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خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية
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موجز

يقـــدم ـــقا التقريـــرد الـــقي عـــد عمـــد قـــرر اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي
 216/2015واملمارســات الســابقةد اــة عامــة عــن التقــدم ااــريف يف تنذيــق خطــة التحــول
يف جمال اإلحصاءات الرمسية واألنشطة ذات الصلة .ويركز التقرير بشكل رئيسي علـ تنيـيم
املؤمترات اإلقليمية املتسقة مع نتائج املؤمتر العاملي بشـنن خطـة التحـول الـقي عيفقـد يف كـانون
الثاين/يناير  . 2015ويقدم التقرير عرضا عاما عـن تنيـيم مـؤمترين يقليمـيني مـن جـل ريقيـا
والدول العربيةد ويوجز خططا هتدف يىل تنييم مزيد من املؤمترات يف مناطق خرى.
وييفطلــم مــن اللجنــة اإلحصــائية تقــدش املشــورة بشــنن الطرائــق العمليــة للمدــي قــدما
يف خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية عل الصعد الوطين واإلقليمي والعاملي بنسـلوب
تعـاوين دو،د وبشــنن ااطـوات املقبلــة للتشــجيع علـ تكامــل اإلحصـاءات الرمسيــة و ــديث ا
و وهلا.
وترد يف الذقرة  36من الذـر الرابـع مـن ـقا التقريـر النقـاو املعروضـة علـ اللجنـة
اإلحصائية ملناقشت ا
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وال  -مقدمة ومعلومات ساسية
 - 1هتدف خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية يىل ديث وتعزيز النيم اإلحصـائية
العاملية واإلقليمية والوطنيةد بصرف النير عن مستوى التطـور اإلحصـائي .وهتـدف ااطـة يىل
يفيادة قدرة النيم اإلحصائية عل االستجابة بصورة كثر كذاءة و عاليـة ملتطلبـات السياسـات
اجلديـــدة ويىل يفيـــادة مرونتـــ ا يف التصـــدي للتحـــديات الـــ تواج ـــا يف عمليـــات ينتـــا
اإلحصاءات.
 - 2ومنق عدد من السنواتد ظلت املنيمات اإلحصائية بقيادة اللجنـة اإلحصـائية تنـاق
يف دوراهتــاد يف ااا ــل امل صصــة ملواضــيع يفــددة و يف يطــار األعمــال املدرجــة يف جــدول
األعمــال الرمســيد ســبل التوحــل يىل حلــول مبتكــرة للطلبــات املتزايــدة باســتمرار والتحــديات
املرتبطة باإلحصاءات الرمسية.
 - 3وإلعــداد دراســة جامعــة لا كــار املنبثقــة مــن تلــن املناقشــاتد واســتجابة للمقــرر
’ 103/45ا‘ الــقي اختقتــل اللجنــة اإلحصــائية يف دورهتــا ااامســة واألربعــني يف عــام 2014
(انير E/2014/24د الذصـل األول  -بـاء)د ويفضـعت مـقكرة مذا يميـة بشـنن خطـة التحـول يف
جمــــــــــال اإلحصــــــــــاءات الرمسيــــــــــة (انيــــــــــر http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/
 .)workshops/2015/NewYork/NY_D2.pdfونيّمـــــت اــــــعبة اإلحصـــــاءات التابعــــــة إلدارة
الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامةد واملكتم اإلحصائي للجماعات األوروبيـةد
مــؤمترا عامليــا ر يــع املســتوى يف كــانون الثاين/ينــاير  2015يف نيويــورل ليكــون ثابــة منتــدى
لتبــادل األ كــار فكــن يــل لكبــار ااـ اء اإلحصــائيني مناقشــة املســائل الرئيســية املتصــلة طــة
التحول والتوحل يىل م مشترل بشنهنا.
 - 4ونيــرت اللجنــة اإلحصــائية يف دورهتــا السادســة واألربعــنيد يف عــام 2015د يف تقريــر
األمــــني العــــام عــــن املــــؤمتر العــــاملي املعــــين طــــة التحــــول يف جمــــال اإلحصــــاءات الرمسيــــة
()E/CN.3/2015/5د ويف وثيقة معلومات ساسية عن نتائج املؤمترد ويف التوحيات الصادرة عنل.
