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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ك) من جدول األعمال املؤقت* ٤البند 

      بنود للعلم: بناء القدرات اإلحصائية
  بناء القدرات اإلحصائية    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  

 الـــذي أعـــد وفقـــا ملقـــرر الـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي      يقـــدم هـــذا التقريـــر،     
٢٠١٦/٢٢٠http://undocs.org/ar/2016/220     واملمارســات املتبعــة يف املاضــي، حملــة عامــة عــن

األنشطة األخرية اليت اضطلعت ا شعبة اإلحصاءات بإدارة الشؤون االقتصـادية واالجتماعيـة   
ما للجهـود الـيت تبـذهلا البلـدان لتعزيـز قـدراا اإلحصـائية الوطنيـة مـن          التابعة لألمانة العامة دع

. ويقـدم  ٢٠٣٠أجل تذليل الصعوبات املتعلقة بالبيانات يف إطار خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    
امن بـني  التقرير أيضا معلومات عن األشكال اجلديدة للجهـود التعاونيـة الراميـة إىل حتقيـق التـز     

ــادرات واالســتفا  ــناملب ــدرات اإلحصــ     دة م ــاء الق ــو الشــراكات والتنســيق يف جمــال بن ائية. وه
االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عـن التقيـيم الـذي اختـتم مـؤخرا       يتضمن أيضا معلومات عن

إلسهام منظومـة األمـم املتحـدة اإلمنائيـة يف تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى التحليـل اإلحصـائي           
األهــداف اإلمنائيــة لأللفيـة وغريهــا مــن األهـداف اإلمنائيــة املتفــق   ومجـع البيانــات لــدعم حتقيـق   

  .عليها دوليا. واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل اإلحاطة علما ذا التقرير
  

   
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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 بناء القدرات اإلحصائية    
   

  مقدمة  -  أوال  
مــن االهتمــام الــذي يوليــه اتمــع  )١(٢٠٣٠زاد اعتمــاد خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   - ١

الدويل لضرورة تعزيز القدرة اإلحصائية للبلدان الناميـة علـى القيـاس والرصـد واإلبـالغ بشـأن       
 ١٧أهداف التنمية املسـتدامة، مبـا يف ذلـك الغايـات واملؤشـرات املرتبطـة ـا. ويتنـاول اهلـدف          

هـو:   ١٨-١٧ف مـن الغايـة   ، علمـا بـأن اهلـد   ٢٠٣٠بالتحديد تعزيز وسائل تنفيذ خطـة عـام   
تقدمي الدعم لبناء قـدرات البلـدان الناميـة لتحقيـق زيـادة كـبرية يف تـوافر بيانـات عاليـة اجلـودة           
ــي        ــدخل، واجلــنس، والســن، واالنتمــاء العرق ــة ومفصــلة حســب ال ــت وموثوق ومناســبة التوقي

ــع      ــة، واملوق ــث اهلجــرة، واإلعاق ــن حي ــين، والوضــع م ــن اخلصــ    واإلث ــا م ــرايف وغريه ائص اجلغ
  .٢٠٢٠ام الصلة يف السياقات الوطنية، حبلول ع  ذات

وميثل إطار املؤشرات العاملية من أجل رصد أهـداف وغايـات التنميـة املسـتدامة حتـديا        - ٢
الناميـــة واملتقدمـــة النمـــو علـــى  هـــائال أمـــام منتجـــي اإلحصـــاءات الرمسيـــة يف مجيـــع البلـــدان، 

ن طلبــات جديــدة علــى البيانــات،  يهــا مــســواء. وجيــب علــى البلــدان الوفــاء مبــا يوجــه إل   حــد
ــة إن هــ     وأن ــام   حتــدد بســرعة األهــداف واملؤشــرات الوطني ــذ خطــة ع . ٢٠٣٠ي أرادت تنفي

ــات، ووضــع       وهــي ــة تلــك الطلب ــة لتلبي ــاج إىل تطــوير وتكييــف نظمهــا اإلحصــائية الوطني حتت
 علـى وقتها. وسـتتعرف البلـدان أيضـا    عمليات مبسطة لضمان إنتاج إحصاءات رمسية يف حني 

ــة املســتدامة      ــاس أهــداف التنمي منــهجيات وأدوات جيــري تطويرهــا علــى املســتوى العــاملي لقي
ــة      ــة األمهي ــات يف غاي ــة، ب ــدة. ويف هــذه احلال وغاياــا، ال ســيما يف اــاالت اإلحصــائية اجلدي
تطــوير وتعزيــز القــدرات املؤسســية والتقنيــة يف البلــدان الناميــة مــن أجــل إنتــاج بيانــات عاليــة    

ــادئ       اجلــود ــرم املب ــة وحتت ــايري الدولي ــع املع ــة ومصــنفة، وتتماشــى م ة وحســنة التوقيــت وموثوق
ــياغة       ــات يف صـ ــعي السياسـ ــاعد واضـ ــن أن تسـ ــيت ميكـ ــة، والـ ــاءات الرمسيـ ــية لإلحصـ األساسـ

  السياسات القائمة على األدلة اليت تدمج االعتبارات االقتصادية واالجتماعية والبيئية.

ــرة    - ٣ ــعبة      ،٢٠١٧-٢٠١٦وخــالل الفت ــذهلا الش ــيت تب ــدرات ال ــاء الق ركــزت جهــود بن
اإلحصائية بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة علـى جمـالني رئيسـيني:    
(أ) تعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية على قياس التقـدم احملـرز بشـأن حتقيـق مؤشـرات التنميـة       

ــه؛ (ب) وحت   ــالغ عن ــه واإلب ــدة وتقييم ــة،     اجلدي ــنظم اإلحصــائية الوطني ــة حتــديث ال ســني عملي

__________ 

 .٧٠/١قرار اجلمعية العامة   )١(  
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مراعاة توصيات اللجنة اإلحصائية بشأن ثورة البيانات واسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة     مع
والبيانات الضخمة ألغـراض اإلحصـاءات الرمسيـة، مبـا يف ذلـك اسـتخدام املعلومـات اجلغرافيـة         

ــال      ــات اإلحصــائية. ويف جم ــع البيان ــا م ــة وإدماجه ــة،   املكاني ــة املكاني ــات اجلغرافي إدارة املعلوم
واصــلت شــعبة اإلحصــاءات حتســني تطــوير واســتخدام البيانــات واألدوات اجلغرافيــة املكانيــة    

  .)٢(دعما خلطة التنمية املستدامة وما يتصل ا من خطط عاملية

ــعبة            - ٤ ــا ش  ــيت اضــطلعت ــدرات ال ــاء الق ــن أنشــطة بن ــة ع ــر حملــة عام ــذا التقري ــدم ه ويق
اإلحصــاءات كجــزء مــن برناجمهــا العــادي للتعــاون الــتقين، فضــال عــن حســاب التنميــة األخــري     
واملستمر واملشاريع املمولة من اجلهات املاحنة. وترد تفاصيل إضـافية عـن مبـادرات بنـاء قـدرات      
الشــعبة يف جمــاالت فنيــة حمــددة مــن قبيــل احلســابات القوميــة، وإحصــاءات التجــارة والســياحة،   

الدميغرافية واالجتماعية يف التقـارير املقدمـة إىل اللجنـة اإلحصـائية. ويقـدم التقريـر        واإلحصاءات
أيضا معلومات عن األشكال اجلديدة للجهود التعاونية الراميـة إىل حتقيـق التـزامن بـني املبـادرات      
واالســتفادة مــن الشــراكات والتنســيق يف جمــال بنــاء القــدرات اإلحصــائية. وهــو يتضــمن أيضــا    

عن االستنتاجات والتوصيات املنبثقة عن التقييم الذي اختـتم مـؤخرا إلسـهام منظومـة      معلومات
األمم املتحدة اإلمنائية يف تعزيز القدرات الوطنية علـى التحليـل اإلحصـائي ومجـع البيانـات دعمـا       

  .لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا
    

  ٢٠١٦- ٢٠١٥ناء القدرات يف الفترة تنفيذ برنامج ب  -  ثانيا  
مـــن حلقـــات العمـــل    ٥٣، نظمـــت شـــعبة اإلحصـــاءات   ٢٠١٦-٢٠١٥يف الفتـــرة   - ٥

 ٥ ٣٠٨ة اخلرباء شارك فيها ما جمموعـه  اجتماعا من اجتماعات أفرق ٢٥واحللقات الدراسية و 
ــادلوا اخلــربات وتلقــوا التــ    ــذين تب ــيني ال جمموعــه  ). ومــنح مــا١ل دريبات (انظــر اجلــدومــن املهن

من الزماالت الفردية لإلحصائيني الوطنيني وخرباء املعلومات اجلغرافية املكانيـة مـن بلـدان     ١٧٧
  .اجتماعا من االجتماعات اإلقليمية والدولية ٤٤نامية لتمكينهم من حضور 

  

   

__________ 

انظر أيضا وثائق اللجنة اإلحصائية التالية: الفريق الرفيع املستوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء القـدرات يف جمـال        )٢(  
ــام    ــتدامة لعــ ــة املســ ــة التنميــ ــد خطــ ــاءات لرصــ ــام  E/CN.3/2017/3( ٢٠٣٠اإلحصــ ــني العــ ــر األمــ )، وتقريــ

ــن ــة (    خطــة ع ــل العــاملي املعــين     E/CN.3/2017/5التحــول يف جمــال اإلحصــاءات الرمسي ) وتقريــر الفريــق العام
ــة (    ــات الضــخمة ألغــراض اإلحصــاءات الرمسي ــق اخلــرباء املعــين   E/CN.3/2017/7باســتخدام البيان ــر فري ) وتقري

 ).E/CN.3/2017/10بتكامل املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية (
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  ١اجلدول 

  ٢٠١٦و  ٢٠١٥عدد املناسبات واملشاركني،     

  السنة

 حلقات العمل واحللقات
  زيارات دراسية  اجتماعات أفرقة اخلرباء  الدراسية

عـــــــــــــدد 
    املشاركون  املناسبات

عـــــــــــــدد 
    املشاركون  املناسبات

عـــــــــــــدد 
  املشاركون  املناسبات

              ٦٧  ٢١  ٨٢٣  ١٠  ١ ٤٢٠  ٢٥  ٢٠١٥  
١١٠  ٢٣  ١ ١٥١  ١٥  ١ ٩١٤  ٢٨  ٢٠١٦  

  ١٧٧  ٤٤  ١ ٩٧٤  ٢٥  ٣ ٣٣٤  ٥٣  اموع  
    
املناسبات اليت عقـدت إىل مخـس فئـات واسـعة، هـي:       ، قسمت مواضيع٢يف اجلدول   - ٦

(أ) اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية؛ (ب) واإلحصاءات االقتصادية، مثل التجارة الدوليـة  
والعوملة االقتصادية، والسياحة، والطاقة، واإلحصاءات الصناعية، بالنسبة للحسابات القوميـة؛  

االقتصـادية؛ (د) واإلحصـاءات املتعلقـة مبؤشـرات      -ية (ج) واإلحصاءات البيئية واحملاسبة البيئ
  أهداف التنمية املستدامة؛ (هـ) وإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية.

