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تقريــر الشــرا ة جم لــال اإلحصــاء مــن مجــيف التنميــة جم القــرن ا ــادي
والعشرين والبنك الدويل بشأن التنمية اإلحصائية
مذ رة من األمني العام
ً ممارتـتا السـابقة
وفقاً ملقرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي  ٢١٦/٢٠١5وعمـ ً
يتشرف األمني العام بأن حيييف طيا تقرير الشرا ة جم لال اإلحصاء من مجـيف التنميـة جم القـرن
ا ــادي والعشــرين (ةــرا ة اإلحصــاء  )٢١والبنــك الــدويل املق ـدام جن اللجنــة اإلحصــائية
للعلــمو ويــوجت التقريــر املبــود املبذولــة لتوجيــا االةتبــاز جن مريــة تعتيــت القــدرات اإلحصــائية
وال تيما جم تـيا دعـم ماـداف التنميـة املسـتدامةو ويلقـي التقريـر الوـوء ميوـا علـت التقـدم
احملرز جم لاالت خمتارة لتحسني اإلحصاءات الرمسية جم البلدان النامية ويتنـاول موايـين ةاةـ ة
مــن املــرج من تــؤ ر علــت الــنةم اإلحصــائية الوطنيــة ماــيف مويــوا ــورة البياةــاتو واللجنــة
مدعوة جن من حتيط علما بالتقريرو
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تقريــر الشــرا ة جم لــال اإلحصــاء مــن مجــيف التنميــة جم القــرن ا ــادي
والعشرين والبنك الدويل عن التنمية اإلحصائية
موال  -مقدمة
 - ١طـــوال الســـنوات األربـــن املايـــية تتايـــد بـــاطراد االاتمـــام السياتـــي باإلحصـــاءات
ألغراض خطة التنميةو فابتداءً من املنتـد الرابـن الرفيـن املسـتو املعـ بفعاليـة املعوةـة الـذي
عُقــد جم بوتــان يبوريــة وريــا جم الفتــرة مــن  ٢9تشــرين الاــاف/ةوفم جن  ١ــاةون
األول/ديسم  ٢٠١١م د رؤتاء الدول والوزراء وغريام من ممالي البلدان الناميـة والبلـدان
املتقدمــة النمــو مــن جديــد ا اجــة جن مطــر للنتــائف توــون ةــفافة وبقيــادة البلــدان وتنفّــذ
علت مستو يف بلدو وقد ةوّيف املنتد املـرة األون الـأ ميتـدت فيبـا قيـادات تياتـية عامليـة
خطةً لإلحصاءات الرمسية اي خطة عميف بوتان لإلحصاءات الـأ توـمنت ةسـة لـاالت
عمــيف ذات مولويــة تســبم جم جدخــال حتســينات ــبرية ومســتدامة علــت القــدرات اإلحصــائيةو
وللخطــة ً ــ ة ماــداف رئيســية اــي( :م) دمــف اإلحصــاءات ليــا جم عمليــة ــنن القــرار
(ب) العمـــيف علـــت جلـــاد تـــبيف مفتوحـــة للحصـــول علـــت اإلحصـــاءات ( ) زيـــادة املـــوارد
املخصصة للنةم اإلحصائيةو ومتفر تأييد اخلطة عن عدد مـن األةشـطة واملبـادرات األتاتـية
وُّق العديد منبا جم تقريرين تابقني ( E/CN.3/2014/30و )E/CN.3/2015/35و
 - ٢ومنــذ الــدورة السادتــة واألربعــني للجنــة اإلحصــائية حةيــت اإلحصــاءات بااتمــام
وعنايــة تياتــيني يســبق امــا مايــيف واــو ااتمــام يــنعوس جم ــًا ةتــائف تياتــية رئيســية
حتققت علت مد عام  ٢٠١5اي :اختاذ قرار املمعية العامة  3١3/٦9الذي يتوـمن خطـة
عميف مديس مبابا الصادرة عن املؤمتر الدويل الاالـ لتمويـيف التنميـة اختـاذ قـرار املمعيـة العامـة
 ١/7٠الذي يتومن خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام  ٢٠3٠املناقشـات املتعلقـة بتنفيـذ ماـداف
التنمية املستدامة الأ دارت خًل االجتماا السنوي للبنك الدويل و ندو النقد الدويلو
 - 3ممـــا جم خطـــة عمـــيف مديـــس مبابـــا فقـــد موردت املمعيـــة العامـــة جةـــارات ـــرحية
جن البياةات وجن ا اجة جن متيد من البياةات العالية املودة لوـي تُسـتخدم جم جبـود القيـاس
والر ـــد والتخطـــيطو فالبياةـــات املصـــنفة حســـا الطبقـــات االجتماعيـــة واالقتصـــادية تعتــ
مما ال غىن عنا للو ول جن من يتخلّف عـن الر ـا مالمـا ال غـىن عـن يـرورة تعتيـت الـنةم
والقدرات اإلحصائية الوطنية باتتقاء البياةـات مـن مصـادر غـري املصـادر الرمسيـة ماـيف القطـاا
اخلــ ـاص واجملتمــــن املــــدف وبتســــخري جمواةــــات االبتوــــار الــــأ تتيحبــــا ــــورة البياةــــاتو
وجم الفقرة  ١٢5من القرار  3١3/٦9تشـري املمعيـة العامـة جن من البياةـات املصـنفة والعاليـة
