   . األورويب، مت جتديد اسـتراتيجية التنميـة املـستدامة لالحتـاد        ٢٠٠٦يف عام     - ١٧
. ملؤشرات التنمية املستدامة من أجل رصد التقدم احملرز حنو حتقيق أهداف االسـتراتيجية وغاياهتـا              

ــى     ــار املؤشــرات عل ــد إط ــادئ     ١٠ويعتم ــات واملب ــسية والغاي  مواضــيع تعكــس التحــديات الرئي
ــتراتيجية  ــة الرئيـــسية لالسـ ــية األ٢٠٠٩أغـــسطس /ويف آب. التوجيهيـ ــة ، نـــشرت املفوضـ وروبيـ

قيـاس التقـدم احملـرز يف عـامل     : إمجـايل النـاتج احمللـي وسـواه    ”، املعنونة COM (2009) 433رسالتها  
، الــيت هــدفت إىل حتــسني املؤشــرات لكــي تعطــي انعكاســا أفــضل للــشواغل الــسياساتية   “مــتغري

 ، اعتمـدت جلنـة النظـام اإلحـصائي األورويب تقريـرا مـن اجملموعـة               ٢٠١١ويف عام   . واالجتماعية
، الــذي يــشارك يف رئاســته كــل مــن املكتــب اإلحــصائي للجماعــات    “فريــق الرعايــة”املــسماة 

األوروبيـة، واملعهــد الــوطين لإلحــصاء والدراســات االقتـصادية يف فرنــسا، وكــان التقريــر بعنــوان   

__________ 
ــا  )١١(    www.oecd.org/statistics/betterlifeinitiativemeasuringwell-beingandprogress.htm رـنظــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  .www.oecd.org/statistics/howslife.htm و
ميكــن اعتبــار إطــار قيــاس الرفــاه الــذي جــرى تطــويره ضــمن مبــادرة منظمــة التعــاون والتنميــة املوصــوفة أعــاله     )١٢(  

ولكـن  . ارا ذا طابع عاملي، أي من احملتمل أن يكون هاما جلميع البلـدان             إط “السعي إىل حياة أفضل   ”واملسماة  
من الواضح أن األمهية النسبية لألبعاد املختلفة املدرجة يف إطـار منظمـة التعـاون والتنميـة سـتتباين بـني البلـدان،                       

يعكس الظـروف  وكذلك قد خيتلف اختيار املؤشرات املستخدمة لرصد اإلجنازات احملققة يف هذه األبعاد حبيث             
وتقـوم منظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي ومركـز التنميـة                 . والتاريخ والتحديات اخلاصة بكـل بلـد      

 .النامية التابع هلا بإعداد تقرير مشترك عن وضع إطار معّدل يعاجل بشكل أفضل خصوصيات البلدان
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، وُترمجت فيه التوصيات الواردة يف تقرير اللجنة        “قياس التقدم احملرز، الرفاه والتنمية املستدامة     ”
املعنية بقياس األداء االقتصادي والتقدم االجتماعي إىل جمموعـة حمـددة مـن اإلجـراءات امللموسـة                 

 إجــراء ٥٠وينفــذ النظــام اإلحــصائي األورويب حاليــا  .)١٣(يقــوم هبــا النظــام اإلحــصائي األورويب
عيـشية  منظـور األسـر امل  : األولويـة  حمددا اقترحها فريق الرعاية يف مـا يتعلـق باألركـان التاليـة ذات        

ــددة األبعــاد لنوعيــة احليــاة؛          ــروة؛ والقياســات متع ــدخل؛ واالســتهالك والث وجوانــب توزيــع ال
، )٢٠٢٠أوروبــا  (٢٠٢٠العــام  ويف ســياق اســتراتيجية النمــو ألوروبــا قبــل. واالســتدامة البيئيــة

يـة  اكتسب املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية أيضا جتربة يف تقدمي اخلـربة التقنيـة أثنـاء عمل               
  .)١٥)(١٤(حتديد األهداف واملؤشرات وخالل عملية الرصد

  
  اجلهود املبذولة على الصعيد الوطين    

تعهد العديد من الدول األعضاء بإجناز قدر كبري من العمل يف وضع وجتميـع مقـاييس                  - ١٨
ــرز    ــدم احملـ ــا للتقـ ــع نطاقـ ــادرات      (أوسـ ــصف املبـ ــية تـ ــات أساسـ ــة معلومـ ــداد وثيقـ ــري إعـ جيـ

منح صدور التقرير الدراسي للجنـة املعنيـة بقيـاس األداء االقتـصادي والتقـدم               و. )١٦()واخلربات
__________ 

ــاح علــــــى املوقــــــع الــــــشبكي التــــــايل      )١٣(    /http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/pgp_ess: متــــ
about_ess/measuring_progress.  

، مت االتفــاق علــى مخــسة أهــداف ٢٠٢٠علــى ســبيل املثــال، لقيــاس التقــدم احملــرز يف حتقيــق أهــداف أوروبــا   )١٤(  
حتــاد وتتــرجم هــذه اجملموعــة احملــدودة مــن األهــداف الــيت تــشمل نطــاق اال. رئيــسية لالحتــاد األورويب بأســره

األورويب إىل أهـداف وطنيـة تعكـس احلـاالت والظـروف املختلفــة ويـتم قياسـها علـى أسـاس سـنوي، حبيــث           
ميكـــــــن لكـــــــل دولـــــــة عـــــــضو أن تتحقـــــــق مـــــــن مـــــــدى تقـــــــدمها يف حتقيـــــــق هـــــــذه األهـــــــداف   

http://ec.europa.eu/europe2020/pdf/targets_en.pdf .     ــيعية ــوجزات مواضـ ــعت مـ ــك، وضـ ــافة إىل ذلـ وباإلضـ
 ارنــة بــني الــدول األعــضاء، ولوضــع التحــديات االقتــصادية الــيت تواجههــا يف ســياق أوســع نطاقــا  لتيــسري املق

http://ec.europa.eu/europe2020/making-it-happen/key-areas/index_en.htm.  
ــا        )١٥(   ــى دور أوروب ــضوء عل ــسلطان ال ــة ت ــة األوروبي ــان للجن ــهج   ٢٠٢٠الرســالتان التاليت ــستند إىل الن ــذي ي ، ال

لي الذي بدأته استراتيجية االحتاد األورويب للتنمية املستدامة من خالل املسامهة يف حتقيق قدر أكرب من                التكام
الرسالة : االتساق والتعميم والتكامل لألبعاد الثالثة للتنمية املستدامة يف سياسات االحتاد األورويب بوجه عام            

COM (2013) 92  والرسـالة  “فقـر ومـنح العـامل مـستقبال مـستداما     إهنـاء ال : العـيش الكـرمي للجميـع   ” املعنونـة ،
COM (2013) 531حنو اتباع هنج شامل ومتكامل إزاء متويل التنمية املستدامة : ٢٠١٥ما بعد عام ”:  املعنونة
 .“والقضاء على الفقر

ج ، على سبيل املثال، أصـبح املكتـب األسـترايل لإلحـصاءات أول وكالـة إحـصائية وطنيـة تنـت               ٢٠٠٢يف عام     )١٦(  
أداة قياس هلا نطاق تركيز واسع لتقيـيم التقـدم احملـرز علـى الـصعيد الـوطين، حيـث وضـعت مـا مسـي آنـذاك                            

 .“مقاييس التقدم الذي أحرزتـه أسـتراليا  ”، وأصبح اآلن يعرف باسم      “قياس التقدم الذي أحرزته أستراليا    ”
ركة مـع إدارات أخـرى يف       ، أصدر مكتب اإلحصاءات االحتادي السويسري، باملـشا       ٢٠٠٣وباملثل، يف عام    

 لتقيــيم مــا إذا كــان البلــد يــسري علــى الطريــق   “رصــد التنميــة املــستدامة يف سويــسرا ”احلكومــة السويــسرية 
 .املستدامة التنمية
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 زمخـا جديـدا هلـذه اجلهـود، وُدشِّـنت نتيجـة لـذلك عـدة مبـادرات               ٢٠٠٩االجتماعي يف عـام     
ويتـراوح  . هامة يف بلدان خمتلفـة لتحـسني القياسـات احلاليـة للتقـدم والرفـاه والتنميـة املـستدامة                  

مثل تلك الـيت بـدأها رئـيس    (ن مشاورات جتري على نطاق البلد بأسره      نطاق هذه املبادرات م   
ــدا         ــا وكن ــتراليا وإيطالي ــدأت يف أس ــيت ب ــك ال ــامريون، وتل ــد ك ــة املتحــدة ديفي ، )وزراء اململك

، واجتماعـات املائـدة املـستديرة       )مثل تلـك الـيت أنـشئت يف أملانيـا وفنلنـدا           (اللجان الربملانية    إىل
ــاقتر   ــة ب ــة     للخــرباء املكلَّف ــتنادا إىل اإلحــصاءات القائم ــات مؤشــرات اس ــا (اح جمموع يف إيطالي

، واملبـــادرات الراميـــة إىل تطـــوير إحـــصاءات جديـــدة )واليابـــان وإســـبانيا، علـــى ســـبيل املثـــال
). الدراسـات االستقـصائية اجلديـدة الـيت دشـنت يف فرنـسا واملغـرب واملكـسيك واليابـان                   مثل(

ــدان كــثرية   ــشدد بل ــان (وت ــداأســتراليا، وبوت ــدا،، ونيوزيلن ــة تقــدمي األفكــار   )  وهولن ــى أمهي عل
. واألدوات لــصانعي الــسياسات يف مــا يتعلــق بكيفيــة اســتخدام التــدابري اجلديــدة يف سياســاهتم  

وكـثريا  . وتقوم بلدان عدة بإشراك املواطنني يف مناقـشات عـن األمـور األكثـر أمهيـة يف حيـاهتم             
  . يتم وضع مقاييس جديدة ما
  

ل إجيـاد جمموعـة مـن مقــاييس التقـدم الـيت تكـون حمكمـة مـن الناحيــة         آفـاق وسـب    -جيم   
  الفنية ومتفقا عليها على الصعيد العاملي 

  إنشاء األساس املفاهيمي     
على مـدى الـسنوات املاضـية، حـدثت تطـورات كـثرية يف مجيـع أحنـاء العـامل يف جمـال                         - ١٩

 بالنـــسبة للبلـــدان واملنـــاطق وحـــىت وإن كانـــت األولويــات . قيــاس التقـــدم احملـــرز واالســتدامة  
متماثلة، يبدو أن إملاما عامليا مبفـاهيم الرفـاه، يتـضمن جمموعـة أساسـية مـشتركة مـن أبعـاد                      غري

وميكـن تعريـف التنميـة املـستدامة، بإجيـاز، علـى أهنـا             . الرفاه، قد بدأ يـربز يف كـثري مـن البلـدان           
ة علــى ذلــك، فاإلطــار الــذي وعــالو. حتــسني الرفــاه للجميــع يف الوقــت احلاضــر ويف املــستقبل 

منظمـة  /املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة    /اقترحته فرقة عمل اللجنة االقتصادية ألوروبا     
اآلن وهنـا،   (“مـستقبلنا املـشترك  ”التعاون والتنمية يربط اجلوانب املفاهيميـة الثالثـة املعرَّفـة يف     

ويـتم متييـز    .  بأبعاد الرفاه الـشامل    باملواضيع املتصلة بالسياسات أو   ) بعد، ويف مكان آخر    وفيما
وهـــذه . موضـــوعا تغطـــي اجلوانـــب البيئيـــة واالجتماعيـــة واالقتـــصادية للتنميـــة املـــستدامة ٢٠

الرفاه الشخصي، واالستهالك والدخل، والتغذية، والصحة، والعمـل، والتعلـيم،          : املواضيع هي 
ــنظم اإليكو     ــة، واألراضــي وال ــسالمة البدني ــه، وال ــة   واإلســكان، والترفي ــاه، ونوعي ــة، واملي لوجي

اهلواء، واملناخ، وموارد الطاقة، واملوارد لغري الطاقة، والثقـة، واملؤسـسات، ورأس املـال املـادي                
  . واملعريف واملايل
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ــداف الت     ــام      نأهـ ــد عـ ــا بعـ ــات ملـ ــداف والغايـ ــستدامة واألهـ ــة املـ ــاييس ٢٠١٥ميـ  واملقـ
  للتقدم  األوسع

 مــن العمــل املنجــز لوضــع ٢٠١٥ا بعــد عــام سيــستفيد وضــع وتنفيــذ خطــة للتنميــة ملــ  - ٢٠
مقــاييس أوســع للتقــدم، ألنــه مــن املتوقــع أن تكــون التنميــة املــستدامة يف صــميم خطــة كهــذه، 

وعلـى الـرغم مـن    . والتنمية املستدامة هي أساس املقاييس األوسع نطاقا الـيت مت وضـعها للتقـدم        
 أيـضا أمهيـة املقـاييس احلاليـة         ٢٠١٥ذلك، ستخترب املناقشات بشأن خطة التنميـة ملـا بعـد عـام              

فعلى سبيل املثال، بعـض األهـداف والغايـات         . واملقترحة وقابليتها للتطبيق على الصعيد العاملي     
اجلديدة املقترحة ال تتم تغطيتها بشكل جيد يف اإلحصاءات الرمسية احلاليـة، وال تـزال تنقـصها              

امية إىل وضع مقاييس أوسـع نطاقـا        وكذلك، فالكثري من اجلهود الر    . مفاهيم القياس ومؤشراته  
وبنـاء  . للتقدم تبذل يف بلدان متقدمة النمـو، وتعكـس يف معظمهـا احلالـة اخلاصـة هلـذه البلـدان                   

، قـد حتتـاج     ٢٠١٥على نتائج أهـداف التنميـة املـستدامة، ومناقـشة خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                     
وعـة مـن مقـاييس أوسـع نطاقـا          مقاييس التقدم احلالية إىل تنقيح أو تعديل لكي تتقـارب يف جمم           

ومـن مث، ال ينبغـي   . للتقدم تكون حمكمة من الناحية الفنيـة ومتفقـا عليهـا علـى الـصعيد العـاملي         
اعتماد مقاييس أوسع نطاقـا ومتفقـا عليهـا علـى الـصعيد العـاملي إال بعـد اعتمـاد خطـة التنميـة                        

  .٢٠١٥بعد عام  ملا
    

   ٢٠١٥بعد عام قياس ورصد أهداف خطة التنمية ملا   - رابعا  
اســتعراض املقترحــات الــيت قــدمها فريــق الشخــصيات البــارزة الرفيــع املــستوى     - ألف  

   ٢٠١٥املعين خبطة التنمية ملا بعد عام 
، طُلـب إىل أعـضاء فريـق أصـدقاء الـرئيس أن يـستعرضوا تقريـر                 ٢٠١٣يوليـه   /يف متوز   - ٢١

وقد طُلـب   . )٤(٢٠١٥ية ملا بعد عام     فريق الشخصيات البارزة الرفيع املستوى املعين خبطة التنم       
ــر      ــة عــن التقري ــار اإلحــصائية املترتب ــل اآلث ــق حتلي ــشأن   ،مــن الفري ــى املقترحــات ب ــق عل  والتعلي
وقــدمت البلــدان .  املقترحــةالغايــاتاإلحــصاءات وعلــى قــدرة الــنظم اإلحــصائية علــى قيــاس   

، والبلـدان   مفـصال ومتعمقـا   واملنظمات السبعة عشر التالية تعليقاهتا، وقـدم العديـد منـها حتلـيال              
ــا، أســتراليا:هــي ــا، أملاني ــسوانا، إيطالي ــسويد، جامايكــا، بوت ــسا، ال ــبني، فرن  ، الكــامريون، الفل

 هولنــدا، املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، منظمــة ، هنغاريــا، اهلنــد،اململكــة املتحــدة
  .القتصادية ألوروبا، اللجنة ا٢١التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، احتاد باريس 
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  ضرورة انسجام خمتلف األطر واخلطط     
أعــرب فريــق أصــدقاء الــرئيس عــن ترحيبــه باســتخدام تقريــر الفريــق الرفيــع املــستوى      - ٢٢

واتفـق الفريـق مـع الفكـرة     . ٢٠١٥كأساس ملناقشة إطارٍ ألهداف وغايات التنمية ملا بعد عـام   
 األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  علــىعمــلال إهنــاء القائلــة بــأن اإلطــار اجلديــد ينبغــي أن يهــدف إىل 

 ،وقـد طـرح كـل مـن الفريـق الرفيـع املـستوى             . ٢٠١٥خطة عاملية ملـا بعـد عـام         حنو  وجتاوزها  
.  وغُريمهـا جمموعـات خمتلفـةً مـن األهـداف العامليـة            )١٧(ومبادرة شبكة حلـول التنميـة املـستدامة       

ــني ا       ــا ب ــشتركة فيم ــن القواســم امل ــاك الكــثري م ــع أن هن ــضا    وم ــاك أي ــداف واملواضــيع، هن أله
خمتلـف  بالعمـل علـى التقريـب بـني         ولذلك، أوصـى فريـق أصـدقاء الـرئيس          . االختالفات بعض

الغايــــات اإلمنائيــــة واألطــــر واملقترحــــات املتعلقــــة بأهــــداف التنميــــة املــــستدامة واألهــــداف  
 يف مرحلـــة مبكـــرة، واألمثـــل أن يكـــون ذلـــك قبـــل البـــدء يف مناقـــشة   ٢٠١٥ عـــام بعـــد ملـــا

  .واملؤشرات الغايات
  

  ضرورة جعل الغايات تناسب مجيع البلدان     
ثـين  يالحظ فريـق أصـدقاء الـرئيس أن علـى الـرغم مـن كـون األهـداف التوضـيحية اال                      - ٢٣

ــداف      ــستوى أه ــع امل ــق الرفي ــر الفري ــة يف تقري ــشر املقترح ــا     اع ــة هب ــات املرتبط ــإن الغاي ــة، ف  عاملي
أن البلــدان تواجــه حتــديات عامليــة جيــب التعامــل صــحيحا  إن كــانو. تناســب مجيــع البلــدان ال

معهــا علــى الــصعيد العــاملي، فمــن الــصحيح أيــضا أن هلــا خــصوصيات إقليميــة ووطنيــة وحمليــة  
وقــد ختتلــف الغايــات مــن بلــد إىل آخــر حــسب مــستوى التنميــة،   . يــتعني أخــذها يف االعتبــار

رض الفريـق اتبـاع هنـج متعـدد         وعـ . ولذلك اقترح الفريق املزيد من املرونة على الصعيد الوطين        
املستويات يف حتديد األهداف، يؤلـف بـني جمموعـة صـغرية مـن األهـداف العامليـة الـيت تعكـس                      
النتائج املتفق عليها عامليا، وبني غايـاٍت ومؤشـرات حمـددة تعكـس مـستويات التنميـة والـسياَق                   

  . واملسؤولية والقدرة اخلاصة بكل بلد
  

   أجل التنمية بيانات الشراكة العاملية من    
رحب فريق أصدقاء الرئيس بتشديد الفريق الرفيع املستوى على أمهيـة إحـداث ثـورة يف       - ٢٤

تــشمل املكاتــب اإلحــصائية احلكوميــة، واملنظمــات الدوليــة، ومنظمــات اجملتمــع  (جمــال البيانــات 
احـة  من أجـل حتـسني نوعيـة اإلحـصاءات واملعلومـات املت           ) املدين، واملؤسسات، والقطاع اخلاص   

__________ 
 /األول تـــشرين ٢٣ (“تقريـــر إىل األمـــني العـــام لألمـــم املتحـــدة: برنـــامج عمـــل للتنميـــة املـــستدامة”انظـــر   )١٧(  

-http://unsdsn.org/files/2013/11/An-Action-Agenda-for : الشبكي التـايل   قعمتاح على املو  ). ٢٠١٣ أكتوبر

Sustainable-Development.pdf. 