  
  ٢اجلدول 

  عدد حلقات العمل واجتماعات أفرقة اخلرباء واحللقات الدراسية، حسب املوضوع    

  السنة

ــاءات  اإلحصـ
الدميغرافيـــــــة 

  واالجتماعية

دية، مبــا يف اإلحصــاءات االقتصــا
ــة   ــارة والعوملــــــ ــك التجــــــ ذلــــــ
االقتصادية، والسياحة، والطاقـة،  
ــناعية،   ــاءات الصـــــــ واإلحصـــــــ

  بالنسبة للحسابات القومية

اإلحصــاءات البيئيــة 
 -واحملاســبة البيئيـــة  

  االقتصادية

اإلحصاءات 
املتعلقــــــــــــة 
مبؤشـــــــرات 
أهــــــــــداف  
التنميـــــــــــــة 

  املستدامة

إدارة 
املعلومـــــات 
ــة  اجلغرافيـــــ

  املكانية
            ٥  ٨  ١٠  ٦  ٦  ٢٠١٥  

٤  ١٣  ٩  ٦  ١١  ٢٠١٦  

  ٩  ٢١  ١٩  ١٢  ١٧  اموع  
    

  الربنامج العادي للتعاون التقين  - ألف  
يــدعم البلــدان الناميــة يف اجلهــود الــيت تبــذهلا لبنــاء   )٣(الربنــامج العــادي للتعــاون الــتقين  - ٧

قــدراا املوجهــة حنــو حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا فيهــا أهــداف التنميــة     
__________ 

 .١٩٤٦كانون األول/ديسمرب  ١٤املؤرخ ) ١-(د ٥٨أنشأته اجلمعية العامة يف قرارها   )٣(  
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املستدامة، ونتائج املؤمترات ومؤمترات القمة الـيت تعقـدها األمـم املتحـدة. وتعتمـد أنشـطة بنـاء        
حصـائية يف إطـار الربنـامج العـادي علـى الناحيـة الفنيـة للعمـل         القدرات اليت تقوم ا الشعبة اإل

ــات   ــائية ومتتثـــل للتوجيهـــات السياسـ ــة اإلحصـ ــا  املعيـــاري للجنـ ية وبـــرامج العمـــل املتفـــق عليهـ
  دورات اللجنة.  يف

، بناء على نتائج احلوار املتعلـق مبؤشـرات التنميـة واعتمـاد     ٢٠١٦-٢٠١٥ويف الفترة   - ٨
ري اإلحصائية الدوليـة ذات الصـلة، ركـزت جهـود شـعبة اإلحصـاءات       اللجنة اإلحصائية للمعاي

ــاس       ــة علــى القي ــز القــدرات اإلحصــائية الوطني ــاء القــدرات علــى جمــالني رئيســيني: (أ) تعزي لبن
والرصــد والتقيــيم واإلبــالغ بــأن التقــدم احملــرز يف حتقيــق أهــداف التنميــة املســتدامة مــن خــالل 

ث الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة، مـع األخـذ يف االعتبـار       استخدام املؤشرات؛ (ب) وتعزيز وحتدي
توصيات اللجنة بشـأن ثـورة البيانـات واسـتخدام التكنولوجيـات اجلديـدة والبيانـات الضـخمة         
ألغراض اإلحصاءات الرمسية، مبا يف ذلك املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة وتكاملـها مـع البيانـات      

كانــت الشــعبة ــدف إىل مواصــلة افيــة املكانيــة، اإلحصــائية. ويف جمــال إدارة املعلومــات اجلغر
عجلة تطوير واستخدام البيانات واألدوات اجلغرافية املكانية دعما خلطة التنميـة املسـتدامة    دفع

  ملية.وما يتصل ا من خطط عا

ربنــامج العــادي للتعــاون الــتقين وكــان مــن أشــيع أنشــطة بنــاء القــدرات املمولــة مــن ال   - ٩
حلقات عمل وحلقات دراسية تدريبية إقليمية ودون إقليمية من قبـل شـعبة   يلي: (أ) تنظيم  ما

اإلحصاءات وحدها أو بالشراكة مع اللجان اإلقليمية وغريها مـن املنظمـات الشـريكة الدوليـة     
واإلقليميــة والوكــاالت املتخصصــة؛ (ب) وتــوفري اخلــدمات االستشــارية مــن قبــل املستشــارين  

جمـاالت التعـداد السـكاين، وإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة،        األقاليميني األربعـة للشـعبة يف  
ــل خــرباء       ــة، ومــن قب ــنظم اإلحصــائية الوطني ــاء القــدرات وتنظــيم ال والتــدريب اإلحصــائي وبن
يعملون بعقود قصرية األجل بصفة استشاريني ومـدربني، مـن املـوظفني واخلـرباء االستشـاريني      

الــدورات التدريبيــة القصــرية األجــل واجلــوالت     علــى حــد ســواء؛ (ج) وتــوفري الزمــاالت و    
الدراســية والتــدريب أثنــاء العمــل لإلحصــائيني الــوطنيني وخــرباء املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة   
الوطنيـــة مـــن البلـــدان الناميـــة لتمكينـــهم مـــن حتســـني وتعزيـــز معـــارفهم ومهـــارام يف جمـــايل  

  إقليمية ودولية.اإلحصاءات وإدارة املعلومات اجلغرافية وإنشاء شبكات 

شخصــا ممــن تلقــوا زمــاالت  ٧٦حلقــة عمــل ومناســبة شــارك فيهــا  ١٧وجــرى تنظــيم   - ١٠
  .٢٠١٦-٢٠١٥الفترة ) يف إطار الربنامج العادي للشعبة اإلحصائية يف ١فردية (انظر اجلدول 
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املبــادئ وتلقــت البلــدان الناميــة يف كــل منطقــة تقريبــا الــدعم والتــدريب علــى تنفيــذ      - ١١
عتمـــدا اللجنـــة اإلحصـــائية ، الـــيت ا)٤(٣والتوصـــيات لنظـــام اإلحصـــاءات احليويـــة، التنقـــيح  

. وجرى تنظيم سبع حلقات عمل ترمي إىل تعزيز اموعة املنقحة مـن املعـايري   ٢٠١٤ عام يف
ــايو      ــة: يف أذربيجــان (أيار/م )، ٢٠١٥املعاصــرة للتســجيل املــدين وإحصــاءات األحــوال املدني

)، وترينيـداد وتوبـاغو   ٢٠١٥)، وشـيلي (تشـرين الثـاين/نوفمرب    ٢٠١٥سـبتمرب  وتركيا (أيلول/
ــانون األول/ديســمرب   ــدة (شــباط/فرباير   ٢٠١٥(ك )، وغواتيمــاال ٢٠١٦)، وكاليــدونيا اجلدي

). ومشلـــت حلقـــات العمـــل ٢٠١٦) وعمـــان (تشـــرين الثـــاين/نوفمرب ٢٠١٦(آب/أغســـطس 
ــائي        ــبري إحصـ ــدين وخـ ــجل مـ ــا مسـ ــارك فيهـ ــيت شـ ــك، الـ ــر    رتلـ ــد، أكثـ ــل بلـ ــن كـ ــي مـ مسـ

بلــدان يف أفريقيــا، وآســيا واحملــيط اهلــادئ، وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر  - بلــد ١٠٠ مــن
مشـارك لفهــم   ٢٠٠ممـا أتـاح الفرصــة ألكثـر مــن     -الكـارييب والبلـدان الناطقــة باللغـة العربيــة    
  .ملدين وإحصاءات األحوال املدنيةتعقيدات اإلطار املنهجي املنقح للتسجيل ا

ــامج تنفيــذ نظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصــادية، جــرى تنظــيم ثــالث       - ١٢ وكجــزء مــن برن
حلقات عمل رائدة لتدريب املدربني بشأن اإلطار املركزي لنظام احملاسبة البيئيـة واالقتصـادية:   

ــباط/فرباير ٢٠١٥)، وشــــيلي (متوز/يوليــــه ٢٠١٥يف إثيوبيــــا (شــــباط/فرباير  ) واليابــــان (شــ
ــامج التــدريب، الــذي اعتمــد شــكل الــتعلم املخــتلط، يتــألف مــن ثــالث     ). وكــان ٢٠١٦ برن

ــى اإلنترنــت، وحلقــة عمــ    ــدريب اإللزامــي عل ــة تعقــد   مراحــل: الت ــة متابع ل حضــورية ومرحل
أسبوع من حلقة العمل احلضورية. وكانت مرحلة املتابعة تشكل عنصرا هاما من عناصـر   بعد

لقات دراسية وطنية بشـأن نظـام احملاسـبة البيئيـة     تدريب املدربني، وقد عقد خالهلا املدربون ح
واالقتصـادية  واالقتصادية من أجل بناء أساس لتنفيذ املشاريع األخرى بشأن احلسـابات البيئيـة   

  والنظم اإليكولوجية.

، قامت شعبة اإلحصاءات، يف إطار الربنـامج العـادي،   ٢٠١٦-٢٠١٥وخالل الفترة   - ١٣
). ٢٠١٣نفيـذ إطـار تطـوير اإلحصـاءات البيئيـة (إطـار عـام        ببناء القدرات الوطنيـة مـن أجـل ت   

كإطـار   ٢٠١٣وأيدت اللجنـة اإلحصـائية اإلطـار املـنقح يف دورـا الرابعـة واألربعـني يف عـام         
لتعزيز برامج اإلحصاءات البيئية يف البلـدان. وقـد اعترفـت اللجنـة باإلطـار املـنقح بوصـفه أداة        

، الفصــل أوال، جــيم، املقــرر E/2013/24املســتدامة (مفيــدة يف ســياق أهــداف وغايــات التنميــة  
(ج). وكــان اهلــدف مــن حلقــات العمــل الــيت نظمــت يف موريشــيوس (كــانون          ٤٤/١٠٥

) ـدف إىل إكسـاب اإلحصـائيني    ٢٠١٥) وتوغـو (تشـرين األول/أكتـوبر    ٢٠١٥الثاين/يناير 
من املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة واخلـرباء مـن خنبـة مـن وزارات البيئـة أو املؤسسـات املعادلـة،           

__________ 
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اصرة لإلحصـاءات البيئيـة، وإتاحـة الفرصـة هلـم لتحديـد       فهما ومعارف تفصيلية عن النهج املع
الثغــرات وأوجــه القصــور يف البيانــات البيئيــة وقــد ســامهت يف إنتــاج إحصــاءات بيئيــة منتظمــة  

  ودقيقة وموثوقة.