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املودة من املدخًت األتاتية جم اختاذ القرارات بذ اء وةـفافية مـا جم ذلـك القـرارات الـأ
تدعم خطة التنمية ملا بعد عام  ٢٠١5ووتائيف تنفيذاا وميون اـذز البياةـات ميوـا من حتستـن
من رتم السياتات علت يين املسـتوياتو وجم الفقـرة  ١٢٦تشـري املمعيـة جن م ـا تتسـعت
جن زيادة البياةات العالية املودة وا سنة التوقيت واملو ـو اـا واملصـنفة حسـا ةـوا املـنس
والف ـــة العمريـــة واالةتمـــاء امل يـــراجم ومســـتو الـــدخيف واالةتمـــاء العرقـــي واإل ـ ـ وا الـــة
مـــن حيـ ـ ااجـــرة واإلعاقـــة وغرياـــا مـــن اخلصـــائل ذات األريـــة جم الســـياقات الوطنيـــة
ما تتسعت جن زيادة اتـتخدام اـذز البياةـات وم ـا تـتتيد مـن الـدعم املقـدم لبنـاء قـدرات
البلدان النامية اذا ال يرض ما جم ذلك مقيف البلدان منوا والبلدان الناميـة غـري السـاحلية والـدول
املترية الص يرية النامية ما تتعميف علت حفت التعاون الدويل ما جم ذلـك مـن خـًل الـدعم
التق واملايل ادف زيادة تعتيت قدرة ااي ات واملواتا اإلحصائية الوطنيةو
 - 4وترد ـذلك جم ذلـك القـرار جةـارة مباةـرة جن خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام ٢٠3٠
للر ـــد والتقيـــيم واملســـاءلة والـــأ يـــنل عليبـــا جطـــار األاـــداف اإلمنائيـــة ل لفيـــةو ويبـ ـيتن
ااــدف  ١8-١7مــن اخلطــة مةــا تــيتعني تعتيــت تقــدء الــدعم لبنــاء قــدرات البلــدان الناميــة
ما جم ذلك مقـيف البلـدان منـواً والـدول املتريـة الصـ يرية الناميـة لتحقيـق زيـادة ـبرية جم تـوافر
بياةــات عاليــة املــودة ومناتــبة التوقيــت ومو وقــة ومفصــلة حســا الــدخيف وةــوا املــنس
والســن واالةتمــاء العرقــي واإل ـ والويــن مــن حي ـ ااجــرة واإلعاقــة واملوقــن امل يــراجم
وغرياا من اخلصائل ذات الصلة جم السياقات الوطنية حبلول عام ٢٠٢٠و
 - 5وجم األخري وخـًل مناقشـات البنـك الـدويل و ـندو النقـد الـدويل بشـأن ماـداف
التنميـــة املســـتدامة الـــأ مجريااـــا م نـــاء اجتماعبمـــا الســـنوي األخـــري اةصـــا ااتمامبمـــا
علــت البياةــاتو ففــي البيــان الصــادر عــن االجتمــاا وُ ــفت ماــداف التنميــة املســتدامة بأ ــا
رتــم ملســار جديــد للتنميــة لفتــرة الســنوات اخلمــس عشــرة القادمــة وبأ ــا ماــداف متواملــة
ومتسقة من األاداف املؤتسية الـأ ويـعبا البنـك الـدويلو وباالتـتفادة مـن املناقشـة املعنوةـة
”من بًيني جن تريليوةـات“ الـأ دارت م نـاء اجتمـاا البنـك الـدويل املعقـود جم ةيسـان/مبرييف
 ٢٠١5ميد املشار ون فيا دور البنك وما يقدما من دعم فيما يتعلـق ططـة التنميـة املسـتدامة
لعام  ٢٠3٠مشريين جن من ذلك تينطوي علـت عقـد االجتماعـات مـن ا وومـات واألمـم
املتحــدة و ــندو النقــد الــدويل واملصــارف اإلمنائيــة املتعــددة األطــراف ومنةمــة التجــارة
العامليـة والقطــاا اخلـاص واجملتمــن املـدف وجقامــة الصــًت والتنسـيق معبــا مـن مجــيف تعب ــة
التموييف الًزم وجلاد ا لـول اإلمنائيـة علـت الصـعيد القطـري واإلقليمـي والعـاملي بسـبيف منـبا
التعاون فيما بـني بلـدان املنـوبو وةـددوا علـت مريـة تعتيـت جـودة البياةـات وةطـا ت يطيتـبا

15-22529

3/11

E/CN.3/2016/26

وجتاحتبا لًتتخدام جم تقرير السياتـات ور ـد ماـداف التنميـة املسـتدامة وتنفيـذاا ودعـوا
البنك الدويل و ندو النقد الدويل جن زيادة دعمبما للبلـدان الناميـة جم بنـاء قـدرالا الوطنيـة
جم لال البياةات واالتتامار جم لال األدلةو
 - ٦وتـرد مسـألة البياةـات جن حـد ـبري جم خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام  ٢٠3٠وتـيةيف
االاتمام السياتي منصبا عليبا علـت مـد السـنوات القادمـةو غـري من لـد الشـرا ة جم لـال
اإلحصاء من مجيف التنمية جم القرن ا ادي والعشـرين (ةـرا ة اإلحصـاء  )٢١والبنـك الـدويل