E/CN.3/2014/4
 

14/28 13-63056 
 

وستـستلزم تلبيـة الطلــب   . للمـواطنني وإنـشاء شـراكة عامليـة بـشأن بيانــات التنميـة لتحقيـق ذلـك        
املتزايد على البيانات واملعلومات الزيادة يف متويل األنشطة اإلحـصائية وقـدراهتا وتنـسيقها، لكـن                

وقـد  . اإلحـصائية  متر مبراحل خمتلفة من التنمية  اليت لبلدانل الشيء نفسه تعين  ال  ثورة البيانات قد    
أكد الفريق أن ثورة البيانات ينبغي أن تركز على أكثر من جمرد تقدمي البيانات، بـل ينبغـي أيـضا           

وجيــب كــذلك أن . أن تــشمل االســتثمار يف وضــع املفــاهيم وأطــر القيــاس والتــصنيفات واملعــايري
عليهـا املـساءلة   صنع القرار اليت تقـوم   عمليات  يكون تعزيز الصالت بني البيانات واإلحصاءات و      

ــات    ــورة البيان ــسيا يف ث ــا رئي ــضخمة،      . جانب ــات ال ــة، والبيان ــات املفتوح ــأن البيان ــق ب ــر الفري وأق
 للبيانات قد متكّن    ة منابع جديد  ، تشكل واملعلومات اجلغرافية املكانية، ونظم املعلومات اجلغرافية     

ى الفريـق بتـوخي   ومـع ذلـك، أوصـ   . من حتقيق الفعالية من حيث التكلفـة يف إنتـاج اإلحـصاءات         
العناية يف تقييم الفرص والتحديات اليت متثلها مصادر البيانات اجلديدة املذكورة عند استخدامها             

وأوصى الفريق أيضا بأن تفي البيانات املنتجـة مـن مـصادر          . كمصادر معلومات ألغراض الرصد   
ــة     ــة يف اإلحــصاءات الرمسي ــايري اجلــودة الالزم ــشروط ومع ــدة ب  دور اخلــرباء ونظــرا إىل أن. جدي

اإلحصائيني الرمسيني دور بالغ األمهية يف وضع نظام قياس مـشترك اسـتنادا إىل اإلحـصاءات الـيت                  
 الـشراكةَ العامليـة بـشأن        قيـادة   النظـاُم اإلحـصائي الرمسـي      يتـوىل ُيعدها كل بلد، اقترح الفريـق أن        

 إىل حتديد وسد الثغرات     وينبغي أن هتدف هذه الشراكة    . بيانات التنمية برعاية اللجنة اإلحصائية    
، وتوسيع نطاق سبل احلصول علـى البيانـات، وحـشد اجلهـود الدوليـة               احلامسة األمهية اإلحصائية  

 سـتكون متاحـة يف      ٢٠١٥لضمان أن البيانات األساسية املتعلقة بغايات ومؤشرات ما بعـد عـام             
 وأن  ،وارد املناسـبة  وسوف تكون الـشراكة حباجـة إىل أن تتـوفر هلـا املـ             . الوقت املناسب واملمكن  

وأوصى الفريـق باالسـتفادة     . يكون هلا هيكل إداري مالئم لضمان التوصل إىل األهداف املرجوة         
  . وإشراك اللجان اإلقليمية التابعة لألمم املتحدة يف آلية التنسيق،من الشراكات القائمة

  
    بوصف ذلك غاية قائمة بذاهتاالسعي إىل إنشاء نظام إحصائي رمسي فعال    

، احلكومـات بالنظر إىل الدور احلاسم الذي يؤديه النظام اإلحصائي الرمسي يف مساءلة              - ٢٥
دعا فريق أصدقاء الرئيس إىل جعل إدراج نظام إحصائي رمسي غاية قائمـة بـذاهتا، وإىل حتديـد                  

 يف تقريــر ١٠وميكــن أن تــضاف هــذه الغايــة إىل اهلــدف رقــم  . جمموعــة مالئمــة مــن املقــاييس
واألمـل املنـشود   .  ضمان احلكم الرشـيد واملؤسـسات الفعالـة      ، املتمثل يف  يع املستوى الفريق الرف 
 املــايل ربز ذلــك أمهيــة اإلحــصاءات يف أذهــان صــانعي الــسياسات وأن يكفــل الــدعمَ  هــو أن ُيــ

  .)١٨(لتحقيق هذه الغاية
__________ 

 نظام إحصائي فعال إىل احلصول علـى املـوارد الالزمـة إلنتـاج البيانـات الـيت       توفريسوف ترمي الغاية املتمثلة يف      )١٨(  
 .ت والبحث عن االبتكارات املمكنةحيتاج إليها املستخدمون، وستتطلب استعراض األولويا
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  حتليل األهداف والغايات العاملية    
يــات التوضــيحية الــواردة يف تقريــر  يالحــظ فريــق أصــدقاء الــرئيس أن األهــداف والغا   - ٢٦

فتئـت   الفريق الرفيع املستوى طموحة للغاية من منظور إجراء القياسات، ال سيما يف وقـت مـا               
وسـتكون هنـاك حاجـة إىل       . تتناقص فيه املوارد املخصصة لإلحـصاءات يف العديـد مـن البلـدان            

مـن الـضروري   و. صائيةاستثمارات كبرية حىت بالنسبة للـدول األكثـر تقـدما مـن الناحيـة اإلحـ            
ــراح        ــل جمــال احلوكمــة، وإىل اقت ــدة، مث ــة إىل جمــاالت جدي توســيع نطــاق اإلحــصاءات الرمسي

أي حـسب الـدخل، ونـوع اجلـنس،         (املؤشرات وفقا ملختلف الفئـات االجتماعيـة ذات الـصلة           
ــات      ــن الفئ ــك م ــة، وغــري ذل ــرايف، واإلعاق ــع اجلغ ــة    ،)واملوق ــة فئ ــال أي ــدم إغف ــن ع .  للتأكــد م

شــك علــى حتقيــق هــذا اهلــدف الطمــوح إال القليــل مــن البلــدان، ويف حــني أن املطالــب   يو وال
السياسية قد تساعد يف املضي قـدماً حنـو حتقيـق ذلـك اهلـدف، ال ميكـن للتقـدم احملـرز يف ذلـك                        

ويؤكــد هــذا االعتبــار العملــي أمهيــة التــشاور مــع اخلــرباء اإلحــصائيني    . أن يكــون تــدرجييا إال
املؤشـرات   فقة على جمموعـة الغايـات، وذلـك مـن أجـل تقيـيم جـدوى حتديـد               الرمسيني قبل املوا  

  . هبا املتصلة
 إىل تعـاريف    ٢٠١٥وينبغي أن يستند رصد األهداف والغايـات اإلمنائيـة ملـا بعـد عـام                  - ٢٧

وانطالقا من ذلك، رحب فريـق أصـدقاء الـرئيس بتوصـية            . وأساليب وتصنيفات قابلة للمقارنة   
 وضم غاية نـشر     ،االقتصادية - ى بأن يتم اعتماد إطار نظام احملاسبة البيئية       الفريق الرفيع املستو  

ــة إىل اهلــدف رقــم     ــة والبيئي ، املتمثــل يف إدارة ٩واســتخدام احلــسابات االقتــصادية واالجتماعي
  .أصول املوارد الطبيعية على حنو مستدام

لـدويل للتنميـة   وأعرب بعض أعضاء فريـق أصـدقاء الـرئيس عـن رأي مفـاده أن البعـد ا                  - ٢٨
ال وجود لـه يف تقريـر الفريـق الرفيـع املـستوى، ال سـيما عنـد                  ) يف األماكن األخرى  (املستدامة  

تقييم املشاكل العاملية املتعلقة بتغري املناخ وخـسائر التنـوع البيولـوجي واألثـر الـذي حيدثـه كـل                
 املتعلقة بالـشعور الـذايت      وأشار بعض األعضاء إىل انعدام الغايات     . بلد يف رفاه باقي أحناء العامل     

بالرفاهية، وبوجه أعم، قيام الناس أنفسهم باإلبالغ عـن ظـروفهم وتطلعـاهتم، رغـم أن الفريـق           
 ينبغـي أن تـستند إىل صـوت         ٢٠١٥الرفيع املستوى يشدد علـى أن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                 

اهلــدف واقتــرح بعــض أعــضاء الفريــق أن تــضاف غايــة تتعلــق بظــروف الــسكن إىل  . اجلمهــور
، املتمثل يف القضاء على الفقر، وأن تضاف غاية تتعلق بإدارة النفايات وإعادة تـدويرها               ١ رقم

ويبدو أن التغريات الدميوغرافية وتـدفقات اهلجـرة الدوليـة مل تعـالَج معاجلـة           . ٩إىل اهلدف رقم    
  .كافية على الرغم من صلتها باالستدامة
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 خرباهتم يف قيـاس التقـدم    إىلريق أصدقاء الرئيس أعضاء فأشارويف كثري من األحيان،     - ٢٩
ويدعو الفريق األوسـاط اإلحـصائية إىل االسـتفادة       . واالستدامة وأعربوا عن استعدادهم لتبادهلا    

 أن يــشجع  للفريـق ويف هـذا الــسياق، ميكـن  . الكاملـة مـن اخلـربة املكتــسبة يف البلـدان واملنـاطق     
إلقليمية من أجل تيـسري تقـدمي مـدخالت البلـدان     على زيادة الدور الذي تضطلع به املنظمات ا    

، ويف ٢٠١٥يف وضــع أهــداف التنميــة املــستدامة، واألهــداف والغايــات اإلمنائيــة ملــا بعــد عــام  
كمـا يـدعو الفريـق األوسـاط اإلحـصائية إىل أن تأخـذ يف االعتبـار اإلطـار                   . تنفيذ إطار الرصـد   

ــذي اقتر    ــة املــستدامة، ال ــاس التنمي ــة    املــذكور أعــاله لقي ــة العمــل املــشتركة بــني اللجن ــه فرق حت
االقتصادية ألوروبا، واملكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة، ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف         

. )١٩(٢٠١٣يونيـه   / وأقره مؤمتر اخلرباء اإلحصائيني األوروبـيني يف حزيـران         ،امليدان االقتصادي 
 والغايـات العامليـة جيـب أن ُتحـول          ومن بني الدروس املستفادة، مت التـشديد علـى أن األهـداف           

وســيتطلب ذلــك . إىل غايــات وطنيــة، وعلــى أن تكــون لكــل بلــد ملكيــة البيانــات اخلاصــة بــه 
 وغــري ذلــك مــن املبــادرات الوطنيــة     )٢٠(مواءمــة االســتراتيجية الوطنيــة لتطــوير اإلحــصاءات    

  .٢٠١٥واإلقليمية يف اجملاالت اإلحصائية مع احتياجات خطة التنمية ملا بعد عام 
  

   من الناحية التقنيةحمكماحلاجة إىل هنج قياس متكامل و  - باء  
الــدروس املــستفادة مــن رصــد األهــداف     : البيانــات ألغــراض صــنع القــرارات   تــوافر     

  لأللفية   اإلمنائية
 ملهمـة إىل جمموعـة مـن األهــداف    رجم إطـار رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة رؤيـةً      تَـ   - ٣٠

ــا ميكــن رصــدها باســتخدام مؤشــرات   والغايــات امللموســة واحملــ  ــة  حمكمــةددة زمني  مــن الناحي
أحــدثت األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة تغــيريا كــبريا  ،٢٠٠٠ومنــذ اعتمادهــا يف عــام . اإلحــصائية

وميثـل مفهـوم    . حتفيز العمل علـى أرض الواقـع      يف  ساعد يف حتديد األولويات العاملية والوطنية و      
 مـن الناحيـة اإلحـصائية أحـد مكـامن القـوة             حمكمةات  رصد األهداف امللموسة بواسطة مؤشر    

وقـــد عـــزز هـــذا اإلطـــار أمهيـــة .  الـــسياسي واإلحـــصائيينمـــن املنظـــوريف اإلطـــار الواضـــحة 
أدت يف العديـد مـن احلـاالت،    و. اإلحصاءات السليمة املوثوق هبا يف وضع السياسات اإلمنائيـة       

ــة دور ا ــة لأللفيـ ــياألهـــداف اإلمنائيـ ــنظا أساسـ ــز الـ ــصائية وحتـــسني املنـــهجيات   يف تعزيـ م اإلحـ
  . اإلحصائية، ويف مجع واستخدام البيانات ذات النوعية اجليدة

__________ 
 مــن جمموعــات املؤشــرات البديلــة الــيت تلــيب  ا عــدديــشمل مرنــا  قيــاسٍتعــرض فرقــة العمــل يف تقريرهــا نظــاَم  )١٩(  

 حبيث ميكن استعمال هذا النظـام    ،كما تتسم املؤشرات باملرونة   . متطلبات خمتلف منظورات التنمية املستدامة    
 .النمو على حد سواءيف البلدان النامية واملتقدمة 

 .http://paris21.org/NSDSانظر   )٢٠(  
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ــة،        - ٣١ ــة لأللفي ــة يف إطــار األهــداف اإلمنائي وقــد متــت اإلشــارة إىل مــواطن الــضعف التالي
 تتـضح الطريقـة    مل:)٢١(٢٠١٥وينبغي النظر فيها خالل وضع وتنفيذ إطار الرصد ملا بعد عـام             

كن هبا تكييف الغايات العاملية مع احلقـائق الوطنيـة والـديناميات اإلقليميـة؛ هنـاك شـعور                  اليت مي 
دون إجـراء املـشاورات املناسـبة؛ كانـت         وبأن الغايات واملؤشرات وضعت باتبـاع هنـج تنـازيل           

االجتاهات العاملية واإلقليمية متيل إىل اخلضوع لـسيطرة عـدد قليـل مـن البلـدان؛ يبـدو أن نظـام                     
فشل يف إبراز التقدم الكـبري الـذي أحرزتـه بلـدان كانـت ظروفهـا األوليـة غـري مالئمـة؛             الرصد  

ميكن أن يؤدي رصد اجملاميع الوطنية اإلمجالية إىل إمهال الفئات الضعيفة؛ كان هناك عـدد مـن                 
 مل تعــاجل املؤشــرات بعــض  حيــثأوجــه عــدم االتــساق بــني األهــداف والغايــات واملؤشــرات،  

يــة؛ كانــت بعــض الغايــات غــري دقيقــة أو غــري حمــددة بوضــوح، يف حــني  األهــداف معاجلــة كاف
كانت أخرى طموحـة أكثـر مـن الـالزم؛ مل يـتم ذكـر الـديناميات الـسكانية؛ مل يـتم النظـر إىل                    
أوجــه التــرابط والتــآزر بــني حتقيــق خمتلــف األهــداف والغايــات بعــني االعتبــار؛ مت وضــع بعــض 

وعـالوة علـى    . خلـدمات، مـع إمهـال جوانـب اجلـودة         الغايات بناء على إمكانية احلصول علـى ا       
ذلــك، مل يــتم النظــر يف تــوافر البيانــات وجودهتــا واخــتالف قــدرات الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة 
  .كما جيب، مما جعل أجزاًء كبريةً من البيانات الوطنية ُتستمد من تقديرات املنظمات الدولية

  
  ك اخلرباء اإلحصائيني يف مرحلة مبكرة ضرورة إشرا: حتديد الغايات واختيار املؤشرات    

 ترمـي إىل رصـد حتقيـق األهـداف والغايـات      ٢٠١٥إن وضع خطة إمنائية ملا بعـد عـام         - ٣٢
اإلمنائية وإىل إخضاع اجلهات الفاعلة من خمتلـف املـستويات للمـساءلة يتطلـب وضـع االعتبـار                  

ــاس  ــالزم جلوانـــب القيـ ــه  . الـ ــن قياسـ ــات الـــيت ال ميكـ ــداف والغايـ ــدهافاألهـ ــن رصـ . ا ال ميكـ
يتضح بالفعل من اإلطار القائم لرصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة، فـإن التوصـل إىل نظـام          وكما

ــدان       ــع البلـ ــه يف مجيـ ــن تطبيقـ ــة ميكـ ــات العامليـ ــداف والغايـ ــن األهـ ــاملة مـ ــة شـ ــد جمموعـ لرصـ
ــها ويف( ــا   ) داخلـ ــوافر البيانـ ــة يف تـ ــالنظر إىل االختالفـــات الوطنيـ ــيما بـ ــاقة، ال سـ ــة شـ ت مهمـ

ولـذلك، ينبغــي التـشاور مـع اخلـرباء اإلحــصائيني أثنـاء مناقـشة خمتلــف       . والقـدرات اإلحـصائية  
مقترحات األهداف والغايات، يف وقت مبكر وحسب االقتضاء، لكي يقدموا تقييمهم احملايـد             

 مـع الـسياسيني علـى الـصعيد         خـصائيون األ اخلـرباء    يتحـاور وينبغـي أن    . من املنظور اإلحـصائي   
، وكذلك علـى الـصعيد      )ى حنو ما يقوم به فريق أصدقاء الرئيس واللجنة اإلحصائية         عل(العاملي  

  .الوطين يف وقت مبكر خالل املناقشة املتعلقة باألهداف والغايات

__________ 
، حتقيـق املـستقبل الـذي نـصبو         ٢٠١٥فريق عمل األمم املتحدة املعين خبطة األمم املتحدة للتنمية ملا بعد عـام                )٢١(  

انظــر أيــضا تقريــر فريــق اخلــرباء  ). ٢٠١٢يونيــه /نيويــورك، حزيــران(تقريــر إىل األمــني العــام : إليــه للجميــع
شترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية عن الدروس املـستفادة مـن رصـد األهـداف                  امل

 ).١انظر احلاشية  (٢٠١٣مارس /اإلمنائية لأللفية يف آذار
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وقــد حــدد فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة     - ٣٣
ــرا     ــار املؤش ــات واختي ــايري وضــع الغاي ــة مع ــة    . تلأللفي ــداف التنمي ــة صــياغة أه وخــالل عملي

، ينبغـي أن يقـدم اخلـرباء اإلحـصائيون دعمـا تقنيـا           ٢٠١٥املستدامة وخطة التنمية ملا بعـد عـام         
مستمرا يف وضع الغايـات وحتديـد املؤشـرات املناسـبة بالتـشاور مـع البلـدان يف خمتلـف مراحـل                   

  .أهم املهاموسيكون فحص واختبار جدوى الغايات واملؤشرات من . التنمية
  

  احلاجة إىل اتباع هنج متكامل والدور الذي تلعبه أطر القياس اإلحصائي    
ــصادية        - ٣٤ ــل يف وضــع اإلحــصاءات االقت ــع هنــج متكام ــن الثوابــت أن يتب ــد أصــبح م . لق

 ينبغـي أن يتبـع هنجـا متكـامال يغطـي اجملـاالت              ٢٠١٥وباملثل، فـإن إطـار الرصـد ملـا بعـد عـام              
وعلـى املـستوى اإلحـصائي،      . ية والبيئية، مىت كـان ذلـك مالئمـا وجمـديا          االقتصادية واالجتماع 

فإن األبعاد اهلامة هلذا التكامل تتضمن مجع البيانـات، وجتهيـز البيانـات، واملفـاهيم والتعـاريف،        
ــات املؤســسية  ــود        . والترتيب ــه اجله ــل في ــرز جمــال ميكــن أن تتكام ــو أب ــات ه ــرب مجــع البيان ويعت

، )التكامــل األفقــي( ٢٠١٥الــيت يــضمها إطــار الرصــد ملــا بعــد عــام  اجملــاالت اإلحــصائية  بــني
سيما تكامـل اجلهـود يف جمـال اسـتخدام الدراسـات االستقـصائية املعنيـة باملـصادر اإلداريـة              وال

وعلـى املـستوى الـسياسايت، فـإن خطـة التنميـة املـستدامة              . واألسر املعيشية واألعمـال التجاريـة     
، ومعهـا جوانـب     )االقتصادية واالجتماعية والبيئيـة   (السياساتية  إدماج كافة اجملاالت     هتدف إىل 

احلوكمة، يف جمموعة متجانسة من األهداف اليت تدعم إخـضاع عمليـة الرصـد لنـهج متكامـل                 
  .األخرى هي
 الـصادر عـن الفريـق العامـل املعـين بقيـاس التنميـة               “قياس التنمية املستدامة  ”ويف تقرير     - ٣٥

للجنة االقتصادية ألوروبـا واملكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة            املستدامة، املشترك بني ا   
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، اتفق الفريق على أنـه يلـزم إجيـاد إطـار ُمحكـم                    

ففي غياب مثل هـذا اإلطـار،       . )٢٢(سليم من الناحية التحليلية لكي تنطلق منه القرارات العملية        
ومراعـاة  . ضع العتبـارات مؤقتـة ويقـع حتـت تـأثري املـصاحل اخلاصـة              فإن كل شـيء ميكـن أن خيـ        

لذلك، فقد صمم الفريق العامل إطـارا مفاهيميـا عريـضا لقيـاس التنميـة املـستدامة يرتكـز علـى                     
  .)٢٣(املال مفهوم رأس

__________ 
  )٢٢(  Joint ECE/Eurostat/OECD Working Group on Statistics for Sustainable Development, Measuring 

Sustainable Development (Geneva, 2009), p. 23, quoted from Partha Dasgupta, Human Well-being and 

the Natural Environment (Oxford University Press, 2001), p. 178. 

