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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  3-6
 من جدول األعمال املؤقت*‘ 4’)أ(  3البند 

بنود للمناقشـة وااـاذ الاـ:ارو دور البيا ـا      
    5102 يف دعم خطة التنمية ملا بعد عام

 لتحول يف جمال اإلحصاءا  ال:مسيةالتا:ي: املتعلق خبطة ا  
  

  العامتا:ي: األمني  
 

 موجز 
، ويتضـمن  5104/502أعد هذا التا:ي: وفاا ملا:ر اجمللس االقتصـادي واالجتمـاعي    

التا:ي: معلوما  عـن املـؤ : العـاملي املعـة خبطـة التحـول يف جمـال اإلحصـاءا  ال:مسيـة الـذي           
ئي التابعة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة وامل تـح اإلحصـا      تنظمه الشعبة اإلحصائية

للجماعا  األوروبية. وت:د توصـيا  املـؤ : املدرجـة يف خطـة التحـول يف جمـال اإلحصـاءا         
ال:مسية يف تا:ي: املعلوما  األساسية. واللجنة مدعوة إىل التعليق على هـذ  التوصـيا  وتاـد     
املشورة بشـنن  اـام مسـار العمـا يف املسـتابا املط:وحـة علـى اللجنـة لتناقشـرا، والـواردة يف           

 :ع األخري من التا:ي:.الف
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 مادمة -أوال  
يعـــ:ذ هـــذا التا:يـــ: معلومـــا  عـــن املـــؤ : العـــاملي املعـــة خبطـــة التحـــول يف جمـــال   - 0

ــذي ايفــت:يت يف تنظيمــه الشــعبة اإلحصــائية التابعــة إل     ــة، ال دارة الشــؤون اإلحصــاءا  ال:مسي
االقتصادية واالجتماعية وامل تح اإلحصائي للجماعا  األوروبية. ووقت إعداد هذا التا:يـ:،  

يف ماــ: األمــم املتحــدة.   5102يــا ون اليناي/ينــاي:  06 و 02تاــ:ر موعــد ا عاــاد املــؤ : يف  
اـة  وتادم توصيا  املـؤ : بشـنن خطـة التحـول يف جمـال اإلحصـاءا  ال:مسيـة إىل اللجنـة يو ي        

 معلوما  أساسية.  
وُرســم الســـياا العــام متـــذا املــؤ : العـــاملي يف مــؤ : األمـــم املتحــدة العـــاملي للتنميـــة       - 5

ــا مــن    املســتدامة، ــو دي جــا ريو يف الما ي ــه  55إىل  51املعاــود يف ري ، 5105حزي:ان/يو ي
لف:يـــق  5103؛ ويف تا:يـــ: عـــام ‘‘املســـتابا الـــذي  صـــبو إليـــه ’’وو ياتـــه امتاميـــة املعنو ـــة 

 5102الشخصيا  البار ة ال:فيع املستوى التابع لألمني العام املعة خبطة التنميـة ملـا بعـد عـام     
(A/67/890 الـــذي يـــدعو إىل ،)’’  ــال البيا ـــا ــا   ‘‘ ـــورة يف جمـ ــة يف مناقشـ ؛ ومـــؤخ:ا للةايـ

ــو  العضــ   ــق العامــا املفت ــة   ومفاوضــا  الف:ي ــة العامــة املعــة بنهــدا  التنمي ــابع للجمعي وية الت
ــق امــماء       ــة املســتدامة، ويــذلف يف اســتنتاجا  ف:ي ــا  التنمي املســتدامة بشــنن أهــدا  وااي

 االستشاري املستاا املعة بينورة البيا ا  من أجا التنمية املستدامة.  
، ‘‘إدارة  ـورة البيا ـا   ’’وُ ِظم املـؤ : يمتابعـة للحلاـة الدراسـية ليـوم ابمعـة بشـنن         - 3

 .  5104يفبام/فماي:  52اليت عاد  مبايف:ة قبا ا عااد الدورة امامسة واألربعني للجنة يف 
ــى الضــ:ورة         - 4 ــز بوضــو  عل ــة الت:يي ــوم ابمع ــة الدراســية لي ــن اللا ويــان امتــد  م

 االســت:اتيجية لتحويــا الــنظم اإلحصــائية الو نيــة ل ــي تلــب لــيس فاــ  الطلبــا  املنتظمــة          
بالصول على إحصاءا  رمسية سـليمة، ول ـن أيضـا االحتياجـا  املسـتجدة، مـن قبيـا تلـف         

ــام       ــد ع ــا بع ــة مل ــة عــن خطــة التنمي ــيت ســتنبينق ال  ال ، وتوســيع  طــاا اإلحصــاءا   5102ال
 االقتصادية واالجتماعية والبيئية املت املة.  

