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  اإلحصائية اللجنة
  واألربعون الثامنة الدورة

  ٢٠١٧ آذار/مارس ١٠-٧
  *املؤقت األعمال جدول من (ك) ٤ البند
        اإلحصائية القدرات بناء للعلم: بنود

ــر     ــراكة تقريــ ــال يف الشــ ــاء جمــ ــن اإلحصــ ــل مــ ــة أجــ ــرن يف التنميــ  القــ
  اإلحصائية القدرات بناء عن الدويل والبنك والعشرين  احلادي

    
  العام األمني من مذكرة    

ــال   ــرر عمـ ــادي الـــس مبقـ ــاعي االقتصـ ــا ٢٠١٦/٢٢٠ واالجتمـ ــات ووفقـ  للممارسـ
 يف التنميـة  أجـل  مـن  اإلحصـاء  جمـال  يف الشـراكة  تقرير حييل بأن العام األمني يتشرف ،السابقة
 يف أُطلقـت  الـيت  املبـادرات  عـن  الدويل والبنك )٢١ اإلحصاء (شراكة والعشرين احلادي القرن
 دعـم  سـياق  يف سـيما  وال اإلحصـائية،  القـدرات  تعزيـز  أمهيـة  إىل االنتباه توجيهل األخرية اآلونة
 وهـو  ،للعلـم  اإلحصـائية  اللجنـة  إىل قـدم م التقريـر  هـذا و .٢٠٣٠ لعـام  املسـتدامة  التنميـة  خطة

 مـن  جديـدة  مواضـيع  ويتنـاول  اإلحصـائية،  القـدرات  بنـاء  يف احملـرز  التقـدم  علـى  الضـوء  يسلّط
سـتثريها  الـيت  بالبيانـات  املتصـلة  التحـديات  مثـل  الوطنيـة،  اإلحصـائية  النظم يف تؤثر أن حاملرج 
    بالتقرير. علما اإلحاطة إىل مدعوة واللجنة البيانات. وثورة ٢٠٣٠ عام خطة
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ــر     ــة أجــل مــن اإلحصــاء جمــال يف الشــراكة تقري  احلــادي القــرن يف التنمي
  اإلحصائية القدرات بناء عن الدويل والبنك والعشرين

  
  مقدمة  -  أوال  

 اإلحصـاءات  علـى  السياسـي  االهتمـام  تركيـز  ازداد املاضـية،  اخلمـس  السـنوات  خالل  - ١
 املنتـدى  انعقـاد  ومنـذ  .رسـتم م تزايـد  يف االهتمـام  هـذا و ،مطـرد  بشـكل  التنميـة  خطة ألغراض

 الثــاين/ تشــرين يف كوريــا، مجهوريــة بوســان، يف املعونــة بفعاليــة املعــين املســتوى الرفيــع الرابــع
ــوفمرب ــدول رؤســاء أكــد ،٢٠١١ األول/ديســمرب وكــانون ن ــوزراء ال ــي مــن وغريهــم وال  ممثل
 شــفافة تكــون للنتــائج أطــر وضــع ضــرورة جديــد مــن النمــو املتقدمــة والبلــدان الناميــة البلــدان
 لإلحصـاءات  بوسـان  عمـل  خطـة  إقـرار  وكـان  بلـد.  كـل  مسـتوى  علـى  وتنفّذ البلدان وبقيادة

 عمـل  خطـة  وتتضـمن  الرمسيـة.  لإلحصاءات خطةً عاملية سياسية قيادات فيها تؤيد مناسبة أول
 حتسـينات  إدخـال  يف تسهم أن شأا من أولوية ذات عمل جماالت مخسة حددت اليت بوسان،

 اإلحصـاءات  إدمـاج  (أ) هـي:  رئيسـية  أهـداف  ثالثـة  اإلحصـائية،  القـدرات  على ودائمة كبرية
 وزيـادة  (ج) ؛قيـد  بـدون  اإلحصـاءات  إتاحـة  علـى  والعمـل  (ب) القـرار؛  صـنع  عمليـة  يف كليا