ــات           )٢٣(   ــل البيانـ ــة لتحويـ ــة الالزمـ ــد التنظيميـ ــهجيات والقواعـ ــن املنـ ــة مـ ــى جمموعـ ــاس علـ ــار القيـ ــوي إطـ ينطـ
ــية ــهجيات          مع إىل األساسـ ــه هـــذه املنـ ــذي ترتكـــز عليـ ــاهيمي الـ ــسقة مـــع اإلطـــار املفـ ــدة متـ لومـــات مفيـ
 ,Joint  ECE/Eurostat/OECD Working Group on Statistics for Sustainable Development( والقواعــد

Measuring Sustainable Development  (Geneva, 2009), p. 13.(  
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وميثل نظام احلسابات القومية نقطة انطالق لتصميم إطار لقياس التنمية املـستدامة بنـاء                - ٣٦
ن هــذا النظــام ُيعــّد مبثابــة مــصدر للقياســات   إ رات الــيت تقــوم علــى رأس املــال، إذ علــى املؤشــ

ــَتج     ــال املُن ــة وأرصــدة رأس امل ــة باألرصــدة املالي ــصادية   . املتعلق ــة واالقت ونظــام احلــسابات البيئي
ومع ذلك، فـإن النـهج   . إطار للقياس لرأس املال الطبيعي متسق مع نظام احلسابات القومية          هو

ُيرجـى   ال) الذي اقتُرح كوسيلة لتقييم البعـد املـستقبلي لالسـتدامة         (إىل رأس املال    الذي يرتكز   
بعــد  منــه أن يكــون هــو اإلطــار الــذي يُغطــي كافــة املــسائل املندرجــة يف خطــة التنميــة ملــا          

ــاه    ٢٠١٥ عــام ــها املــستوى احلــايل للرف ــاول الكــثري من ــضينا  وحــىت إن. ، وهــي مــسائل يتن ارت
يتطلــب فقــط قيــاس جممــل   تقيــيم االســتدامة، فــإن هــذا التقيــيم الاســتخدام هنــج رأس املــال يف

األرصدة اليت تندرج حتت أنـواع خمتلفـة مـن رؤوس األمـوال، بـل يتطلـب أيـضا التعـرف علـى                     
مثـل االسـتثمار واإلهـالك وكفـاءة        (العوامل املسببة ألي تغيريات قد تطرأ على هـذه األرصـدة            

ميكـن اعتبـاره إطـارا       وعالوة على ذلك، فإن النهج املرتكـز إىل رأس املـال ال           . )١١()االستخدام
ــيت        ــسائل ال ــصحة واحلوكمــة، وهــي امل ــة ومــسائل ال ــسائل االجتماعي ــشة امل ــا ملناق ــوال عاملي مقب

  . على األرجح٢٠١٥ بعد عام ستشكل جوهر خطة التنمية ملا
لقياس عند اسـتخدامهما أن يـسهال حتليـل         وميكن للنهج املتكامل ولإلطار اإلحصائي ل       - ٣٧

أوجه الترابط القائمة بني العديد من املسائل اليت ستـشغل بـال مقـرري الـسياسات أثنـاء وضـع                    
  .)٢٤(٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

  
  تنفيذ إطار رصد جديد  - جيم  

  دور اللجنة اإلحصائية يف تأسيس نظام للرصد    
ئية بوصفها الكيان الذي يعتلي قمـة النظـام اإلحـصائي      انطالقا من دور اللجنة اإلحصا      - ٣٨

العــاملي وانطالقــا مــن واليتــها بوصــفها جهــة التنــسيق احلكوميــة الدوليــة املنــوط هبــا وضــع           
واســتعراض املؤشــرات الــيت تــستخدمها منظومــة األمــم املتحــدة، فــإن اللجنــة، بآليــات عملــها    

ني الوكـــاالت، وأفرقـــة اخلـــرباء،  قبيـــل أفرقـــة أصـــدقاء الـــرئيس، واألفرقـــة املـــشتركة بـــ   مـــن(
، ستتوىل توجيه وقيادة اجلهود الرامية لتلبية االحتياجات اإلحـصائية الناشـئة عـن              )ذلك إىل وما

  :ويتعني على اللجنة أن تضطلع باملهام التالية. )٢٥(٢٠١٥خطة التنمية ملا بعد عام 

__________ 
تعـين    الترابط بني املسائل املتعلقـة بالزراعـة واألمـن الغـذائي والتغذيـة قـد               على سبيل املثال، فإن مناقشة أوجه       )٢٤(  

  .دراسة تأثري سالسل اإلنتاج واالستهالك على الصحة واالقتصاد والبيئة والتعليم
وسـتقدم اللجنـة    . ستضع هيئات تقرير الـسياسات هـذه األهـداف والغايـات يف حـدود اختـصاص كـل منـها                     )٢٥(  

 .أن أفضل طريقة لتحديدها وقياسهااإلحصائية املشورة بش
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مليـة الـيت    املـسامهة يف الع   : ٢٠١٥سـبتمرب   / إىل أيلـول   ٢٠١٤مـارس   /من آذار   )أ (  
ينفذها الفريق العامل الرفيع املستوى املفتوح العضوية واملعين بوضـع أهـداف التنميـة املـستدامة                
وعمليــة اجلمعيــة العامــة الراميــة إىل حتقيــق أهــداف التنميــة املــستدامة وأهــداف وغايــات خطــة   

  ؛)تقييم الغايات (٢٠١٥ بعد التنمية ملا
ــبت/ إىل أيلــــول٢٠١٤مــــارس /مــــن آذار  )ب (   حتديــــد املؤشــــرات : ٢٠١٥مرب ســ

  وجتهيزها واختبارها؛
ــن آذار  )ج (   ــارس /م ــانون األول٢٠١٤م ــسمرب / إىل ك ــار  : ٢٠١٦دي ــصميم إط ت

ه، وهي مهمـة تنطـوي علـى إنـشاء فريـق خـرباء ووضـع خطـة تفـصيلية لعملـه،                      ؤللرصد وإنشا 
  .والتحضري جلمع بيانات األساس وتأسيس نظام لإلبالغ

  
ء وتأسيس شراكة ُمعـززة مـن أجـل تطـوير العمـل اإلحـصائي           خطة عمل بوسان لإلحصا       

  وبناء القدرات اإلحصائية
ــها        - ٣٩ ــا بأمهيتـ ــة اعترافـ ــرة طويلـ ــذ فتـ ــصائية منـ ــدرات اإلحـ ــاء القـ ــسألة بنـ ــد نالـــت مـ لقـ

ــا للتبــــاين . حجــــر زاويــــة يف عمليــــة رصــــد األهــــداف اإلمنائيــــة العامليــــة   بوصــــفها وإدراكــ
ــة للب القـــدرات بـــني ــبيل حتـــسني   املؤســـسية والتقنيـ ــاملي يف سـ ــاون اجملتمـــع العـ ــدان، فقـــد تعـ لـ

ــداد ــذ أن إعـ ــة  اإلحـــصاءات منـ ــة لأللفيـ ــاون،  . انطلقـــت األهـــداف اإلمنائيـ ــذا التعـ ــع هـ وُوضـ
، يف إطــار رمســي وهــو الــشراكة يف جمــال اإلحــصاء مــن أجــل التنميــة يف القــرن ١٩٩٩ عــام يف

ــد كرســت شــراكة اإلحــص  ). ٢١شــراكة اإلحــصاء  (احلــادي والعــشرين   ــا ٢١ اءوق  جهوده
لتشجيع البلدان النامية على حتسني إنتاج اإلحصاءات واستخدامها، بوسائل مـن بينـها معاونـة               
هذه البلدان يف تعزيز نظمها اإلحـصائية الوطنيـة، بـسبل منـها جهـود التنـسيق بـني مـستخدمي                     

لـدان  البيانات ومنتجيها ومقرري السياسات ومقدمي التعاون اإلمنائي؛ ومن خالل مساعدة الب          
يف تصميم وتنفيذ ورصد االسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير العمـل اإلحـصائي؛ وتـوفري املعـارف                  

  .من خالل حفظ البيانات والوثائق
 التزامه جتاه هـذه اجلهـود مـن خـالل خطـة عمـل             ٢٠١١ وجدد اجملتمع الدويل يف عام      - ٤٠

عمليـات صـنع القـرار      دمج اإلحصاءات يف     )أ: (بوسان لإلحصاء اليت حتدد ثالثة أهداف، هي      
دجما تاما، بوسائل من بينها إشراك اخلرباء اإلحصائيني يف عمليـات التخطـيط وامليزنـة والرصـد                  
ــة حبيــث تــصبح قــادرة علــى توليــد      والتقيــيم وإعــادة تركيــز االســتراتيجيات اإلحــصائية الوطني

ة البيانــات تعزيــز إتاحــ )ب(البيانـات الالزمــة لــدعم أولويــات التنميــة علــى املــستوى القطــري؛  
والقدرة على استخدامها، بطرق من بينها زيادة املعـارف وتنميـة املهـارات الالزمـة السـتخدام                 

ــائج        )ج(اإلحــصاءات؛  ــها التأكــد مــن أن نت ــنظم اإلحــصائية، بطــرقٍ مــن بين ــوارد ال ــادة م زي
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رات مؤمترات القمة العامليـة واملنتـديات رفيعـة املـستوى ُتقـّر إقـرارا خاصـا بـضرورة تنميـة القـد                     
ــل املخــصص للمعلومــات اإلحــصائية      ــة التموي ــز  . اإلحــصائية، والتأكــد مــن فعالي ــتعني تعزي وي

يـستلزم    وخطـة عمـل بوسـان لإلحـصاء، ورمبـا          ٢١ الشراكات القائمـة مثـل شـراكة اإلحـصاء        
األمر أيـضا تأسـيس شـراكات إضـافية لكـي يتـسىن ضـمان تنـسيق وتوسـيع نطـاق جهـود بنـاء                         

  .٢٠١٥ بعد عام ف التنمية املستدامة وخطة التنمية ملاالقدرات الالزمة لرصد أهدا
  

  األولويات الوطنية وإدماج املتطلبات اجلديدة    
بعــد  ُينتظــر مــن البلــدان أن تعتمــد أهــداف التنميــة املــستدامة واألهــداف والغايــات ملــا   - ٤١
ءات وينبغـي لإلحـصا   . يتماشى مع أولوياهتـا وظروفهـا       على املستوى السياسايت مبا    ٢٠١٥ عام
 واملـساعدة التقنيـة     ٢٠١٥ بعـد عـام    تتّبع هذا النهج وينبغي ألنشطة رصـد خطـة التنميـة ملـا             أن

وينبغـي يف الوقـت   . وبناء القدرات املرتبطة هبا أن حترص علـى املواءمـة مـع األولويـات الوطنيـة               
ذاته إدماج أي متطلبات جديدة ناشئة عن أهداف التنمية املـستدامة وعـن رصـد خطـة التنميـة                   

 يف برنــامج العمــل اإلحــصائي العــادي يف البلــدان ويف ترتيباهتــا وهياكلــها  ٢٠١٥ بعــد عــام امبــ
ويهـدف إدمـاج املتطلبـات اجلديـدة يف الـنظم اإلحـصائية القائمـة إىل زيـادة                  . املؤسسية القائمـة  

الفعالية والكفاءة وإىل حتسني استدامة عمليات مجع البيانات القائمة والعمليات اجلديدة جلمـع             
فمـن الـضروري مـثال تفـادي إجـراء أي دراسـات استقـصائية جديـدة خـارج نطـاق                     . لبياناتا

النظام االستقصائي القائم وخارج اهلياكل املؤسسية القائمـة للـنظم اإلحـصائية الوطنيـة ويـتعني                
  .جتنب إجراء أي دراسات دون التنسيق مع هذه النظم وهياكلها

  
  دة للحصول على البيانات ودجمها ونشرهاإعداد وتنفيذ منهجيات ومصادر وطرق جدي    

ــا       - ٤٢ ــة مل ــات خطــة التنمي ــستلزم رصــد أهــداف وغاي ــد ي ــام  ق ــد ع  اســتحداث ٢٠١٥ بع
فمجــال . واعتمــاد مفــاهيم وأطــر قيــاس جديــدة ومــصادر وطــرق وتقنيــات جديــدة للبيانــات    

احلوكمــة مــثال ســيحتاج مــن األوســاط اإلحــصائية إىل جهــد كــبري لتطــوير املفــاهيم وأدوات      
وسـيكون مـن    . القياس فيه، وسيحتاج لتطبيـق بـرامج إحـصائية تلـيب احتياجاتـه مـن املعلومـات                

بيد أن سد بعض الفجـوات املعلوماتيـة        . الضروري أيضا تنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية      
عـن  الكبرية جدا يف البلدان النامية، بل ويف كثري من البلدان املتقدمة، سيتحقق يف املقـام األول                 

طريق تنفيـذ أو تعزيـز األدوات واإلحـصائيات القائمـة مثـل تـسجيل األحـوال املدنيـة، وإجـراء                     
  .الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية، وتنفيذ اإلحصاءات البيئية

وقد توافرت مـصادر جديـدة حمتملـة للبيانـات وأدوات وُنهـج جديـدة جلمـع البيانـات                     - ٤٣
ظـــم البيانـــات املفتوحـــة والبيانـــات الـــضخمة ونظـــم ودجمهـــا ونـــشرها واســـتخدامها بفـــضل ن
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املعلومات اجلغرافية املكانية ونظم تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية وتكنولوجيـات           
وقد يفتح ذلك الباب إلنتـاج إحـصاءات جديـدة وسـريعة وفعالـة              . اإلنترنت واهلواتف احملمولة  

ءات الرمسيــة أن تــسعى إىل التــشاور مــع نظــم ويف هــذا الــسياق، ينبغــي لــنظم اإلحــصا. الكُلفــة
أن عمليـة إنتـاج البيانـات، بغـض          غـري . اإلحصاءات غري الرمسية وإىل إجياد عالقات تآزر معهـا        

النظر عن مصدرها، جيب أن تراعي متطلبات اإلحصاءات الرمسية ومعـايري اجلـودة الـيت تـسري       
ثلــها هـذه البيانــات اجلديــدة عنــد  فمــن املستحــسن إجـراء تقيــيم دقيــق للمجازفـة الــيت مت  . عليهـا 

  .٢٠١٥ استخدامها كمصادر معلومات لرصد خطة التنمية ملا بعد عام
  

  احتماالت إحداث ثورة يف جمال البيانات : إعادة النظر يف اآلليات القائمة    
تـزال   ، ال )٢٦(ريـب فيـه منـذ انطـالق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              رغم حدوث تقدم ال     - ٤٤

الناميـة تعـاين مـن نقـص حـاد يف قـدرهتا علـى إنتـاج واسـتخدام اإلحـصاءات يف               معظم البلـدان    
ويف ضــوء هــذا الــنقص، يقتــرح تقريــر فريــق  . )٢٧(جمــاالت رئيــسية كــالفقر والــصحة والتعلــيم 

الشخصيات البارزة إحداث ثـورة بيانـات تـستغل مـصادر البيانـات القائمـة واجلديـدة يف دمـج           
ا تاما، ويف تعزيز إتاحة البيانات للجميـع وتعزيـز القـدرة            اإلحصاءات يف عملية صنع القرار دجم     

وستـضم ثـورة   . )٤( تتلقـاه األنظمـة اإلحـصائية      الـذي على استخدامها ويف ضمان زيـادة الـدعم         
  . البيانات املقترحة عنصرا إضافيا وهو تأسيس شراكة عاملية بشأن بيانات التنمية

ــدرك     - ٤٥ ــرار ي ــدو أن احلكومــات وصــناع الق ــة  أوال، يب ــة اإلحــصاءات يف مواجه ون أمهي
التحــديات العامليــة، وهــو مــا جتلّــى يف املناقــشات الــيت دارت بــشأن أهــداف التنميــة املــستدامة   

ثانيـا، فـإن رصـد أهـداف التنميـة املـستدامة وخطـة              . ٢٠١٥ بعـد عـام    وبشأن خطة التنميـة ملـا     
ــا  ــة مل ــدة مــن البيانــات   ٢٠١٥ بعــد عــام  التنمي ــدان عدي .  بدرجــة كــبرية  ســيزيد احتياجــات بل

أمثر التقدم يف تكنولوجيا املعلومـات عـن أدوات وُنهـج جديـدة جلمـع البيانـات وختزينـها                    ثالثا،
__________ 