  
 الة:ذ من املؤ : - ا يا  

صفه منتدى رفيع املسـتوى لححصـائيني التـابعني للجرـا      جي:ي حاليا تنظيم املؤ : بو - 2
ــق عــ:يب يف اخراء بشــنن خطــة التحــول يف جمــال اإلحصــاءا         ــة فــد  التمــاس تواف ال:مسي
ال:مسية. وينبةي مطة التحول أن ت ـون ثينابـة اسـتجابة يافيـة للطلـح املتزايـد علـى مزيـد مـن          

حمل:  يف حتايق األهدا  والةايـا  احملـددة يف   البيا ا  التفصيلية واأل سح توقيتا ل:صد التادم ا

http://undocs.org/ar/A/67/890
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. وهـذ  األهـدا  والةايـا  متـا  ـابع عـاملي، ثعـم أ ـا  ـم          5102خطة التنمية ملـا بعـد عـام    
مجيع الدول األعضاء يف األمم املتحدة، ول نرا  ددة يف الوقت  فسـه يف الط:ياـة الـيت ُتصـا      

وتاتضي هذ  الطلبا  ابديدة حتديث الـنظم  فا على الصعد دون الو ة والو ة واإلقليمي. 
اإلحصــائية الو نيــة تيــث تنــتت إحصــاءا  رمسيــة أيينــ: يفــاءة وفعاليــة مــن حيــث الت لفــة،      
بط:ياة مستدامة ومت املة ومنساة دوليا يف يف:ايٍة يفاملٍة للجميع. ويرد  املـؤ : إىل حتديـد   

دم احملــ:   ــو حتايــق أهــدا   االجتــا  االســت:اتيجي لألوســام اإلحصــائية مــن أجــا قيــاس التاــ 
 التنمية املستدامة.  

  
 املشاريون - الينا  

مـن رؤسـاء الويـاال      51من امل اتح اإلحصـائية الو نيـة و   41دعي رؤساء حوايل  - 6
اإلحصائية اإلقليمية والدولية إىل املشارية يف املؤ :. ويتوقـع أن يتـيح حضـور يـينري مـن يبـار       

ة اسـت:اتيجية بشـنن اسـتجابة األوسـام اإلحصـائية ملتطلبـا        اإلحصائيني ف:صة إلجـ:اء مناقشـ  
 ، وبشنن اخ ار املت:تبة يف اإلدارة على النظم اإلحصائية.  5102خطة التنمية ملا بعد عام 

  
 النتائت -رابعا  

ــه فــد       - ٧ ــذي يتناول ــادرا  املتخــذة يف ســياا املوضــوع ال ســُيجم ع املــؤ :  تلــد املب
خطة التحول االست:اتيجية يف جمال اإلحصاءا  ال:مسيـة دعمـا مطـة    صيااة توصيا  من أجا 

. وت:د التوصيا  الفعلية يف و ياة املعلوما  األساسية متـذا التا:يـ:،   5102التنمية ملا بعد عام 
وتشــــ ا أســــاس مــــداوال  اللجنــــة للتوصــــا إىل توافــــق يف اخراء والبــــت يف اإلجــــ:اءا   

 اااذها.   الواجح
  

 يع ال:ئيسية اليت يتناومتا املؤ :  املواض -خامسا  
 سينظ: املؤ : العاملي الذي يستة:ا يومني يف املواضيع ال:ئيسية الواردة أد ا و - 2
 

يف جمـال  و االحتياجا  ابديدة املنبيناـة عـن  لبـا  السياسـة العامـة      0املوضوع   
 النظام اإلحصائي العاملي

املســتابا الــذي ’’املعنو ــة  ة للتنميــة املســتدامةيف الو ياــة امتاميــة ملــؤ : األمــم املتحــد  - 2
، أق: قادة العامل بض:ورة تاييم التادم احمل:  صـو  حتايـق األهـدا  وبضـ:ورة أن     ‘‘ صبو إليه
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ــة       ــتويا  التنميـ ــدرا  ومسـ ــ:و  والاـ ــاة الظـ ــع م:اعـ ــ:ا ، مـ ــا  ومؤيفـ ــف بةايـ ــ:ن ذلـ ياتـ
 املختلفة.   الو نية
بالاجـة إىل معلومـا  اجتماعيـة واقتصـادية وبيئيـة      ويف هذا السياا، أق: املـؤ : أيضـا    - 01