معًا يرت يان من من املبم من يُسـتفاد مـن خطـة عمـيف بوتـان مـن مجـيف تـد الا يـرات األتاتـية
جم فبــم حتــديات التنميــة ومدائبــاو ويــرد جم الفــرا الاــاف مــن اــذا التقريــر بيــان لــبع املبــود
الدولية املبذولة لتحسني اإلحصاءات الرمسية جم البلدان الناميةو

اةيا  -التقدم احملرز جم حتسني اإلحصاءات الرمسية جم البلدان النامية
 - 7يتطلــا حتســني اإلحصــاءات الرمسيــة جم البي ــات املنخفوــة القــدرات تنفيــذ مةشــطة
علــت جبــبتنيو موال يقتوــي حتقيــق منتجــات جحصــائية ذات فعاليــة و فــاءة تعتيــت الــنةم
اإلحصائية الوطنية (مي جدخال حتسـينات ”مفقيـة“ علـت النةـام)و وتشـميف األةشـطة األتاتـية
الــأ تــدعم اــذز املببــة تعتيــت اإلطــار املؤتســي والقــاةوف واإلطــار الشــاميف إلةتــا البياةــاتو
وتتطلا املببة الااةية تر يت االاتمام علت حتسني البياةات املرجعية الأ تستند جليبا املؤةـرات
االجتماعيــة واالقتصــادية الرئيســية (مي جدخــال حتســينات ”عموديــة“ خا ـة بقطــاا معــني
علت عمليات حمددة إلةتا االتتقصاءات وةشراا)و
 - 8وتلقي الفقرات الواردة مدةاز الووء علت بع املبود املبذولة علـت ـعيد املبـبتنيو
وال تتنــاول ييــن مــا يُنفــذ مــن األةشــطة الراميــة جن دعــم بنــاء القــدرات جم الــدول األعوــاءو
فاادف من ذلك او باألحر جطًا اللجنة اإلحصائية علت ةطا األةشطة املذ ورةو
 - 9ومــا زالــت ةــرا ة اإلحصــاء  ٢١رائــدة جم تصــميم الــنةم اإلحصــائية ودعــم جدخــال
التحسينات األفقية عليباو ويقدم اذا الدعم الطوييف األمد جن البلدان النامية مـن خـًل ويـن
اتــتراتيجيات وطنيــة لتنميــة اإلحصــاءات وتنفيــذ اــذز االتــتراتيجيات ور ــدااو وقــد مةشـ
فريق خ اء مرجعي يوم مم الني عن املواتا اإلحصائية الوطنية واملنةمات اإلقليمية من ييـن
املناطق ليوا يف العميف املتعلق بالصـي ية الااةيـة مـن املبـادت التوجيبيـة لويـن اتـتراتيجية وطنيـة
لتطــوير اإلحصــاءات وذلــك اتــتمرارًا جم معاملــة قوــايا حمــددة ومواءمــة املبــادت التوجيبيــة
من آخر ما يستجد من تطور ات جم برةـامف العمـيف الـدويلو ومدخلـت عليبـا حتـدياات جيـافية
تتعلق بالدول املترية الص يرية النامية واالتتراتيجيات اإلقليمية وفتـرة مـا بعـد عـام ٢٠١5و
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ما مت حتدي املوقعني الشبويني بالل يتني ال ت يالية واإلتباةية ومييفت جليبما محـدا األمالـة
واألدوات واملمارتات املي دة وال تـيما مـا يتعلـق منـبا باالتـتراتيجيات القطاعيـةو وقـدمت
مماةة ةرا ة اإلحصـاء  ٢١جن م اـر مـن  ٢5بلـدا مو ياةـا جقليميـا دعمـا مباةـرا جم عمليـات
تنطوي علت اتتراتيجيات جقليمية مو وطنية لتنمية اإلحصاءات وألعمال االتتعراض والتقيـيم
املتعلقة اا وقدمت مماةة الشرا ة الدعم لوين اتـتراتيجيات وطنيـة و/مو جقليميـة جم مفريقيـا
وآتيا ومنطقة احمليط ااادت وممريوا الًتينية ومنطقة البحر الوارييب وعلت الصـعيد العـامليو
وةــــرعت ةــــرا ة اإلحصــــاء  ٢١ميوــــا جم توعيــــة خــ ـ اء اإلحصــــاء املســــتقبليني بشــــأن
االتتراتيجيات الوطنية وذلك بإلقاء حمايرات جم مربن مدارس جقليمية لإلحصاء جم مفريقياو
 - ١٠ويتطلا جدخال التحسينات األفقية دعم األةشـطة اإلقليميـةو وتعتيـتاً للجبـود الراميـة
جن حتقيــق التوامــيف االقتصــادي علــت الصــعيد اإلقليمــي قــدمت ةــرا ة اإلحصــاء  ٢١الــدعم
ميوـــا جن ااي ـــات االقتصـــادية اإلقليميـــة مـــن مجـــيف ويـــن اتـــتراتيجيات جقليميـــة لتطـــوير
اإلحصاءاتو وجم عام  ٢٠١5بدم العميف من رابطـة جنـوب آتـيا للتعـاون اإلقليمـي ومنةمـة
دول ةــر البحــر الوــارييب علــت ويــن اتــتراتيجيات جقليميــة وتنفيــذااو عــًو ًة علــت ذلــك
ةُ ّةــم منتــد مقــاليمي بشــأن االتــتراتيجيات اإلقليميــة لتباحـ التجــارب واملمارتــات امليــدة
والــدروس املســتفادة جم لــال التعــاون اإلحصــائي اإلقليمــيو وخــًل املنتــد وُّقــت الــدروس