 - 5وركــزت االســتنتاجات ال ـ خلــا يلي ــا املــؤمتر العــاملي عل ـ التوجــل االســتراتيجي
للمدــي قــدما علـ مســار ــوإلل الــنيم اإلحصــائية .وتعت ـ خطــة التحــول ن مــن الدــروري
االبتعــاد عــن النـ ج التسلســلي التقليــدي إلنتــا اإلحصــاءاتد وتــدعو يىل ينشــاء بنيــة جديــدة
جلمع البيانات وجت يز ا ونشـر ا مـن خـدل عمليـة اإلنتـا القـائم علـ املعـاي واعتمـاد هنـج
متكامل يف جمال اإلحصاءات .وتتطلم عملية التحول االضطد بننشطة واسعة النطاق لبنـاء
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القدرات التقنية واإلداريةد و سـني التنسـيق يمـا بـني املنيمـات العامليـة واإلقليميـة الـ تقـدم
الدعم والتدريمد و سني التواحل بشنن قيمة اإلحصاءات الرمسية وتكلذت ا و ثر ا.
 - 6وتستند خطة التحول يىل التجارب املكتسبة يف املبادرات القائمة علـ الصـعد العـاملي
واإلقليمي والوطين بشنن تعزيز ـديث وتكامـل اإلحصـاءات الرمسيـة .ويتـيد وجـود التكامـل
بــني لتلــب املبــادرات وخطــة التحــول التعزيــز املتبــادل ودعــم اجل ــود املوج ــة ــو اإل ــايف
اجلماعي لانشط ة ذات األولوية الرامية يىل تيس األداء الذعال يف النيم اإلحصائية.
 - 7ويف قا اجملالد قدم الذريق الر يع املستوى املعين بتحديث اإلحصـاءات الرمسيـة التـابع
للجنة االقتصادية ألوروباد القي و جزء من تلن املبادراتد مسامهة القيمة اعتيفـرف اـا علـ
نطــاق واســع .ويــؤدي الذريــق الر يــع املســتوى دورا متميــزا يف وضــع معــاي لــدعم برنــامج
التحديث عل الصعيد العـاملي ويتـيد ألعدـاء الذريـق رحـة لتبـادل املعلومـات بشـنن جتـارام
والنــواتج ال ـ حققو ــا .وييفقــدإلم تقريــر الذريــق الر يــع املســتوى املعــين بتحــديث اإلحصــاءات
الرمسية ( )E/CN.3/2016/5يىل اللجنة اإلحصائية ألخق العلم.
 - 8ومثـــة مبـــادرات خـــرى تركـــز يدـــا علـ ـ االبتكـــار والتكامـــل والتحـــول يف جمـــال
اإلحصاءات الرمسيةد وتشمل األنشطة املدطلع اا يف يطار املنيور األورويب للنيم اإلحصـائية
حبلول عام 2020د واهليئة االستشارية االسـتراتيجية لتحـديث ينتـا اإلحصـاءات وااـدمات
اإلحصائية يف آسيا واايط اهلادئد واستراتيجية مواءمة اإلحصاءات يف ريقيـا يف يطـار خطـة
عام  .2063ومثة مبادرات وبرامج خرى ثنائية ويقليمية ومتعـددة األطـراف تدـطلع بننشـطة
تدعم اىت داف خطة التحولد ا يف ذلن الشراكة يف جمـال اإلحصـاء مـن جـل التنميـة يف
القرن احلادي والعشرين (’’اراكة اإلحصاء )“21؛ والذريق العامـل العـاملي املعـين باسـت دام
البيانات الد مة ألغراض اإلحصاءات الرمسية؛ ومشرو ’’ دل قيمة مقابـل الـثمن“ الـقي
تنذـــقن منيمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي؛ واالســـتراتيجية العامليـــة لتحســـني
اإلحصــاءات الزراعيــة والريذيــة الـ تتــوىل تنســيق ا منيمــة األمــم املتحــدة لاغقيــة والزراعــة؛
واــراكة البيانــات املذتوحــة مــن جــل التنميــة؛ وبرنــامج الزمالــة الدوليــة يف جمــال اإلحصــاءات
القي تنذقن يئـة اإلحصـاءات يف كنـدا؛ والتعـاون يف يطـار مـقكرة التذـا م بشـنن التعـاون يف
األنشطة اإلحصائية ال وقعت علي ا األمم املتحـدة وحـندوق النقـد الـدو ،ومصـارف ي ائيـة
متعددة األطراف.
 - 9ما التقارير املتعلقة بادرات خرى تركز علـ ـديث وتكامـل اإلحصـاءات الرمسيـة
إهنا تشكل يدا جزءا من وثيقة املعلومات األساسية ال ستقدم يىل اللجنة اإلحصائية.
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ثانيا  -تنذيـــق خطـــة التحـــول يف جمـــال اإلحصـــاءات الرمسيـــة علـ ـ الصـــعيدين
اإلقليمي والوطين
 - 10منق انعقاد الدورة السادسة واألربعني للجنة اإلحصائية يف عام 2015د انتقـل تركيـز
األعمال اجلارية يف يطار خطة التحول يىل املشاورات االستراتيجية اإلقليميـة بشـنن تعزيـز داء
الــنيم اإلحصــائية الوطنيــة واإلقليميــةد والعمــل مــع الشــركاء اإلقليمــيني واالســتذادة ــا ــو
موجود حاليا من منتديات ومبادرات يف املناطق.