مت املة، ودعا إىل اتباع ُ رت يلية ومت املة إ اء التنمية املستدامة من أجا صـنع الاـ:ار علـى    
الصعد الو ة ودون الو ة واحمللي. وتعتم بالتايل قدرة امل اتح اإلحصائية الو نيـة واأل ظمـة   

يـام بفعاليـة ويفـاءة بشـ ا مسـتدام بايـاس واإلبـ   عـن         اإلحصائية الو نيـة للبلـدان علـى الا   
التادم احمل:   و حتايق أهدا  واايا  التنمية املستدامة عـن  :يـق اسـتخدام املؤيفـ:ا  ذا      

 .  5102الصلة، عنص:ا رئيسيا من عناص: خطة التنمية ملا بعد عام 
بع لألمـني العـام واملعـة    وأب:  أيضا تا:ي: ف:يق الشخصيا  البار ة ال:فيع املستوى التا - 00

الاجة امللحة إىل معابـة الاـدرا  اإلحصـائية الو نيـة لايـاس       5102خبطة التنمية ملا بعد عام 
ضـ:ورية  ‘‘  ورة البيا ـا  ’’التادم احمل:  يف التنمية املستدامة واإلب   عنه حيينما اسُتخِلص أن 

 لتحسني  وعية اإلحصاءا  واملعلوما  املتاحة للموا نني.
 :اد الـزخم السياسـي حـول البيا ـا  وأايتـرا بالنسـبة مطـة        اومنذ ذلف الني، منـا بـ   - 05

ويوصـد بن ـه جرـد     -التنمية. ويلزم تةري حتويل، وهو مـا يشـار إليـه علـى أ ـه  ـورة البيا ـا         
مـن أجـا    - حتويل سليم علميا ومط:د،  و حتسني ييفية إ تاج البيا ا  وحتليلرا واسـتخدامرا 

دفق ال  م للبيا ا  العالية ابودة يف التوقيت املناسح وبصورة مسـتدامة دعمـا مطـة    توليد الت
 .5102التنمية ملا بعد عام 

وتلـــزم بيا ـــا  مو وقـــة ويف الوقـــت املناســـح تةطـــي مجيـــع ابوا ـــح امتامـــة للتنميـــة   - 03
ة يف عمليـة  املعتمـد  062والةايـا  الــ    0٧املستدامة، بالصيةة اليت ورد  فا يف األهـدا  الــ   

، لضـــمان أن تتخـــذ 5104الف:يـــق العامـــا املفتـــو  العضـــوية، الـــيت اختتمـــت يف  و /يوليـــه 
ال وما  والوياال  الدولية واإلقليمية ومنظمـا  اجملتمـع املـدي واملنظمـا  اـري ال وميـة       
ــى       ــ:ارا  قائمــة عل ــة وقطــاع األعمــال امــا  وحــر عمــوم ابمرــور ق واألوســام األيادةي

ــة. وت ــاج         األدل ــ: واإل ت ــا الفا ــاد، مين ــددة األبع ــواه: املتع ــة ملعابــة الظ ــزم إحصــاءا  مت امل ل
واالستر ك املستدامني وتةري املناخ والعوملـة، وال اـم عـن هـذ  اإلحصـاءا  مـن أجـا خطـة         

 .  5102التنمية ابديدة ملا بعد عام 
اإلحصـائية   ومن أجا حتايق امتد  املـذيور أعـ  ، سـيتعني إعـادة تصـميم العمليـا        - 04

التاليديــة يــي تصــبح أيينــ: ت ــام  ويفــاءة وتعطــي بيا ــا  أحســن توقيتــا وأفضــا ومصــنفة    
بط:ياة  تلفة. ومن املم ن حتسني السج   اإلداريـة وسـن تشـ:يعا  مناسـبة علـى الصـعيد       
الاط:ي ت فا الصول على تلف البيا ا  وتنظم استخدامرا، مع إي ء أقصى احتـ:ام للسـ:ية   
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والـــذر يف اـــزين البيا ـــا  و شـــ:ها. وباإلضـــافة إىل توســـيع  طـــاا اســـتخدام وامصوصـــية 
ــة يمصــدر للمعلومــا  اإلحصــائية املنتظمــة واملتســاة، قــد ة ــن التوســع يف      البيا ــا  اإلداري
التةطيــة املواضــيعية للمســو  و طــاا املصــادر اإلداريــة املســتخدمة إلدمــاج الشــوااا ابديــدة   