واخل ات وقدمت تو يات ليُسترةد اا جم ويـن املبـادت التوجيبيـة املتعلقـة باالتـتراتيجيات
اإلقليمية تتصدر جم عام ٢٠١٦و
 - ١١واتـــتوماالً ل ةشـــطة املتعلقـــة بشـــرا ة اإلحصـــاء  ٢١وا ـــيف البنـــك الـــدويل تقـــدء
املساعدة املالية والتقنية الرامية جن حتسني االتتراتيجيات الوطنية إلحصاءات مفويف ةوعيـة وجن
وين األولويات احملددة جم اذز االتتراتيجيات موين التنفيذ ما جم ذلك مـن خـًل الصـناديق
االتت ماةيةو وما زالت عمليات اإلقراض الأ يقوم اا البنك الدويل توفر الـدعم لًتـتراتيجيات
الوطنية جم بلدان مايف يبورية تزناةيا املتحدة وجنوب السـودان و ازاخسـتان و ينيـا ومن يوليـاو
وقــدم الصــندو التحفيــتي لتطــوير اإلحصــاءات مــن مجــيف قيــاس النتــائف دعمــا موتــن ةطاقــا
مــن ذلــك لاماةيــة مــن بلــدان املؤتســة الدوليــة للتنميــة منــبا ج يوبيــا ومف ياةســتان ويبوريــة
الو الدميقراطية الشعبية والووة يوو وقدم الصندو االتـت ماف لبنـاء القـدرات اإلحصـائية الـدعم
جن بلـدان عديــدة (جم جطـار مشــارين اعتُمــد منـبا  ٢5مشــروعا جديـدا جم عــام  )٢٠١5اــدف
حتســني جواةــا جحصــاءات تلــك البلــدانو واتــتفادت ميوــا بلــدان جم رابطــة الــدول املســتقلة
من برةامف جقليمي لبناء القدرات اإلحصائية يديرز البنك الدويل مةش جم عام ٢٠١٢و
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 - ١٢ويــدعم ــيف مــن ةــرا ة اإلحصــاء  ٢١والبنــك الــدويل ومنةمــات دوليــة مخــر
التحســينات ”األفقيــة“ الــأ تُــدخيف علــت الــنةم اإلحصــائية مــن التر يــت علــت مؤةــرات
ومنتجات وخدمات خا ةو
 - ١3وايطلن البنك الدويل واملصـارف اإلمنائيـة املتعـددة األطـراف والو ـاالت اإلقليميـة
مختلف األةشـطة املتعلقـة ببنـاء القـدرات واملسـاعدة التقنيـة جم منـاطق خمتلفـة لتعتيـت قـدرات
البلـــدان جم لـــال ا ســـابات القوميـــة وتعـــادالت األتـــعار والقـــوة الشـــرائيةو ففـــي مفريقيـــا
ة ّةــم مصــرف التنميــة األفريقــي حلقتــي عمــيف جقليميــتني :األون جم الســن يال جم حتيران/يوةيــا
 ٢٠١5والااةية جم زامبيا جم آب/مغسطس ٢٠١5و وجم آتيا عقد مصـرف التنميـة ايتـيوي
حلقتـــي عمـــيف جقليميـــتني :األون جم تايلنـــد جم حتيران/يوةيـــا  ٢٠١5والااةيـــة جم جةدوةيســـيا
جم ــاةون األول/ديســم ٢٠١5و ويقــدم مصــرف التنميــة ايتــيوي الــدعم ميوــا جن البلــدان
عن طريق جةشاء جداول العرض واالتـتخدام وتقـدير تعـادالت القـوة الشـرائية علـت الصـعيد
دون الـــوط و وجم منطقـــة رابطـــة الـــدول املســـتقلة ةةمـــت اللجنـــة اإلحصـــائية املشـــتر ة
بـــني دول رابطـــة الـــدول املســـتقلة حلقـ ـة عمـــيف جقليميـــة جم تشـــرين الاـــاف/ةوفم ٢٠١5و
وجم غرب آتيا ةةمت اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة ل يـرس آتـيا حلقتـي عمـيف جقليميـتني:
األون جم ــاةون األول/ديســم  ٢٠١4والااةيــة جم آب/مغســطس  ٢٠١5جم تر يــاو عــًوةً
علــت ذلــك قــدمت اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة ل يــرس آتــيا مســاعدة تقنيــة بشــأن تقــدير
تعــادالت القــوة الشــرائية علــت الصــعيد دون الــوط جم ــيف مــن مصــر والســودان واإلمــارات
العربية املتحدةو ودعم البنك الدويل ةر اءز اإلقليميني باملساعدة املالية والتقنيـة لتنفيـذ مةشـطة
بنــاء القــدرات تلــكو وجم املســتقبيف تينصــا االاتمــام جم جبــود بنــاء القــدرات علــت حتقيــق
التوامــيف بــني األةشــطة املتعلقــة بــالرقم القياتــي ألتــعار االتــتبًا وبتعــادل القــوة الشــرائيةو
وتيوون اذا املويوا مدرجا جم جـدول معمـال اجتمـاا فريـق اخلـ اء املقبـيف بشـأن األرقـام
القياتية ألتعار االتتبًا الذي تيعقد جم جنيف جم ميار/مايو ٢٠١٦و
 - ١4ووا لت منةمة األغذيـة والتراعـة ل مـم املتحـدة تنسـيق مةشـطة تنفيـذ االتـتراتيجية
العاملية لتحسني اإلحصاءات التراعية والريفيةو والتُتم بتخصيل متويـيف ـبري ل ةشـطة املتعلقـة