على سبيل املثال، ارتفعت نسبة البلـدان يف املنـاطق الناميـة الـيت تنـتج بيانـات كافيـة لتـوفري حتليـل االجتاهـات                            )٢٦(  
 إىل  ٢٠٠٣ هيولي/ يف متوز  املائة يف ٢هداف اإلمنائية لأللفية، من     األ من جمموعة    ٢٠-١٦ملؤشرات األهداف   

مـن البلـدان   املائـة   يف ٩٤وقـد حتـسن التنـسيق أيـضا، إذ اعتمـدت نـسبة       . ٢٠١٢ هيوليـ /يف متوز املائة   يف ٨٣
 .“االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات”النامية هنج 

فتفتقـر كـثري    : عادة ما يزداد الوضع سوءا يف اجملاالت اإلحصائية الـيت مل تتـضمنها األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                    )٢٧(  
ىل البيانات األساسية اخلاصة باملواليد والوفيات، وبعـدد الوظـائف ونوعيتـها، وباإلنتاجيـة              من البلدان النامية إ   

ــا جنــوب الــصحراء    ٢٠١٢ويف . الزراعيــة ، مل تكــن توجــد نظــم مكتملــة للتــسجيل املــدين يف منطقــة أفريقي
ان الناميـة  فقـط مـن البلـد   املائـة   يف ١١وال تنـتج سـوى   . مـن بلـداهنا   املائـة    يف ١٠الكربى سـوى يف أقـل مـن         

ويف الواقع، فـإن كـل البيانـات        .  من األهداف اإلمنائية لأللفية اخلاص بالوفيات النفاسية       ٥بيانات عن اهلدف    
ــا وكــاالت            ــديرات خرجــت هب ــن تق ــارة ع ــيا هــي عب ــيا وأوقيانوس ــوب آس ــا وجن املتاحــة عــن مشــال أفريقي

 .املتحدة األمم
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وميكن هلذه العناصـر الثالثـة، مدعومـة بالـشراكات املناسـبة، أن تـشجع               . ونشرها واستخدامها 
 الناشـئة  بالفعل على إحداث ثورة بيانات من شـأهنا سـد الثغـرات القائمـة وتـوفري االحتياجـات          

  .البيانات من
وجيــب أن ُيعهــد إىل الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة بالواليــات املناســبة وتزويــدها بــاملوارد    - ٤٦

لـديها مـن ترتيبـات مؤسـسية وعمليـات وهنـج        الكافية لكي يتسىن هلـا االسـتمرار يف تطـوير مـا         
صائية جديـدة   سيما إذا كانت هذه النظم سُتكلف بتغطية جماالت إح         إلنتاج اإلحصاءات، وال  

وبإنتــاج بيانــات ُمــصنفة بــشكل أكثــر ) مثــل قيــاس احلوكمــة أو قيــاس الــشعور الــذايت بالرفــاه(
وميكـن  . تفصيال بشأن مناطق معينة أو بشأن جمموعات جمتمعية من ذوي االحتياجات اخلاصـة            

ــات           ــن الغاي ــة م ــة ومدروس ــة متكامل ــام اإلحــصائي بوضــع جمموع ــاءة النظ ــة وكف ــادة فعالي زي
ــدر، واالبتكــار يف اســتخدام       واملؤشــرا ــنفس الق ــدروس ب ــل وم ــق هنــج رصــد متكام ت، وتطبي

أنه سيكون من الضروري توفري مـوارد إضـافية          غري. املصادر واألدوات اجلديدة جلمع البيانات    
  .كبرية لإلحصاءات لتحقيق ثورة البيانات املنشودة

    
  اء الرئيسالرسائل الرئيسية وبرنامج العمل املقترح لفريق أصدق  -خامسا  

  
  الرسائل األساسية املوجهة إىل صانعي السياسات  -ألف   

 ٢٠١٥  هتـدف خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام       - ٢٠١٥خطة عامليـة للتنميـة ملـا بعـد عـام              - ٤٧
الوقت نفسه إىل االنتهاء من العمل الذي يتطلبه حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة وتكملتـها                 يف

اول األبعــاد االجتماعيــة واالقتــصادية والبيئيــة للتنميــة املــستدامة  بأهــداف للتنميــة املــستدامة تتنــ
وينبغـي دمـج جمموعـات      . بطريقة متوازنة وتآزريـة، وتعكـس أوجـه التـرابط واملـسائل الـشاملة             

ورغم أوجه االخـتالف، تـشترك خمتلـف        . األهداف لبلورة خطة للتنمية تكون موّحدة وشاملة      
بغي االتفاق على هذه األبعـاد العامليـة يف مرحلـة مبكـرة        وين. املقترحات يف املواضيع واألهداف   

فمن شـأن ذلـك     . من العملية، واألمثل أن يتم ذلك قبل بدء املناقشة حول الغايات واملؤشرات           
  .أن ييسر املناقشة حول األهداف واملؤشرات من الناحية اإلحصائية

 الطـابع   ٢٠١٥ا بعـد عـام       ينبغي أن تعكس هذه اخلطة للتنمية مل       ‐ تدارس أبعاد الرفاه    - ٤٨
، ورفــاه أجيــال املــستقبل )هنــا واآلن(رفــاه اجليــل احلــايل يف بلــد معــني : الثالثــي األبعــاد للرفــاه

وهـذا هـو    ). يف أمـاكن أخـرى    (، ورفاه األشخاص الذين يعيشون يف بلـدان أخـرى           )فيما بعد (
ا واملكتـب اإلحـصائي   اإلطار الذي اقترحته فرقة العمل املشتركة بني اللجنة االقتصادية ألوروبـ     

للجماعـات األوروبيـة ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي واملعنيـة بقيـاس التنميـة           
ويتــضمن . ٢٠١٣يونيـه  /املـستدامة، وحظـي بتأييــد مـؤمتر اإلحـصائيني األوروبــيني يف حزيـران     
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رحـات املتعلقـة     موضوعا ميكن ربطها بـسهولة باملقت      ٢٠اإلطار الذي اقترحته فرقة العمل أيضا       
  .باألهداف والغايات

ميكـن    ال ‐ املشاركة الوثيقة لألوساط اإلحـصائية يف وقـت مبكـر وعلـى حنـو مـستمر                 - ٤٩
 ٢٠١٥ ولذلك، ينبغي أن تتضمن خطة التنمية ملا بعـد عـام          . للمرء تدبري أمر ال يستطيع قياسه     

 املرجـوة، وإمكانيـة     أهدافا واضحة هلا غايات ومؤشـرات ميكـن قياسـها لـضمان حتقيـق النتـائج               
واملـشاركة الوثيقـة لألوسـاط اإلحـصائية الرمسيـة         . رصد التقدم احملرز صوب حتقيق هذه النتائج      

الوطنيـة والدوليــة يف وقــت مبكــر وعلــى حنــو مــستمر أمــر ضــروري يف عمليــة صــياغة الغايــات  
ارسـات  واملؤشرات لضمان استناد إجراءات الرصد على أسس متينة من املبادئ الراسـخة واملم  

. اإلحــصائية الــسليمة لإلحــصاءات الرمسيــة، والقــدرات اإلحــصائية، ومــدى تــوفر البيانــات        
ولذلك، سيكون من املهـم االسـتعانة خبـربة وجتربـة خـرباء إحـصائيني مـن تـشكيلة متنوعـة مـن                    

وينبغــي أن تتــوىل . البلــدان، إضــافة إىل إحــصائيني يعملــون علــى الــصعيدين اإلقليمــي والــدويل 
  .صائية إدارة هذه العملية بوصفها الكيان الرائد يف النظام اإلحصائي العاملياللجنة اإلح

 ينبغي عدم االكتفـاء مبراعـاة الـدروس املـستفادة مـن             ‐ االستناد إىل الدروس املستفادة     - ٥٠
رصد األهداف اإلمنائية لأللفية واخلربات املكتـسبة خـالل إجنـاز أعمـال الرصـد األخـرى، مثـل                   

ــا، عنــد حتديــد أهــداف التنميــة املــستدامة    رصــد وتقيــيم مؤشــرا  ت التنميــة املــستدامة يف أوروب
، بل مراعاهتا أيضا عند اختاذ القـرارات بـشأن املؤشـرات            ٢٠١٥وأهداف وغايات ما بعد عام      

  .وتنفيذ إطار الرصد
 ينبغــي تعزيــز إتاحــة الوصــول إىل البيانــات  ‐ إتاحــة الوصــول إىل البيانــات دون قيــود   - ٥١

حيــث ينبغــي إتاحــة البيانــات علــى نطــاق واســع للــتمكني مــن اختــاذ  . ســتخدامهادون قيــود وا
القرارات ووضع السياسات باالسـتناد إىل األدلـة، وتقيـيم فعاليـة احلكومـات، وتعزيـز املـساءلة                  

وال ينبغـي االقتـصار علـى تيـسري الوصـول      . عن اإلجراءات املتخذة يف القطاعني العام واخلـاص      
. ها أيــضا يف صــيغ متكــن عامــة املــستخدمني مــن تفــسريها واســتيعاهبا   إىل البيانــات، بــل إتاحتــ 

وتشمل هذه الصيغ عرض البيانات، وإعطـاء أمثلـة علـى اختـاذ القـرارات باالسـتناد إىل األدلـة،                   
ــة اســتخدام خمتلــف اإلحــصاءات        ــني ووســائط اإلعــالم بكيفي ــة اجلمهــور واحمللل وتعريــف عام

  .وعالقات الترابط فيما بينها
 تعــّد األهــداف مــن قبيــل القــضاء علــى الفقــر - اة اخلــصائص الوطنيــة واإلقليميــةمراعــ  - ٥٢

أهدافا عاملية، غري أن الغايات املرتبطة هبا ال تتناسب مع مجيع البلدان أو املناطق يف مجيـع أحنـاء              
ويف حني تواجه البلدان حتـديات عامليـة جيـب التعامـل معهـا علـى الـصعيد العـاملي، فإنـه                      . العامل

ــي  ــة    ينبغ ــة واحمللي ــة والوطني ــاة اخلــصائص اإلقليمي ــدد     . مراع ــج متع ــاع هن ــذلك، يوصــى باتب ول
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املستويات يف حتديد األهداف والغايات جيمـع بـني جمموعـة صـغرية مـن األهـداف العامليـة الـيت                     
تعكس النتائج املتوخـاة املتفـق عليهـا عامليـا وغايـات ومؤشـرات أكثـر حتديـدا تعكـس وتراعـي                      

. يـة واألولويـات الـسياسية ومـستويات املـسؤولية والقـدرات اإلحـصائية             خمتلف مستويات التنم  
ففــي جمــال رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة علــى ســبيل املثــال، بــرزت أبعــاد التنميــة اإلقليميــة  
والتدابري املتخذة إقليميا كلبنات بناء أساسـية جـّسدت الـرابط اهلـام بـني اخلطـة العامليـة وتنفيـذ                     

وأخريا، ينبغـي إيـالء مزيـد مـن االهتمـام ألوجـه عـدم املـساواة                 . الوطيناألهداف على الصعيد    
  .وأوجه الترابط بني خمتلف األهداف والغايات داخل البلدان

ــة النظــام اإلحــصائي الرمســي      - ٥٣ ــق بفعالي ــة تتعل ــنظم اإلحــصائية   ‐ إدراج غاي ــسي ال  تكت
. ات يف اختـاذ القـرارات     الرمسية أمهية أساسـية يف إتاحـة مـا تـسترشد بـه احلكومـات مـن معلومـ                  

والزيادة يف استخدام البيانات يف رصد السياسات العامة جتعل من ضمان اجلـودة الـذي بوسـع                 
وبوسـع اإلحـصاءات الرمسيـة أن تـضمن أيـضا جـودة           . اإلحصاءات الرمسية إتاحته أمـرا ضـرويا      
نبـا مـن   واليت قـد تـشكل زيـادة اسـتخدامها جا    ) خاصة(اإلحصاءات اليت ُتعّدها مصادر أخرى   

وينبغـي إدراج غايـة تكفـل فعاليـة النظـام اإلحـصائي الرمسـي               . الثورة املتوخاة يف جمال البيانـات     
. ، ووضـُع جمموعـة مالئمـة مـن التـدابري     “احلوكمـة الرشـيدة  ”إطار هـدف معقـول يف جمـال         يف

ن وعلى الرغم مـن حماولـة اإلحـصائيني يف البلـدان الناميـة حتـسني الـنظم اإلحـصائية هلـذه البلـدا                 
وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة، فـإن حتـسني القـدرات اإلحـصائية يف عـدد مـن البلـدان                     

وعلى سبيل املثال، ال تزال العديد من البلدان يف منطقة آسـيا واحملـيط              . يزال ضروريا  النامية ال 
اهلادئ ويف أفريقيا غـري قـادرة علـى إجـراء الدراسـات االستقـصائية لألسـر املعيـشية دون دعـم                      
مايل وتقين من اخلارج، وهي تستمد معظـم بياناهتـا عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة مـن بـرامج                      
الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية اليت تتم برعايـة دوليـة، مثـل تلـك الـيت تتعلـق بالدراسـة                    

افة وإضـ . االستقصائية العنقودية املتعددة املؤشرات والدراسة االستقصائية الدميغرافية والـصحية        
إىل ذلــك، مل يقتــرن التحــّسن يف تــوفر بيانــات الدراســات االستقــصائية يف كــثري مــن األحيــان   
بتعزيز نظم تسجيل البيانات اإلدارية، مثل سـجالت األحـوال املدنيـة أو نظـم تقـدمي اخلـدمات                   
االجتماعية، على الرغم من أمهيتـها يف جمـال الرصـد املتواصـل للجوانـب األساسـية لالجتاهـات                   

وال تقتصر ضرورة إرساء نظام إحصائي فعال علـى         . نية ومدى توفر اخلدمات األساسية    السكا
ضمان جودة البيانـات واسـتدامة اإلحـصاءات، بـل هـو ضـروري أيـضا لـضمان حتمـل البلـدان                   

  .للمسؤولية التامة عن البيانات
 يفـــرض قيـــاس األهـــداف اإلمنائيـــة ملـــا بعـــد  ‐ ضـــرورة تنميـــة القـــدرات اإلحـــصائية   - ٥٤
، اليت اقترحها تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيـع املـستوى املعـين خبطـة التنميـة            ٢٠١٥ عام
، ضغوطا متزايدة على النظم اإلحصائية الوطنيـة، مـثال يف جمـال اسـتحداث               ٢٠١٥ بعد عام  ملا
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ــدة مــن اإلحــصاءات وتــصنيف البيانــات املوجــودة    وينبغــي للمجتمــع العــاملي أن  . فــروع جدي
 يف تنمية القدرات اإلحصائية ودعم اجلهود الـيت تبـذهلا البلـدان يف تلبيـة هـذا                  يواصل االستثمار 
ــد  ــب املتزاي ــؤهالت دائمــة        . الطل ــة م ــدرات اإلحــصائية علــى هتيئ ــة الق ــي أن تركــز تنمي وينبغ

ولــن ُييــّسر ذلــك تتبــع التقــدم احملــرز يف جمــال األهــداف اجلديــدة فحــسب، بــل    ). ومــستدامة(
القـــرارات باالســـتناد إىل األدلـــة والـــشفافية واملـــساءلة      ســـيدعم أيـــضا بـــشكل هـــام اختـــاذ      

  .البلدان داخل
  

ــة يف ســبيل       -باء    ــادة املــشاركة يف املناقــشة والعمليــات اجلاري مقترحــات مــن أجــل زي
  ٢٠١٥وضع خطة التنمية ملا بعد عام 

ت  املهمة املطلوبة من اإلحـصاءا     ‐ االستعانة باخلربات والتجارب من مجيع أحناء العامل        - ٥٥
 ٢٠١٥ الرمسية هي ضمان أن ُيدرج يف أهـداف التنميـة املـستدامة وخطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                     

وينبغـي مراعـاة التجـارب      . هنج حمكم للقياس يستند إىل املبادئ األساسية لإلحـصاءات الرمسيـة          
واخلربات املكتسبة يف رصد األهداف اإلمنائية لأللفية والتنمية املـستدامة لكفالـة تـدارس أفـضل               

كمـا ينبغـي    . اخليارات فيما يتعلق باملؤشـرات ومـصادر البيانـات ذات الـصلة وجتميـع البيانـات               
مراعاة املستجدات املفاهيمية، مثل وضع إطار اللجنة االقتصادية ألوروبا واملكتـب اإلحـصائي             
للجماعات األوروبية ومنظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي لقيـاس التنميـة املـستدامة                 

وستيـسر املـشاركة الوثيقـة يف وقـت مبكـر           . باالستناد إىل القواعد املعياريـة املتفـق عليهـا دوليـا          
وعلى حنو مستمر للخرباء من املنظومات اإلحصائية الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة عمليـة وضـع                 
اللبنــة األساســية الالزمــة علــى املــستوى اإلحــصائي واملؤســسي ملواءمــة رصــد البيانــات الوطنيــة 

  .اإلقليمية والدولية واإلبالغ هباو
، سـتركز   ٢٠١٥سـبتمرب   / ابتـداء مـن اآلن وحـىت أيلـول         - استمرار احلـوار واملـشاركة      - ٥٦

اللجنة اإلحصائية وفريق أصدقاء الرئيس على دعم العمليات السياسية املتعلقة بأهداف التنميـة             
وساط الـسياسية واألوسـاط    بقصد ضمان حتاور األ٢٠١٥املستدامة وخطة التنمية ملا بعد عام    

ومن املفترض أن تتم استـشارة األوسـاط اإلحـصائية يف تقيـيم األهـداف والغايـات              . اإلحصائية
وسـيتعّين علـى اللجنـة والفريـق أن يـضعا           . املقترحة من الناحية اإلحصائية طوال عملية املناقشة      

  .اإلجراءات املناسبة للتعامل مع هذا املطلب بطريقة فعالة
 يـشكّل إعـداد املـذكرات اإلحـصائية الـيت تركـز             ‐ ء املـشورة خبـصوص املنهجيـة      إسدا  - ٥٧

على أوجه القيـاس وُترفـق بالتقـارير املـوجزة عـن خمتلـف املواضـيع الـيت ناقـشها الفريـق العامـل                        
املفتوح باب العضوية املعين بأهداف التنمية املستدامة خطوة أولية هامة حنـو االسـتعانة خبـربات        

ــرمسينيوجتــارب اإلحــصائ  ــدعم    . يني ال وإضــافة إىل ذلــك، ســيتعّين علــى اإلحــصائيني تقــدمي ال
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وعند االنتهاء من حتديـد الغايـات،       . حتديد غايات يف املتناول فيما يرتبط باألهداف املرجوة        يف
ــاءات األساســية        ــدرج هــذا اجلانــب يف الكف ــة لقياســها، وين ــار املؤشــرات الالزم ســيتعّين اختي

ــ. ملكاتـــب اإلحـــصاءات ستطيع اخلـــرباء اإلحـــصائيون تقـــدمي الـــدعم باإلجابـــة علـــى  حيـــث يـ
  :التالية األسئلة

ما هي املؤشرات اليت تناسب على أفضل وجه تقييم ما إذا كان جيـري حتقيـق      )أ(  
  ما؟ غاية