 - 11و قيقــا هلــقن ال،ايــةد عــدت اــعبة اإلحصــاءات واملكتــم اإلحصــائي للجماعــات
األوروبية مقكرة مذا يمية بعنوان ”املؤمترات اإلقليمية/دون اإلقليمية املتعلقة طة التحـول يف
جمـال اإلحصــاءات الرمسيــة لــدعم خطـة التنميــة ملــا بعــد عـام  “2015اســتحدثت ي ــا عمليــة
التشاور اإلقليمـي لتقيـيم األولويـات اإلقليميـة ودون اإلقليميـة والوطنيـة واالحتياجـات ااـددة
لكـــــــــــل منطقـــــــــــة مـــــــــــن جـــــــــــل ـــــــــــديث النيـــــــــــام اإلحصـــــــــــائي (انيـــــــــــر
_http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2015/gabon/Info/CN_TA_Gabon

 .)EN.pdfوحددت املقكرة املذا يمية هنجا لكذالة استمرار قن املبادرة املتعلقة طـة التحـول
العامليــة يف جمــال اإلحصــاءات الرمسيــة عل ـ الصــعيد اإلقليمــي .واقترحــت تنيــيم سلســلة مــن
املؤمترات اإلقليمية ال يكون د ا كشب وجـل التـريفر بـني خطـة التحـول العامليـة والـ امج
اإلقليمية ووضع استراتيجية يقليمية لتعزيز النيم اإلحصائية الوطنية.
 - 12وال،ـرض مـن املـؤمترات اإلقليميــة ـو تـو يفذـل مــع كبـار املـديرين يف الوكــاالت
اإلحصــائية لتمكينــ م مــن تبـــادل اعراء واملعلومــات بشـــنن دــل املمارســـات ذات الصـــلة
باجل ود الرامية يىل قيق التحول يف جمال اإلحصاءات الوطنية ويفيادة الوعي بشـنن املبـادرات
القائمــة يف املنطقــة وخارج ــا .وســتو ر املــؤمترات منتــديات ر يعــة املســتوى فكــن ي ــا لكبــار
اا اء اإلحصائيني ديد اجملاالت املواضيعية ال تع عن األولويات اإلقليمية مـن جـل اختـاذ
حــدإلدت
خطــوات يف ســبيل ويــل نيم ــم اإلحصــائية .وســتكون اجملــاالت املواضــيعية ال ـ يف
مذا يم ا يف خطة التحول العاملية ساسا للمناقشات ال ستنيم خدل املؤمترات اإلقليمية.
 - 13وســتكون ــقن اجملــاالت املواضــيعية ال ـ ستيفســت دم ساســا للمشــاورات اإلقليميــة
ميفستندة يىل عناحر خطة التحول اامسة ال حدد ا املؤمتر العاملي.
التنسيق بني النيم اإلحصائية العاملية واإلقليمية والوطنية
 - 14يقتدي تعزيز و ديث الـنيم اإلحصـائية العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة سـني التنسـيق
بني املستويني الدو ،واإلقليمـي يف جمـال حـياغة بـرامج عمـل عامليـة ويقليميـة متسـقة يف جمـال
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اإلحصاءات .وييسر التنسيق يف عملية يعداد وتنقيد توحيات من جية ترايد املبـادئ واملعـاي
اإلحصائيةد وتطبيق دوات وتقنيات و سـاليم مبتكـرة مشـتركة تقـوم علـ سـاس بنيـة عمـل
مشتركة .ويسا م سني التنسيق يف احلد من عمء العمل امللق علـ عـاتق البلـدان يف جمـال
مجع البيانات ونشر ا عل الصعيد الدو .،ومثة حاجة واضحة يىل التنسيق يف سـني املواءمـة
يف جمــال التعــاون الــتقين علــ الصــعيدين الــدو ،واإلقليمــي واألنشــطة التدريبيــة يف البلــدان
وتذا دي ايفدواجية اجل ود .وحيث ين املعلومات اجل،را ية املكانية تدطلع بدور متزايد األمهيـة
يف نيام املعلومات اإلحصائية احلديثةد د بد لاوسـاو اإلحصـائية مـن التعـاون بشـكل وثيـق
وتنسيق العمل مع األوساو املعنية باملعلومـات اجل،را يـة املكانيـة .والتنسـيق ضـروري يدـا يف
الـنيم اإلحصــائية الوطنيــة اـدف يدمــا اإلحصــاءات يف الت طـيط القــومي .التنســيق الذعــال
عل الصعيد املؤسسـي ييسـر ينشـاء اعليـات الدـرورية والتعـاون املطلـوب علـ حـعيد الـنيم
اإلحصــائية الوطنيــة لتطبيــق املقــاييس اإلحصــائية العامــةد ويشــكل عــامد ييفتــيد التنذيــق الــوطين
لنيام يحصائي متكامل.