 اليا حول التنمية.  املنبيناة عن النااش الدائ: ح
ومن املم ن بذل جرود إلعـداد خـدما  إحصـائية ت ـون قـادرة علـى مجـع البيا ـا           - 02

املصــنفة علــى أدت مســتوى س ــن، حســح  ــوع ابــنس، والســن، واملوقــع ابةــ:ايف، والــدخا 
ــاء للشــعو         ــي، ووضــع اال تم ــة، واألصــا الع:ق ــة اإلعاق ــ:وة اممســة(، وحال )مســتويا  الين

لفئا  االجتماعيـة الضـعيفة األخـ:ى، وإذا اقتضـى األمـ: وعنـدما تنشـن الاجـة إىل         األصلية، وا
ذلــف، حســح فئــا  وجمموعــا  أخــ:ى، تيــث ة ــن للمجتمعــا  وابرــا  الفاعلــة احملليــة  

 استخدامرا بش ا مبايف:، وت ون ثينابة أداة مفيدة للتةيري على مستوى الااعدة الشعبية.  
در البيا ا  اري التاليدية ابديـدة والنظـ: يف مـدى يفايتـرا     ويتعني االستفادة من مصا - 06

إل ــ:اء مصــادر اإلحصــاءا  ال:مسيــة حــر يتســم تلبيــة االحتياجــا  مــن البيا ــا  يف جمــاال     
التنميــة ابديــدة، وحــر ة ــن إ تــاج بيا ــا  مصــنفة م ا يــا يف التوقيــت املناســح وتفصــيلية،   

املسائا ثزيـد مـن التفصـيا يف تا:يـ: الف:يـق العامـا       وإتاحترا لصناع الا:ار )جي:ي تناول هذ  
((. E/CN.3/2015/4العاملي املعة باستخدام البيا ـا  الضـخمة ألاـ:اذ اإلحصـاءا  ال:مسيـة )     

ا و بـدءا مـن   وهذا يعـة أ ـه ة ـن اسـتة ل الاـوة االبت اريـة والتحويليـة لت نولوجيـا املعلومـ         
م:حلة ابمع )علـى سـبيا املينـال مـن خـ ل اسـتخدام عمليـا  مجـع ثسـاعدة الاسـو  عـن            
ــة،         ــ:ذ املصــور املتادم ــن خــ ل أدوا  الع ــة النشــ: )م ــة(، إىل م:حل ــزة احملمول ــق األجر  :ي

 يالبيا ا  على ام:ائ (.  
ة البيا ـا . ومـن   البيا ا  ت:ية ويففافيترا عند إ تاجرا جزءا من  ور  ويش ا ا سيا - 0٧

يفنن إتاحة إم ا ية الوصول بش ا ح: إىل البيا ا  والبيا ا  الوصـفية واملنـرجيا  األساسـية    
أن يعـــز  الشـــفافية وي فـــا املســـاءلة، ويطلـــق أيضـــا العنـــان لحبـــداع التحليلـــي مـــن جا ـــح   
ا املستعملني. ويف هذ  العملية، ة ـن للخـماء اإلحصـائيني مـن جرـا  رمسيـة أن يضـعوا ُ رجـ        
جديــدة لتينايــد مســتعملي بيا ــا م، ســواء يــا وا مــن السياســيني أو األيــادةيني أو مــن قطــاع 
 الش:يا  أو من ابمرور، ملساعد م يف فرم وتفسري البيا ا  اإلحصائية على  و صحيح.  