هل هناك بيانات رمسية أو غريها من البيانـات خبـصوص مجيـع البلـدان متاحـة                   )ب(  
  حاال أو ُيحتمل إتاحتها؟

موثوقية ودقة وحداثـة املؤشـرات املتاحـة يف إطـار النظـام اإلحـصائي               ما مدى     )ج(  
  ؟ هل يتم ضمان اجلودة وفقا للمعايري الدولية؟)وخارجه(الرمسي 

  هل املؤشرات حمكمة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدويل؟  )د(  
ما هي التحسينات الـيت ميكـن إجنازهـا يف األجـل القـصري واملتوسـط والطويـل                    )ـه(  

  ال مجع البيانات؟يف جم
  

مقترحــات ملواصــلة تنفيــذ برنــامج العمــل املتعلــق بوضــع مقــاييس أوســع نطاقــا       -جيم   
  للتقدم احملرز

  :يقترح أن يقوم فريق أصدقاء الرئيس مبا يلي  - ٥٨
ــة      )أ(   ــدعم اإلحـــصائي لـــصياغة أهـــداف التنميـ ــتمرار يف تقـــدمي وتيـــسري الـ االسـ

 لـــضمان أن تراعـــى االعتبـــارات اإلحـــصائية ٢٠١٥املـــستدامة وخطـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــام 
  مالئمة؛ بصورة

وضــع وتنفيــذ خطــة عمــل لتحديــد وتنفيــذ إطــار رصــد خلطــة التنميــة ملــا بعــد   )ب(  
  ؛٢٠١٥ عام

تلبيــة احلاجــة إىل اســتحداث مــصادر وأســاليب ومنــهجيات جديــدة يف جمــال     )ج(  
 ٢٠١٥نميــة ملــا بعــد عــام    البيانــات نتيجــة ملــا تتطلبــه أهــداف التنميــة املــستدامة وخطــة الت       

  بيانات؛ من
اقتــراح كيفيــة صــياغة الغايــات املتعلقــة بفعاليــة النظــام اإلحــصائي الرمســي           )د(  

  .ودعمها باملؤشرات
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بعـد   من املنتظر أن يكون للمناقشة حـول أهـداف التنميـة املـستدامة وخطـة التنميـة ملـا                 - ٥٩
 سـيعّد مقـاييس مقبولـة عامليـا      ولوضع هـذه األهـداف واخلطـة تـأثري كـبري علـى مـا              ٢٠١٥ عام

وقد ميكن بلورة مفهوم إحصائي متفق عليه عامليا بشأن املقـاييس األوسـع نطاقـا               . للتقدم احملرز 
ولـذلك،  . ٢٠١٥للتقدم احملرز على أسـاس نتـائج املناقـشات حـول خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                

ة بــشأن آفــاق حتديــد  يقتــرح أن ُيــسدي فريــق أصــدقاء الــرئيس املــشورة إىل اللجنــة اإلحــصائي  
جمموعة من املقاييس للتقدم احملرز تكون حمكمة ومتفقا عليهـا عامليـا فـور اعتمـاد خطـة التنميـة                    

  .٢٠١٥بعد عام  ملا
    

  نقاط للمناقشة  -سادسا  
  :يرجى من اللجنة أن تقوم مبا يلي  - ٦٠

اإلعراب عن آرائها بشأن استعراض العمل املنجز يف حتديد وتنفيـذ مزيـد               )أ(  
ن املقاييس للتقدم احملرز، ويف قياس التنمية املـستدامة، وبـشأن آفـاق حتديـد جمموعـة مـن                   م

  ؛املقاييس للتقدم احملرز تكون حمكمة من الناحية التقنية ومتفقا عليها عامليا
اإلعراب عن آرائها حـول اسـتعراض املقترحـات املطروحـة بـشأن اإلطـار          )ب(  

إىل هنـج حمكـم مـن الناحيـة التقنيـة يف جمـال القيـاس،        ، واحلاجة ٢٠١٥اإلمنائي ملا بعد عام     
  ؛وتنفيذ اإلطار اجلديد للرصد

  ؛اإلعراب عن آرائها بشأن الرسائل الرئيسية املوجهة لصانعي السياسات  )ج(  
اإلعراب عن آرائها بشأن العمل الذي أجنزه فريق أصدقاء الرئيس، مبا يف   )د(  

 من أجل الفريق العامل املفتوح باب العضوية        ذلك إسهامه يف إعداد املذكرات اإلحصائية     
  ؛املعين بأهداف التنمية املستدامة

اإلعراب عن آرائها بشأن برنامج العمل املقتـرح لفريـق أصـدقاء الـرئيس                )ـه(  
واملوافقــة عليــه، مبــا يف ذلــك مواصــلة الفريــق املــشاركة يف املناقــشة والعمليــات اجلاريــة يف 

  .٢٠١٥ عام سبيل وضع خطة التنمية ملا بعد
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	تقرير فريق أصدقاء الرئيس المعني بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً
	أولا - معلومات أساسية
	ألف - العملية المؤدية إلى خطة التنمية لما بعد عام 2015
	1 - في الوثيقة الختامية للاجتماع العام الرفيع المستوى للجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية، الذي عقد في نيويورك في الفترة من 20 إلى 22 أيلول/سبتمبر 2010، طلب رؤساء الدول والحكومات إلى الأمين العام أن يقدم توصيات بشأن المزيد من الخطوات للنهوض بخطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 (قرار الجمعية العامة 65/1). وفي الوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة الذي عقد في ريو دي جانيرو، البرازيل، في الفترة من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، شرعت الدول الأعضاء في عملية شاملة لوضع مجموعة من أهداف التنمية المستدامة (قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق). وهناك اتفاق واسع على ضرورة أن تتقارب العمليتان في خطة واحدة للتنمية العالمية لفترة ما بعد عام 2015 تكون التنمية المستدامة في جوهرها (انظر A/68/202).
	2 - ووفقا للوثيقة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة، أنشئ فريق عامل يتألف من 30 عضوا وكلف بإعداد اقتراح بشأن أهداف التنمية المستدامة لتنظر فيه الجمعية العامة في دورتها الثامنة والستين (انظر القرار 66/288، المرفق، الفقرة 248). وأنشئ الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة في كانون الثاني/يناير 2013. ووفقا لنفس الوثيقة الختامية، ينبغي أن تكون أهداف التنمية المستدامة محدودة العدد وطموحة ويسهل التعريف بها؛ وينبغي لها أن تعالج بطريقة متوازنة أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة جميعها وأن تتسق مع خطة الأمم المتحدة للتنمية لما بعد عام 2015 وأن تدمج فيها (المرجع نفسه، الفقرتان 246-247). وبحلول شباط/فبراير 2014، سيكون الفريق العامل المفتوح باب العضوية قد عقد ثماني جلسات ومن المقرر أن يختتم أعماله بحلول أيلول/ سبتمبر 2014.
	3 - وقد عقدت مناسبة خاصة نظمها رئيس الجمعية العامة بشأن الأهداف الإنمائية للألفية في نيويورك في 25 أيلول/سبتمبر 2013. وكانت المناسبة فرصة للتأمل في الخطوط العريضة لخطة التنمية لما بعد عام 2015. وفي الوثيقة الختامية لهذه المناسبة، اتفقت الدول الأعضاء على عقد مؤتمر قمة رفيع المستوى في أيلول/سبتمبر 2015 لاعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015 (انظر القرار 68/6، الفقرة 26). وبالتالي، فإن المرحلة النهائية من المشاورات الحكومية الدولية بشأن الخطة المذكورة ستبلغ أوجها خلال الدورة التاسعة والستين للجمعية العامة. ودُعي الأمين العام إلى أن يقدم قبل نهاية العام 2014 تقريرا يدمج فيه جميع المساهمات المتاحة حتى ذلك الحين ليكون بمثابة مساهمة في المفاوضات الحكومية الدولية التي ستنطلق في بداية الدورة التاسعة والستين (انظر القرار 68/6، الفقرة 25).
	باء - إشراك المجتمع الإحصائي
	4 - لا يزال المجتمع الإحصائي يقدم خبراته بطرق عديدة في المناقشات المعنية بأهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 منذ البداية.
	5 - وقد قام فريق الخبراء المشترك بين وكالات الأمم المتحدة والمعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، الذي يتألف من وكالات دولية ومنظمات إقليمية ومكاتب إحصائية وطنية ويتولى مسؤولية رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية على الصعيدين العالمي والإقليمي، بإصدار تقرير عن الدروس المستفادة من رصد الأهداف الإنمائية للألفية في آذار/مارس 2013(). ويسلط التقرير الضوء على الدور الذي يضطلع به المجتمع الإحصائي في عملية اختيار الأهداف والغايات والمؤشرات الخاصة بالإطار الإنمائي الجديد. وقد قامت فرقة عمل مشتركة معنية بقياس التنمية المستدامة، من اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (يوروستات) ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، بإصدار تقريرها النهائي الذي يتضمن توصيات بشأن قياس التنمية المستدامة()، والذي أقره مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في حزيران/يونيه 2013. وصدر في تموز/يوليه 2013 تقرير ساهم فيه 50 من كيانات الأمم المتحدة بشأن الإحصاءات والمؤشرات لخطة التنمية لما بعد عام 2015(). ويشكل هذان التقريران الأخيران معا مساهمة في وضع مؤشرات إحصائية لرصد التنمية المستدامة.
	6 - واللجنة الإحصائية هي الكيان الرائد في النظام الإحصائي العالمي ومركز التنسيق الحكومي الدولي لإعداد واستعراض المؤشرات المستخدمة في منظومة الأمم المتحدة، على النحو المبين في قرار الجمعية العامة 57/270 باء. وما فتئت اللجنة توفر التوجيه والقيادة في رصد التقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية منذ البداية. وستقوم اللجنة وآليات عملها بقيادة وتوجيه الاستجابة للاحتياجات الإحصائية الناشئة عن الخطة الإنمائية لما بعد عام 2015.
	ثانيا - إنشاء فريق أصدقاء الرئيس المعني بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً
	ألف - الولاية والتكوين
	7 - اعتمدت اللجنة الإحصائية في جلستها الرابعة والأربعين، المعقودة في عام 2013، قرارها 44/114 الذي أعربت فيه عن تأييدها لتشكيل فريق أصدقاء الرئيس. وتتمثل ولاية الفريق في وضع برنامج عمل من أجل استحداث مقاييس أوسع نطاقا للتقدم على أساس عملية تقييم للممارسات الوطنية والإقليمية والدولية الراهنة في هذا المجال. وطُلب إلى الفريق أن يجري استعراضا تقنيا للجهود المبذولة حاليا بغية تحديد أفضل الممارسات وتيسير تبادل المعرفة، خاصة لصالح البلدان النامية؛ وطلب أيضا إلى الفريق أن يرصد عن كثب النقاش الدائر بشأن أطر التنمية وإطلاع مكتب اللجنة الإحصائية على ما يُستجد، من خلال إجراء حوار فعال مع هيئات الأمم المتحدة والأوساط السياساتية لضمان الأخذ منذ البداية بنهج محكم للقياس الإحصائي في الأعمال التحضيرية لخطة التنمية لمرحلة ما بعد عام 2015. وطلب أيضاً إلى الفريق أن يقدم إلى اللجنة في دورتها المقبلة في عام 2014 تقريرا عن النتائج الأولية لعمله من أجل تلقي التوجيه بشأن أعماله المقبلة.
	8 - وقد أنشئ فريق أصدقاء الرئيس في أيار/مايو 2013. وهو يتكون من البلدان الـ 22 التالية: الأرجنتين وأستراليا وألمانيا وأوغندا وإيطاليا والبرازيل وبوتسوانا وجامايكا وجزر البهاما وجمهورية تنزانيا المتحدة وسورينام والسويد وفرنسا والفلبين والكاميرون والمغرب والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والهند وهنغاريا وهولندا والولايات المتحدة الأمريكية. ويرأس الفريق كل من فرنسا والهند. وتشارك المنظمات التالية بصفة مراقبين: منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (باريس 21)، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، واللجنة الاقتصادية لأوروبا. وتعمل شعبة الإحصاءات بوصفها الأمانة.
	باء - أعمال الفريق حتى الآن
	9 - اضطلع فريق أصدقاء الرئيس منذ أيار/مايو 2013 بالأنشطة التالية:
	(أ) أنشأ الفريق موقعا شبكيا لتوفير المعلومات عن العمل الجاري للفريق، واستخدامه منبرا لهذا العمل، وهو ما يعكس التزامه بالعمل بطريقة مفتوحة وشفافة وشاملة. ويتضمن الموقع الشبكي أيضا وثائق ومعلومات ذات صلة عن مجالين من مجالات عمل الفريق، هما التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015؛ ومقاييس للتقدم أوسع نطاقا؛
	(ب) استعرض الفريق تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 من وجهة نظر إحصائية()؛ 
	(ج) ساهم الفريق وكان أداة في إعداد مذكرات إحصائية مرفقة بمجموعة كبيرة من موجزات المسائل المواضيعية() التي قدمت إلى الجلسات المواضيعية للفريق العامل المفتوح باب العضوية بشأن أهداف التنمية المستدامة. وستقدم المذكرات الإحصائية المتاحة في وثيقة معلومات أساسية؛ (د) تعاون الفريق وساهم في تنظيم وعقد جلسة غير رسمية في 17 كانون الأول/ديسمبر 2013 للفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة بشأن قياس التقدم؛
	(هـ) قدم الفريق مساهمات بالغة الأهمية في إعداد التقرير الحالي.
	ثالثا - استعراض الأعمال المنجزة لوضع وتنفيذ مقاييس للتقدم أوسع نطاقا وقياس التنمية المستدامة
	ألف - التنمية المستدامة ورفاه الإنسان
	10 - يتناول التقرير الأساسي، الذي أعدته اللجنة العالمية المعنية بالبيئة والتنمية برعاية الأمم المتحدة بعنوان ”مستقبلنا المشترك“ (1987)، التنمية المستدامة باعتبارها شكلا من أشكال عدالة التوزيع يتيح تلبية احتياجات الحاضر دون المساس بقدرة أجيال المستقبل على تلبية احتياجاتها الخاصة بها. وقد مثل التقرير نقطة البداية للمناقشات المتعلقة بمقاييس التقدم الأوسع نطاقا. وفي عام 1992، عزز المشاركون في مؤتمر الأمم المتحدة المعني بالبيئة والتنمية مفهوم التنمية المستدامة ودعوا إلى دمج حماية البيئة في استراتيجيات النمو الاقتصادي، بربط كل منهما بظروف المعيشة والعمل اللائقة والإنصاف في إمكانية الحصول على الموارد.
	11 - وفي عام 2001، أطلق الاتحاد الأوروبي استراتيجيته للتنمية المستدامة، التي استهدفت التحسين المستمر لنوعية الحياة للأجيال الحالية والمقبلة؛ وقد جددت هذه الاستراتيجية في عام 2006. وفي عام 2007، عقد مؤتمران، أولهما في اسطنبول، وخصص لبحث مشروع منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي المعني بقياس التقدم المحرز في المجتمعات؛ والثاني بعنوان ”ما وراء الناتج المحلي الإجمالي“، وقدمت فيه توصية بقائمة الإجراءات ذات الأولوية بشأن نوعية الحياة والرفاه. وقد مهد هذان المؤتمران الطريق لإنشاء اللجنة المعنية بقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، التي يرأسها جوزيف ستيغليتز، وإعداد تقريرها الرائد، الذي تضمن توصية بشأن الإحصاءات(). وفور إتاحة ذلك التقرير، أطلق العديد من المبادرات الوطنية والدولية لاقتراح مؤشرات بديلة من شأنها أن تتيح تحسين تقييم نوعية الحياة. وأخيرا، في حزيران/يونيه 2013، أيد مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين إطارا لقياس التنمية المستدامة كانت قد اقترحته فرقة العمل المشتركة بين اللجنة الاقتصادية الأوروبية والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. ومن ثم، عندما أصدر مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة ولاية إعداد المزيد من مقاييس التقدم في وثيقته الختامية المعنونة ”المستقبل الذي نصبو إليه“ (انظر قرار الجمعية العامة 66/288، المرفق)، كان قدر كبير من العمل قد أنجز بالفعل أو كان قيد الإنجاز().
	تعريف الرفاه والتقدم والاستدامة

	12 - أسهم تقرير اللجنة المعنية بقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي، والعمل الذي تقوم به فرقة العمل المشتركة من اللجنة الاقتصادية لأوروبا/المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/منظمة التعاون والتنمية في توضيح فكرة الرفاه والتقدم الاجتماعي والتنمية المستدامة. ويُفهم ”الرفاه“ في التقرير كمجموعة ساكنة من النواتج التي يحصل عليها الناس (أي الآن وهنا)، في حين يفهم ”التقدم“ على أنه التغييرات الحاصلة في هذه النواتج على مدى فترة زمنية معينة، وتفهم ”الاستدامة“ باعتبارها الاحتياجات المتغيرة من أجل المحافظة على استمرار التقدم لأجل غير مسمى وعلى مر الزمن. وتتمثل الرسالة الرئيسية للتقرير في التركيز على قياس ظروف المعيشة الحالية (الرفاه) بجانبيها المادي وغير المادي (بما في ذلك التوزيع) وبحث قابلية استدامة الرفاه في المستقبل. وبالمثل، حددت فرقة عمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا/المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/منظمة التعاون والتنمية ثلاثة أبعاد مفاهيمية للرفاه البشري: الرفاه البشري للجيل الحالي في بلد معين (هنا والآن)؛ ورفاه الأجيال المقبلة (فيما بعد)؛ ورفاه الناس الذين يعيشون في البلدان الأخرى (في مكان آخر).
	قياس الرفاه ونوعية الحياة

	13 - الرفاه مفهوم متعدد الأبعاد يشمل مستويات المعيشة المادية (الدخل، والاستهلاك، والثروة)، والصحة، والتعليم، والأنشطة الشخصية (بما في ذلك العمل)، والأصوات السياسية والحوكمة، والصلات والعلاقات الاجتماعية، والبيئة (الحالية والمستقبلية)، وانعدام الأمن (الاقتصادي والمادي)(). وبقياس مستويات المعيشة من الناحية المادية يتم التركيز على منظور الأسر المعيشية. ويتطلب ذلك النظر إلى أبعد من الناتج المحلي الإجمالي، أي إلى مقاييس الدخل التي تأخذ في الحسبان مجموعة متنوعة من الأنشطة السوقية وغير السوقية، على أن يتم النظر أيضا في الأصول والنفقات الاستهلاكية في سياق نظام الحسابات القومية. ويشمل علاوة على ذلك مقاييس اللامساواة وقابلية الوصول التي تتعلق بالكيفية التي يتوزع بها الاستهلاك والدخل والأصول بين الأفراد والأسر المعيشية والمجموعات السكانية والأجيال المقبلة. ويتطلب قياس نوعية الحياة مقاييس ذاتية وموضوعية متعددة الأبعاد للرفاه. 
	قياس الاستدامة