بـــالبحوا والتقييمـــات القطريـــة وبنـــاء القـــدرات تعوـــف علـــت تنســـيقا و ـــاالت جقليميـــة
ماــيف اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة يتــيا واحملــيط ااــادت واملوتــا اإلقليمــي ملنطقــة آتــيا
واحمليط ااادت التابن ملنةمة األغذية والتراعة فيما تقوم بتنسيقا جم مفريقيـا اللجنـة االقتصـادية
ألفريقيا ومصرف التنمية األفريقيو وتيتبلور اذا العميف مـن خـًل جعـداد خطـط اتـتراتيجية
لإلحصـــاءات التراعيـــة والريفيـــة توـــون متســـقة مـــن عمليـــة االتـــتراتيجية الوطنيـــة لتطـــوير
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اإلحصـــاءاتو وقـــد محـــرز تقـــدم ـــبري جم مـــا يتعلـــق بعنصـــر البحـــوا األمـــر الـــذي متـــفر
عن ج ـدار ورقـات تقنيـة و تيبـات ومـواد تدريبيـة يسترةـد اـا جم مـا يوـطلن بـا جم البلـدان
من عميف جم لال تقدء املساعدة والتدريا التقنينيو
 - ١5وجيافةً جن ذلك توا يف مبادرة األدلة والبياةات املتعلقـة باملسـاواة بـني املنسـني الـأ
اتتبلتبا اي ة األمم املتحدة للمساواة بني املنسني ومتوني املـرمة (اي ـة األمـم املتحـدة للمـرمة)
وةــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة جم األماةــة العامــة العمـ ةيف
علت حتسني املؤةرات املنساةية القابلة للمقارةة املتعلقة بـالتعليم والعمالـة ومباةـرة األعمـال
ا رة واأل ول واالختًفات بني املنس جم اتتخدام الوقـتو وتعوـف اي ـة األمـم املتحـدة
للمرمة وةعبة اإلحص اءات علت وين خطـوات التنفيـذ احملـددة الـأ تشـميف التـدريا واملبـادت
التوجيبيــة الدوليــة واملســاعدة التقنيــة وذلــك بتعــاون و يــق مــن ةــر اء رئيســيني ماــيف البنــك
الــدويل ومنةمــة التعــاون والتنميــة جم امليــدان االقتصــادي واللجــان اإلقليميــة وغــري ذلــك
من املؤتسات اإلقليمية وممالي النةم اإلحصائية الوطنيةو
 - ١٦وخًل العام املايي وا لت مماةة ةرا ة اإلحصاء  ٢١والبنك الدويل جدارة برةـالني
جحصـــائيني رـــا :الشـــبوة الدوليـــة التتقصـــاءات األتـــر املعيشـــية وبرةـــامف البياةـــات املعجاـــيفو
وقــد حقــق ــيف مــن الشــرا ة وال ةــامف ساحــا جم حتســني جتاحــة بياةــات مو قــة تو يقــا جيــداو
وتينتبي التموييف املقدم من مرفق املِن اإلمنائية التابن للبنك الـدويل جن برةـامف البياةـات املعجاـيف
جم اية عام ٢٠١5و وباةتباء ال ةامف جم عام  ٢٠١5تتوون املساعدة الـأ تُقـدم مـن خـًل
برةامف البياةات املعجايف املدعومة بأدوات وتوجيبات التو يق والنشر وجخفاء ااوية الأ ويعتبا
الشــبوة الدوليــة التتقصــاءات األتــر املعيشــية قــد وفّــرت الــدعم الــتق واملــايل لعمليــة تو يــق
البياةـات املتئيــة وةشـراا جم م اــر مــن  75بلـدا ووّقــت م اــر مـن  3 ٠٠٠عمليــة جحصــائيةو
وجم ايوةة األخرية جدا م بحت اذز املساعدة تشميف تقـدء الـدعم ألغـراض ويـن تياتـات
ةشر البياةات جم البلدان الأ تر ت علت ج دار بياةات جتئية تستمداا مـن دراتـات اتتقصـائية
وفقـاً للقــواةني اإلحصــائية جم البلــدو فويــن تياتــات ةشــر وايــحة تــوفر التوجيــا الــذي ميوّــن
الو ــاالت املعنيــة مــن ج ــدار بياةالــا جم جطــار االمتاــال للقــواةني وتشــميف تلــك السياتــات
ســنة مقترة ـ ًة بــاألدوات
توجيبــات بشــأن ا فــاا علــت الســريةو وتســبم تياتــات النشــر احمل ا
والتوجيبات املتعلقة بالتو يق والنشر ومراقبة اإلفصاح اإلحصائي جم لي ة البي ـة املواتيـة لتوتـين
ةطا ج دار البياةات املتئيـةو وةـة بلـدان عديـدة تعتمـد تياتـات تفـوتض مواتبـبا اإلحصـائية
الوطنية تلطة ج دار بياةات لبولة ااويـة للجمبـور مو لعـدد خمتـار مـن البـاحانيو وجن جاةـا
ما تسبم با ةرا ة اإلحصاء  ٢١والبنك الدويل يسبم املر د االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا
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ومصـرف التنميـة األفريقـي ومماةـة ياعـة احملـيط ااـادت وةـر اء