 واملبـادرات  األنشـطة  مـن  عـدد  إطالقبـ  اخلطة تأييد مسحو اإلحصائية. للنظم املخصصة املوارد
 الـدويل  والبنـك  ٢١ اإلحصـاء  لشـراكة  السـابقني  التقريـرين  يف منـها  العديـد  وثّق اليت األساسية

)E/CN.3/2015/35 و E/CN.3/2016/26.(  

ــة أهــداف واعتمــاد اإلحصــائية للجنــة واألربعــني الســابعة الــدورة انعقــاد ومنــذ  - ٢  التنمي
 خطـة  يف بـارزة  مكانـة  حيتـل  ـا  واالهتمـام  اإلحصـاءات  على السياسي التركيز ظل املستدامة،

 واملســاءلة والتقيــيم الرصــد إىل املســتدامة التنميــة أهــداف يف الصــرحية اإلشــارة وتعــزز التنميــة.
١٨-١٧ الغايـة  هـدف  ويتمثـل  اخلطـة.  تلـك  يف اإلحصاءات به ستضطلع الذي احليوي الدور 

 اجلزريـة  والـدول  منواً البلدان أقل ذلك يف مبا النامية، البلدان قدرات لبناء الدعم تقدمي تعزيز يف
 وموثوقـة  التوقيـت  ومناسـبة  اجلـودة  عالية بيانات توافر يف كبرية زيادة لتحقيق النامية، الصغرية
 حيـث  مـن  والوضـع  واإلثين، العرقي واالنتماء والسن، اجلنس، ونوع الدخل، حسب ومفصلة
 الوطنيـة،  السـياقات  يف الصـلة  ذات اخلصـائص  مـن  وغريهـا  اجلغـرايف  واملوقع واإلعاقة، اهلجرة،
    .٢٠٢٠ عام حبلول

 التقـدم  وقياس األهداف حتقيق فإن حاليا، مرتفع السياسي االهتمام مستوى أن ورغم  - ٣
 وســتتطلب البيانــات. بيئــة مســتوى علــى مســبوقة غــري حتــديات ســيثري حتقيقهــا صــوب احملــرز

ا األهدافطيـف  عـرب  للبلـدان  اإلمنـائي  التقـدم  تتبـع  وعلـى  االستجابة على قادرة إحصائية نظم 
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 األمـني  مـن  املقـدم  التجميعـي  التقريـر  سـلّط  وقـد  اإلمنائيـة.  والعمليـات  النتـائج  مـن  نطاقًا أوسع
 تعزيـز  ضـرورة  علـى  الضوء )A/69/700( ٢٠١٥ عام بعد ملا املستدامة التنمية خطة بشأن العام

 يف البيانـات  يف حاليـا  املوجـودة  الثغـرات  سـد  أجـل  مـن  والدوليـة  الوطنيـة  اإلحصـائية  القدرات
 إىل الـدعم  تقـدمي  إىل احلاجـة  ازديـاد  وسيتواصـل  املسـتدامة.  التنمية أهداف وتنفيذ رصد سياق

    حينها. يف النوعية جيدة بيانات على الطلب تزايد مع بالتوازي النامية البلدان

ــد  - ٤ ــن كــل ويعتق ــال يف الشــراكة م ــن اإلحصــاء جم ــة أجــل م ــرن يف التنمي  احلــادي الق
 لسـد  احملـرز  التقـدم  مـن  االسـتفادة  ميكـن  أنـه  الـدويل  والبنك )٢١ اإلحصاء (شراكة والعشرين
 زخــم إعطــاء وــدف التنميــة. ســياق يف ولــألداء التنميــة لتحــديات فهمنــا يف احلرجــة الثغـرات 
ــادرات عــن عامــة حملــة التقريــر هــذا يقــدم ،)١(٢٠٣٠ لعــام املســتدامة التنميــة خطــة لتنفيــذ  املب