ــه شــعبة اإلحصــاءات          - ١٤ ــذي نظمت ــع املســتوى ال ــاملي الرفي ــؤمتر الع ــائج امل ــى نت ــاء عل وبن
ــاير  واملكتــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب  ــراف   ٢٠١٥ يف كــانون الثاين/ين ــورك واعت يف نيوي

اللجنة اإلحصائية، يف دورا السادسة واألربعني، بالطلبـات الناشـئة علـى اإلحصـاءات العاليـة      
اجلودة وضرورة حتديث النظم اإلحصائية الوطنية واإلقليميـة ودون اإلقليميـة والدوليـة، جـرى     

ة بشــأن خطــة التحــول يف جمــال اإلحصــاءات   تنظــيم سلســلة مــن ســبعة مــؤمترات دون إقليميــ  
. وجـرى متويـل أربعـة    ٢٠١٦وتشرين األول/أكتـوبر   ٢٠١٥الرمسية بني تشرين الثاين/نوفمرب 

) لبلـدان آسـيا واحملـيط    ٢٠١٦مؤمترات عن طريق الربنـامج العـادي: يف تايلنـد (آب/أغسـطس     
ــبتمرب   ــادوس (أيلول/ســ ــادئ، وبربــ ــار ٢٠١٦اهلــ ــر الكــ ــة البحــ ــيلي ) لبلــــدان منطقــ ييب، وشــ

) ٢٠١٦) لبلــدان أمريكــا الالتينيــة وبــيالروس (تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٠١٦(أيلول/ســبتمرب 
لبلــدان أوروبــا الشــرقية والقوقــاز وآســيا الوســطى. وقــام املستشــار األقــاليمي يف الشــعبة املعــين  
بتنظـــيم الـــنظم اإلحصـــائية الوطنيـــة بـــدعم مـــؤمترات للبلـــدان األفريقيـــة، يف غـــابون (تشـــرين  

)، وبلــدان جنــوب ٢٠١٦)، والــدول العربيــة، يف تركيــا (نيســان/أبريل  ٢٠١٥ألول/أكتــوبر ا
ــوبر     ــا (تشــرين األول/أكت ــا، يف كرواتي ــؤمترات   ٢٠١٦شــرق أوروب ــن امل ). وهــذه السلســلة م

الـيت اختـذت أو املزمـع اختاذهـا     الرامية إىل تقييم خمتلـف املبـادرات الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة      
وحتديث الـنظم اإلحصـائية، وحتديـد شـكل خطـة العمـل العامليـة دعمـا لقيـاس          أجل إدماج  من

واســتخدام مؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة ملواءمتــها مــع األولويــات والتحــديات الوطنيــة  
ــي األول عــن خطــة التحــول يف جمــال اإلحصــاءات       ــر املرحل ــدمي التقري ــة. وجــرى تق واإلقليمي

ورـا السـابعة واألربعـني وأعـد التقريـر النـهائي، إىل جانـب        الرمسية إىل اللجنة اإلحصـائية يف د 
  .)٥(خطط العمل العاملية واإلقليمية، لتقدميها إىل اللجنة يف دورا الثامنة واألربعني

ي، بتنظــيم حلقــة وتقــوم شــعبة اإلحصــاءات، بالتعــاون مــع مكتــب اإلحصــاء الكــور     - ١٥
(تشـرين   “ف البيانـات يف مجهوريـة كوريـا   تصنيأهداف التنمية املستدامة: ”دراسية دولية عن 

). وتناولـــت احللقـــة الدراســـية بعـــض التحـــديات الـــيت تواجههـــا الـــنظم ٢٠١٦الثـــاين/نوفمرب 
اإلحصائية الوطنية يف إنتاج البيانات املصنفة املطلوبة لرصد أهداف وغايات التنمية املسـتدامة.  

وطنيــة يف إنتــاج البيانــات   ومشلــت املواضــيع األخــرى الــيت نوقشــت اخلــربات والتحــديات ال      

__________ 
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املصنفة، واحللول املبتكرة لتلبية االحتياجات من البيانات يف إطار خطة التنميـة املسـتدامة لعـام    
  ومبادرات بناء القدرات اإلحصائية. ٢٠٣٠

ــار الرب     - ١٦ ــاالت يف إطـ ــدمي الزمـ ــى تقـ ــادة علـ ــرت العـ ــتقين   وجـ ــاون الـ ــادي للتعـ ــامج العـ نـ
ــوطنيني وخــرب   إىل ــة      اإلحصــائيني ال ــدان النامي ــن البل ــوطنيني م ــة ال ــة املكاني ــات اجلغرافي اء املعلوم

ــين          ــلو املع ــق أوس ــة، وفري ــين باحملاســبة البيئي ــدن املع ــق لن ــات فري ــن حضــور اجتماع ــهم م لتمكين
ت القوميــة، واللجــان اإلقليميــة بإحصــاءات الطاقــة، وفريــق اخلــرباء االستشــاري املعــين باحلســابا 

يق الفرعي التقين للتصنيف الصناعي الـدويل املوحـد، ومـؤمترات    جمال احلسابات القومية والفر يف
مركــز البحــوث الدوليــة بشــأن الدراســات االستقصــائية للتوجهــات االقتصــادية، ودورات فريــق 
خرباء األمـم املتحـدة املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة وغريهـا مـن االجتماعـات اإلقليميـة والدوليـة الـيت            

، منحـت الشـعبة   ٢٠١٦-٢٠١٥ية أو اإلقليميـة. وخـالل فتـرة    تنظمها املنظمات الشريكة الدول
  .مناسبة ١٣شخصا زماالت فردية لتمكينهم من حضور  ٧٦اإلحصائية ما جمموعه 

وال تســـد املـــوارد يف إطـــار الربنـــامج العـــادي إال نســـبة حمـــدودة مـــن طلـــب البلـــدان    - ١٧
ولية جتري زيادا بعـد ذلـك   للمساعدة التقنية. وغالبا ما يترتب على األنشطة تقدمي مساعدة أ

من خالل املشـاريع املمولـة مـن مـوارد امليزانيـة اخلارجيـة أو الصـناديق االسـتئمانية أو حسـاب          
ــدرات لشــعبة         ــاء الق ــامج بن ــأثري برن ــزز االتســاق وتعظــم ت ــار املضــاعفة تع ــة. وهــذه اآلث التنمي

املمولـة مـن خـالل    اإلحصاءات من خالل االستفادة من أوجـه التـآزر والتكامـل مـع املشـاريع      
مصــادر خمتلفــة. ومــن خــالل التعــاون فيمــا بــني بلــدان اجلنــوب، تزيــد املشــاريع عــدد البلــدان    

  .املستفيدة ومتكن من حتقيق التنمية الوطنية واإلقليمية ودون اإلقليمية والشراكات األقاليمية

ــرادات اإلحصــائية،         - ١٨ ــن حســاا، حســاب اإلي ــل م ــدم شــعبة اإلحصــاءات، بتموي وتق
ــة وتوافرهــا ونشــرها      ــة الرمسي ــة لتحســني جــودة إحصــاءاا التجاري املســاعدة إىل البلــدان النامي

أجــل إدراجهــا يف قواعــد بيانــات الشــعبة، مثــل قاعــدة بيانــات األمــم املتحــدة إلحصــاءات  مــن
جتارة السلع األساسية وقاعدة بيانات األمم املتحـدة لتجـارة اخلـدمات. وجيـري بانتظـام تنظـيم       

ل تدريبية إقليميـة ومـنح زمـاالت يف جمـاالت إحصـاءات التجـارة الدوليـة للبضـائع         حلقات عم
، نظمـت  ٢٠١٦-٢٠١٥وإحصاءات التجارة يف اخلدمات وإحصـاءات السـياحة. ويف الفتـرة    

) وعمــان  ٢٠١٥شــعبة اإلحصــاءات حلقــات عمــل يف كــل مــن الســلفادور (شــباط/فرباير        
  ).٢٠١٦مرب ) وتركمانستان (أيلول/سبت٢٠١٥(شباط/فرباير 
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  املشاريع املمولة من حساب التنمية  -باء   
، واصـــلت شـــعبة اإلحصـــاءات تنفيـــذ مشـــروعني ممـــولني  ٢٠١٦-٢٠١٥يف الفتـــرة   - ١٩
حساب التنمية. وشهدت هـذه الفتـرة أيضـا إجنـاز مشـروعني آخـرين بنجـاح وبـدأ العمـل           من

  بربنامج اإلحصاءات والبيانات.