جنـوب الصـحراء الوـ
آخرين جم تنفيذ برةامف البياةات املعجايف جم عدة بلدانو
 - ١7وخًل السنة األخرية من تنفيذ برةامف البياةات املعجايف ةةمـت ةـرا ة اإلحصـاء ٢١
تلسلة حلقات عميف جقليمية جم لال تقييم املودةو وقد متاحت اـذز ا لقـات ججـراء اتـتعراض
ةـــاميف لعمليـــات التو يـــق وجـــودة املخرجـــاتو وقاتـــت مؤةـــرات األداء الرئيســـية ومقامـــت
اتتعرايا لل ةامف يستند جن النتائفو وتتُتاح التقارير عـن ذلـك جم موائـيف عـام ٢٠١٦و عـًوةً
علت ذلك عُرض ”بنك األت لة“ الذي مةشـأتا الشـبوة الدوليـة التتقصـاءات األتـر املعيشـية
علت الصعيد القطري خًل حلقة عميف مشتر ة عقـدلا ةـرا ة اإلحصـاء  ٢١والبنـك الـدويل
جم رواةداو وتيتوتد ”بنـك األتـ لة“ البلـدان بـأداة جديـدة لتحديـد منـبجيات ومفـاايم متسـقة
إلدارة املؤةرات وقياتـباو ومـن املـرج من يسـاعد البنـك الـدويل جم ةشـر منـبجيات ومفـاايم
ماداف التنمية املستدامةو
 - ١8ومـن من التمويـيف الـذي يقدمـا البنـك الــدويل جم جطـار مرفـق املـن اإلمنائيـة لـن يصــب
متاحــا فــإن ةــرا ة اإلحصــاء  ٢١تتوا ــيف تنفيــذ لموعــة خمتــارة مــن األةشــطة والتعــاون
مـــن املنةمـــات الشـــريوةو وتتوا ـــيف الشـــبوة الدوليـــة التتقصـــاءات األتـــر املعيشـــية ميوـــا
دعم مدوات مايف مداة فبرتة البياةات املتئية وبنك األتـ لة وتقـدء التوجيـا بشـأن املنبجيـة
واملبادت التوجيبية الأ تدعم مةشطة برةامف البياةات املعجايفو
 - ١9وتوملــ ًة ملــا ورد بياةــا معـــًز مــن األةشــطة املوــطلن اـــا جم جطــار برةــامف البياةـــات
املعجايف/الشبوة الدولية التتقصاءات األتر املعيشية مـا فتـ البنـك الـدويل يعـتز دعمـا إلةتـا
البياةــات جم البلــدان األعوــاء وال تــيما فيمــا يتعلــق باتتقصــاءات األتــر املعيشــيةو وبتمويــيف
مــن الصــندو االتــت ماف لبنــاء القــدرات اإلحصــائية تــيقدم البنــك الــدويل دعمــا ماليــا وتقنيــا
جن حنـــو  ٢٠بلـــدا خـــًل العـــامني القـــادمنيو والتـــتم البنـــك ميوـــا بالعمـــيف جنبـــا جن جنـــا
مــن ةــر ائا وبــاألخل املواتــا اإلحصــائية الوطنيــة وتــائر املنةمــات الدوليــة علــت ججــراء
الدراتات االتتقصائية الوطنية الأ تتقوم بتقييم ما جذا اةت حياة الناس مايية جم التحستنو
 - ٢٠وجيافةً جن اتتقصاءات األتر املعيشية ويعت ةرا ة اإلحصاء  ٢١منـوذ بياةـات
لًتتراتيجية الوطنية لتطـوير اإلحصـاءات يُتـوخت مـن تصـميما من يسـاعد البلـدان جم ختطـيط
عمليالـــا اإلحصـــائية (مي يـــن البياةـــات) مـــن التر يـــت علـــت مولويـــات ـــيف بلـــدو وينطلـــق
اذا التطبيق من اخلطة اإلمنائية الوطنية ومؤةرات الر د احملددة باعتباراا عنا ر ال غىن عنـبا
لقيــاس مــد ســاح السياتــات اإلمنائيــةو وت ـيُعتمد ليشــميف موتبــة ماــداف التنميــة املســتدامة
ويســاعد جم عمليــة حتديــد مصــادر البياةــات وتعمــيم األخــذ بعمليــات جديــدة جم االتــتراتيجية
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الوطنيــة لتطــوير اإلحصــاء وجطــار التخطــيط الــوط و وتــتوفّر األداة ميوــا منوذجــا لتقــدير
التواليف وتساعد جم الدعوة جن تعب ة األموال الًزمة لقيـاس التنميـةو ومـن املتوقـن من يُشـرا
جم اذا التطبيق جم عام  ٢٠١٦جم بلدان رائدة خمتارةو
 - ٢١وتعميف ةرا ة اإلحصاء  ٢١ميوا علت تعتيـت اتـتخدام اإلحصـاءات الرمسيـةو وتـعيا
جن زيــادة املعــارف واملبــارات الًزمــة التــتخدام اإلحصــاءات بفعاليــة ألغــراض التخطــيط
والتحليــيف والر ــد والتقيــيم ةةمــت ةــرا ة اإلحصــاء  ٢١عــدة حــوارات بــني مســتخدمي
اإلحصـــاءات ومنتجيبـــا بـــني املواتـــا اإلحصـــائية الوطنيـــة وخمتلـــف ف ـــات املســـتخدمنيو
ففــي بــنن والســن يال والوــامريون ومــايل اجتمــن خ ـ اء جحصــاء و ــحفيون لتيــادة ا ــوار
بني املواتا اإلحصائية الوطنية ووتائط اإلعًمو وجيافةً جن ذلك عُقـدت جم مـًوي حلقـة