 تعزيـز  أمهيـة  إىل االنتبـاه  لتوجيـه  الدويل والبنك ٢١ اإلحصاء شراكة ا اضطلعت اليت األخرية
 التقريــر ويسـلط  املســتدامة. التنميـة  خطـة  دعــم سـياق  يف خاصـة  وذلــك اإلحصـائية،  القـدرات 

 مـن  جديـدة  مواضـيع  ويتنـاول  اإلحصـائية  القـدرات  بنـاء  صوب احملرز التقدم على أيضا الضوء
 تثريهـا  الـيت  بالبيانـات  املتصلة التحديات قبيل من الوطنية، اإلحصائية النظم يف تؤثر أن املرجح

  البيانات. وثورة ٢٠٣٠ عام خطة
    

    النامية البلدان يف الرمسية اإلحصاءات حتسني صوب احملرز التقدم  -  ثانيا  

 أنشــطة تنفيــذَ املتدنيــة القــدرات ذات البيئــات يف الرمسيــة اإلحصــاءات حتســني يتطلــب  - ٥
 علـى  “أفقيـة ” حتسينات إدخال (أي الوطنية اإلحصائية النظم تعزيز جيب أوال، جبهتني. على

 ــا املضـطلع  األساســية األنشـطة  وتشـمل  وكفــاءة. بفعاليـة  إحصـائية  منتجــات إلعـداد  الـنظم) 
 وعلــى البيانــات. إلنتــاج العــام واإلطــار والقــانوين املؤسســي اإلطــار تعزيــز اهلــدف هــذا لــدعم

ــة ــة، اجلبه ــز جيــب الثاني ــى التركي ــات حتســني عل ــيت املصــدرية البيان ــا تســتند ال  املؤشــرات إليه
 علـى  معـني  بقطـاع  خاصـة  “عمودية” حتسينات إدخال (أي الرئيسية واالقتصادية االجتماعية

    ونشرها). االستقصاءات إلنتاج حمددة عمليات

 الـيت  الداعمـة  األنشـطة  مـن  متنوعـة  طائفة إطار يف بذلت خمتارة جهود يف أدناه وينظر  - ٦
 اجلاريـة  األنشـطة  مجيـع  تغطيـة  يف هنـا  اهلـدف  يكمـن  وال اجلبـهتني.  هـاتني  علـى  تنفيذها جيري
 علـى  االطـالع  مـن  اإلحصـائية  اللجنـة  متكـني  يف وإمنـا  األعضـاء  الـدول  يف القـدرات  بنـاء  لدعم

  فيها. لتنظر خمتارة أنشطة

__________ 

 .٧٠/١ العامة اجلمعية قرار  )١(  
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ــة التحســينات ودعــم تصــميم يف رائــدة ٢١ اإلحصــاء شــراكة زالــت ومــا  - ٧  الــيت األفقي
 الناميـة  البلـدان  إىل األمـد  الطويـل  الـدعم  هـذا  تقدمي ويتم اإلحصائية. النظم على إدخاهلا جيري

 فريـق  أُنشـئ  وقـد  اإلحصـاءات.  لتطـوير  وطنيـة  اسـتراتيجيات  ورصـد  وتنفيـذ  وضـع  خالل من
 مجيــع مــن اإلقليميــة واملنظمــات الوطنيــة اإلحصــائية املكاتــب عــن ممــثلني يضــم مرجعــي خــرباء
 الوطنيـة  االسـتراتيجيات  لتلـك  التوجيهيـة  املبـادئ  حـول  يتمحـور  الـذي  العمـل  ليواصل املناطق
 مــن يســتجد مــا آخــر مــع التوجيهيــة املبــادئ ومواءمــة حمــددة مســائل معاجلــة مبواصــلة املتعلقــة

 أول تعـد  بلـدانا  تشمل إضافية حتديثات أُدخلت وقد الدويل. العمل برنامج سياق يف تطورات
ــتراتيجية ــة اســ ــا وطنيــ ــوير هلــ ــاءات، لتطــ ــة، ودوال اإلحصــ ــتراتيجيات هشــ ــة، واســ  قطاعيــ