	14 - يطرح قياس الاستدامة صعوبة تحديد مدى إمكانية المحافظة على المستوى الحالي من الرفاه لأجيال المستقبل. ويمكن تقييم الاستدامة مع مرور الزمن عن طريق النظر إلى مجموعة الأصول الاقتصادية والبيئية والاجتماعية والبشرية الرئيسية التي تنتقل من الأجيال الحالية إلى الأجيال المقبلة، وكيفية تأثر هذه الأصول بما ينفذ اليوم من أعمال وسياسات وسلوكيات. ويعتبر قياس الاستدامة مهمة بالغة التعقيد. ومن أجل استيعاب التفاعلات المعقدة بين الاقتصاد والمجتمع والبيئة، سيتم دعم هذه القياسات بالجهود الرامية إلى النهوض بالأطر المحاسبية الحالية بوجود نهج لمنظومة من الأرصدة والتدفقات.
	باء - الجهود المبذولة والممارسات المتبعة على الصعد العالمية والإقليمية والوطنية في ما يتعلق بقياس التنمية المستدامة ورفاه الإنسان
	الجهود المبذولة على الصعيد العالمي

	15 - قامت العديد من الدول وتقوم حاليا بقدر كبير من العمل من أجل قياس جوانب الحياة التي ترى أنها هامة لرفاه الإنسان والتنمية المستدامة(). فعلى الصعيد العالمي، هناك العمل الذي تقوم به اللجنة الإحصائية في ما يتعلق برصد الأهداف الإنمائية للألفية، وإطار تطوير إحصاءات البيئة، ونظام المحاسبة البيئية والاقتصادية، وكذلك المذكرة المقدمة من الأمين العام المعنونة ”السعادة: في سبيل توخي نهج متكامل تجاه التنمية“، والتي صدرت في كانون الثاني/يناير 2013 (A/67/697). وبالإضافة إلى ذلك، وضعت شعبة التنمية المستدامة التابعة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية مجموعة من مؤشرات التنمية المستدامة من أجل قياس التقدم المحرز على الصعيد الوطني(). وكما سبقت الإشارة أعلاه، ففي عام 2013 أقر مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين إطارا مفاهيميا لقياس التنمية المستدامة. 
	الجهود التي تبذلها منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي

	16 - ما فتئت منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي تعالج مسألة كيفية قياس الرفاه والتقدم الاجتماعي لأكثر من عقد من الزمن. وأسفرت جهودها عن بدء مبادرة المنظمة ”السعي إلى حياة أفضل“ في عام 2011، وتضم المبادرة مجموعة من مؤشرات الرفاه التي يتم تحديثها بانتظام وتنشر في التقرير نصف السنوي المعنون ”كيف هي أحوال الحياة؟ قياس الرفاه“(). ويستفيد الإطار المفاهيمي الذي تستخدمه منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لتعريف الرفاه وقياسه من تقرير اللجنة المعنية بقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي ويميز بين الرفاه الحالي والمستقبلي. ويقاس الرفاه الحالي لمجالين واسعين هما الأحوال المعيشية المادية (الدخل والثروة، وفرص العمل والأجور، وظروف السكن المادية) ونوعية الحياة (الحالة الصحية، والتوازن بين الحياة العملية والاجتماعية، والتعليم والمهارات، والصلات الاجتماعية، والمشاركة المدنية والحكم الرشيد، ونوعية البيئة، والأمن الشخصي والرضا عن الحياة). أما الرفاه المستقبلي (أو استدامة الرفاه) فيقيَّم من خلال مؤشرات للأنواع المختلفة من ”رأس المال“ التي توجه الرفاه على مر الزمن، اتباعا للنهج الذي أوصت به فرقة العمل المعنية بالتنمية المستدامة للجنة الاقتصادية لأوروبا/المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي().
	الجهود التي يبذلها النظام الإحصائي الأوروبي

	17 - في عام 2006، تم تجديد استراتيجية التنمية المستدامة للاتحاد الأوروبي. وأنشئ نظام لمؤشرات التنمية المستدامة من أجل رصد التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف الاستراتيجية وغاياتها. ويعتمد إطار المؤشرات على 10 مواضيع تعكس التحديات الرئيسية والغايات والمبادئ التوجيهية الرئيسية للاستراتيجية. وفي آب/أغسطس 2009، نشرت المفوضية الأوروبية رسالتها COM (2009) 433، المعنونة ”إجمالي الناتج المحلي وسواه: قياس التقدم المحرز في عالم متغير“، التي هدفت إلى تحسين المؤشرات لكي تعطي انعكاسا أفضل للشواغل السياساتية والاجتماعية. وفي عام 2011، اعتمدت لجنة النظام الإحصائي الأوروبي تقريرا من المجموعة المسماة ”فريق الرعاية“، الذي يشارك في رئاسته كل من المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والمعهد الوطني للإحصاء والدراسات الاقتصادية في فرنسا، وكان التقرير بعنوان ”قياس التقدم المحرز، الرفاه والتنمية المستدامة“، وتُرجمت فيه التوصيات الواردة في تقرير اللجنة المعنية بقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي إلى مجموعة محددة من الإجراءات الملموسة يقوم بها النظام الإحصائي الأوروبي(). وينفذ النظام الإحصائي الأوروبي حاليا 50 إجراء محددا اقترحها فريق الرعاية في ما يتعلق بالأركان التالية ذات الأولوية: منظور الأسر المعيشية وجوانب توزيع الدخل؛ والاستهلاك والثروة؛ والقياسات متعددة الأبعاد لنوعية الحياة؛ والاستدامة البيئية. وفي سياق استراتيجية النمو لأوروبا قبل العام 2020 (أوروبا 2020)، اكتسب المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية أيضا تجربة في تقديم الخبرة التقنية أثناء عملية تحديد الأهداف والمؤشرات وخلال عملية الرصد()().
	الجهود المبذولة على الصعيد الوطني

	18 - تعهد العديد من الدول الأعضاء بإنجاز قدر كبير من العمل في وضع وتجميع مقاييس أوسع نطاقا للتقدم المحرز (يجري إعداد وثيقة معلومات أساسية تصف المبادرات والخبرات)(). ومنح صدور التقرير الدراسي للجنة المعنية بقياس الأداء الاقتصادي والتقدم الاجتماعي في عام 2009 زخما جديدا لهذه الجهود، ودُشِّنت نتيجة لذلك عدة مبادرات هامة في بلدان مختلفة لتحسين القياسات الحالية للتقدم والرفاه والتنمية المستدامة. ويتراوح نطاق هذه المبادرات من مشاورات تجري على نطاق البلد بأسره (مثل تلك التي بدأها رئيس وزراء المملكة المتحدة ديفيد كاميرون، وتلك التي بدأت في أستراليا وإيطاليا وكندا)، إلى اللجان البرلمانية (مثل تلك التي أنشئت في ألمانيا وفنلندا)، واجتماعات المائدة المستديرة للخبراء المكلَّفة باقتراح مجموعات مؤشرات استنادا إلى الإحصاءات القائمة (في إيطاليا واليابان وإسبانيا، على سبيل المثال)، والمبادرات الرامية إلى تطوير إحصاءات جديدة (مثل الدراسات الاستقصائية الجديدة التي دشنت في فرنسا والمغرب والمكسيك واليابان). وتشدد بلدان كثيرة (أستراليا، وبوتان، ونيوزيلندا، وهولندا) على أهمية تقديم الأفكار والأدوات لصانعي السياسات في ما يتعلق بكيفية استخدام التدابير الجديدة في سياساتهم. وتقوم بلدان عدة بإشراك المواطنين في مناقشات عن الأمور الأكثر أهمية في حياتهم. وكثيرا ما يتم وضع مقاييس جديدة. 
	جيم - آفاق وسبل إيجاد مجموعة من مقاييس التقدم التي تكون محكمة من الناحية الفنية ومتفقا عليها على الصعيد العالمي 
	إنشاء الأساس المفاهيمي 

	19 - على مدى السنوات الماضية، حدثت تطورات كثيرة في جميع أنحاء العالم في مجال قياس التقدم المحرز والاستدامة. وحتى وإن كانت الأولويات بالنسبة للبلدان والمناطق غير متماثلة، يبدو أن إلماما عالميا بمفاهيم الرفاه، يتضمن مجموعة أساسية مشتركة من أبعاد الرفاه، قد بدأ يبرز في كثير من البلدان. ويمكن تعريف التنمية المستدامة، بإيجاز، على أنها تحسين الرفاه للجميع في الوقت الحاضر وفي المستقبل. وعلاوة على ذلك، فالإطار الذي اقترحته فرقة عمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا/المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية/منظمة التعاون والتنمية يربط الجوانب المفاهيمية الثلاثة المعرَّفة في ”مستقبلنا المشترك“ (الآن وهنا، وفيما بعد، وفي مكان آخر) بالمواضيع المتصلة بالسياسات أو بأبعاد الرفاه الشامل. ويتم تمييز 20 موضوعا تغطي الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية للتنمية المستدامة. وهذه المواضيع هي: الرفاه الشخصي، والاستهلاك والدخل، والتغذية، والصحة، والعمل، والتعليم، والإسكان، والترفيه، والسلامة البدنية، والأراضي والنظم الإيكولوجية، والمياه، ونوعية الهواء، والمناخ، وموارد الطاقة، والموارد لغير الطاقة، والثقة، والمؤسسات، ورأس المال المادي والمعرفي والمالي. 
	أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات لما بعد عام 2015 والمقاييس الأوسع للتقدم

	20 - سيستفيد وضع وتنفيذ خطة للتنمية لما بعد عام 2015 من العمل المنجز لوضع مقاييس أوسع للتقدم، لأنه من المتوقع أن تكون التنمية المستدامة في صميم خطة كهذه، والتنمية المستدامة هي أساس المقاييس الأوسع نطاقا التي تم وضعها للتقدم. وعلى الرغم من ذلك، ستختبر المناقشات بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015 أيضا أهمية المقاييس الحالية والمقترحة وقابليتها للتطبيق على الصعيد العالمي. فعلى سبيل المثال، بعض الأهداف والغايات الجديدة المقترحة لا تتم تغطيتها بشكل جيد في الإحصاءات الرسمية الحالية، ولا تزال تنقصها مفاهيم القياس ومؤشراته. وكذلك، فالكثير من الجهود الرامية إلى وضع مقاييس أوسع نطاقا للتقدم تبذل في بلدان متقدمة النمو، وتعكس في معظمها الحالة الخاصة لهذه البلدان. وبناء على نتائج أهداف التنمية المستدامة، ومناقشة خطة التنمية لما بعد عام 2015، قد تحتاج مقاييس التقدم الحالية إلى تنقيح أو تعديل لكي تتقارب في مجموعة من مقاييس أوسع نطاقا للتقدم تكون محكمة من الناحية الفنية ومتفقا عليها على الصعيد العالمي. ومن ثم، لا ينبغي اعتماد مقاييس أوسع نطاقا ومتفقا عليها على الصعيد العالمي إلا بعد اعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	رابعا - قياس ورصد أهداف خطة التنمية لما بعد عام 2015 
	ألف - استعراض المقترحات التي قدمها فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015 
	21 - في تموز/يوليه 2013، طُلب إلى أعضاء فريق أصدقاء الرئيس أن يستعرضوا تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015(4). وقد طُلب من الفريق تحليل الآثار الإحصائية المترتبة عن التقرير، والتعليق على المقترحات بشأن الإحصاءات وعلى قدرة النظم الإحصائية على قياس الغايات المقترحة. وقدمت البلدان والمنظمات السبعة عشر التالية تعليقاتها، وقدم العديد منها تحليلا مفصلا ومتعمقا، والبلدان هي: أستراليا، ألمانيا، إيطاليا، بوتسوانا، جامايكا، السويد، فرنسا، الفلبين، الكاميرون، المملكة المتحدة، الهند، هنغاريا، هولندا، المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اتحاد باريس 21، اللجنة الاقتصادية لأوروبا.
	ضرورة انسجام مختلف الأطر والخطط 

	22 - أعرب فريق أصدقاء الرئيس عن ترحيبه باستخدام تقرير الفريق الرفيع المستوى كأساس لمناقشة إطارٍ لأهداف وغايات التنمية لما بعد عام 2015. واتفق الفريق مع الفكرة القائلة بأن الإطار الجديد ينبغي أن يهدف إلى إنهاء العمل على الأهداف الإنمائية للألفية وتجاوزها نحو خطة عالمية لما بعد عام 2015. وقد طرح كل من الفريق الرفيع المستوى، ومبادرة شبكة حلول التنمية المستدامة() وغيرُهما مجموعات مختلفةً من الأهداف العالمية. ومع أن هناك الكثير من القواسم المشتركة فيما بين الأهداف والمواضيع، هناك أيضا بعض الاختلافات. ولذلك، أوصى فريق أصدقاء الرئيس بالعمل على التقريب بين مختلف الأطر والمقترحات المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات الإنمائية لما بعد عام 2015 في مرحلة مبكرة، والأمثل أن يكون ذلك قبل البدء في مناقشة الغايات والمؤشرات.
	ضرورة جعل الغايات تناسب جميع البلدان 

	23 - يلاحظ فريق أصدقاء الرئيس أن على الرغم من كون الأهداف التوضيحية الاثني عشر المقترحة في تقرير الفريق الرفيع المستوى أهدافا عالمية، فإن الغايات المرتبطة بها لا تناسب جميع البلدان. وإن كان صحيحا أن البلدان تواجه تحديات عالمية يجب التعامل معها على الصعيد العالمي، فمن الصحيح أيضا أن لها خصوصيات إقليمية ووطنية ومحلية يتعين أخذها في الاعتبار. وقد تختلف الغايات من بلد إلى آخر حسب مستوى التنمية، ولذلك اقترح الفريق المزيد من المرونة على الصعيد الوطني. وعرض الفريق اتباع نهج متعدد المستويات في تحديد الأهداف، يؤلف بين مجموعة صغيرة من الأهداف العالمية التي تعكس النتائج المتفق عليها عالميا، وبين غاياتٍ ومؤشرات محددة تعكس مستويات التنمية والسياقَ والمسؤولية والقدرة الخاصة بكل بلد. 
	بيانات الشراكة العالمية من أجل التنمية 

	24 - رحب فريق أصدقاء الرئيس بتشديد الفريق الرفيع المستوى على أهمية إحداث ثورة في مجال البيانات (تشمل المكاتب الإحصائية الحكومية، والمنظمات الدولية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات، والقطاع الخاص) من أجل تحسين نوعية الإحصاءات والمعلومات المتاحة للمواطنين وإنشاء شراكة عالمية بشأن بيانات التنمية لتحقيق ذلك. وستستلزم تلبية الطلب المتزايد على البيانات والمعلومات الزيادة في تمويل الأنشطة الإحصائية وقدراتها وتنسيقها، لكن ثورة البيانات قد لا تعني الشيء نفسه للبلدان التي تمر بمراحل مختلفة من التنمية الإحصائية. وقد أكد الفريق أن ثورة البيانات ينبغي أن تركز على أكثر من مجرد تقديم البيانات، بل ينبغي أيضا أن تشمل الاستثمار في وضع المفاهيم وأطر القياس والتصنيفات والمعايير. ويجب كذلك أن يكون تعزيز الصلات بين البيانات والإحصاءات وعمليات صنع القرار التي تقوم عليها المساءلة جانبا رئيسيا في ثورة البيانات. وأقر الفريق بأن البيانات المفتوحة، والبيانات الضخمة، والمعلومات الجغرافية المكانية، ونظم المعلومات الجغرافية، تشكل منابع جديدة للبيانات قد تمكّن من تحقيق الفعالية من حيث التكلفة في إنتاج الإحصاءات. ومع ذلك، أوصى الفريق بتوخي العناية في تقييم الفرص والتحديات التي تمثلها مصادر البيانات الجديدة المذكورة عند استخدامها كمصادر معلومات لأغراض الرصد. وأوصى الفريق أيضا بأن تفي البيانات المنتجة من مصادر جديدة بشروط ومعايير الجودة اللازمة في الإحصاءات الرسمية. ونظرا إلى أن دور الخبراء الإحصائيين الرسميين دور بالغ الأهمية في وضع نظام قياس مشترك استنادا إلى الإحصاءات التي يُعدها كل بلد، اقترح الفريق أن يتولى النظامُ الإحصائي الرسمي قيادة الشراكةَ العالمية بشأن بيانات التنمية برعاية اللجنة الإحصائية. وينبغي أن تهدف هذه الشراكة إلى تحديد وسد الثغرات الإحصائية الحاسمة الأهمية، وتوسيع نطاق سبل الحصول على البيانات، وحشد الجهود الدولية لضمان أن البيانات الأساسية المتعلقة بغايات ومؤشرات ما بعد عام 2015 ستكون متاحة في الوقت المناسب والممكن. وسوف تكون الشراكة بحاجة إلى أن تتوفر لها الموارد المناسبة، وأن يكون لها هيكل إداري ملائم لضمان التوصل إلى الأهداف المرجوة. وأوصى الفريق بالاستفادة من الشراكات القائمة، وإشراك اللجان الإقليمية التابعة للأمم المتحدة في آلية التنسيق.
	السعي إلى إنشاء نظام إحصائي رسمي فعال بوصف ذلك غاية قائمة بذاتها 

	25 - بالنظر إلى الدور الحاسم الذي يؤديه النظام الإحصائي الرسمي في مساءلة الحكومات، دعا فريق أصدقاء الرئيس إلى جعل إدراج نظام إحصائي رسمي غاية قائمة بذاتها، وإلى تحديد مجموعة ملائمة من المقاييس. ويمكن أن تضاف هذه الغاية إلى الهدف رقم 10 في تقرير الفريق الرفيع المستوى، المتمثل في ضمان الحكم الرشيد والمؤسسات الفعالة. والأمل المنشود هو أن يُبرز ذلك أهمية الإحصاءات في أذهان صانعي السياسات وأن يكفل الدعمَ المالي لتحقيق هذه الغاية().
	تحليل الأهداف والغايات العالمية