االتصال والدعوة
 - 15ين برامج العمل اإلحصائية للمنيمات اإلحصـائية تعتمـد علـ التواحـل والـدعوة يىل
س َم ُة اإلحصـاءات الرمسيـة جتعلـ ا متميـزة عـن غ ـا مـن مقـدمي
تعزيز اإلحصاءات الرمسيةِ َ .
البيانــاتد والتواحــل الذعــال بشــنن القيمــة املدــا ة واملزايــا النســبية ال ـ قق ــا اإلحصــاءات
الرمسية مر ساسي حلشد املوارد والدعم .و دوات التواحل احلديثةد ا ي ا وسـائط التواحـل
االجتماعيد جتعـل املعلومـات اإلحصـائية متاحـة علـ نطـاق وسـع وتكمـل النـ و التقليديـة
املست دمة لنشر ا .وتس م نشـطة الـدعوة والتوعيـة يف بنـاء الشـراكات والثقـة املتبادلـة لـدى
اىت الكيانات واجل ات حاحبة املصلحة.
النيم املتكاملة للمعلومات اإلحصائي ة جلمع البيانات وجت يز ا ونشر ا
 - 16ين احلاجــة يىل ويــل و ــديث اإلحصــاءات الرمسيــة تــد ع البلــدان يىل ينشــاء نيــم
يحصائية وطنية متكاملة .وتقتدي عملية التحول االنتقـال مـن هنـج ” الصـومعة “ التقليـديد
حيث مجع وينتا اإلحصاءات ـري يف وحـدات تنييميـة مسـؤولة عـن جمموعـة وحيـدة مـن
اإلحصــاءات .ويقتدــي ينشــاء نيــام يحصــائي متكامــل قيــق ــوإلل يف الترتيبــات املؤسســية
واإلداريــة .عمليــة اإلنتــا املتكامــل تعتمــد عل ـ التنيــيم املتكامــل ويدارة وحــدات خــدمات
مت صصــة عل ـ الصــعيد املؤسســي تيفعــي باملن جيــة ومجــع البيانــات وتكنولوجيــا املعلومــات.
والنيم املتكاملة تستذيد من آليات التنسيق الوطنية الذعالة الـ تشـجع علـ اسـت دام املنـا ج
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واألدوات والتكنولوجيــات املســتندة يىل معــاي د الــ تعمــم علــ نطــاق الــنيم اإلحصــائية
الوطنية .وفكن ن تس تذيد عملية اإلنتـا املتكاملـة مـن الـ امج املتكاملـة اااحـة بإحصـاءات
تبســط اســت دام اســتبيانات منســقة إلجــراء الدراســات
األســر املعيشــية وقطــا األعمــال الـ إل
االستقصــائيةد وســجدت مركزيــة للســكان وقطــا األعمــالد و ــارس مركزيــة للبيانــات
الوحذية لإلحصاءات املتعلقة باألسـر املعيشـية وقطـا األعمـالد واسـت دام البيانـات اإلداريـة
والطرق املبتكرة إلدما البيانات غ التقليدية.
االبتكار والتحديث من خدل ينشاء بنيةٍ للعمليات اإلحصائية تستند يىل املعاي
 - 17ين توحيد عمليـات ينتـا اإلحصـاءات ضـمن الـنيم اإلحصـائية الوطنيـة وع ـا مـن
خدل است دام بنية إلنتا اإلحصاءات استنادا يىل املعاي يعت ثابة هنج قـائم علـ وحـدات
وذجية يتيد تكييب النيم اإلحصائية ادف تطبيـق التكنولوجيـا واألدوات احلديثـة واملبتكـرة
جلمــع البيانــات وينتاج ــا ونشــر ا .ومــن خــدل التطبيــق التــدر ي للمعــاي العامــة املتعلقــة
بعمليات و ياكل األعمال املتكاملة وتس القوة املبتكرة والتحويليـة لتكنولوجيـا املعلومـات
واالتصاالت فكن ألي نيام يحصائي راسخ ومرن ن يكون كثـر قـدرة علـ تلبيـة الطلبـات
اجلديدة املتعلقة باملعلومات .وتشمل عناحر االبتكار والتحديث يف عمليـة ينتـا اإلحصـاءات
ينشاء بوابات مشتركة للبيانـات الوطنيـة والبيانـات الوحـذيةد وتبسـيط معـاي تبـادل البيانـات
اإلحصائية والبيانات الوحـذية ()SDMXد وتطبيـق األج ـزة اامولـة جلمـع البيانـاتد و دوات
معاينــة البيانــاتد والشــرو يف اســت دام مذ ــوم البيانــات املذتوحــةد واستكشــاف ارســات
احلوسبة السحابية ألغراض اإلحصاءات الرمسية.