 الوطنيـة  االسـتراتيجيات  تكـاليف  وتقـدير  إقليميـة،  واسـتراتيجيات  وطنية، دون واستراتيجيات
 لغـــات بـــأربع متاحـــة التوجيهيـــة املبـــادئ وأصـــبحت .٢٠٣٠ عـــام وخطـــة البيانـــات وثـــورة

ــةإلوا ســبانيةإل(ا ــة نكليزي ــد والفرنســية)؛ والربتغالي ــة إىل أيضــا ترمجــت وق ــة، اللغ ــا العربي  كم
 بشـأن  أقاليميـة  عمـل  حلقـة  تنظـيم  ومت عهدا. أحدث جيدة وممارسات وأدوات أمثلة تضمنت
 املسـتدامة  التنميـة  أهداف شروط الستيفاء الوطين دون املستوى على اإلحصائية النظم تشكيل
 لالسـتراتيجية  التوجيهيـة  للمبادئ الوطين دون العنصر تعزيز مواصلة أجل من باريس يف دارت

 بلــدا ٢٦ مــن أكثــر إىل مباشــر بشــكل الــدعم ٢١ اإلحصــاء شــراكة أمانــة وقــدمت الوطنيــة.
 وإىل اإلحصـاءات  لتطـوير  الوطنيـة  اسـتراتيجياا  بصـياغة  املتعلقة بأعماهلا القيام على ملساعدا

 والبحــر  الالتينيــة  أمريكــا ومنطقــة  اهلــادئ، واحملــيط  آســيا ومنطقــة  (أفريقيــا، منــاطق  ثــالث
 وذلـك  اإلحصـاءات،  لتطـوير  إقليميـة  اسـتراتيجيات  لصـياغة  مةالالز العمليات لتنفيذ الكارييب)
 اسـتراتيجية.  خطـط  إعداد على و/أو والتدريب والتقييم، االستعراض عمليات بشأن بالتحديد

 املســتقبليني القــرارات وصــناع اإلحصــاءات خــرباء توعيــة ٢١ اإلحصــاء شــراكة وواصــلت
 يف األعمـال  وإدارة اإلحصـاء  كليـات  يف حماضـرات  تنظـيم  طريـق  عـن  الوطنية باالستراتيجيات

  األفريقية. املنطقة

 شـــراكة وقـــدمت اإلقليميـــة. األنشـــطة دعـــم األفقيـــة التحســـينات إدخـــال ويتطلـــب  - ٨
 اإلحصـاءات  لتطوير اهلادفة واإلقليمية الوطنية للمبادرات متواصل بشكل الدعم ٢١ اإلحصاء

 الصــعيد علــى االقتصــادي التكامــل حتقيــق إىل الراميــة للجهــود وتعزيــزاً العــامل. أحنــاء مجيــع يف
 أجـل  مـن  اإلقليميـة  االقتصـادية  اهليئات إىل أيضا الدعم ٢١ اإلحصاء شراكة قدمت اإلقليمي،

 مـع  أنشـطة  يف الشـروع  مت ،٢٠١٦ عـام  ويف اإلحصـاءات.  لتطوير إقليمية استراتيجيات وضع
 الكاريبيـة  واجلماعـة  الكـارييب  البحـر  شـرق  دول ومنظمـة  اإلقليمي للتعاون آسيا جنوب رابطة

 تـزال  ال ذلك، على وعالوة اإلحصاءات. جمال يف إقليمية استراتيجيات وتنفيذ وضع أجل من
 تواجـه  الـيت  الوطنيـة  اإلحصـائية  الـنظم  إىل واإلرشاد الدعم بتقدمي ملتزمة ٢١ اإلحصاء شراكة
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 اهلشـة،  والـدول  الناميـة  الصـغرية  اجلزريـة  الـدول  نظـم  مثـل  اإلحصـاءات  لتطـوير  أكـرب  حتديات
 تواصـلت  ،٢٠١٦ عـام  ويف املسـتدامة.  التنميـة  أهـداف  إطار يف أولوية ذات تعترب مسألة وهي