	26 - يلاحظ فريق أصدقاء الرئيس أن الأهداف والغايات التوضيحية الواردة في تقرير الفريق الرفيع المستوى طموحة للغاية من منظور إجراء القياسات، لا سيما في وقت ما فتئت تتناقص فيه الموارد المخصصة للإحصاءات في العديد من البلدان. وستكون هناك حاجة إلى استثمارات كبيرة حتى بالنسبة للدول الأكثر تقدما من الناحية الإحصائية. ومن الضروري توسيع نطاق الإحصاءات الرسمية إلى مجالات جديدة، مثل مجال الحوكمة، وإلى اقتراح المؤشرات وفقا لمختلف الفئات الاجتماعية ذات الصلة (أي حسب الدخل، ونوع الجنس، والموقع الجغرافي، والإعاقة، وغير ذلك من الفئات)، للتأكد من عدم إغفال أية فئة. ولا يوشك على تحقيق هذا الهدف الطموح إلا القليل من البلدان، وفي حين أن المطالب السياسية قد تساعد في المضي قدماً نحو تحقيق ذلك الهدف، لا يمكن للتقدم المحرز في ذلك إلا أن يكون تدريجيا. ويؤكد هذا الاعتبار العملي أهمية التشاور مع الخبراء الإحصائيين الرسميين قبل الموافقة على مجموعة الغايات، وذلك من أجل تقييم جدوى تحديد المؤشرات المتصلة بها. 
	27 - وينبغي أن يستند رصد الأهداف والغايات الإنمائية لما بعد عام 2015 إلى تعاريف وأساليب وتصنيفات قابلة للمقارنة. وانطلاقا من ذلك، رحب فريق أصدقاء الرئيس بتوصية الفريق الرفيع المستوى بأن يتم اعتماد إطار نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، وضم غاية نشر واستخدام الحسابات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية إلى الهدف رقم 9، المتمثل في إدارة أصول الموارد الطبيعية على نحو مستدام.
	28 - وأعرب بعض أعضاء فريق أصدقاء الرئيس عن رأي مفاده أن البعد الدولي للتنمية المستدامة (في الأماكن الأخرى) لا وجود له في تقرير الفريق الرفيع المستوى، لا سيما عند تقييم المشاكل العالمية المتعلقة بتغير المناخ وخسائر التنوع البيولوجي والأثر الذي يحدثه كل بلد في رفاه باقي أنحاء العالم. وأشار بعض الأعضاء إلى انعدام الغايات المتعلقة بالشعور الذاتي بالرفاهية، وبوجه أعم، قيام الناس أنفسهم بالإبلاغ عن ظروفهم وتطلعاتهم، رغم أن الفريق الرفيع المستوى يشدد على أن خطة التنمية لما بعد عام 2015 ينبغي أن تستند إلى صوت الجمهور. واقترح بعض أعضاء الفريق أن تضاف غاية تتعلق بظروف السكن إلى الهدف رقم 1، المتمثل في القضاء على الفقر، وأن تضاف غاية تتعلق بإدارة النفايات وإعادة تدويرها إلى الهدف رقم 9. ويبدو أن التغيرات الديموغرافية وتدفقات الهجرة الدولية لم تعالَج معالجة كافية على الرغم من صلتها بالاستدامة.
	29 - وفي كثير من الأحيان، أشار أعضاء فريق أصدقاء الرئيس إلى خبراتهم في قياس التقدم والاستدامة وأعربوا عن استعدادهم لتبادلها. ويدعو الفريق الأوساط الإحصائية إلى الاستفادة الكاملة من الخبرة المكتسبة في البلدان والمناطق. وفي هذا السياق، يمكن للفريق أن يشجع على زيادة الدور الذي تضطلع به المنظمات الإقليمية من أجل تيسير تقديم مدخلات البلدان في وضع أهداف التنمية المستدامة، والأهداف والغايات الإنمائية لما بعد عام 2015، وفي تنفيذ إطار الرصد. كما يدعو الفريق الأوساط الإحصائية إلى أن تأخذ في الاعتبار الإطار المذكور أعلاه لقياس التنمية المستدامة، الذي اقترحته فرقة العمل المشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، وأقره مؤتمر الخبراء الإحصائيين الأوروبيين في حزيران/يونيه 2013(). ومن بين الدروس المستفادة، تم التشديد على أن الأهداف والغايات العالمية يجب أن تُحول إلى غايات وطنية، وعلى أن تكون لكل بلد ملكية البيانات الخاصة به. وسيتطلب ذلك مواءمة الاستراتيجية الوطنية لتطوير الإحصاءات() وغير ذلك من المبادرات الوطنية والإقليمية في المجالات الإحصائية مع احتياجات خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	باء - الحاجة إلى نهج قياس متكامل ومحكم من الناحية التقنية
	توافر البيانات لأغراض صنع القرارات: الدروس المستفادة من رصد الأهداف الإنمائية للألفية 

	30 - تَرجم إطار رصد الأهداف الإنمائية للألفية رؤيةً ملهمة إلى مجموعة من الأهداف والغايات الملموسة والمحددة زمنيا يمكن رصدها باستخدام مؤشرات محكمة من الناحية الإحصائية. ومنذ اعتمادها في عام 2000، أحدثت الأهداف الإنمائية للألفية تغييرا كبيرا ساعد في تحديد الأولويات العالمية والوطنية وفي تحفيز العمل على أرض الواقع. ويمثل مفهوم رصد الأهداف الملموسة بواسطة مؤشرات محكمة من الناحية الإحصائية أحد مكامن القوة الواضحة في الإطار من المنظورين السياسي والإحصائي. وقد عزز هذا الإطار أهمية الإحصاءات السليمة الموثوق بها في وضع السياسات الإنمائية. وفي العديد من الحالات، أدت الأهداف الإنمائية للألفية دورا أساسيا في تعزيز النظم الإحصائية وتحسين المنهجيات الإحصائية، وفي جمع واستخدام البيانات ذات النوعية الجيدة. 
	31 - وقد تمت الإشارة إلى مواطن الضعف التالية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية، وينبغي النظر فيها خلال وضع وتنفيذ إطار الرصد لما بعد عام 2015(): لم تتضح الطريقة التي يمكن بها تكييف الغايات العالمية مع الحقائق الوطنية والديناميات الإقليمية؛ هناك شعور بأن الغايات والمؤشرات وضعت باتباع نهج تنازلي ودون إجراء المشاورات المناسبة؛ كانت الاتجاهات العالمية والإقليمية تميل إلى الخضوع لسيطرة عدد قليل من البلدان؛ يبدو أن نظام الرصد فشل في إبراز التقدم الكبير الذي أحرزته بلدان كانت ظروفها الأولية غير ملائمة؛ يمكن أن يؤدي رصد المجاميع الوطنية الإجمالية إلى إهمال الفئات الضعيفة؛ كان هناك عدد من أوجه عدم الاتساق بين الأهداف والغايات والمؤشرات، حيث لم تعالج المؤشرات بعض الأهداف معالجة كافية؛ كانت بعض الغايات غير دقيقة أو غير محددة بوضوح، في حين كانت أخرى طموحة أكثر من اللازم؛ لم يتم ذكر الديناميات السكانية؛ لم يتم النظر إلى أوجه الترابط والتآزر بين تحقيق مختلف الأهداف والغايات بعين الاعتبار؛ تم وضع بعض الغايات بناء على إمكانية الحصول على الخدمات، مع إهمال جوانب الجودة. وعلاوة على ذلك، لم يتم النظر في توافر البيانات وجودتها واختلاف قدرات النظم الإحصائية الوطنية كما يجب، مما جعل أجزاءً كبيرةً من البيانات الوطنية تُستمد من تقديرات المنظمات الدولية.
	تحديد الغايات واختيار المؤشرات: ضرورة إشراك الخبراء الإحصائيين في مرحلة مبكرة 

	32 - إن وضع خطة إنمائية لما بعد عام 2015 ترمي إلى رصد تحقيق الأهداف والغايات الإنمائية وإلى إخضاع الجهات الفاعلة من مختلف المستويات للمساءلة يتطلب وضع الاعتبار اللازم لجوانب القياس. فالأهداف والغايات التي لا يمكن قياسها لا يمكن رصدها. وكما يتضح بالفعل من الإطار القائم لرصد الأهداف الإنمائية للألفية، فإن التوصل إلى نظام لرصد مجموعة شاملة من الأهداف والغايات العالمية يمكن تطبيقه في جميع البلدان (وفي داخلها) مهمة شاقة، لا سيما بالنظر إلى الاختلافات الوطنية في توافر البيانات والقدرات الإحصائية. ولذلك، ينبغي التشاور مع الخبراء الإحصائيين أثناء مناقشة مختلف مقترحات الأهداف والغايات، في وقت مبكر وحسب الاقتضاء، لكي يقدموا تقييمهم المحايد من المنظور الإحصائي. وينبغي أن يتحاور الخبراء الأخصائيون مع السياسيين على الصعيد العالمي (على نحو ما يقوم به فريق أصدقاء الرئيس واللجنة الإحصائية)، وكذلك على الصعيد الوطني في وقت مبكر خلال المناقشة المتعلقة بالأهداف والغايات.
	33 - وقد حدد فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية معايير وضع الغايات واختيار المؤشرات. وخلال عملية صياغة أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015، ينبغي أن يقدم الخبراء الإحصائيون دعما تقنيا مستمرا في وضع الغايات وتحديد المؤشرات المناسبة بالتشاور مع البلدان في مختلف مراحل التنمية. وسيكون فحص واختبار جدوى الغايات والمؤشرات من أهم المهام.
	الحاجة إلى اتباع نهج متكامل والدور الذي تلعبه أطر القياس الإحصائي

	34 - لقد أصبح من الثوابت أن يتبع نهج متكامل في وضع الإحصاءات الاقتصادية. وبالمثل، فإن إطار الرصد لما بعد عام 2015 ينبغي أن يتبع نهجا متكاملا يغطي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، متى كان ذلك ملائما ومجديا. وعلى المستوى الإحصائي، فإن الأبعاد الهامة لهذا التكامل تتضمن جمع البيانات، وتجهيز البيانات، والمفاهيم والتعاريف، والترتيبات المؤسسية. ويعتبر جمع البيانات هو أبرز مجال يمكن أن تتكامل فيه الجهود بين المجالات الإحصائية التي يضمها إطار الرصد لما بعد عام 2015 (التكامل الأفقي)، ولا سيما تكامل الجهود في مجال استخدام الدراسات الاستقصائية المعنية بالمصادر الإدارية والأسر المعيشية والأعمال التجارية. وعلى المستوى السياساتي، فإن خطة التنمية المستدامة تهدف إلى إدماج كافة المجالات السياساتية (الاقتصادية والاجتماعية والبيئية)، ومعها جوانب الحوكمة، في مجموعة متجانسة من الأهداف التي تدعم إخضاع عملية الرصد لنهج متكامل هي الأخرى.
	35 - وفي تقرير ”قياس التنمية المستدامة“ الصادر عن الفريق العامل المعني بقياس التنمية المستدامة، المشترك بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، اتفق الفريق على أنه يلزم إيجاد إطار مُحكم سليم من الناحية التحليلية لكي تنطلق منه القرارات العملية(). ففي غياب مثل هذا الإطار، فإن كل شيء يمكن أن يخضع لاعتبارات مؤقتة ويقع تحت تأثير المصالح الخاصة. ومراعاة لذلك، فقد صمم الفريق العامل إطارا مفاهيميا عريضا لقياس التنمية المستدامة يرتكز على مفهوم رأس المال().
	36 - ويمثل نظام الحسابات القومية نقطة انطلاق لتصميم إطار لقياس التنمية المستدامة بناء على المؤشرات التي تقوم على رأس المال، إذ إن هذا النظام يُعدّ بمثابة مصدر للقياسات المتعلقة بالأرصدة المالية وأرصدة رأس المال المُنتَج. ونظام الحسابات البيئية والاقتصادية هو إطار للقياس لرأس المال الطبيعي متسق مع نظام الحسابات القومية. ومع ذلك، فإن النهج الذي يرتكز إلى رأس المال (الذي اقترُح كوسيلة لتقييم البعد المستقبلي للاستدامة) لا يُرجى منه أن يكون هو الإطار الذي يغُطي كافة المسائل المندرجة في خطة التنمية لما بعد عام 2015، وهي مسائل يتناول الكثير منها المستوى الحالي للرفاه. وحتى إن ارتضينا استخدام نهج رأس المال في تقييم الاستدامة، فإن هذا التقييم لا يتطلب فقط قياس مجمل الأرصدة التي تندرج تحت أنواع مختلفة من رؤوس الأموال، بل يتطلب أيضا التعرف على العوامل المسببة لأي تغييرات قد تطرأ على هذه الأرصدة (مثل الاستثمار والإهلاك وكفاءة الاستخدام)(11). وعلاوة على ذلك، فإن النهج المرتكز إلى رأس المال لا يمكن اعتباره إطارا مقبولا عالميا لمناقشة المسائل الاجتماعية ومسائل الصحة والحوكمة، وهي المسائل التي ستشكل جوهر خطة التنمية لما بعد عام 2015 على الأرجح.
	37 - ويمكن للنهج المتكامل وللإطار الإحصائي للقياس عند استخدامهما أن يسهلا تحليل أوجه الترابط القائمة بين العديد من المسائل التي ستشغل بال مقرري السياسات أثناء وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015().
	جيم - تنفيذ إطار رصد جديد
	دور اللجنة الإحصائية في تأسيس نظام للرصد

	38 - انطلاقا من دور اللجنة الإحصائية بوصفها الكيان الذي يعتلي قمة النظام الإحصائي العالمي وانطلاقا من ولايتها بوصفها جهة التنسيق الحكومية الدولية المنوط بها وضع واستعراض المؤشرات التي تستخدمها منظومة الأمم المتحدة، فإن اللجنة، بآليات عملها (من قبيل أفرقة أصدقاء الرئيس، والأفرقة المشتركة بين الوكالات، وأفرقة الخبراء، وما إلى ذلك)، ستتولى توجيه وقيادة الجهود الرامية لتلبية الاحتياجات الإحصائية الناشئة عن خطة التنمية لما بعد عام 2015(). ويتعين على اللجنة أن تضطلع بالمهام التالية:
	(أ) من آذار/مارس 2014 إلى أيلول/سبتمبر 2015: المساهمة في العملية التي ينفذها الفريق العامل الرفيع المستوى المفتوح العضوية والمعني بوضع أهداف التنمية المستدامة وعملية الجمعية العامة الرامية إلى تحقيق أهداف التنمية المستدامة وأهداف وغايات خطة التنمية لما بعد 2015 (تقييم الغايات)؛
	(ب) من آذار/مارس 2014 إلى أيلول/سبتمبر 2015: تحديد المؤشرات وتجهيزها واختبارها؛
	(ج) من آذار/مارس 2014 إلى كانون الأول/ديسمبر 2016: تصميم إطار للرصد وإنشاؤه، وهي مهمة تنطوي على إنشاء فريق خبراء ووضع خطة تفصيلية لعمله، والتحضير لجمع بيانات الأساس وتأسيس نظام للإبلاغ.
	خطة عمل بوسان للإحصاء وتأسيس شراكة مُعززة من أجل تطوير العمل الإحصائي وبناء القدرات الإحصائية

	39 - لقد نالت مسألة بناء القدرات الإحصائية منذ فترة طويلة اعترافا بأهميتها بوصفها حجر زاوية في عملية رصد الأهداف الإنمائية العالمية. وإدراكا للتباين بين القدرات المؤسسية والتقنية للبلدان، فقد تعاون المجتمع العالمي في سبيل تحسين إعداد الإحصاءات منذ أن انطلقت الأهداف الإنمائية للألفية. ووُضع هذا التعاون، في عام 1999، في إطار رسمي وهو الشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (شراكة الإحصاء 21). وقد كرست شراكة الإحصاء 21 جهودها لتشجيع البلدان النامية على تحسين إنتاج الإحصاءات واستخدامها، بوسائل من بينها معاونة هذه البلدان في تعزيز نظمها الإحصائية الوطنية، بسبل منها جهود التنسيق بين مستخدمي البيانات ومنتجيها ومقرري السياسات ومقدمي التعاون الإنمائي؛ ومن خلال مساعدة البلدان في تصميم وتنفيذ ورصد الاستراتيجيات الوطنية لتطوير العمل الإحصائي؛ وتوفير المعارف من خلال حفظ البيانات والوثائق.
	40 - وجدد المجتمع الدولي في عام 2011 التزامه تجاه هذه الجهود من خلال خطة عمل بوسان للإحصاء التي تحدد ثلاثة أهداف، هي: (أ) دمج الإحصاءات في عمليات صنع القرار دمجا تاما، بوسائل من بينها إشراك الخبراء الإحصائيين في عمليات التخطيط والميزنة والرصد والتقييم وإعادة تركيز الاستراتيجيات الإحصائية الوطنية بحيث تصبح قادرة على توليد البيانات اللازمة لدعم أولويات التنمية على المستوى القطري؛ (ب) تعزيز إتاحة البيانات والقدرة على استخدامها، بطرق من بينها زيادة المعارف وتنمية المهارات اللازمة لاستخدام الإحصاءات؛ (ج) زيادة موارد النظم الإحصائية، بطرقٍ من بينها التأكد من أن نتائج مؤتمرات القمة العالمية والمنتديات رفيعة المستوى تُقرّ إقرارا خاصا بضرورة تنمية القدرات الإحصائية، والتأكد من فعالية التمويل المخصص للمعلومات الإحصائية. ويتعين تعزيز الشراكات القائمة مثل شراكة الإحصاء 21 وخطة عمل بوسان للإحصاء، وربما يستلزم الأمر أيضا تأسيس شراكات إضافية لكي يتسنى ضمان تنسيق وتوسيع نطاق جهود بناء القدرات اللازمة لرصد أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015.
	الأولويات الوطنية وإدماج المتطلبات الجديدة

	41 - يُنتظر من البلدان أن تعتمد أهداف التنمية المستدامة والأهداف والغايات لما بعد عام 2015 على المستوى السياساتي بما يتماشى مع أولوياتها وظروفها. وينبغي للإحصاءات أن تتبّع هذا النهج وينبغي لأنشطة رصد خطة التنمية لما بعد عام 2015 والمساعدة التقنية وبناء القدرات المرتبطة بها أن تحرص على المواءمة مع الأولويات الوطنية. وينبغي في الوقت ذاته إدماج أي متطلبات جديدة ناشئة عن أهداف التنمية المستدامة وعن رصد خطة التنمية بما بعد عام 2015 في برنامج العمل الإحصائي العادي في البلدان وفي ترتيباتها وهياكلها المؤسسية القائمة. ويهدف إدماج المتطلبات الجديدة في النظم الإحصائية القائمة إلى زيادة الفعالية والكفاءة وإلى تحسين استدامة عمليات جمع البيانات القائمة والعمليات الجديدة لجمع البيانات. فمن الضروري مثلا تفادي إجراء أي دراسات استقصائية جديدة خارج نطاق النظام الاستقصائي القائم وخارج الهياكل المؤسسية القائمة للنظم الإحصائية الوطنية ويتعين تجنب إجراء أي دراسات دون التنسيق مع هذه النظم وهياكلها.
	إعداد وتنفيذ منهجيات ومصادر وطرق جديدة للحصول على البيانات ودمجها ونشرها

	42 - قد يستلزم رصد أهداف وغايات خطة التنمية لما بعد عام 2015 استحداث واعتماد مفاهيم وأطر قياس جديدة ومصادر وطرق وتقنيات جديدة للبيانات. فمجال الحوكمة مثلا سيحتاج من الأوساط الإحصائية إلى جهد كبير لتطوير المفاهيم وأدوات القياس فيه، وسيحتاج لتطبيق برامج إحصائية تلبي احتياجاته من المعلومات. وسيكون من الضروري أيضا تنفيذ نظام المحاسبة البيئية والاقتصادية. بيد أن سد بعض الفجوات المعلوماتية الكبيرة جدا في البلدان النامية، بل وفي كثير من البلدان المتقدمة، سيتحقق في المقام الأول عن طريق تنفيذ أو تعزيز الأدوات والإحصائيات القائمة مثل تسجيل الأحوال المدنية، وإجراء الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية، وتنفيذ الإحصاءات البيئية.
	43 - وقد توافرت مصادر جديدة محتملة للبيانات وأدوات ونُهج جديدة لجمع البيانات ودمجها ونشرها واستخدامها بفضل نظم البيانات المفتوحة والبيانات الضخمة ونظم المعلومات الجغرافية المكانية ونظم تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية وتكنولوجيات الإنترنت والهواتف المحمولة. وقد يفتح ذلك الباب لإنتاج إحصاءات جديدة وسريعة وفعالة الكُلفة. وفي هذا السياق، ينبغي لنظم الإحصاءات الرسمية أن تسعى إلى التشاور مع نظم الإحصاءات غير الرسمية وإلى إيجاد علاقات تآزر معها. غير أن عملية إنتاج البيانات، بغض النظر عن مصدرها، يجب أن تراعي متطلبات الإحصاءات الرسمية ومعايير الجودة التي تسري عليها. فمن المستحسن إجراء تقييم دقيق للمجازفة التي تمثلها هذه البيانات الجديدة عند استخدامها كمصادر معلومات لرصد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	إعادة النظر في الآليات القائمة: احتمالات إحداث ثورة في مجال البيانات 