وقد  وقشت مجيع جوا ح  ورة البيا ا  ثزيد من التفصيا يف تا:ي: األمني العام عـن   - 02
 (.E/CN.3/2015/3نايفئةو  ورة البيا ا  )املسائا ال
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ىل هي ــا مشــت:ك  و عمليــا  إ تــاج إحصــاءا  حديينــة اســتنادا إ    5املوضــوع   
 لألعمال اإلحصائية

ــة          - 02 ــت دراس ــاج اإلحصــاءا . وتينب ــا  إ ت ــى حتــديث عملي ــاي عل ــز املوضــوع الين ي:ي
تزايد سبح وييفية احتياج امل اتـح اإلحصـائية الو نيـة و ظمرـا اإلحصـائية      ابدوى بش ا م

إىل حتويا عمليا  إ تاج اإلحصاءا  من أجـا تلبيـة الطلبـا  النايفـئة علـى البيا ـا  املت املـة        
ــا بعــد عــام     ــة مل ــاد مطــة التنمي ــا؛   5102املتعــددة األبع ــة التحــول مالي ؛ وســبا مســاعدة عملي

هـي اخ ـار املؤسسـية واإلداريـة األخـ:ى الاائمــة أو الـيت ينبةـي التصـدي متـا علـى الصــعد            ومـا 
 الو ة واإلقليمي والعاملي.  

وتنخــذ خطــة التحــول هــذ  يفــ ا ب: ــامت ملمــوس ذي إجــ:اءا  قصــرية ومتوســطة    - 51
ة و ويلة األجا تتخذها امدما  اإلحصائية. وينبةـي االتفـاا علـى هـذ  اإلجـ:اءا  الم اجميـ      

تدرجييا، وينبةي أن تسرم يف سد الينة:ا  يف البيا ا ، ويف تعزيز الادرا  اإلحصائية الو نيـة  
وحتســني التنســيق اإلقليمــي والــدويل يف جمــال بنــاء الاــدرا  وآليــا  ال:صــد واإلبــ   بشــنن    

 أهدا  التنمية املستدامة.  
برية ومتضــاف:ة وتســتلزم خطــة التحــول يف جمــال اإلحصــاءا  ال:مسيــة اســتينمارا  يــ    - 50

ومتواصلة يف بناء الادرا  اإلحصائية الو نية الاائمـة علـى ابوا ـح التانيـة واملؤسسـية للنـرت       
املت امــا لححصــاءا . ومــن خــ ل هــذ  االســتينمارا  املســتدامة يف هي ــا حــديث إل تــاج    
اإلحصاءا  سيصبح من املم ن إج:اء رصد وإب   يفاملني وفعالني للمنظـورا  االجتماعيـة   

 .5102 االقتصادية والبيئية مطة التنمية العاملية والتحولية ملا بعد عامو
والعمــا جــارل بالفعــا لتصــميم هي ــا مت امــا لح تــاج اإلحصــائي يف أوروبــا وآســيا،  - 55

ويتعني تعميمه يف صميم األ شطة يف املنا ق األخ:ى. ومع ذلف، ف  ة ن تنفيـذ  إال بصـورة   
الــزمن علــى أســاس أولويــا   ــددها يــا بلــد بط:ياــة تلــب    تدرجييــة وعلــى مــدى فتــ:ة مــن   

ــتعني أن ت ــون هــذ  ابرــود       ــة مــن خــ ل م اســح ســ:يعة. وي ــة الفوري االحتياجــا  الاط:ي
ابت ارية، وتشري إىل الط:ياة اليت يتعني فـا إعـادة تصـميم العمليـا  التاليديـة وعمليـا  إ تـاج        

  وفعاليـة مـن حيـث الت لفـة، وتسـرم يف      اإلحصاءا  احملددة امليادين ل ي تصـبح أيينـ: ت ـام   
تاليا عحء االسـتجابة، وتـؤدي إىل حتسـني توقيـت وارتفـاع جـودة البيا ـا  املصـنفة بط:ياـة          
أفضا و تلفة. وسيتعني تصميم دراسا  ملسو  األس: وقطاع األعمـال وإعـادة تصـميمرا يف    

  امل:يزيــة لاطــاع إ ــار  ظــم و نيــة مت املــة إلجــ:اء املســو  بنــاء علــى خلفيــة مــن الســج 
األعمال والسج   املد ية، املدعومة وامل:تبطة ثصادر البيا ا  اإلداريـة، وتعـدادا  السـ ان    

 واإلس ان والزراعة والتعدادا  األخ:ى.  
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وفد  االستفادة بال اما مـن املصـادر اإلداريـة لألاـ:اذ اإلحصـائية، ة ـن حتسـني         - 53
ــة بدرجــة يــ    ــا     الوصــول إىل الســج   اإلداري ــوفري معلوم ــامل لت ــن أ ــاء الع برية يف يــينري م