بشأن معاينـة البياةـات ةـارا فيبـا ـحفيون وممالـون للـنةم اإلحصـائية الوطنيـة والـوزارات
املختصة وخ اء جحصاء من املواتا اإلحصائية الوطنيةو وتعت حلقـة العمـيف تلـك جن تعتيـت
اإلملــام باإلحصــاء مــن التحقــق مــن من توــون املــواد اإلحصــائية موجبــة ملمبــور املــتلقني
املستبدف ومن يوتسا املواطن فبمـا مفوـيف للمعلومـات اإلحصـائيةو وعُقـدت ميوـا دورات
تـــدريا جقليميـــة جم لـــال معاينـــة البياةـــات جم منطقـــة احملـــيط ااـــادت وجم موروبـــا الشـــرقيةو
وقــد موّنــت اــذز الــدورات التدريبيــة املشــار ني مــن تبــادل اخل ـ ات واملمارتــات الوطنيــة
جم ةقيف البياةات ومعاينتبا ومن ا تسـاب اخلـ ة املتاحـة جم لموعـة براليـات ” “Rاملفتوحـة
املصدر اخلا ة معاينة البياةات وجةتا رتوم بياةية تفاعلية للمواقن الشبوية للمواتاو
 - ٢٢ولتي سري زيادة الوعي بأرية البياةـات املتئيـة لـد ييـن مسـتخدمي البياةـات وتيسـري
اتتخدامبم اا ةةّم برةامف البياةات املعجايف عددا من حلقـات العمـيف بشـأن التوعيـة جم لـال
البياةـــات املتئيـــةو وقمـــن حلقـــات العمـــيف تلـــك مســـتخدمي البياةـــات املتئيـــة املســـتمدة
من الدراتات االتتقصائية ومنتجيبا وتُ ييتر وفقا للف ات املستبدفة الأ تشـارا فيبـاو وتشـميف
ا لقــات لموعــة مــن املناتــبات التاقيفيــة عــن اإلحصــاءاتو ويــمت ف ــات املــتلقني طــًب
املامعــات والبــاحاني جم املؤتســات األ ادمييــة والصــحفيني ومقـرتري السياتــات مــن لموعــة
واتعة من القطاعاتو ومتاحت حلقات العمـيف فر ـة إلهبـار تـوافر البياةـات املتئيـة و يـف
ميون من تساعد البياةات املتئية جم عملية تقرير السياتات جم لموعة واتعة مـن القطاعـاتو
وامتداداً لعملية تنةيم حلقات العميف وا يف برةامف البياةات املعجاـيف تقـدء الـدعم جن بلـدان
منبا يبورية تزناةيا املتحدة وغاةا وفييـت ةـام و ـوت ديفـوار للجمـن بـني خمتلـف م ـحاب
املصلحة من مجيف تقييم توافر البياةات واملنبجيات املتبعة جم حساب مؤةرات الر دو
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 - ٢3وميايف عنصر آخر ال يقيف مرية عن ذلك جم التحقق مـن ختصـيل مـا يوفـي مـن املـوارد
للنةم اإلحصائيةو ويعرض التقرير السنوي لنةام اإلبًغ عن دعم الشـر اء للتطـوير اإلحصـائي
لشرا ة اإلحصاء  ٢١حملة عن الدعم املاري تقدميـا لتطـوير اإلحصـاءات جم ييـن محنـاء العـا
ويقدتم ةةرة عامة عن االقااات الرئيسيةو وتشميف االتتنتاجات الأ تو ـلت جليبـا آخـر جولـة
مــن جــوالت تطبيــق ذلــك اإلبــًغ مــا يلــي( :م) بلــوغ حجــم دعــم اإلحصــاءات مــا قــدرز
 448مليــون دوالر جم عــام  ٢٠١3مي مــا يقــيف مبلــ  ١٢٠مليــون دوالر عمــا ــان عليــا
ذلك الـدعم جم عـامي  ٢٠١١و  ٢٠١٢علـت التـوايل (ب) اافـاض حصـة املسـاعدة اإلمنائيـة
الرمسيـــة املخصصـــة لإلحصـــاءات جن مـــا ةســـبتا  ٠.٢4جم املائـــة جم عـــام  ٢٠١3مـــن حـــوايل
 ٠.33جم املائــــة جم عــــامي  ٢٠١١و  ) ( ٢٠١٢اتــــتمرار ا صــــول علــــت ةســــبة ــــبرية
من الدعم العاملي املقدم لإلحصاءات من عدد قلييف جدا من املاحننيو
 - ٢4واتترةــادا ممارتــة ةةــام اإلبــًغ عــن دعــم الشــر اء للتطــوير اإلحصــائي الــأ تُتبــن
علت الصعيد الدويل وا لت ةرا ة اإلحصاء  ٢١مباةر ة عملية اإلبًغ القطري عـن الـدعم
املق ـدتم لإلحصــاءاتو فبــذز العمليــة القطريــة تســبم جم يــن ــيف البياةــات عــن متويــيف الــنةم
اإلحصـــائية الوطنيـــة تـــواء م اةـــت مســـتمدة مـــن مـــوارد حمليـــة مو مـــن جعاةـــات خارجيـــةو
وقــد ةُفّــذت جم ً ــة بلــدان جم عــام ( ٢٠١5اــي الفلــبني وفييــت ةــام ومــًوي)و جيـــاف ًة
جن ذلك يسترت ةرا ة اإلحصاء  ٢١تنةيم مناتـبة رفيعـة املسـتو للتوعيـة خـًل اجتمـاا
وزراء املالية/التخطيط جم البلدان األعواء جم املر د االقتصـادي واإلحصـائي ألفريقيـا جنـوب