، أُجنـز املشـروع الـذي اسـتغرق أربـع سـنوات بشـأن        ٢٠١٥ويف كانون األول/ديسمرب   - ٢٠
تعزيز قدرات البلدان النامية على إدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة لتحسـني وضـع السياسـات     ”

املائـة. وكانـت    يف ٨٩,٣، وبلـغ معـدل التنفيـذ نسـبة     “على الصعد الـوطين واإلقليمـي والـدويل   
ايل: (أ) تعزيـز قـدرات املؤسسـات الوطنيـة لتحسـني      اإلجنازات املتوقعة الرئيسـية للمشـروع كالتـ   

(ب) وحتســــني وصــــول جمموعــــة واســــعة  تــــوافر البيانــــات واملعلومــــات اجلغرافيــــة املكانيــــة؛  
املسـتخدمني وصـانعي السياسـات إىل اهلياكـل األساسـية للبيانـات اجلغرافيـة املكانيـة الوطنيـة           من

ركة وإدمــاج املعلومــات اإلحصــائية  واإلقليميــة والعامليــة، وذلــك مــن خــالل وضــع معــايري مشــت  
ــت          ــيت حتقق ــة، ال ــازات املتوقع ــذه اإلجن ــن ه ــتج ع ــن احملتمــل جــدا أن ين ــة. وم ــة املكاني واجلغرافي
بالكامل، آثار إجيابية يف البلدان الناميـة يف املسـتقبل املنظـور. وقـد كـان للمشـروع دور أساسـي        

ــات      ــة إلدارة املعلوم ــة إقليمي ــات حكومي ــز آلي ــى الصــعيد    يف إنشــاء وتعزي ــة عل ــة املكاني اجلغرافي
  .العاملي، ويف التنسيق والتعاون فيما بني اآلليات الوطنية واإلقليمية والعاملية

دعــم البلــدان الناميــة يف قيــاس التقــدم احملــرز صــوب حتقيــق اقتصــاد   ”وكــان مشــروع   - ٢١
ياسـات  ميثل حماولة للتخفيف من حدة التحـديات الرئيسـية الـيت يواجههـا واضـعو الس      “أخضر

يف معظم البلدان النامية فيما يتعلق باختاذ قرارات مستنرية. وكان للمشـروع هـدف ذو شـقني    
يتمثــل يف وضــع قائمــة مؤشــرات لقيــاس التقــدم احملــرز صــوب حتقيــق اقتصــاد أخضــر للبلــدان    
النامية، استناداً إىل العمل اجلاري على الصعيد العاملي، ويف تعزيـز القـدرات اإلحصـائية لبلـدان     

ــق عليهــا بشــأن االقتصــاد        ن ــات عــن املؤشــرات املتف ــاج بيان ــن أجــل إنت ــارة م ــة خمت ــة جتريبي امي
األخضــر. وقــد نفــذ هــذا املشــروع يف مثــاين بلــدان جتريبيــة يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر   
الكارييب (إكوادور وبريو وشيلي وكولومبيا) ومنطقة آسيا واحمليط اهلـادئ (بوتـان وفييـت نـام     

ــ ــرارات       وماليزي ــز الق ــة يف ضــوء تركي ــة البالغ ــت واألمهي ــد اتســم حبســن التوقي ــا)، وق ا ومنغولي
احلكومية الدولية على مؤشرات أهداف التنميـة املسـتدامة. فاملشـروع مل حيقـق أهدافـه بنجـاح       
ــوم        ــذي تق ــق العمــل ال ــادرات، ال ســيما عــن طري ــل أدى أيضــاً إىل اختــاذ عــدة مب فحســب، ب

ة الوطنيــة بشــأن مؤشــرات االقتصــاد األخضــر. وأُجنــز املشــروع  خمتلــف املكاتــب اإلحصــائي بــه
يف املائـة، وهـذا أعلـى معـدل      ٩٩,٤حمققاً معدل تنفيذ بلغـت نسـبته    ٢٠١٦حزيران/يونيه  يف

  حيققه أي مشروع من املشاريع اليت قامت ا شعبة اإلحصاءات بتمويل من حساب التنمية.
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األعضـاء يف تطـوير وتعزيـز اإلحصـاءات      دعم الدول”وتواصل الشعبة تنفيذ مشروع   - ٢٢
. ويعتـري  “البيئية واحملاسبة البيئية االقتصادية املتكاملة من أجل حتسني رصـد التنميـة املسـتدامة   

الضعف عملية رصد وقياس التقدم احملرز حنو حتقيق االستدامة البيئية بسبب عـدم كفايـة إنتـاج    
ات البيئيـة االقتصـادية. ولـذلك، فـإن املشـروع      اإلحصاءات البيئية، واملؤشرات البيئية، واحلساب

يهدف إىل ختطي احلـواجز التقنيـة واملؤسسـية الـيت تعتـرض إعـداد إحصـاءات بيئيـة وحسـابات          
بيئيــة اقتصــادية تصــدر بانتظــام علــى الصــعيد الــوطين. ويقــوم هيكــل املشــروع علــى وحــدتني    

املنطقــة دون اإلقليميــة  منـوذجيتني. الوحــدة النموذجيــة ألــف، وتشــارك فيهــا مخســة بلــدان مــن 
ــا)،      ــا املتحــدة، وروانــدا، وكيني ــة ترتاني ــا (أوغنــدا، وبورونــدي، وجهوري جلماعــة شــرق أفريقي
دف إىل تعزيز القدرات الوطنية يف جمال إنتـاج اإلحصـاءات البيئيـة، وستسـتند تلـك الوحـدة       

جيـة بـاء، فتهـدف    وأدواته. أما الوحـدة النموذ  ٢٠١٣إىل إطار تطوير اإلحصاءات البيئية لعام 
ــام         ــة االقتصــادية لع ــام احملاســبة البيئي ــذ حســابات نظ ــأثري إجيــايب يف تنفي  ٢٠١٢إىل إحــداث ت

ــا       يف ــا، وماليزي ــا يف أفريقي ــدا وكيني ــتني، وهــي أوغن ــدان تقــع يف منطقــتني دون إقليمي أربعــة بل
بفضـل إيفـاد    ٢٠١٦وفييت نام يف آسيا. وقد تسارعت خطوات تنفيـذ املشـروع خـالل عـام     

ــة      سلســلة مــن بعثــات التقيــيم إىل البلــدان املشــاركة يف املشــروع وإجــراء حلقــات عمــل وطني
  .٢٠١٧وإقليمية فيها. ومن املتوقع أن ينجز املشروع بنجاح بنهاية عام 

وتقوم شعبة اإلحصاءات بـدعم البلـدان الناميـة يف تنفيـذ خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام           - ٢٣
قدرات اإلحصائية الوطنية على القياس والرصـد والتقيـيم   تعزيز ال”من خالل مشروع  ٢٠٣٠

. “٢٠١٥واإلبــالغ عــن التقــدم احملــرز يف حتقيــق أهــداف وغايــات التنميــة املســتدامة ملــا بعــد    
، ٢٠١٧إىل ايـة عـام    ٢٠١٤وسينفذ املشروع خالل فترة ثالث سنوات متتد مـن ايـة عـام    

ــة   ــدا    وســيقدم املســاعدة إىل املكاتــب اإلحصــائية الوطني ــا وأوغن ــة (إثيوبي ــدان جتريبي يف ســتة بل
ورواندا والفلبني وفييت نام وكمبوديا) يف منطقـتني (أفريقيـا وآسـيا واحملـيط اهلـادئ). وجيـري       
تنفيــذ هــذا املشــروع مــن خــالل جمموعــة مــن األنشــطة، تشــمل الدراســات املكتبيــة للقــدرات   

األهــداف والغايــات، وعقــد   اإلحصــائية احلاليــة للبلــدان يف جمــال الرصــد واإلبــالغ عــن تلــك   
حلقات العمل وإيفاد بعثات املساعدة التقنية إىل البلدان لتيسـري زيـادة الـوعي بشـأن متطلبـات      
اإلطار املقتـرح احلـايل للرصـد واإلبـالغ عـن أهـداف التنميـة املسـتدامة، ومناقشـة األولويـات،           

خطـط التنفيـذ للرصـد    وتقييم القـدرات والثغـرات علـى الصـعيد الـوطين، واملسـاعدة يف إنشـاء        
واإلبالغ، وبناء القـدرات علـى تنفيـذها. وسـيتم تقاسـم النتـائج الـيت حققتـها بلـدان املشـروع           
الستة على الصعيد اإلقليمي، مبا يتيح للبلدان األخرى االستفادة مـن هـذه اخلـربات ومتابعتـها.     

ــامج وباإلضــافة إىل ذلــك، مــن املتوقــع أن يشــكل هــذا املشــروع وســيلة انتقــال إىل ت    نفيــذ برن
  اإلحصاءات والبيانات األكرب واألمشل نطاقاً.
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  برنامج اإلحصاءات والبيانات    

تعمل شعبة اإلحصاءات على تنفيـذ برنـامج اإلحصـاءات والبيانـات يف إطـار الشـرحية         - ٢٤
العاشرة حلساب التنمية، وذلك بالتعـاون مـع الكيانـات املنفـذة األخـرى التابعـة لألمانـة العامـة         
لألمم املتحدة. وقد وضع الربنامج استجابة لدعوة األمني العام اليت وجههـا إىل منظومـة األمـم    

لكي تساهم بفعالية يف تنفيذ خطـة التنميـة    “مهيأة لتحقيق الغرض املنشود”أن تكون املتحدة 
. كما طلب األمـني العـام مـن منظومـة األمـم املتحـدة أن حتقـق أهـدافها         ٢٠٣٠املستدامة لعام 

بصورة خمتلفة، وأن تركز على إرساء ثقافة التعاون واملساءلة اجلماعية خبصوص حتقيـق النتـائج   
املرجــو علــى املســتوى القطــري باالســتناد إىل االســتراتيجيات واألولويــات        وإحــداث األثــر 

مـن أهـداف التنميـة     ١٧الوطنية. ويستجيب الربنـامج صـراحة إىل غـايتني حمـددتني يف اهلـدف      
ــة املســتدامة)      ــة مــن أجــل التنمي ، )٦(املســتدامة (تعزيــز وســائل التنفيــذ وتنشــيط الشــراكة العاملي

  .“البيانات والرصد واملساءلة”مباشرة حتت العنوان الفرعي 

، مسـتفيدا  )٧(وميثل الربنامج جا جديدا ومبتكرا، تشارك فيه الكيانات املنفذة العشرة  - ٢٥
مما لـدى كـل منـها مـن خـربات تقنيـة ومزايـا نسـبية، بغيـة متكينـها مـن حتقيـق هـدفها املشـترك               

ة على مواجهة التحديات الـيت تطرحهـا خطـة التنميـة اجلديـدة      املتمثل يف مساعدة البلدان النامي
يف جمــال البيانــات. ويف حــني أن حســاب التنميــة ميــول يف املعتــاد ثالثــة إىل أربعــة مشــاريع          

دوالر  ١ ٠٠٠ ٠٠٠ - ٥٠٠ ٠٠٠إحصــــائية يف إطــــار كــــل شــــرحية مببلــــغ يتــــراوح بــــني 
أكرب مشـروع ممـول    “ماليني دوالر ١٠الربنامج البالغة ميزانيته ”مشروع، مما جيعل هذا  لكل

من حساب التنمية تقره الدول األعضـاء. وقـد صـيغ هـذا الربنـامج علـى حنـو موحـد ومنسـق،          
عوضـاً عـن جمموعـة مـن املشــاريع واملقترحـات كـل علـى حــدة، وسـيوفر منـرباً حمكـم التنظــيم           