التدريم وبناء القدرات
 - 18يقتدي تعزيز و ديث النيام اإلحصـائي الـوطين االسـتثمار املسـتمر يف تعزيـز القـدرة
اإلحصـائية علـ التكيــب واالسـتجابة علـ النحــو املناســم لتطـور الطلــم علـ اإلحصــاءات
الت،يــر .ويشــمل بنــاء القــدرات يجــراء دورات
العاليــة اجلــودةد والبيئــة التكنولوجيــة الســريعة إل
دراســـية بشـــنن الت،ـــي ويدارة املشـــاريع لذائـــدة املـــديريند ودورات تقنيـــة لذائـــدة املـــوظذني
اإلحصــائيني تشــمل ــرف االســتذادة مــن الــتعلم اإللكتــروين .ويتــيد توســيع نطــاق امل ــارات
التقنيــة وقاعــدة املعــارف لــدى املــديرين واملــوظذني التقنــيني يعــادة تصــميم وتنيــيم عمليــات
اإلنتــا  .ويســا م التــدريم عل ـ اكتســاب امل ــارات اإلداريــة يف النجــا يف تعــديل اإلطــار
املؤسسي والتنييمـي لإلحصـاءات الرمسيـة بالشـكل املطلـوب إلنشـاء نيـام يحصـائي حـديث.
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ويقتدي سني كذاءة ال امج التدريبية الدولية لبنـاء القـدرات اإلحصـائية يفيـادة التنسـيق بـني
املنيمات الشريكة ضمن األطر الثنائية واملتعددة األطراف من حيث الدعم القي تقدمل.
 - 19ومثــة دوا ــع عديــدة ذــز األوســاو اإلحصــائية العامليــة علــ ن تواجــل التحــديات
واملســائل النااــئة بطريقــة جديــدة و ن تبتعــد عــن داء العمــل بــالطرق املعتــادة .و حــدر ريــق
ااـ اء االستشــاري املســتقل املعــين بتسـ ثــورة البيانــات ألغــراض التنميــة املســتدامة تقريــرا
بعنوان ” عـا عمـادن اإلحصـاء :تسـ ثـورة البيانـات ألغـراض التنميـة املسـتدامة“ (تشـرين
الثــاين/نو م )2014د ــز األرضــية للســعي يىل قيــق توا ــق يف اعراء بشــنن اســتراتيجية
منسقة لتمكني اهليئات ال تقدم اادمات اإلحصائية من الشرو يف عملية التحـول و ـديث
نيم ــا اإلحصــائية .ويؤكــد التقريــر ن املكاتــم اإلحصــائية تــا يىل الــت ،بســرعة ك ـ
عما كان عليل احلال يما مد د ويىل التكيإلب باستمرار مع الطلبات اجلديـدة عـ االستعاضـة
عن عمليات اإلنتا املكلذة واملر قة بعمليات ينتا مو رة للتكاليب ومتكاملـةد حبيـث تـدمج
مصادر البيانات اجلديـدةد وتعتمـد بدرجـة كـ علـ البيانـات اإلداريـة الـواردة مـن اإلدارات
احلكومية األخرىد وتركز عل تو البيانات ال فكن قراءهتا بشـريا وآليـاد وتكـون متوا قـة
مع نيم املعلومات اجل،را ية املكانيةد وتتو ر بسرعة كا يـة لدـمان ن تواكـم دورة البيانـات
دورة اختاذ القرارات.
 - 20ومثــة ــدف عــام اطــة التحــول يف جمــال اإلحصــاءات الرمسيــة و ــو تعزيــز الــنيم
اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والعاملية لكذالة ن تكون لدي ا قدرة كا ية لدسـتجابة علـ ـو
كثــر عاليــة وكذــاءة لزيــادة الطلــم عل ـ يحصــاءات ذات حــلة وعاليــة اجلــودة وميفج إلــزة يف
الوقــت املناســم .وين ــديث اإلحصــاءات الرمسيــة يف يطــار ــقا اهلــدف العــام يعت ـ مــرا
ضروريا من جل خلق نيـام ملؤاـرات ـداف التنميـة املسـتدامة يتسـم بـالقوة وحسـن األداء
لإلبدغ والرحد .وسيكذل ذلن ن تصبد ااـدمات اإلحصـائية جم ـزة بشـكل دـل إلنتـا
بيانــات الســت دام ا يف تقيــيم التقــدم ااــريف ــو قيــق خطــة التنميــة املســتدامة لعــام 2030
(قــرار اجلمعيــة العامــة  .)1/70واملبــادرات اهلاد ــة يىل قيــق خطــة التحــول ستســتذيد مــن
التوجي ات الصادرة عن الذريق الر يع املستوى للشراكة والتنسيق وبناء القـدرات لرحـد تـرة
مــا بعــد عـــام 2015د املكلــب بتــو القيـــادة االســتراتيجية لعمليــة تنذيـــق ــداف التنميـــة
املستدامةد وحياغة خطة عمل عاملية لرحد بيانات التنمية املستدامة واإلبدغ بشنهنا واملسـامهة
يف ينشاء منتدى األمم املتحدة العاملي للبيانات.