إحصــائية فوريــة ومنتظمــة ومتســاة بدرجــة أيــم ألاــ:اذ اإلحصــاءا  ال:مسيــة. وفيمــا يتعلــق 
بالدراسا  املسحية لاطاع األعمال واألس: املعيشـية، ة ـن توسـيع  طـاا تةطيتـرا املواضـيعية       

ــة ابديــ   ــة االقتصــادية والبيئي ــا   لتشــما الشــوااا االجتماعي ــة لعاملن ــة ال:اهن دة النايفــئة عــن الال
ويفعوبه، وعن الوار الدائ: بشنن التنمية. وة ن بذل ابرود بمع بيا ـا  مصـنفة علـى أدت    
مســتوى س ــن مــن خــ ل جمموعــة متنوعــة مــن التصــنيفا . ومــن املم ــن أن ي ــون امتي ــا    

ــاج ال      ــا ل ــي يســمح ب دم ــا م:  ــاج اإلحصــاءا   ظام ــا إل ت ــد املت ام ــاس اإلحصــائي  ابدي اي
 للاضايا ابديدة اليت تنشن يف املستابا دون الاجة إىل إدخال تعدي   م لفة على النظام.

وباإلضافة إىل ذلف، سي ون من املفيد إدمـاج الفـ:  ابديـدة املتاحـة لححصـاءا ،       - 54
عني العـام  امل:تبطة باالبت ار والتادم الت نولوجي والطف:ة يف مادمي البيا ا  ابـدد مـن الاطـا   

واما ، خارج اإل تاج التاليدي للبيا ا  بواسطة الـنظم اإلحصـائية الو نيـة للبلـدان، وأيضـا      
من خ ل يف:ايا  فعالة بني الاطاعني العام واما  الـيت تعـز  املسـاءلة علـى الصـعد العـاملي       

عمـال  واإلقليمي والو ة. وينبةي تعبئة الش:ايا  بني الاطـاعني العـام وامـا  مـع قطـاع األ     
ــة عــن      ــة املعني ــا  الفاعل ــة وســائ: ابر ــدي واألوســام األيادةي ــق الشــب ا    واجملتمــع امل  :ي

 وابديدة. الاائمة
 

ول و االبت ــارا  يف جمــاال  مجــع البيا ــا  و شــ: البيا ــا  والصــ 3املوضــوع   
 على البيا ا  وحتليا البيا ا 

حداث ابت ــارا  إلدمــاج  ســيؤدي أيضــا هي ــا اإل تــاج املت امــا ابديــد إىل اســت       - 52
املصــادر اــري التاليديــة للبيا ــا  ثــا يف ذلــف البيا ــا  الضــخمة الــيت مل تســتخدم بعــد، أو           
استخدمت استخداما  اقصا، يف إ تاج اإلحصاءا  ال:مسية. وعلى ال:ام من فوائـدها احملتملـة،   

حصـائية ال:مسيـة   ينبةي دراسة مدى م ءمة مصادر البيا ا  اري التاليدية ابديدة لألاـ:اذ اإل 
دراســة وافيــة وتاييمرــا. وينبةــي إجيــاد ســبا ل ســتفادة مــن فوائــدها احملتملــة عــن  :يــق خلــق  
روابــ  بــني مصــادر البيا ــا  التاليديــة واــري التاليديــة وإدماجرــا يف اإلحصــاءا  ال:مسيــة مــع   

يــة. الفــاع علــى ابــودة الاائمــة واريهــا مــن الشــ:وم الصــارمة املتبعــة يف اإلحصــاءا  ال:مس   
ولذلف، ف ن استخدام املصادر اري التاليدية ينبةي أن يتبـع املعـايري املرنيـة لححصـاءا  ال:مسيـة      
املنصو  عليرا يف املبادئ األساسية لححصاءا  ال:مسية، على  ـو ال ينـال مـن  اـة ابمرـور      

 يف اإلحصاءا  ال:مسية إما يف البلد املعة، أو على الصعيد الدويل.  
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يضا االستفادة من الاوة االبت ارية والتحويلية يف جمـال ت نولوجيـا املعلومـا     وة ن أ - 56
واالتصاال ،  ظ:ا للتواف: الواسع اال تشار لشب ا  االتصاال و بدءا مـن م:حلـة ابمـع )أي    
ابمع املتعدد الط:ا من خ ل استخدام السواتا واألجرزة احملمولة(، وخ ل م:حلة التحليـا  