ومــن املــرجح لــدعم البلــدان الناميــة يف التصــدي للتحــديات املتصــلة باإلحصــاءات والبيانــات،  
حيقق أثراً أكرب بكـثري ونتـائج أكثـر اسـتدامة بكـثري، ال سـيما أن اإلجنـازات ميكـن تكرارهـا           أن
  مجيع املناطق.  يف

__________ 

 .١٩-١٧و  ١٨-١٧الغايتان   )٦(  

شعبة اإلحصاءات بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية، ومؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة والتنميـة، وبرنـامج        )٧(  
األمـم  األمم املتحـدة للبيئـة، وبرنـامج األمـم املتحـدة للمسـتوطنات البشـرية (موئـل األمـم املتحـدة)، ومكتـب            

ــة        ــا، واللجن ــة االقتصــادية ألوروب ــا، واللجن ــة االقتصــادية ألفريقي ــة، واللجن املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرمي
االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ،     

 .واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
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ومــن الناحيــة املوضــوعية، يركــز الربنــامج علــى معاجلــة الترتيبــات املؤسســية املطلوبــة      - ٢٦
يـاس ورصـد أهـداف    البلدان، وبشكل خاص على إنشـاء أو تعزيـز نظـم إحصـائية وطنيـة لق      يف

التنميــة املســتدامة، وعلــى املســاعدة الالزمــة لتكييــف اســتراتيجيات وطنيــة لتطــوير إحصــاءات  
خطـط مماثلــة. وسـريكز الربنــامج ثانيـا علــى ســد ثغـرات حمــددة يف البيانـات املتعلقــة برصــد       أو

لـدور  أهداف التنمية املستدامة الـيت سـتتطلب تطـويرا مفاهيميـا ومنـهجيا، مـع االسـتفادة مـن ا        
ــامج ثالثــا          ــددة. وســريكز الربن ــاالت قطاعيــة ومواضــيعية حم ــذة يف جم ــات املنف ــادي للكيان القي

ــى ــتدامة      علـ ــة املسـ ــداف التنميـ ــرات أهـ ــع مؤشـ ــروين تعـــىن بوضـ ــتعلم اإللكتـ ــة للـ ــاء بوابـ إنشـ
واستخدامها، وستوفر البوابة كرتا كبريا من املواد واملعارف املتاحـة يف منظومـة األمـم املتحـدة     

  ألدوات اإلحصائية ومنهجيات القياس.بشأن ا

ويقوم هذا الربنامج على أربعة أركان متمايزة: وسائل التنفيـذ، واإلحصـاءات البيئيـة،      - ٢٧
ــة،       ــة، واإلحصــاءات االقتصــادية. ويف جمــال اإلحصــاءات االجتماعي واإلحصــاءات االجتماعي

ءات االجتماعيــة، حيــدد الربنــامج أربعــة عناصــر فرعيــة تركــز علــى جوانــب متمــايزة لإلحصــا   
وهـــــــي: (أ) اإلحصـــــــاءات الســـــــكانية والدميغرافيـــــــة؛ (ب) واإلحصـــــــاءات اجلنســـــــانية؛ 

واإلحصاءات املتعلقة بالفقر وعدم املساواة؛ (هـ) واإلحصاءات املتعلقـة بـاتمع السـلمي     (ج)
والشامل للجميع (إحصـاءات اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة). وتعكـس تركيبـة األركـان والعناصـر         

رعية إقرارا بأن الكيانات حتتاج إىل معاجلة مسائل قطاعية حمددة وإىل العمل على حنـو وثيـق   الف
مع منتجي البيانات ومستخدميها يف إطار تلك ااالت القطاعيـة. ويعـني لكـل ركـن وعنصـر      
فرعـــي كيـــان رائـــد وكيـــان مشـــارك يف الريـــادة، يكونـــان مســـؤولني عـــن قيـــادة املناقشـــات   

مجيـع الكيانـات وكفالـة تنفيـذ أنشـطة تلـك األركـان والعناصـر يف موعـدها          االستراتيجية بـني  
املقرر. وستعمل الكيانات الرائدة أيضاً على تذليل صـعوبات التنفيـذ والبـت يف التغـيريات الـيت      

  ينبغي إدخاهلا على خطة العمل لتستجيب للمسائل غري املتوقعة والتحديات الناشئة.

فعالية واالستفادة من املهارات واخلربات الفريـدة للكيانـات   ومن أجل تنفيذ الربنامج ب  - ٢٨
املنفذة العشـرة، سـوف تـؤدي الكيانـات العامليـة دوراً رياديـاً يف تعزيـز املعـايري القائمـة ووضـع           
معايري ومنهجيات إحصائية جديدة يف جماالت قطاعية حمددة. ويف مناطق حمـددة حيـث يكـون    

ــزة نســبية أو مصــل   ــة مي ــادي     للجــان اإلقليمي ــدور الري ــوىل هــذه اللجــان ال ــة، ســوف تت حة قوي
ــة اخلمــس           يف ــى اللجــان اإلقليمي ــالزم عل ــن ال ــيكون م ــات. وس ــدة للبيان ــول جدي ــوير حق تط
تتــوىل، يف معظــم احلــاالت، املســؤولية األساســية عــن نشــر املنــهجيات واملعــايري اإلحصــائية   أن

لقـــات دراســـية وطنيـــة اجلديـــدة يف البلـــدان يف منطقتـــها مـــن خـــالل تنظـــيم حلقـــات عمل/ح
ــا املهــارات واملعــارف ذات الصــلة. وســتعمل أيضــاً       ودون ــة لتنقــل مــن خالهل ــة وإقليمي إقليمي
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الصـــعيد الـــوطين علـــى تشـــجيع تعزيـــز البيئـــة املؤسســـية اإلحصـــائية، وعمليـــات إنتـــاج   علـــى
اإلحصاءات، واستكشاف إمكانية استخدام التكنولوجيا املبتكرة ومصادر البيانـات الضـخمة.   

يســهم أعضــاء الكيانــات العامليــة بوصــفهم خرباء/أشخاصــا ذوي خــربة يف هــذه املبــادرات، وس
حسب االقتضاء. وباستخدام اآلليات املوجودة اليت تعمل األوساط اإلحصائية فيها، ستسـاعد  

  كل جلنة إقليمية على تقاسم املعارف يف مجيع أحناء منطقتها.

بالفعل تنفيذ األنشطة اليت تـدخل يف املرحلـة    وسينفذ الربنامج على مرحلتني. وقد بدأ  - ٢٩
ــبتمرب    ــن أيلول/سـ ــرة مـ ــي الفتـ ــمرب  ٢٠١٦األوىل، الـــيت تغطـ ــانون األول/ديسـ . ٢٠١٧إىل كـ

وينصب التركيز يف هذه املرحلة باخلصوص على التوعية بشأن إطار مؤشـرات أهـداف التنميـة    
نتـاج؛ وإجـراء حتليـل للثغـرات     املستدامة؛ وتعزيز الترتيبات املؤسسية، مبـا يف ذلـك عمليـات اإل   

، فتركـز أكثـر علـى تطـوير     ٢٠١٩-٢٠١٨بلدان خمتارة. أما املرحلة الثانيـة، خـالل الفتـرة     يف
  املنهجيات املتعلقة باملؤشرات وتنفيذ برامج بناء القدرات والتدريب وتوسيع نطاقها.

  
  شبكة مؤسسات التدريب اإلحصائي    

الت اإلحصــاءات الرمسيــة واحــداً مــن أنشــطة بنــاء يعــد تــوفري التــدريب يف خمتلــف جمــا  - ٣٠
ــياق         ــائية يف ســ ــدرات اإلحصــ ــاء القــ ــى بنــ ــل علــ ــب هائــ ــة طلــ ــية. ومثــ ــدرات األساســ القــ

، ويتوقع أن يزداد الطلب أكثر علـى التـدريب يف هـذا اـال. وجيـري تقـدمي       ٢٠٣٠ عام خطة
ــة       ــة وإقليمي ــات دراســية دولي ــدي مــن خــالل تنظــيم حلق ــدريب يف شــكله التقلي ــات  الت وحلق

تدريبيـة ميكـن توسـيع نطاقهـا، حسـب تـوافر املـوارد، لتشـمل التـدريب علـى الصـعيدين             عمل
دون اإلقليمي ودون الوطين. ويتم أيضـاً تنظـيم زيـارات دراسـية لفائـدة اإلحصـائيني الـوطنيني        
ــال         ــات الدراســية إىل نشــر األعم ــة واحللق ــدورات التدريبي ــة. وــدف معظــم ال بصــورة دوري

جلديدة أو احملدثة اليت اضطلعت ا اللجنة اإلحصائية. وملـا كـان هـذا يـثري تسـاؤالت      املعيارية ا
بشــأن مــدى امتــداد واســتدامة آليــة اإلجنــاز تلــك، لــذا فــإن شــعبة اإلحصــاءات قامــت مببــادرة   
ــت اخلطــوة األوىل        ــدريب اإلحصــائي. وكان ــاملي بشــأن الت ــى الصــعيد الع ــدة للتنســيق عل جدي

ناسـبة جانبيـة كجـزء مـن الـدورة السـابعة واألربعـني للجنـة اإلحصـائية          هذا االجتاه تنظـيم م  يف
  .)٨(٢٠١٦آذار/مارس   يف

ــدريب        - ٣١ ــوفر التـ ــيت تـ ــة الـ ــة والوطنيـ ــة واإلقليميـ ــات الدوليـ ــن املؤسسـ ــدد مـ ــاك عـ وهنـ
اإلحصـاءات الرمسيـة. ومـن شـأن اجلمـع بينـها يف شـبكة ملؤسسـات التـدريب اإلحصـائي            على
ييسر تبادل املناهج واملواد الدراسية وأفضل املمارسات يف جمال التدريب. وسـتتيح الشـبكة    أن

__________ 

 ./http://unstats.un.org/unsd/statcom/47th-session/side-eventsانظر   )٨(  
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أيضــاً زيــادة التــواؤم بــني الــدورات الدراســية اإلحصــائية وامتثاهلــا للمعــايري اإلحصــائية الدوليــة  
املعتمدة. وسيتم وضع غالبية مواد التدريب يف شكل مواد للـتعلم اإللكتـروين وهـذا سـيجعلها     