 الــدول مــن دولــة ١٨ يف الوطنيــة اإلحصــائية الــنظم عــن املســؤولني مــع ٢١ اإلحصــاء شــراكة
ــة ــة الصــغرية اجلزري ــة ١٨ ويف النامي ــدول مــن دول ــاليمي املنتــدى وكــان اهلشــة. ال ــق األق  املتعل

ـــ ــة” بـ ــام خطـ ــدول ٢٠٣٠ عـ ــة والـ ــغرية اجلزريـ ــة: الصـ ــز الناميـ ــدرات تعزيـ ــائية القـ  اإلحصـ
ــها ــذي ،“وجاهزيتـ ــد الـ ــاريس يف عقـ ــايو يف بـ ــدف ،٢٠١٦ أيار/مـ ــيم إىل يهـ ــدرات تقيـ  القـ
 والــنظم واألدوات اجليــدة، واملمارســات واخلــربات اجلاهزيــة، ومســتويات احلاليــة، اإلحصــائية
 مــن واملتوقعــة احلاليــة احتياجاــا تلبيــة أجــل مــن الناميــة الصــغرية اجلزريــة الــدول يف املشــتركة
 للـدول  املعجّـل  العمـل  وإجـراءات  ٢٠٣٠ لعـام  املستدامة التنمية خطة عن ستنشأ اليت البيانات
 علـى  القـدرة  حتسـني  كيفية على أيضا املنتدى وركز .)٢(ساموا) (مسار النامية الصغرية اجلزرية

    العاملية. التنمية خطط عن الناشئة البيانات من االحتياجات تلبية

 شـراكة  ـا  تضـطلع  الـيت  األنشـطة  تكمـل  الـيت  أنشطته إطار يف الدويل، البنك واستمر  - ٩
 الوطنيـة  االسـتراتيجيات  حتسـني  إىل املوجهـة  والتقنية املالية املساعدات تقدمي يف ،٢١ اإلحصاء

 االسـتراتيجيات،  تلـك  يف احملددة األولويات تنفيذ وإىل نوعية، أفضل إحصاءات إلعداد اهلادفة
 البنـك  ـا  يقـوم  الـيت  اإلقـراض  عمليـات  تزال وال االستئمانية. الصناديق طريق عن ذلك يف مبا

 وجنــوب املتحـدة  ترتانيـا  مجهوريـة  مثـل  بلــدان يف الوطنيـة  لالسـتراتيجيات  الـدعم  تـوفر  الـدويل 
 مـن  بلـدان،  عـدة  يف اإلقراض عمليات من املزيد حتضري وجيري وكينيا. وكازاخستان السودان

 أجـل  مـن  اإلحصـاءات  لتطـوير  التحفيـزي  الصـندوق  وقـدم  .ومـايل  ،وغـابون  ،بـنغالديش  بينها
 ؤسسـة امل مـن  مـوارد  علـى  للحصول مؤهلة بلدان لثمانية أوسع نطاق على الدعم النتائج قياس

 والكونغـو.  الشـعبية،  الدميقراطيـة  الو ومجهوريـة  وأفغانستان، إثيوبيا، بينها من للتنمية، الدولية
 عـام  (يف بلـدان  عـدة  إىل الـدعم  قـدم  فقـد  اإلحصـائية،  القـدرات  لبناء االستئماين الصندوق أما

 مـن  جوانـب  حتسـني  ـدف  القـدرات)  لبنـاء  جديـداً  مشـروعا  ٢٠ علـى  املوافقـة  متت ،٢٠١٦
 املســتقلة الـدول  رابطـة  يف أعضـاء  بلـدان  ثالثــة واسـتفادت  البلـدان.  تلـك  يف اإلحصـائية  الـنظم 
 اإلحصــائية القــدرات لبنــاء إقليمــي برنــامج مــن )وقريغيزســتان ،وطاجيكســتان ،أرمينيــا (وهــي
    .٢٠١٢ عام يف أُنشئ الدويل البنك يديره

 املسـاعدة  أخرى دولية ومنظمات الدويل والبنك ٢١ اإلحصاء شراكة من كل ويقدم  - ١٠
 ومنتجــات مؤشــرات علــى تركّــز اإلحصــائية الــنظم علــى عموديــة حتســينات إدخــال علــى