الذي اةصا فيا االاتمام علـت يـرورة متويـيف التنميـة اإلحصـائية جم تـيا
الصحراء الو
مرحلة ما بعد عام ٢٠١5و

الاا  -االتتفادة من قوة اإلجراءات املماعية
 - ٢5جن الوفاء ططة التنمية املستدامة لعام  ٢٠3٠الطموحة يتطلا عمً ياعياو وبرةـامف
العميف املتعلق بالبياةات ليس اتتاناءً من ذلـكو فإيـافةً جن تعتيـت الشـرا ات القائمـة تـيتعني
زيـــادة التعــــاون تــــواء علــــت الصــــعيد الــــدويل مو علــــت الصــــعيدين اإلقليمــــي والقطــــريو
وال بد من تلبية احتياجات البلدان النامية املتعلقة بالبياةات ويـتعني من توا ـيف ييـن املبـات
الفاعلة االلتتام بالتعاون قدر اإلموان لوـمان من تةـيف اـذز االحتياجـات جم طليعـة االاتمـامو
وتــيتعني من توتــن الشــرا ات القائمــة واملديــدة ةطــا اةتشــاراا جن مــا يتجــاوز األوتــا
اإلحصائية التقليديةو و سن ا ظ فإن لموعـة واتـعة النطـا مـن املبـات اإلمنائيـة الفاعلـة
املديــدة تــر من لإلحصــاءات الرمسيــة مريــة متاتــية لتحقيــق خطــة التنميــة لعــام ٢٠3٠و
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وتتســبم اــذز األطــراف الفاعلــة املديــدة بأفوــار وخــ ات وتونولوجيــات جديــدة ميوــن
من تعتز موجا التعاون والنبف املتبعة لتحسـني اإلحصـاءاتو وةـة مبـادرات خمتلفـة قائمـة فعـً
من الأ ميون من توفر الدعم اذز املبات الفاعلة املديدة جم بي ة البياةاتو
 - ٢٦ومياــيف مشــروا ةــرا ة اإلحصــاء  ٢١املتعلــق بتوجيــا ــورة البياةــات والــذي مســت
جم الربن األخري من عام  ٢٠١5مبادرةً تساعد جم توفري الدعم اذز املبات الفاعلـة املديـدةو
وتب ـيتن خريطــة الطريــق الــأ اتــتُبلّت جم مــؤمتر ارتاخينــا للبياةــات الــذي عُقــد جم الفتــرة
من  ٢٠جن  ٢٢ةيسان/مبرييف  ٢٠١5برةامف عميف واتـن النطـا يتحـور حـول مربـن ر ـائت
(اي القدرة واملوارد املبادت واملعـايري التونولوجيـا واالبتوـار والتحليـيف ا و مـة والقيـادة)
من مجـيف مسـاعدة البلـدان الناميـة واملبـات اإلمنائيـة الفاعلـة علـت التصـدي للتحـديات وتلبيـة
االحتياجـــات جن البياةـــات املتصـــلة بأاـــداف التنميـــة املســـتدامةو وتســـتند خريطـــة الطريـــق
تلــك جن املعلومــات الــأ يُعــت وحُلّلــت جم جطــار املشــروا ولــدف جن مســاعدة البلــدان
علت ختطي املشا يف الأ تعترض حتسينبا لتوافر البياةات واتتخدامبا من مجيف حتقيق تنميتباو
 - ٢7وباإليــافة جن ذلــك توــم الشــرا ة العامليــة لبياةــات التنميــة املســتدامة الــأ بــدمت
جم ميلول/تبتم  ٢٠١5م ار من  7٠جبة منا ـرة متاـيف اجملموعـة الواملـة ملنتجـي البياةـات
ومستخدميبا ذوي األرية ا امسة لتسـخري ـورة البياةـات ألغـراض التنميـة املسـتدامةو وتتـون
قيادة اذز الشرا ة حووماتُ وةر ات ومنةمـات اجملتمـن املـدف ومنةمـات دوليـة وموتـا
اإلحصــاءات والبياةــات مــن ييــن محنــاء العــا و وترمــي الشــرا ة جن احملافةــة علــت اتــتمرار
االلتتام السياتي واملواءمة بني األولويات والقواعد االتتراتيجية وتعتيت القدرات وتشـجين
االبتوار وبناء الاقة جم البي ة الراانة للبياةـاتو وتتسـعت مبـادرة م ـحاب املصـلحة املتعـددين
الدولية اذز جن االتتفادة من املبود ا الية وتعتيتاا والأ تنطوي علت جمواةية تسخري ـورة
البياةـات وذلـك بتشـجين تبـادل املعـارف والـتعلم وتعب ـة مـوارد جديـدة واتـتخدام املــوارد
املتاحة اتتخداما مفويف وتيسري موجا التعاون علت تذلييف العقبات الأ تعترض جةتـا البياةـات
وا صول عليبا واتتخدامبا جم تبييف حتقيق التنمية املستدامةو
 - ٢8ومــا زال يــتعني بــذل الوــاري مــن املبــود بشــأن برةــامف العمــيف املتصــيف بالبياةــاتو
غــري من متاتــا متينــا لــذلك لــري بنــاؤز وةــة لموعــة موتــن ةطاقــا مــن الشــر اء املســتعدين
للمســاعدة جم تلــك املســاعي بأفوــار و ــف جديــدة فيمــا يعمــيف الساتــة علــت تعتيــت املبــود
املبذولة إلساح اذز اخلطة الطموحةو
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