 - 21وال تواجل املنيمات اإلحصائية طلبا متزايدا عل بيانات كثر تذصـيد وعاليـة اجلـودة
وحسنة التوقيت ومصنذة ج،را يا حسمد بل تعـاين يف الوقـت نذسـل مـن خذـا لصصـات
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امليزانيــة وتراجــع معــدالت االســتجابة ألدواهتــا التقليديــة املســت دمة يف مجــع البيانــات .وعلـ
الــدوائر اإلحصــائية ن جتــد حلــوال ملشــكلة التو يــق بــني يفيــادة الطلــم علـ البيانــات واملــوارد
املتاحة  -و حيانا املتناقصة.
 - 22ين الواقع القي يذرضل سوق مقدمي املعلوماتد القي يتسـم بتنـا س متزايـدد يذـرض
ـديات علـ مقـدمي اإلحصـاءات الرمسيـة ويدــيب بعـدا جديـدا علـ االبتكـار والتحــديث.
مصادر البيانات اجلديدة املتاحة بس ولة والسريعة االنتشار تنا س املصادر الرمسية عل ينتـا
اإلحصاءات بسـرعة كـ وعلـ ضـمان ن تكـون قـرب يىل وقـت حـدوث ا .ويقتدـي ذلـن
است دام مصادر بيانات جديدة وغ تقليديـةد مثـل البيانـات الدـ مة ألغـراض اإلحصـاءات
الرمسيةد ويفيادة االعتماد عل مصادر البيانات اإلدارية.
 - 23ويف الوقـت نذسـلد يتسـار ظ ـور وانتشــار التكنولوجيـات املبتكـرةد وال منـاف مــن
اســت دام ا يف مجــع البيانــات وجت يز ــا ونشــر ا .ثمــة جمموعــة مــن تكنولوجيــات املعلومــات
واالتصاالت اجلديدة ال تو ر يمكانات ينتا اإلحصاءات بوسائل تشملد عل سبيل املثـالد
اســـت دام األج ـــزة اامولـــة ألغـــراض التقـــاو البيانـــاتد وتـــوخي ن تتدـــمن اإلحصـــاءات
املنشــورة دوات متطــورة ملعاينــة البيانــاتد والــنيم الســحابية لت ــزين البيانــات اإلحصــائية
والوحول يلي ا.
 - 24واــدف مواج ــة التحــديات بنجــا د يــتعني عل ـ املنيمــات اإلحصــائية التوحــل يىل
استجابات وابتكارات برناجمية استراتيجيةد ويعادة النير يف ياكـل عماهلـا .وييفتوقـع ن تدـع
املـؤمترات اإلحصـائية اإلقليميـة املعنيـة طـة التحـول خريطـة طريـق بشـنن كيذيـة قيـق تقــدم
علـ مســار ــديث الــنيم اإلحصــائية و ويلـ ا يىل نيــم تعمــل علـ دــل وجــل يف الســياق
اإلقليمي اادد.

ثالثا  -التقدم اا ريف يف تنييم املؤمترات اإلقليمية
 - 25جرى الت طيط لعقد املؤمترات اإلقليمية املعنية طة التحول بوحـذ ا منتـديات ر يعـة
املســتوى يشــارل ي ــا رهلســاء اهليئــات اإلحصــائية .ومــن املقــرر ن تعقــد املــؤمتراتد قــدر
اإلمكاند مباارة عقم املناسبات واالجتماعات اإلحصائية اإلقليمية األخرى.
 - 26وبد الت طيط واإلعداد لتنييم املؤمترات اإلقليمية بتوجيـل رسـالة يىل مـديري اللجـان
اإلحصــائية اإلقليميــة .وتدــمنت الرســالة مقترحــا إلطــدق سلســلة مــن املــؤمترات اإلقليميــةد
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وعرضـــت املـــقكرة املذا يميـــةد وطُلـــم مـــن اللجـــان ن تقـــدم مدحياهتـــا بشـــنن املبـــادرة
و ن تتعاون يف سبيل قيق اد و ن تلتمس الدعم من جلاهنا اإلحصائية.