 والوكـاالت  األطـراف،  املتعـددة  اإلمنائيـة  واملصـارف  الـدويل،  البنـك  وشارك حمددة. وخدمات
__________ 

 املرفق. ،٦٩/١٥ العامة اجلمعية قرار  )٢(  
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 ــدف خمتلفــة منــاطق يف التقنيــة املســاعدة وتقــدمي القــدرات لبنــاء متنوعــة أنشــطة يف اإلقليميــة
 ويف الشـرائية.  القـوة  وتعـادالت  واألسـعار  القوميـة  احلسابات جماالت يف البلدان قدرات لتعزيز

 يف بـــانكوك  يف األوىل إقليميـــتني:  عمـــل  حلقتـــي  اآلســـيوي التنميـــة  مصـــرف  نظّـــم  آســـيا،
ــه ــة ،٢٠١٦ حزيران/يوني ــة مصــرف ويقــدم .٢٠١٦ أيلول/ســبتمرب يف مــانيال يف والثاني  التنمي

 وتقـدير  سـتخدام، واال لإلمـدادات  جـداول  إنشـاء  طريـق  عـن  البلـدان  إىل أيضا الدعم اآلسيوي
 املشـتركة  اإلحصـائية  اللجنـة  عقـدت  وقـد  الـوطين.  دون الصـعيد  علـى  الشرائية القوة تعادالت

 لعــام القوميــة احلســابات نظــام تطبيــق بشــأن إقليميــا اجتماعــا املســتقلة الــدول رابطــة دول بــني
ــك يف دار ٢٠٠٨ ــان/أبريل يف مينسـ ــا ،٢٠١٦ نيسـ ــا واجتماعـ ــأن إقليميـ ــل بشـ ــودة حتليـ  جـ

 اللجنــة ونظمــت .٢٠١٦ األول/أكتــوبر تشــرين يف مينســك يف أيضــا دار األســعار إحصــاءات
 القوميـة  احلسـابات  بشـأن  دراسـية  حلقـة  الكـارييب  البحـر  ومنطقـة  الالتينيـة  ألمريكا االقتصادية

 واالجتماعيـة  االقتصـادية  اللجنة ونظّمت .٢٠١٦ الثاين/نوفمرب تشرين يف سانتياغو يف عقدت
ــتني عمــل حلقــيت (اإلســكوا) آســيا لغــريب  يف ســطنبولإ يف األول دار املنطقــة: تلــك يف إقليمي
 ذلـك،  علـى  وعـالوة  .٢٠١٦ أيلول/سـبتمرب  يف القـاهرة  يف والثـاين  ٢٠١٦ الثاين/ينـاير  كانون
 الشـرائية  القـوة  تعـادالت  تقـدير  أجـل  مـن  البلـدان  بعـض  إىل تقنيـة  مسـاعدات  اإلسكوا قدمت
 ماليــة مسـاعدات  بتقـدمي  اإلقليمـيني  شـركاَءه  الــدويل البنـك  ودعـم  الـوطين.  دون الصـعيد  علـى 

  تلك. القدرات بناء أنشطة تنفيذ أجل من هلم وتقنية

 مـدى  علـى  للغايـة  نشـيطة  ٢١ اإلحصـاء  شـراكة  ظلـت  الـدويل،  البنـك  مـع  وبالتعاون  - ١١
 اإلحصـائية  املكاتـب  مـع  ونشـرها  اجلزئيـة  البيانـات  توثيـق  عمليـات  تنفيذ جمال يف سنوات عدة

 الدوليـــة  الشـــبكة وبرنـــامج املعجـــل البيانـــات  برنـــامج انتـــهى ،٢٠١٥ عـــام ويف الوطنيـــة.
ــذين املعيشــية، األســر الستقصــاءات ــل توقــف ورغــم .٢١ اإلحصــاء شــراكة نفــذما الل  متوي