متناول عدد أكرب من املتدربني وأقـل تكلفـة. عـالوة علـى ذلـك، فـإن تقـدمي التـدريب ـذا           يف
الشكل سيزداد حتسنا وانتظامـا وفعاليـة مـن حيـث مـدى انتشـاره، مقارنـة بتـوفريه مـن خـالل           
حلقات عمل خمصصة تنظم دورياً، وسيساعد على بنـاء قـدرات مسـتدامة بشـأن اإلحصـاءات      

العــامل. وســتعطى األولويــة لوضــع دورات دراســية متخصصــة ودورات الرمسيــة يف مجيــع أحنــاء 
وإطـار املؤشـرات العامليـة. وسـيكون التعـاون والشـراكة        ٢٠٣٠تدريبية تركز على خطـة عـام   

مع معهد األمم املتحدة للتدريب والبحث (اليونيتار) يف إطـار هـذه املبـادرة أمـراً بـالغ األمهيـة،       
ملعهــد الطويلــة يف مضــمار تــوفري التــدريب وبنــاء القــدرات.   بــالنظر إىل االعتــراف خبــربة هــذا ا 

وسيدعى باقي شركاء األمم املتحدة والشركاء الدوليني إىل املشاركة تـدرجيياً مـن أجـل تعزيـز     
نطاق ومضمون األنشطة التدريبية يف مراكز التدريب. ويف إطار تنفيذها لربنامج اإلحصـاءات  

ملؤسســات التــدريب القائمــة، وهــي تعمــل اآلن   والبيانــات، أجــرت شــعبة اإلحصــاءات جــرداً 
إنشــاء بوابــة للــتعلم اإللكتــروين. وســتقوم الشــعبة بــإطالع اللجنــة اإلحصــائية علــى آخــر   علــى

  يستجد يف هذا اخلصوص خالل دوراا املقبلة.  ما
  

  املشاريع املمولة من جهات ماحنة  -جيم   
ذ مخسـة مشـاريع متعـددة    ، واصلت شعبة اإلحصاءات تنفيـ ٢٠١٦-٢٠١٥يف الفترة   - ٣٢

  السنوات لبناء القدرات وأربعة اتفاقات للمنح.

ومتــول حكومــة الصــني اثــنني مــن املشــاريع املتعــددة الســنوات يف جمــال بنــاء القــدرات    - ٣٣
اإلحصائية وإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية. ومن أجل تنفيذمها، تتعاون شـعبة اإلحصـاءات   

ــع املكتـــب اإلحصـــ   ــرائط   بشـــكل وثيـــق مـ ــة للمســـح ورســـم اخلـ ائي الـــوطين واإلدارة الوطنيـ
ــاً إىل نظـــم اإلحصـــاءات         ــوفر املشـــروعان دعمـــاً قويـ ــات اجلغرافيـــة يف الصـــني. ويـ واملعلومـ
واملعلومات اجلغرافية املكانية الوطنية يف البلدان النامية، ويعززان مـن قـدراا يف هـذين اـالني     

روع السنوات اخلمس األول املتعلق بتعزيز القـدرات  املوضوعيني. وقد أدى اإلجناز الناجح ملش
اإلحصائية يف الصـني وبلـدان ناميـة أخـرى يف آسـيا، ال سـيما يف جمـال اإلحصـاءات األساسـية          

لفتـرة   ٢٠١٥، إىل السماح ببـدء املرحلـة الثانيـة مـن املشـروع يف عـام       ٢٠١٤حبلول اية عام 
  .إضافية مدا مخس سنوات

ــعبة اإلح  - ٣٤ ــلت شـ ــاواة    وواصـ ــة باملسـ ــات املتعلقـ ــة والبيانـ ــادرة األدلـ ــذ مبـ ــاءات تنفيـ صـ
اجلنسني، اليت تضطلع ا باالشتراك مع هيئة األمم املتحدة للمساواة بـني اجلنسـني ومتكـني     بني

املرأة (هيئة األمم املتحدة للمرأة). واهلـدف الرئيسـي هلـذه املبـادرة هـو وضـع مبـادئ توجيهيـة         
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ول ومباشرة األعمال احلـرة علـى مسـتوى األفـراد مـن منظـور       منهجية بشأن قياس ملكية األص
، ٢٠١٦و  ٢٠١٥جنساين. ومن أجـل اختبـار وتنقـيح مشـروع املبـادئ التوجيهيـة يف عـامي        

مبشروع رائد جلمع البيانات عن ملكيـة   )٩(قامت املكاتب اإلحصائية الوطنية يف البلدان السبعة
فـراد. وأتاحـت هـذه الدراسـات التجريبيــة     األصـول ومباشـرة األعمـال احلـرة علـى مسـتوى األ      

ــاواة      ــة باملسـ ــات املتعلقـ ــة والبيانـ ــادرة األدلـ ــة مبـ ــية ملنهجيـ ــار اجلوانـــب الرئيسـ ــة الختبـ الفرصـ
اجلنســني، مبــا يف ذلــك تصــميم االســتبيانات، وبروتوكــوالت اختيــار ايــبني، واملؤشــرات  بــني

ــاملنظور اجلنســاين وقا      ــدة ب ــا لصــياغة سياســات مسترش  ــب    املوصــى ــة. وطُل ــى األدل ــة عل ئم
اللجنــة اإلحصــائية التعليــق علــى مشــروع املبــادئ التوجيهيــة املنهجيــة إلنتــاج اإلحصــاءات  إىل

  .)١٠(املتعلقة مبلكية األصول من منظور جنساين

تعزيـز إحصـاءات اإلعاقـة    ”، بدأت شعبة اإلحصاءات تنفيذ مشروع ٢٠١٥ويف عام   - ٣٥
ــد    ــا بع ــة مل ــة والتجــارة األســترالية.   ب “٢٠١٥يف عهــد خطــة التنمي ــل مــن وزارة اخلارجي تموي

ويهدف املشروع إىل (أ) وضع مبادئ توجيهية دولية لقياس اإلعاقة، آخـذا يف اعتبـاره أدوات   
القياس احلالية واملمارسات الوطنية الرشـيدة والتجـارب القطريـة؛ (ب) وتعزيـز قـدرات الـنظم       

ونوعية عـن اإلعاقـة، اسـتنادا إىل املبـادئ      اإلحصائية الوطنية على مجع وإنتاج إحصاءات مهمة
، مت تنظيم سلسلة مـن االجتماعـات اإلقليميـة بشـأن قيـاس      ٢٠١٦التوجيهية الدولية. ويف عام 

والربنــامج  ٢٠٣٠اإلعاقــة واإلحصــاءات ذات الصــلة ــا لــدعم خطــة التنميــة املســتدامة لعــام   
الجتماعــات فرصــة ملناقشــة . وأتاحــت هــذه ا٢٠٢٠العــاملي لتعــداد الســكان واملســاكن لعــام  

استراتيجيات جتميع البيانات عن اإلعاقة لرصد أهداف التنميـة املسـتدامة، ومكّنـت مـن تبـادل      
  اخلربات الوطنية وعززت التعاون داخل األقاليم.

ــة عــام   - ٣٦ ــق باحملاســبة    ٢٠١٦ويف اي ، أكملــت شــعبة اإلحصــاءات إجنــاز مشــروع يتعل
االقتصـادية، باالشـتراك مـع برنـامج      -التجريبية للنظم اإليكولوجية وفقا لنظام احملاسـبة البيئيـة   

األمم املتحدة للبيئة وأمانـة اتفاقيـة التنـوع البيولـوجي. وقـدم املشـروع املسـاعدة لسـبعة بلـدان          
تطبيـــق املبـــادرة وهـــي بوتـــان، وشـــيلي، وإندونيســـيا، وموريشـــيوس، واملكســـيك،  رائـــدة يف 

االقتصـادية وإحـراز تقـدم     -وجنوب أفريقيا وفييت نام، من أجل اختبار نظام احملاسـبة البيئيـة   
يف تنفيـــذ احملاســـبة التجريبيـــة للـــنظم اإليكولوجيـــة وفقـــا هلـــذا النظـــام. ومشلـــت أهـــم نـــواتج    

العاملية الراميـة إىل النـهوض باحملاسـبة التجريبيـة للـنظم اإليكولوجيـة        املشروع االستراتيجية هذا
االقتصادية، واستراتيجية االتصـاالت املتقدمـة واملبـادئ التوجيهيـة      - ةيوفقا لنظام احملاسبة البيئ

__________ 

 .أوغندا وجنوب أفريقيا وجورجيا والفلبني واملكسيك وملديف ومنغوليا  )٩(  

  )١٠(  E/CN.3/2017/11 (ب). ٣٦، الفرع ثالثا والفقرة 
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واملواد التدريبية التمهيدية بشأن جتميع احلسابات التجريبية للـنظم اإليكولوجيـة يف إطـار نظـام     
  االقتصادية. - البيئية احملاسبة

ــعبة          - ٣٧ ــذها شـ ــيت تنفـ ــررة الـ ــنح املقـ ــات املـ ــب اتفاقـ ــرى مبوجـ ــاريع األخـ ــدف املشـ وـ
ــدويل؛ وتنظــيم املــؤمترات      ــل مــن البنــك ال اإلحصــاءات حتســني اإلحصــاءات اجلنســانية، بتموي
ــة       ــة دعمــا خلطــة التنمي ــة بشــأن خطــة التحــول يف اإلحصــاءات الرمسي ــة ودون اإلقليمي اإلقليمي

ــا ــام   مل ــد ع ــابات      ٢٠١٥بع ــام احلس ــذ واالتصــال ذات الصــلة بنظ ــتراتيجية التنفي ، ووضــع اس
ــة ــات       - البيئي ــة؛ والبيان ــب اإلحصــائي للجماعــات األوروبي ــه املكت االقتصــادية، وكالمهــا ميول

  الضخمة لإلحصاءات الرمسية اليت ميوهلا املكتب األسترايل لإلحصاءات.