	44 - رغم حدوث تقدم لا ريب فيه منذ انطلاق الأهداف الإنمائية للألفية()، لا تزال معظم البلدان النامية تعاني من نقص حاد في قدرتها على إنتاج واستخدام الإحصاءات في مجالات رئيسية كالفقر والصحة والتعليم(). وفي ضوء هذا النقص، يقترح تقرير فريق الشخصيات البارزة إحداث ثورة بيانات تستغل مصادر البيانات القائمة والجديدة في دمج الإحصاءات في عملية صنع القرار دمجا تاما، وفي تعزيز إتاحة البيانات للجميع وتعزيز القدرة على استخدامها وفي ضمان زيادة الدعم الذي تتلقاه الأنظمة الإحصائية(4). وستضم ثورة البيانات المقترحة عنصرا إضافيا وهو تأسيس شراكة عالمية بشأن بيانات التنمية. 
	45 - أولا، يبدو أن الحكومات وصناع القرار يدركون أهمية الإحصاءات في مواجهة التحديات العالمية، وهو ما تجلّى في المناقشات التي دارت بشأن أهداف التنمية المستدامة وبشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015. ثانيا، فإن رصد أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 سيزيد احتياجات بلدان عديدة من البيانات بدرجة كبيرة. ثالثا، أثمر التقدم في تكنولوجيا المعلومات عن أدوات ونُهج جديدة لجمع البيانات وتخزينها ونشرها واستخدامها. ويمكن لهذه العناصر الثلاثة، مدعومة بالشراكات المناسبة، أن تشجع بالفعل على إحداث ثورة بيانات من شأنها سد الثغرات القائمة وتوفير الاحتياجات الناشئة من البيانات.
	46 - ويجب أن يُعهد إلى النظم الإحصائية الوطنية بالولايات المناسبة وتزويدها بالموارد الكافية لكي يتسنى لها الاستمرار في تطوير ما لديها من ترتيبات مؤسسية وعمليات ونهج لإنتاج الإحصاءات، ولا سيما إذا كانت هذه النظم ستُكلف بتغطية مجالات إحصائية جديدة (مثل قياس الحوكمة أو قياس الشعور الذاتي بالرفاه) وبإنتاج بيانات مُصنفة بشكل أكثر تفصيلا بشأن مناطق معينة أو بشأن مجموعات مجتمعية من ذوي الاحتياجات الخاصة. ويمكن زيادة فعالية وكفاءة النظام الإحصائي بوضع مجموعة متكاملة ومدروسة من الغايات والمؤشرات، وتطبيق نهج رصد متكامل ومدروس بنفس القدر، والابتكار في استخدام المصادر والأدوات الجديدة لجمع البيانات. غير أنه سيكون من الضروري توفير موارد إضافية كبيرة للإحصاءات لتحقيق ثورة البيانات المنشودة.
	خامسا - الرسائل الرئيسية وبرنامج العمل المقترح لفريق أصدقاء الرئيس
	ألف - الرسائل الأساسية الموجهة إلى صانعي السياسات
	47 - خطة عالمية للتنمية لما بعد عام 2015 - تهدف خطة التنمية لما بعد عام 2015 في الوقت نفسه إلى الانتهاء من العمل الذي يتطلبه تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية وتكملتها بأهداف للتنمية المستدامة تتناول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والبيئية للتنمية المستدامة بطريقة متوازنة وتآزرية، وتعكس أوجه الترابط والمسائل الشاملة. وينبغي دمج مجموعات الأهداف لبلورة خطة للتنمية تكون موحّدة وشاملة. ورغم أوجه الاختلاف، تشترك مختلف المقترحات في المواضيع والأهداف. وينبغي الاتفاق على هذه الأبعاد العالمية في مرحلة مبكرة من العملية، والأمثل أن يتم ذلك قبل بدء المناقشة حول الغايات والمؤشرات. فمن شأن ذلك أن ييسر المناقشة حول الأهداف والمؤشرات من الناحية الإحصائية.
	48 - تدارس أبعاد الرفاه - ينبغي أن تعكس هذه الخطة للتنمية لما بعد عام 2015 الطابع الثلاثي الأبعاد للرفاه: رفاه الجيل الحالي في بلد معين (هنا والآن)، ورفاه أجيال المستقبل (فيما بعد)، ورفاه الأشخاص الذين يعيشون في بلدان أخرى (في أماكن أخرى). وهذا هو الإطار الذي اقترحته فرقة العمل المشتركة بين اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي والمعنية بقياس التنمية المستدامة، وحظي بتأييد مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين في حزيران/يونيه 2013. ويتضمن الإطار الذي اقترحته فرقة العمل أيضا 20 موضوعا يمكن ربطها بسهولة بالمقترحات المتعلقة بالأهداف والغايات.
	49 - المشاركة الوثيقة للأوساط الإحصائية في وقت مبكر وعلى نحو مستمر - لا يمكن للمرء تدبير أمر لا يستطيع قياسه. ولذلك، ينبغي أن تتضمن خطة التنمية لما بعد عام 2015 أهدافا واضحة لها غايات ومؤشرات يمكن قياسها لضمان تحقيق النتائج المرجوة، وإمكانية رصد التقدم المحرز صوب تحقيق هذه النتائج. والمشاركة الوثيقة للأوساط الإحصائية الرسمية الوطنية والدولية في وقت مبكر وعلى نحو مستمر أمر ضروري في عملية صياغة الغايات والمؤشرات لضمان استناد إجراءات الرصد على أسس متينة من المبادئ الراسخة والممارسات الإحصائية السليمة للإحصاءات الرسمية، والقدرات الإحصائية، ومدى توفر البيانات. ولذلك، سيكون من المهم الاستعانة بخبرة وتجربة خبراء إحصائيين من تشكيلة متنوعة من البلدان، إضافة إلى إحصائيين يعملون على الصعيدين الإقليمي والدولي. وينبغي أن تتولى اللجنة الإحصائية إدارة هذه العملية بوصفها الكيان الرائد في النظام الإحصائي العالمي.
	50 - الاستناد إلى الدروس المستفادة - ينبغي عدم الاكتفاء بمراعاة الدروس المستفادة من رصد الأهداف الإنمائية للألفية والخبرات المكتسبة خلال إنجاز أعمال الرصد الأخرى، مثل رصد وتقييم مؤشرات التنمية المستدامة في أوروبا، عند تحديد أهداف التنمية المستدامة وأهداف وغايات ما بعد عام 2015، بل مراعاتها أيضا عند اتخاذ القرارات بشأن المؤشرات وتنفيذ إطار الرصد.
	51 - إتاحة الوصول إلى البيانات دون قيود - ينبغي تعزيز إتاحة الوصول إلى البيانات دون قيود واستخدامها. حيث ينبغي إتاحة البيانات على نطاق واسع للتمكين من اتخاذ القرارات ووضع السياسات بالاستناد إلى الأدلة، وتقييم فعالية الحكومات، وتعزيز المساءلة عن الإجراءات المتخذة في القطاعين العام والخاص. ولا ينبغي الاقتصار على تيسير الوصول إلى البيانات، بل إتاحتها أيضا في صيغ تمكن عامة المستخدمين من تفسيرها واستيعابها. وتشمل هذه الصيغ عرض البيانات، وإعطاء أمثلة على اتخاذ القرارات بالاستناد إلى الأدلة، وتعريف عامة الجمهور والمحللين ووسائط الإعلام بكيفية استخدام مختلف الإحصاءات وعلاقات الترابط فيما بينها.
	52 - مراعاة الخصائص الوطنية والإقليمية - تعدّ الأهداف من قبيل القضاء على الفقر أهدافا عالمية، غير أن الغايات المرتبطة بها لا تتناسب مع جميع البلدان أو المناطق في جميع أنحاء العالم. وفي حين تواجه البلدان تحديات عالمية يجب التعامل معها على الصعيد العالمي، فإنه ينبغي مراعاة الخصائص الإقليمية والوطنية والمحلية. ولذلك، يوصى باتباع نهج متعدد المستويات في تحديد الأهداف والغايات يجمع بين مجموعة صغيرة من الأهداف العالمية التي تعكس النتائج المتوخاة المتفق عليها عالميا وغايات ومؤشرات أكثر تحديدا تعكس وتراعي مختلف مستويات التنمية والأولويات السياسية ومستويات المسؤولية والقدرات الإحصائية. ففي مجال رصد الأهداف الإنمائية للألفية على سبيل المثال، برزت أبعاد التنمية الإقليمية والتدابير المتخذة إقليميا كلبنات بناء أساسية جسّدت الرابط الهام بين الخطة العالمية وتنفيذ الأهداف على الصعيد الوطني. وأخيرا، ينبغي إيلاء مزيد من الاهتمام لأوجه عدم المساواة وأوجه الترابط بين مختلف الأهداف والغايات داخل البلدان.
	53 - إدراج غاية تتعلق بفعالية النظام الإحصائي الرسمي - تكتسي النظم الإحصائية الرسمية أهمية أساسية في إتاحة ما تسترشد به الحكومات من معلومات في اتخاذ القرارات. والزيادة في استخدام البيانات في رصد السياسات العامة تجعل من ضمان الجودة الذي بوسع الإحصاءات الرسمية إتاحته أمرا ضرويا. وبوسع الإحصاءات الرسمية أن تضمن أيضا جودة الإحصاءات التي تُعدّها مصادر أخرى (خاصة) والتي قد تشكل زيادة استخدامها جانبا من الثورة المتوخاة في مجال البيانات. وينبغي إدراج غاية تكفل فعالية النظام الإحصائي الرسمي في إطار هدف معقول في مجال ”الحوكمة الرشيدة“، ووضعُ مجموعة ملائمة من التدابير. وعلى الرغم من محاولة الإحصائيين في البلدان النامية تحسين النظم الإحصائية لهذه البلدان وجعلها أكثر فعالية من حيث التكلفة، فإن تحسين القدرات الإحصائية في عدد من البلدان النامية لا يزال ضروريا. وعلى سبيل المثال، لا تزال العديد من البلدان في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وفي أفريقيا غير قادرة على إجراء الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية دون دعم مالي وتقني من الخارج، وهي تستمد معظم بياناتها عن الأهداف الإنمائية للألفية من برامج الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية التي تتم برعاية دولية، مثل تلك التي تتعلق بالدراسة الاستقصائية العنقودية المتعددة المؤشرات والدراسة الاستقصائية الديمغرافية والصحية. وإضافة إلى ذلك، لم يقترن التحسّن في توفر بيانات الدراسات الاستقصائية في كثير من الأحيان بتعزيز نظم تسجيل البيانات الإدارية، مثل سجلات الأحوال المدنية أو نظم تقديم الخدمات الاجتماعية، على الرغم من أهميتها في مجال الرصد المتواصل للجوانب الأساسية للاتجاهات السكانية ومدى توفر الخدمات الأساسية. ولا تقتصر ضرورة إرساء نظام إحصائي فعال على ضمان جودة البيانات واستدامة الإحصاءات، بل هو ضروري أيضا لضمان تحمل البلدان للمسؤولية التامة عن البيانات.
	54 - ضرورة تنمية القدرات الإحصائية - يفرض قياس الأهداف الإنمائية لما بعد عام 2015، التي اقترحها تقرير فريق الشخصيات البارزة الرفيع المستوى المعني بخطة التنمية لما بعد عام 2015، ضغوطا متزايدة على النظم الإحصائية الوطنية، مثلا في مجال استحداث فروع جديدة من الإحصاءات وتصنيف البيانات الموجودة. وينبغي للمجتمع العالمي أن يواصل الاستثمار في تنمية القدرات الإحصائية ودعم الجهود التي تبذلها البلدان في تلبية هذا الطلب المتزايد. وينبغي أن تركز تنمية القدرات الإحصائية على تهيئة مؤهلات دائمة (ومستدامة). ولن يُيسّر ذلك تتبع التقدم المحرز في مجال الأهداف الجديدة فحسب، بل سيدعم أيضا بشكل هام اتخاذ القرارات بالاستناد إلى الأدلة والشفافية والمساءلة داخل البلدان.
	باء - مقترحات من أجل زيادة المشاركة في المناقشة والعمليات الجارية في سبيل وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015
	55 - الاستعانة بالخبرات والتجارب من جميع أنحاء العالم - المهمة المطلوبة من الإحصاءات الرسمية هي ضمان أن يُدرج في أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 نهج محكم للقياس يستند إلى المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. وينبغي مراعاة التجارب والخبرات المكتسبة في رصد الأهداف الإنمائية للألفية والتنمية المستدامة لكفالة تدارس أفضل الخيارات فيما يتعلق بالمؤشرات ومصادر البيانات ذات الصلة وتجميع البيانات. كما ينبغي مراعاة المستجدات المفاهيمية، مثل وضع إطار اللجنة الاقتصادية لأوروبا والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لقياس التنمية المستدامة بالاستناد إلى القواعد المعيارية المتفق عليها دوليا. وستيسر المشاركة الوثيقة في وقت مبكر وعلى نحو مستمر للخبراء من المنظومات الإحصائية الدولية والإقليمية والوطنية عملية وضع اللبنة الأساسية اللازمة على المستوى الإحصائي والمؤسسي لمواءمة رصد البيانات الوطنية والإقليمية والدولية والإبلاغ بها.
	56 - استمرار الحوار والمشاركة - ابتداء من الآن وحتى أيلول/سبتمبر 2015، ستركز اللجنة الإحصائية وفريق أصدقاء الرئيس على دعم العمليات السياسية المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 بقصد ضمان تحاور الأوساط السياسية والأوساط الإحصائية. ومن المفترض أن تتم استشارة الأوساط الإحصائية في تقييم الأهداف والغايات المقترحة من الناحية الإحصائية طوال عملية المناقشة. وسيتعيّن على اللجنة والفريق أن يضعا الإجراءات المناسبة للتعامل مع هذا المطلب بطريقة فعالة.
	57 - إسداء المشورة بخصوص المنهجية - يشكّل إعداد المذكرات الإحصائية التي تركز على أوجه القياس وتُرفق بالتقارير الموجزة عن مختلف المواضيع التي ناقشها الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة خطوة أولية هامة نحو الاستعانة بخبرات وتجارب الإحصائيين الرسميين. وإضافة إلى ذلك، سيتعيّن على الإحصائيين تقديم الدعم في تحديد غايات في المتناول فيما يرتبط بالأهداف المرجوة. وعند الانتهاء من تحديد الغايات، سيتعيّن اختيار المؤشرات اللازمة لقياسها، ويندرج هذا الجانب في الكفاءات الأساسية لمكاتب الإحصاءات. حيث يستطيع الخبراء الإحصائيون تقديم الدعم بالإجابة على الأسئلة التالية:
	(أ) ما هي المؤشرات التي تناسب على أفضل وجه تقييم ما إذا كان يجري تحقيق غاية ما؟
	(ب) هل هناك بيانات رسمية أو غيرها من البيانات بخصوص جميع البلدان متاحة حالا أو يُحتمل إتاحتها؟
	(ج) ما مدى موثوقية ودقة وحداثة المؤشرات المتاحة في إطار النظام الإحصائي الرسمي (وخارجه)؟ هل يتم ضمان الجودة وفقا للمعايير الدولية؟
	(د) هل المؤشرات محكمة وقابلة للمقارنة على الصعيد الدولي؟
	(هـ) ما هي التحسينات التي يمكن إنجازها في الأجل القصير والمتوسط والطويل في مجال جمع البيانات؟
	جيم - مقترحات لمواصلة تنفيذ برنامج العمل المتعلق بوضع مقاييس أوسع نطاقا للتقدم المحرز
	58 - يقترح أن يقوم فريق أصدقاء الرئيس بما يلي:
	(أ) الاستمرار في تقديم وتيسير الدعم الإحصائي لصياغة أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 لضمان أن تراعى الاعتبارات الإحصائية بصورة ملائمة؛
	(ب) وضع وتنفيذ خطة عمل لتحديد وتنفيذ إطار رصد لخطة التنمية لما بعد عام 2015؛
	(ج) تلبية الحاجة إلى استحداث مصادر وأساليب ومنهجيات جديدة في مجال البيانات نتيجة لما تتطلبه أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 من بيانات؛
	(د) اقتراح كيفية صياغة الغايات المتعلقة بفعالية النظام الإحصائي الرسمي ودعمها بالمؤشرات.
	59 - من المنتظر أن يكون للمناقشة حول أهداف التنمية المستدامة وخطة التنمية لما بعد عام 2015 ولوضع هذه الأهداف والخطة تأثير كبير على ما سيعدّ مقاييس مقبولة عالميا للتقدم المحرز. وقد يمكن بلورة مفهوم إحصائي متفق عليه عالميا بشأن المقاييس الأوسع نطاقا للتقدم المحرز على أساس نتائج المناقشات حول خطة التنمية لما بعد عام 2015. ولذلك، يقترح أن يُسدي فريق أصدقاء الرئيس المشورة إلى اللجنة الإحصائية بشأن آفاق تحديد مجموعة من المقاييس للتقدم المحرز تكون محكمة ومتفقا عليها عالميا فور اعتماد خطة التنمية لما بعد عام 2015.
	سادسا - نقاط للمناقشة
	60 - يرجى من اللجنة أن تقوم بما يلي:
	(أ) الإعراب عن آرائها بشأن استعراض العمل المنجز في تحديد وتنفيذ مزيد من المقاييس للتقدم المحرز، وفي قياس التنمية المستدامة، وبشأن آفاق تحديد مجموعة من المقاييس للتقدم المحرز تكون محكمة من الناحية التقنية ومتفقا عليها عالميا؛
	(ب) الإعراب عن آرائها حول استعراض المقترحات المطروحة بشأن الإطار الإنمائي لما بعد عام 2015، والحاجة إلى نهج محكم من الناحية التقنية في مجال القياس، وتنفيذ الإطار الجديد للرصد؛
	(ج) الإعراب عن آرائها بشأن الرسائل الرئيسية الموجهة لصانعي السياسات؛
	(د) الإعراب عن آرائها بشأن العمل الذي أنجزه فريق أصدقاء الرئيس، بما في ذلك إسهامه في إعداد المذكرات الإحصائية من أجل الفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة؛
	(هـ) الإعراب عن آرائها بشأن برنامج العمل المقترح لفريق أصدقاء الرئيس والموافقة عليه، بما في ذلك مواصلة الفريق المشاركة في المناقشة والعمليات الجارية في سبيل وضع خطة التنمية لما بعد عام 2015.