 - 27وتستند برامج عمـل املـؤمترات اإلقليميـة يىل العناحـر الرئيسـية اطـة التحـول العامليـةد
ال ـري اسـتكماهلا باألولويـات املواضـيعية اإلقليميـة باالسـتذادة مـن املبـادرات الـ ظ ـرت
بالذعل يف املنطقة .وختدم املؤمترات دف التشجيع عل مواحلة تنذيق خطة التحـول و ـديث
النيم اإلحصائية اإلقليميـة والوطنيـة و قـا اطـة التحـول العامليـة .وال،ـرض مـن املـؤمترات ـو
معاجلة املسائل ذات األولويـة يف السـياق اإلقليمـي الـقي يرتكـز علـ تعزيـز الـنيم اإلحصـائية
من خدل مناقشة كيذية سني التنسيق بـني الـ امج اإلحصـائية الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـةد
ف عمليــة مشــتركةد وبني ـ ٍة مشــتركة لاعمــال اإلحصــائيةد
واعتمــاد رهلي ـ ٍة مشــتركةد و ــدا ٍ
و دواتٍ مشــتركة لتكنولوجيــا املعلومــاتد علـ ســاس املبــادئ واملعــاي املتذــق علي ــا دوليــاد
ويتاحة التعاون الدو ،واإلقليمي يف جمال بناء القدرات و سني نشطة االتصال والدعوة.
 - 28ومن املقرر ن تعقد املؤمترات يف الذترة ما بـني تشـرين الثـاين/نو م  2015وتشـرين
األول /كتــوبر  .2016وحــىت تــاريخ يعــداد ــقا التقريــرد عيفقــد املــؤمتر األ ريقــي املعــين طــة
التحــول يف جمــال اإلحصــاءات الرمسيــة يف لي يــل يــومي  21و  22تشــرين الثــاين/نو م عــام
2015د ما املؤمتر العريب املعين طة التحول يف جمال اإلحصـاءات الرمسيـة مـن املقـرر مبـدئيا
ن ييفعقــد يف الذتــرة مــن  10يىل  12اــباو /اير 2016د وســيؤكد مكــان انعقــادن الحقــا.
وبــد ت عمــال الت طــيط واملشــاورات التحد ـ ية املتعلق ـة بتنيــيم مــؤمتر يف مريكــا الدتينيــة
ومنطقة البحر الكارييب اقتيفـر ن ييفعقـد يف يار/مـايو 2016؛ ومـؤمتر يف منطقـة آسـيا وااـيط
اهلادئ اقتيفر ن ييفعقد يف حزيران/يونيل 2016؛ ومـؤمتر لبلـدان منطقـة اـرق وجنـوب اـرق
وروبا والقوقايف وآسيا الوسط اقتيفر ن ييفعقد يف يلول/سبتم .2016
املؤمتر األ ريقي املعين طة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية
 - 29عيفقــد املــؤمتر األ ريقــي املعــين طــة التحــول يف جمــال اإلحصــاءات الرمسيــة يف لي يــل
يومي  21و  22تشرين الثاين/نو م 2015د واارل يف تنييمـل مصـرف التنميـة األ ريقـيد
و يئــــة اإلحصــــاءات يف كنــــداد واــــعبة اإلحصــــاءات التابعــــة إلدارة الشــــؤون االقتصــــادية
واالجتماعية يف األمانـة العامـةد بـدعم مـن اال ـاد األ ريقـيد واملركـز األ ريقـي لإلحصـاءاتد
واملكتم اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة .وعيفقـد املـؤمتر مبااـرة يف عقـاب النـدوة األ ريقيـة
احلاديــة عشــرة للتنميــة اإلحصــائيةد والــدورة املشــتركة بــني اللجنــة اإلحصــائية أل ريقيــا وجلنــة
املديرين العامني للمكاتم اإلحصـائية الوطنيـة .واـارل يف املـؤمتر رهلسـاء املكاتـم اإلحصـائية
الوطنيــة يف  49بلــدا يف ريقيــا .ودعــي يىل احلدــور يدــا كبــار اا ـ اء اإلحصــائيني وكبــار
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مديري املنيمات الدولية واإلقليمية والشركاء يف األطر املتعددة األطـراف والثنائيـة األطـرافد
واجل ات األخرى حاحبة املصلحة .وحدر املؤمتر ما جمموعل كثر من  80مشاركا.