مبشــروعني جديــدين ممــولَني   ٢٠١٧صــاءات يف عــام ومــن املزمــع أن تقــوم شــعبة اإلح   - ٣٨
ــنظم   ”اجلهــات املاحنــة. وســيعمل مشــروع   مــن ــيم خــدمات ال ــال الطبيعــي وتقي حماســبة رأس امل

، الـذي متولـه املفوضـية األوروبيـة، علـى إشـراك مخسـة بلـدان (الربازيـل وجنـوب           “اإليكولوجية
 خطـر، وتيسـري حتسـني معـارف     أفريقيا والصني واملكسيك واهلند)، حيـث التنـوع البيولـوجي يف   

رصـد أهـداف التنميــة   ”هـذه البلـدان عــن تقيـيم الـنظم اإليكولوجيــة وخبـدماا. وميثـل مشــروع       
الذي متوله إدارة التنمية الدولية يف اململكة املتحدة استمرارا للمشروع السـابق بشـأن    “املستدامة

املؤشـرات املتعلقـة باألهـداف     مبـا يف ذلـك   ،حتسني مجع وإتاحة ونشر مؤشرات التنمية الوطنية”
 . وسينشــئ هــذا٢٠١٥و  ٢٠٠٩، الــذي امتــد خــالل الفتــرة مــا بــني عــامي  “اإلمنائيــة لأللفيــة

املشروع مبادرة نشر وتبادل املؤشرات والبيانات الوصفية املتعلقة بأهداف التنمية املسـتدامة الـيت   
  .آسيا وأفريقيا  ا منبلد ٢٠تستند إىل نظام تبادل البيانات اإلحصائية والوصفية يف 

ويف سياق املشاريع اليت متوهلا اجلهـات املاحنـة، تعـرب شـعبة اإلحصـاءات عـن امتناـا          - ٣٩
وكــذلك  ،حلكومـات أســتراليا والصــني واململكـة املتحــدة لربيطانيــا العظمـى وأيرلنــدا الشــمالية   
يـة والبنـك   للمنظمات الشـريكة (املفوضـية األوروبيـة واملكتـب اإلحصـائي للجماعـات األوروب      

ــدموه           ــا ق ــرأة وآخــرون) مل ــم املتحــدة للم ــة األم ــة، وهيئ ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــدويل وبرن ال
لرباجمهـا يف جمـال بنـاء القـدرات، وتتطلـع إىل احلصـول علـى دعـم أقـوى منـها وإقامـة             دعم من

  تعاون أقوى معها يف السنوات القادمة.
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منائيــة يف تعزيــز القــدرات الوطنيــة تقيــيم إســهام منظومــة األمــم املتحــدة اإل  - ثالثا   
جمال التحليل اإلحصائي ومجع البيانات من أجل دعم حتقيـق األهـداف     يف

  اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف اإلمنائية املتفق عليها دولياً
ــرة   - ٤٠ ــيم شــامل    ٢٠١٦-٢٠١٤يف الفت ــة لتقي ، خضــعت منظومــة األمــم املتحــدة اإلمنائي

ــات     مســتقل إلســهامها يف ت  ــل اإلحصــائي ومجــع البيان ــة يف جمــال التحلي ــز القــدرات الوطني عزي
أجل دعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريها من األهداف املتفق عليهـا دوليـا. وكـان     من

 )١١(٦٨/٢٢٩هـذا التقيــيم أحــد التقيــيمني التجــريبيني املنفــذين اســتجابة لقــرار اجلمعيــة العامــة  
  .)١٢(سياق االستعراض الشامل للسياسات الذي جيري كل أربع سنوات  ويف

وكــان الغــرض األساســي مــن التقيــيم هــو مســاعدة منظومــة األمــم املتحــدة علــى تقــدمي    - ٤١
ــة مــن أجــل حتق      ــة القــدرات اإلحصــائية الوطني ــوى يف جمــال تنمي ــة  دعــم أق ــق األهــداف اإلمنائي ي

الوطنية، مبا يف ذلك أهداف التنمية املستدامة. وكـان التقيـيم يرمـي إىل حتقيـق األهـداف التاليـة:       
منظومـة   (أ) وصف أمهية القدرات اإلحصائية الوطنية ووصف تطور حالتـها؛ (ب) وحتليـل دور  

ــم املتحــدة وموقفهــا االســتراتيجي يف دعــم القــدرات اإلحصــائية الوطنيــ     ســياق اجلهــد   ة يفاألم
الدويل األوسع نطاقاً؛ (ج) وتقيـيم الـدعم الـذي تقدمـه منظومـة األمـم املتحـدة، قـدر اإلمكـان،          

هـــذا الـــدعم إىل هـــذه القـــدرات،  لتنميـــة القـــدرات اإلحصـــائية الوطنيـــة والقيمـــة الـــيت أضـــافها
اذ إجـراءات  جانب العوامل اليت ميكن أن تفسـر هـذا الـدور وهـذا األداء؛ (د) والتوصـية باختـ       إىل

استراتيجية من أجل تعزيز إسـهام منظومـة األمـم املتحـدة يف تنميـة القـدرات اإلحصـائية الوطنيـة         
  .يف املستقبل عن طريق إدخال تعديالت على دور املنظومة وموقفها والنهج اليت تعتمدها

ومشل التقيـيم، الـذي كـان مثـرة مشـاركة واسـعة ألصـحاب املصـلحة، مجيـع كيانـات             - ٤٢
، ٢٠٠٠مــم املتحــدة املشــاركة يف تنميــة القــدرات اإلحصــائية الوطنيــة، ابتــداًء مــن عــام         األ
التركيز على السنوات اخلمـس األخـرية. وتـوىل إجـراء هـذا التقيـيم فريـق التقيـيم اإلداري،          مع

مبســاعدة فريــق استشــاري خمصــص (الفريــق املرجعــي ألصــحاب املصــلحة الرئيســيني) وفريــق    
دراسـة   ١٦ني. وتستند االستنتاجات والتوصيات املستقاة من التقييم إىل اخلرباء االستشاري من

ــة ( ــة و   ٦قطري ــارات قطري ــة)، و  ١٠زي ــة قطري استعراضــا لتقييمــات   ٢٣ استعراضــات مكتبي
تقييمـــات  ٦ تقييمـــا أجراهــا إطـــار عمـــل األمــم املتحـــدة للمســاعدة اإلمنائيـــة و    ١٧قطريــة ( 

__________ 

يم التجـرييب الثـاين تقييمـا يسـتعرض نوعيـة عمليـات تقيـيم إطـار عمـل األمـم املتحـدة للمسـاعدة             يقتضي التقيـ   )١١(  
 .وتوليف هذه التقييمات ٢٠١٤و  ٢٠١٠اإلمنائية الصادرة بني عامي 

 .٦٧/٢٢٦انظر أيضا قرار اجلمعية العامة   )١٢(  
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تقييمـــات أجرـــا األمـــم املتحـــدة  ٨وإقليميـــة (استعراضـــا لتقييمـــات عامليـــة  ١٢أخـــرى)، و 
مقابلــة مــع منظمــات رئيســية   ٢٧تقييمــات أجرــا جهــات مــن غــري األمــم املتحــدة) و     ٤ و

  منظمات شريكة). ٨من منظمات األمم املتحدة و  ١٩صاحبة مصلحة (

قـدرات  وخلص التقييم إىل أن منظومة األمم املتحدة قدمت إسهاماً إجيابيـاً يف تعزيـز ال    - ٤٣
الوطنيــة فيمــا يتعلــق بإنتــاج اإلحصــاءات، ولكــن مــا زالــت هنــاك حتــديات تواجــه االضــطالع  
باملهمة الصعبة املتمثلة يف دعم اسـتخدام اإلحصـاءات اسـتخداماً أفضـل. ويلـزم تعزيـز املوقـف        
االســتراتيجي ملنظومــة األمــم املتحــدة علــى الصــعد العــاملي واإلقليمــي والــوطين. ويلــزم، علــى    

يد الــوطين، زيــادة التنســيق واالتســاق والتكامــل مــن أجــل تعزيــز إســهام منظومــة األمــم   الصــع
املتحدة. وأوصى التقييم بأن يصبح دعم تنمية القدرات اإلحصائية الوطنيـة أولويـةً اسـتراتيجيةً    
رئيسيةً بالنسبة إىل منظومة األمم املتحدة، وأن يكون اهلدف الرئيسـي هلـذا العمـل هـو حتسـني      

اإلحصــاءات لــدعم حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة الوطنيــة، مبــا يف ذلــك أهــداف التنميــة   اســتخدام 
املستدامة. وعموما، أتاح هذا التقييم أساساً جيداً للمساعدة على تشكيل إطـار احلـوار املتعلـق    
بالــدور املســتمر ملنظومــة األمــم املتحــدة يف دعــم جهــود البلــدان والتغــيريات الالزمــة لتحســني   

ية يف عامل متنوع وسريع التحول يشتمل على جهات فاعلـة متعـددة تسـعى مجيعـاً     قيمتها النسب
  إىل حتسني النتائج اإلمنائية.

. وجـدير بالـذكر   )١٣(وفيما يلي االستنتاجات والتوصيات الرئيسـية الـواردة يف التقيـيم     - ٤٤
إىل أن اللجنـة  ) تشري صراحة ٨٣للتقييم (انظر الفقرة  ٤التفاصيل الواردة يف إطار التوصية  أن

ــار اخلــرباء       ــع كب ــيت تضــم مجي ــة لألمــم املتحــدة ال ــة الدولي ــة احلكومي اإلحصــائية، بوصــفها اهليئ
اإلحصائيني الوطنيني، ينبغي أن تؤدي دورا رائـدا، جنبـا إىل جنـب مـع املنظمـات ذات الصـلة       
خــارج منظومــة األمــم املتحــدة، يف وضــع إطــار اســتراتيجي للســنوات اخلمــس القادمــة بشــأن   

لدعم املتكامل الذي تقدمـه منظومـة األمـم املتحـدة لتنميـة القـدرات اإلحصـائية الوطنيـة علـى          ا
  الصعد العاملي واإلقليمي والقطري.