)أي بوابـا  البيا ـا  املفتوحـة وأدوا  ال:صـد البصـ:ي املتادمـة باسـتخدام        إىل م:حلة النش: 
بيا ــا  وخــ:ائ  املوقــع ابةــ:ايف(. وجيــح أن  تــد االبت ــارا  أيضــا إىل تيســري الوصــول إىل   
ــا           ــع فئ ــومي بمي ــا الي ــال يف العم ــى  ــو فع ــرا واســتخدامرا عل ــا  وتفســريها وحتليل البيا 

 مستعملي البيا ا .  
 أيضا االستعا ة باالبت ارا  من أجا تعزيز اإل تاج امل:ت ـز إىل بيا ـا  وصـفية    ويتعني - 5٧

وعمليا  تبادل البيا ا  والبيا ا  الوصـفية وت نولوجيـا املعلومـا ، سـا يتـيح  يـادة التوحيـد        
الاياســي للعمليــا  اإلحصــائية والتحلــي   والتطبياــا . ولتفعيــا هــذ  االبت ــارا ، مــن         

ن و يـق ومعـز  علـى الصـعد الـو ة واإلقليمـي والـدويل يف بنـاء وتنفيـذ          الض:وري إقامـة تعـاو  
 منتجا  وخدما  إحصائية مشت:ية ت:ت ز إىل املعايري.  

وســتمتد هــذ  الدفعــة يف االبت ــارا  لتشــما الوصــول الــ: إىل البيا ــا  واحتــ:ام         - 52
ــة، وسياســا  الــق يف امصوصــية والــق يف ا     ســ:ية ــة والدولي ــا  الو ني ــى  البيا  لصــول عل

املعلوما ، من أجا تعزيز الشفافية وضمان املساءلة، ويف الوقت  فسـه إ ـ ا العنـان إلبـداع     
 املستعملني التحليلي.

 
 و وسائا التنفيذ4املوضوع   

ينبةي است شا  الط:ياة اليت ة ن فا اال تاال من الالـة الاائمـة إىل  ظـام إحصـائي      - 52
. وينبةـي  5102  عـن البيا ـا  مطـة التنميـة ملـا بعـد عـام        و ة حديث يفي ثتطلبا  اإلب 

متذ  البيا ا  أن تدعم عملية ااـاذ الاـ:ارا  الاائمـة علـى األدلـة لسياسـا  التنميـة املسـتدامة         
 ذا  العناص: االجتماعية واالقتصادية والبيئية املت:ابطة على الصعد الو ة واإلقليمي والعاملي.  

جية للـدعوة حتـافع علـى الـزخم السياسـي الـذي يرـتم اهتمامـا         وة ن صـيااة اسـت:اتي   - 31
يــبريا بتــواف: بيا ــا  أفضــا علــى النطــاا العــاملي، ويعبــة املــوارد الداخليــة وامارجيــة للايــام    
باستينمارا  يبرية ومستم:ة يف ابوا ح البش:ية والتانية واملؤسسية متي ا إ تـاج اإلحصـاءا    

لة  ظم إحصائية و نية تـدار بصـورة مسـتدامة وتتطـور     الو نية الديث من أجا إ شاء ومواص
باســتم:ار، وتتصــدى للتحــديا  ابديــدة الــيت تواجررــا اجملتمعــا  بصــفة ف:ديــة ومجاعيــة يف    

 الاض:، وتتوقع التةيريا  اليت تؤ : على األجيال املابلة.  
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ــة مــن أجــا تعب     - 30 ــة وينبةــي متــذ  االســت:اتيجية التواصــا مــع صــناع السياســا  الو ني ئ
املوارد، ومع وياال  التمويا اإلقليمية والدولية، ثا يف ذلف ابرـا  املا ـة، مـن أجـا تعبئـة      
املــوارد علــى الصــعيدين اإلقليمــي والعــاملي. ويف هــذا الســياا ينبةــي ل ســت:اتيجية أن تتصــدى 
أيضا لتنسيق جرود بنـاء الاـدرا  اإلحصـائية علـى الصـعيد الاطـ:ي، مـن أجـا حتايـق أقصـى           

ن ال فاءة يف االستفادة مـن املـوارد املتاحـة علـى الصـعيدين احمللـي والـدويل، وخاصـة يف         قدر م
ــع         ــة، ورف ــة والتنظيمي ــة الاا و ي ــف البيئ ــا يف ذل ــاء املؤسســا ، ث ــة يف بن ــة املتمينل اجملــاال  امتام
مســتوى مرــارا  املــوحفني اإلحصــائيني، والتســجيا ووضــع األ ــ: )أي إجــ:اء التعــدادا (،    

 اما ملسو  األس: املعيشية وقطاع األعمال، واستخدام البيا ـا  اإلداريـة، وتعرـد    والنظام املت
 وحتديث التصنيفا  اإلحصائية.  