 - 30ونيــر املــؤمتر األ ريقــي يف الطلــم النااــا عل ـ اإلحصــاءات عاليــة اجلــودةد ونــاق
ضــرورة ــديث الــنيم اإلحصــائية الوطنيــة واإلقليميــة والدوليــة يف ريقيــاد وســع يىل تقيــيم
لتلب املبادرات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية الرامية يىل قيق تكامـل و ـديث
النيم اإلحصائية .ومن املتوقـع ن تتـيد املشـاورات بشـنن خطـة التحـول يف السـياق األ ريقـي
ديد اكل التنذيق العاملي اريطة الطريق املتعلقة طة التحول.
 - 31وتدــمن جــدول عمــال املـــؤمتر تنيــيم ربــع جلســـات موضــوعية ت،طــي اجملـــاالت
املواضــيعية اامســة الــواردة يف خطــة التحــولد ونيفيجمــت يف اــكل جلســات عامــة ومناقشــات
مجاعيــة .وقــدم رهلســاء املكاتــم اإلحصــائية الوطنيــة يف البلــدان األ ريقيــة عــددا مــن العــروض؛
وتوىل امليسرون القين جرى اختيار م من تلن املكاتم توجيل املـداخدت ويدارة املناقشـات.
و تا املؤمتر يدا عرض النتائج واإل ـايفات الـ ققـت يف ختـام ال نـامج الـدو ،للزمـاالت
يف جمــال اإلحصــاءات مــن جــل ريقيــاد الــقي تنذــقن يئــة اإلحصــاءات يف كنــداد لييفتــا
لإلحصـــائيني تبـــادل املعـــارف واملمارســـات الســـليمة املتعلقـــة بالترتيبـــات املؤسســـية واهليكـــل
التنييمي ويدارة املكاتم اإلحصائية الوطنية.
 - 32وســتيفعرض عل ـ اللجنــة اإلحصــائية االســتنتاجات ال ـ خلــا يلي ــا املــؤمتر يف وثيقــة
معلومات ساسية.
املؤمتر العريب املعين طة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية
 - 33تيفبــقل حاليــا اجل ــود التحد ـ ية لتنيــيم املــؤمتر العــريب املعــين طــة التحــول يف جمــال
عمــان يف الذتــرة مــن  10يىل  12اــباو /اير
اإلحصــاءات الرمسيــة .وييفقتــر عقــد املــؤمتر يف إل
 .2016وتشارل يف تنييم االجتما اللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة ل،ـريب آسـيا (اإلسـكوا)
واــعبة اإلحصــاءاتد مــع يمكانيــة احلصــول عل ـ دعــم مــن املنيمــات اإلقليميــة واملؤسســات
اإلحصــائية .وييفتوقــع ن يشــارل يف املــؤمتر رهلســاء املكاتــم اإلحصــائية الوطنيــة يف  22بلــدا.
وســـييفدع يىل املشـــاركة يف املـــؤمتر كبـــار ااــ اء اإلحصـــائيني يف املنيمـــات الدوليـــة وســـائر
األطراف الشريكة يف األطر املتعددة األطراف املعنية بتطوير اإلحصاءات يف البلدان العربية.
 - 34ومن املقرر ن ييفنيَّم قا املؤمتر يف مخـس جلسـات تشـمل جلسـات عامـة ومناقشـات
مجاعية .وسـييفطلم مـن كبـار ااـ اء اإلحصـائيني وااـ اء مـن البلـدان العربيـة تقـدش عـروض
ويدارة املناقشات.
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 - 35وســتيفعرض عل ـ اللجنــة اإلحصــائية االســتنتاجات ال ـ خلــا يلي ــا املــؤمتر يف وثيقــة
معلومات ساسية.

رابعا  -نقاو للمناقشة
 - 36ييفطلم يىل اللجنة يبداء آرائ ا بشنن ما يلي:
( ) التطــورات يف جمــال تنذيــق خطــة التحــول للمدــي قــدما يف ــديث وتكامــل
اإلحصاءات الرمسية؛
(ب) هنج تنييم مؤمترات يقليمية بشنن خطـة التحـول بوحـذ ا وسـيلة تتـيد يعـداد
خرائط الطريق اإلقليمية لتحويل و ديث النيم اإلحصـائية الوطنيـة الـ ت،ـقي وتـدعم وضـع
استراتيجية عاملية وخطة عمل بشنن خطة التحول؛
( ) النتائج واالستنتاجات الصادرة عن املؤمترين اإلقليميني املعنيني طة التحـولد
املعقودين لذائدة البلدان األ ريقية والبلدان العربية؛
(د)

ااطط املتعلقة بتنييم مؤمترات اثلة يف مناطق خرى؛

( ـ) توسيع نطاق الشـراكات لتـو الـدعم وحشـد التمويـل لانشـطة الراميـة يىل
يتاحــة تنذيــق خطــة التحــول يف املكاتــم اإلحصــائية الوطنيــة واملنيمــات اإلحصــائية اإلقليميــة
ودون اإلقليمية.
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