: قدمت كيانات منظومة األمم املتحدة علـى الصـعد العـاملي واإلقليمـي والقُطـري      ١االستنتاج 
ــهامات هامــة يف تطــوير القــدرات الوطنيــة املتعلقــة بإعــدا       د اإلحصــاءات. والعمــل الــذي   إس

اضطلعت به منظومة األمم املتحـدة بشـأن وضـع املعـايري اإلحصـائية قـد جـرى تسـليط الضـوء          
عليه باعتباره جماالً هاماً مـن جمـاالت النجـاح. بيـد أنـه توجـد بعـض التحـديات املتعلقـة مبـدى           

ألنشطة ومـدى  جودة هذا اإلسهام يف إعداد اإلحصاءات، وبصورة حمددة فيما يتصل بتنسيق ا
__________ 

) لالطـالع علـى الـنص    JIU/REP/2016/5، اليت تضمن تقرير وحدة التفتـيش املشـتركة (  A/71/431انظر الوثيقة   )١٣(  
 .الكامل للتقييم ومرفقه التقين
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اســتدامة النتــائج ومــدى أمهيــة األنشــطة بالنســبة إىل أولويــات مجيــع اجلهــات الوطنيــة صــاحبة    
ــاء علــى جناحاــا وإىل مواجهــة       ــاج منظومــة األمــم املتحــدة إىل البن املصــلحة. ومــع ذلــك، حتت

نفيـذ  التحديات واحلفاظ على قيادا العاملية يف هذا اـال لكـي يكـون دورهـا فعـاالً يف دعـم ت      
  .٢٠٣٠خطة عام 

: ينبغــي للجمعيــة العامــة، يف ســياق االســتعراض الشــامل للسياســات الــذي جيــري    ١التوصــية 
، أن جتعل تنمية القدرات اإلحصـائية الوطنيـة إحـدى    ٢٠٢٠-٢٠١٧أربع سنوات للفترة  كل

إعـداد  األولويات االستراتيجية الرئيسية لكيانات منظومة األمم املتحدة يف جمال تنـاول مسـائل   
اإلحصــاءات الرمسيــة ونشــرها واســتخدامها، وينبغــي أن تــدعو اجلمعيــة مجيــع الــدول األعضــاء 

  إعادة توجيه املوارد املالية الالزمة من أجل دعم مجيع ااالت الثالثة.  إىل

: علـــى الـــرغم مـــن أن منظومـــة األمـــم املتحـــدة قـــد ســـاعدت الـــدول األعضـــاء ٢االســـتنتاج 
تعلق بإعداد اإلحصـاءات، يلـزم القيـام باملزيـد مـن أجـل تفعيـل شـعار         تعزيز قدراا فيما ي على

اللجنـــة اإلحصـــائية لألمـــم املتحـــدة القائـــل بـــأن البيانـــات األفضـــل تقـــود إىل حيـــاة أفضـــل.    
ــأن اإلحصــاءات هــي مســألة مــن مســائل اإلدارة       ومل تعتــرف منظومــة األمــم املتحــدة دائمــاً ب

ع وتيسـري اسـتخدام اإلحصـاءات مـن أجـل حتقيـق       الرشيدة الوطنية، ومل تفعل ما يكفي لتشـجي 
األهداف اإلمنائيـة الوطنيـة. واالسـتخدام الفعـال لإلحصـاءات مـن جانـب واضـعي السياسـات          
واتمع املدين والقطاع اخلـاص هـو أمـر ال بـد منـه إذا كـان للبلـدان أن حتقّـق أهـداف التنميـة           

ز حنو حتقيق األهداف. وهـذا يتطلـب   املستدامة وأن تذهب إىل أبعد من جمرد رصد التقدم احملر
تقدمي الدعم إىل تنمية القدرات الوطنية على استكشـاف ثـروة البيانـات الـيت كـثرياً مـا تنتجهـا        
النظم اإلحصائية الوطنية، وإجراء حتليل أعمـق، لـيس فقـط لالجتاهـات ولكـن أيضـاً لألسـباب        

  لوطنية.الكامنة وراء العقبات اليت تعترض حتقيق األهداف اإلمنائية ا

: ينبغــي للجمعيــة العامــة، يف ســياق االســتعراض الشــامل للسياســات الــذي جيــري    ٢التوصــية 
ــرة    كــل ــع ســنوات للفت ــام    ٢٠٢٠-٢٠١٧أرب ــة خطــة ع ــد ٢٠٣٠ويف ســياق متابع ، أن تعي

التأكيــد علــى أن اهلــدف الرئيســي للــدعم املقــدم مــن منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل تنميــة    
طنية هو استخدام اإلحصاءات الوطنية لـدعم حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة     القدرات اإلحصائية الو

ــة املســتدامة وأن تطلــب، يف هــذا الصــدد، إىل املنظمــات      ــة، مبــا يف ذلــك أهــداف التنمي الوطني
  التابعة ملنظومة األمم املتحدة أن تبذل مجيع اجلهود لدعم حتقيق هذا اهلدف.

ــام الرؤســاء التنفيــذيني ٣التوصــية  ــة     : ينبغــي قي لكيانــات األمــم املتحــدة الــيت تعمــل علــى تنمي
القــدرات اإلحصــائية الوطنيــة بإنشــاء شــبكة (فريــق عامــل أو فرقــة عمــل) جتمــع بــني إدارات     
السياسات والربامج واإلحصاءات لدى الكيانات املختلفة من أجـل حتديـد كيـف ميكـن تقـدمي      
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الوطنيـة صـاحبة املصـلحة    دعم أفضل لزيادة فعالية استخدام اإلحصـاءات مـن جانـب اجلهـات     
استخداماً حيقق األهداف اإلمنائية الوطنية، وينبغـي أن يضـعوا توجيهـات علـى نطـاق املنظومـة       

  تسترشد ا كيانات منظومة األمم املتحدة بشأن هذه املسألة.

: ال تتمتــع منظومــة األمــم املتحــدة حــىت اآلن بوضــع مناســب ميكّنــها مــن زيــادة    ٣االســتنتاج 
زيادة جودة هذا اإلسهام، يف تنمية القـدرات اإلحصـائية الوطنيـة يف ظـل البيئـة      إسهامها، ومن 

ــة املســتدامة لعــام     ــة اجلديــدة. وتعــرض خطــة التنمي حتــديات وفرصــاً  ٢٠٣٠اإلحصــائية العاملي
ــرغم          ــى ال ــم املتحــدة. وعل ــة األم ــتجابة منظوم ــاءة يف اس ــة والكف ــن الفعالي ــداً م ســتتطلب مزي

ضطلع ا الفريق الرفيع املستوى واليت ميكـن أن تعـزز قيـادة منظومـة     األعمال اجلارية اليت ي من
األمم املتحدة للنظام اإلحصائي العاملي، ال توجد يف الوقت احلاضر خطة شـاملة توضـح أدوار   
الكيانات املختلفة التابعة ملنظومة األمـم املتحـدة الـيت تـدعم جهـود تنميـة القـدرات اإلحصـائية         

سيم العمـل فيمـا بـني هـذه الكيانـات. وباإلضـافة إىل ذلـك، فقـد يكـون          الوطنية، أو توضح تق
مســتوى االســتثمار يف كيانــات األمــم املتحــدة غــري كــاف إذا أُريــد هلــذه الكيانــات أن تقــود     
االســتجابة املتكاملــة مــن جانــب منظومــة األمــم املتحــدة للثــورة البياناتيــة الناشــئة فيمــا يتعلــق    

حىت الوقـت احلاضـر، ظلـت تنميـة القـدرات       ٢٠٠٠فترة من عام بالتنمية املستدامة. وخالل ال
اإلحصائية الوطنيـة أولويـة مـن بـني كـثري مـن أولويـات األمـم املتحـدة الراميـة إىل دعـم حتقيـق             
األهداف اإلمنائية لأللفية، ولكن إذا كان ملنظومة األمـم املتحـدة أن حتقـق النجـاح فيمـا يتعلـق       

عليهــا أن تــويل أمهيــة أكــرب هلــذا اــال مــن جمــاالت عملــها   بأهــداف التنميــة املســتدامة، يــتعني
  تنظر يف استعراض واليات كيانات األمم املتحدة املشاركة الرئيسية.  وأن

: ينبغــي أن تطلــب اجلمعيــة العامــة إىل األمــني العــام، يف ســياق االســتعراض الشــامل    ٤التوصــية 
ــرة      ــع ســنوات للفت ــذي جيــري كــل أرب ــة خطــة  ويف ٢٠٢٠-٢٠١٧للسياســات ال  ســياق متابع

، أن يضع إطاراً اسـتراتيجياً لفتـرة السـنوات اخلمـس القادمـة بشـأن الـدعم املتكامـل         ٢٠٣٠ عام
املقدم من منظومة األمم املتحدة من أجل تنمية القدرات اإلحصائية الوطنية علـى الصـعد العـاملي    

  .على مجيع الصعد الثالثةواإلقليمي والقُطري، حيدد أدوار وجماالت عمل الكيانات املعنية 

: على الصعيد القُطري، ال تقوم دائماً كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة بالتصـرف      ٤االستنتاج 
كنظــام منســق ومتســق ومتكامــل عنــدما تضــطلع بــدعم تنميــة القــدرات اإلحصــائية الوطنيــة.    

ري مـن املبـادرات   وتتلقى البلدان الدعم على حنو متواتر من منظومة األمم املتحدة يف شـكل كـث  
املستقلة، اليت كـثرياً مـا تكـون مدفوعـة جبـداول أعمـال عامليـة، وعـادة مـا تتلقّـاه عـرب جمموعـة             
واسـعة مــن الشــركاء الــوطنيني. ورغــم أن التجــزؤ الربنــاجمي للــدعم املقــدم مــن منظومــة األمــم  

املشـتركة،  املتحدة قـد عـوجل (إىل حـد مـا) يف بعـض البلـدان عـن طريـق بـرامج األمـم املتحـدة            
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ظل أحد التحـديات املطروحـة بشـكل عـام هـو تنـاول مسـألة تنميـة القـدرات اإلحصـائية            فقد
 الوطنيــة كنظــام متكامــل. وحيثمــا يفتقَــر إىل التنســيق واالتســاق، يصــبح مــن األصــعب علــى    
منظومة األمم املتحدة أن تقدم دعماً أوسـع نطاقـاً إىل الـدول األعضـاء يف جمـال إقامـة وتطـوير        

ظم اإلحصائية الوطنية الشاملة اليت تدمي إنتاج اإلحصـاءات واسـتخدامها. ويف هـذا الصـدد،     الن
يتعني تعزيز مكاتب املنسقني املقيمني لألمم املتحدة بتزويـدها بالقـدرات اإلحصـائية مـن أجـل      

  إجياد دور متكامل لألمم املتحدة يف تنمية القدرات اإلحصائية الوطنية.

فـل اجلمعيـة العامـة، يف سـياق االسـتعراض الشـامل للسياسـات الـذي         : ينبغي أن تك٥التوصية 
، أن تكون تنمية القـدرات اإلحصـائية الوطنيـة    ٢٠٢٠-٢٠١٧جيري كل أربع سنوات للفترة 

أحد جماالت الدعم االستراتيجي اليت تقدمها مجيع األفرقة القُطرية لألمم املتحـدة، مـع التسـليم    
فاوتــاً كــبرياً فيمــا بــني البلــدان علــى النحــو الــذي حتــدده    بــأن الــدور املضــطلع بــه ســيتفاوت ت 

  .السلطات الوطنية

  