ــادرا  رئيســية يف  تلــد اجملــاال  اإلحصــائية،      - 35 وينبةــي أن تشــما خطــة التحــول مب
ــ:ام      ثــا ــدي، وب ــا التســجيا امل ــة األساســية )مين ــف اإلحصــاءا  الســ ا ية واالجتماعي ت يف ذل

ــاءا  الفاــــ:(    اإلحصــــاءا  اليويــــة، وإحصــــاءا  امتجــــ:ة، وإحصــــاءا  العمــــا، وإحصــ
ــة، والزراعــة،       ــة بالطاق ــا اإلحصــاءا  املتعلا ــة األساســية )مين واإلحصــاءا  االقتصــادية والبيئي

االقتصــادية  -والبيئـة، والتجـارة يف الســلع، والتجـارة يف امـدما ، والعوملــة( واحملاسـبة البيئيـة       
ــة والدو ــف(      الو نيـ ــا إىل ذلـ ــياحة، ومـ ــحة والسـ ــة للصـ ــابا  الف:عيـ ــف السـ ــا يف ذلـ ــة )ثـ ليـ

وإحصاءا  املسائا الشاملة لعـدة قطاعـا ، مـن قبيـا الويمـة أو األمـن أو تةـري املنـاخ، مـع          
إي ء اعتبـار متـننل للمجـاال  الـيت قـد ت ـون فيرـا املفـاهيم واملنـرجيا  الاائمـة يف حاجـة إىل            

 يا  جديدة.  حتديث، أو وضع مفاهيم ومنرج
وتــدرك األوســام اإلحصــائية الدوليــة حجــم هــذ  املرمــة، والاجــة امللحــة إىل حتايــق   - 33

النتائت، واملسؤولية املرنيـة للايـام بعمـا جيـد. وهـي علـى علـم أيضـا باسـتم:ار تالـص املـوارد            
شـنن  املالية للعما اإلحصائي على الصعيدين الاط:ي والـدويل، وبالتـايل يعتـم تبـادل األف ـار ب     

 تعبئة املوارد يف هذا املؤ : العاملي أم:ا ض:وريا.  
  

  اام للمناقشة -سادسا  
 أن تع:  عن آرائرا بشنن ما يليو قد ت:اح اللجنة يف - 34

التوصيا  وخطة التحول يف جمال اإلحصاءا  ال:مسية اليت أعـدها املـؤ :    )أ( 
لنســبة للمواضــيع األربعــة   با بشــنن األولويــا  العامــة واحملــددة املتوقــع اإلعــ:ا  عنــرا      

 وهيو للمؤ :،
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يف جمـال النظـام   االحتياجا  ابديدة املنبيناـة عـن  لبـا  السياسـة العامـة       ‘0’ 
 ؛اإلحصائي العاملي

حتديث عمليا  إ تـاج اإلحصـاءا  اسـتنادا إىل هي ـا مشـت:ك لألعمـال        ‘5’ 
 ؛اإلحصائية

ــا  و شــ: البيا ــ     ‘3’  ــاال  مجــع البيا  ــارا  يف جم ــى  االبت  ا  والصــول عل
 ؛البيا ا  وحتليا البيا ا 

وسائا التنفيـذ، ثـا يف ذلـف اسـت:اتيجية تعبئـة مـوارد يافيـة لتنفيـذ خطـة           ‘4’ 
 ؛لتحول وإقامة يف:اية يفاملة للجميعا

ــة        ) (  ــح اإلحصــائية الو ني ــة )امل ات ــاال  املتعاو  ــن الوي ــة م دور يــا ويال
وخــارج منظومــة األمــم املتحــدة(     اخــاواإلقليميــة واملنظمــا  اإلحصــائية الدوليــة يف د   

 ودفع ب: امت التحول إىل األمام؛تنفيذ التوصيا   يف
السبا ال فيلة بتوسيع العمليـة االستشـارية بشـنن موضـوع املـؤ : إىل مـا        )ج( 

 جياو  الدوائ: ال:مسية لححصاءا  والط:ائق احملتملة متذ  املبادرا .
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