ــامج ــ البيانــات برن م لاملعجــة املــنح مرفــق مــن املقــد ــابع اإلمنائي  عــام ايــة يف الــدويل للبنــك الت
ــإن ،٢٠١٥ ــك ف ــدويل البن ــامج أنشــطة دعــم يواصــل ال ــات برن ــل البيان شــبكة وتنســيق املعج 

 ويقـدم  املتحـدة.  اململكـة  يف الدوليـة  التنميـة  رةاوز مـن  مقـدم  مـايل  دعم بفضل االستقصاءات،
 فهـارس  لـدعم  البلـدان  إىل بعـد  عـن  واملسـاعدات  املباشـرة  املسـاعدات  مـن  مزجيـا  الدويل البنك

 أيضــا الــدويل البنــك ويشــجع ).NADA( اجلزئيــة البيانــات فهرســة نظــام يف املســتخدمة بياناــا
 األخـرى  األنشـطة  يف ونشـرها)  البيانـات  (توثيـق  املعجـل  البيانـات  برنـامج  أنشـطة  إدمـاج  على

 الــيت األمثلــة بـني  ومــن األخــرى. والكيانـات  الــدويل البنــك ميوهلـا  الــيت باالستقصــاءات املتصـلة 
 شـرق  دول منظمـة  منطقـة  يف انـات ألرشـفة البي الصـدد الـدعم املقـدم     هذا يف هلا اإلشارة ميكن
    الكارييب. البحر
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ــل  - ١٢ ــك ويواصـ ــدويل البنـ ــز الـ ــا التركيـ ــى أيضـ ــوير علـ ــني تطـ ــادئ األدوات وحتسـ  واملبـ
 فهرسـة  برجميـة  وحتسـني  الوصـفية،  البيانات لتعديل جديدة برجمية تطوير ذلك يف مبا التوجيهية،

 اجلزئيــة البيانــات مصــادر اءـــــإخف امــــنظ إىل املقدمــة واملســامهات )،NADA( اجلزئيــة البيانــات
)R-sdcMicro( علـى  وعـالوة  وحتليلـها.  البيانـات  بـإدارة  املتعلقـة  التوجيهية املبادئ خمتلف وإىل 

 يف االستقصـائية  الدراسـات  لتوثيق معايري استخدام عن بقوة يدافع الدويل البنك يزال ال ذلك،
ــادرة إطــار ــق مب ــات، توثي ــق يف يشــارك وهــو البيان ــادرة بتطــوير املعــين العامــل الفري ــق مب  توثي

 تطــوير دعـم  الـدويل  البنـك  ويواصــل البلـدان.  علـى  بالفائـدة  عودــا ستضـمن  الـيت  ٤ البيانـات 
 آخـر  بلـد  إىل الـدعم  سـيقدم  كمـا  روانـدا،  إىل مستمر دعم تقدمي جانب إىل ،“األسئلة بنك”
ــدين أو ــام يف آخــرين بل ــك ويســاهم .٢٠١٧ ع ــدويل البن ــق يف بنشــاط أيضــا ال ــل الفري  العام

 الشـبكة  عمـلَ  أعمالُـه  تكمـل  الـذي  املعيشـية،  األسـر  باستقصاءات املعين األمانات بني املشترك
 املعـين  العمـل  فريـق  البنـك  يقود العامل، الفريق إطار ويف املعيشية. األسر الستقصاءات الدولية
    ونشرها. اجلزئية البيانات بتوثيق

 إلنتــاج يقدمــه الــذي الــدعم الــدويل البنــك يعــزز أعــاله، املــذكورة لألنشــطة وكتتمــة  - ١٣
 مـن  وبتمويـل  املعيشـية.  األسر باستقصاءات يتعلق فيما سيما وال األعضاء، البلدان يف البيانات

 إىل والـتقين  املـايل  الـدعم  الـدويل  البنـك  يقـدم  اإلحصـائية،  القـدرات  لبنـاء  االستئماين الصندوق
ــدا. ٤٠ ــزم بل ــك ويلت ــل أيضــا البن ــا بالعم ــب إىل جنب ــع جن ــاألخص شــركائه، م ــب وب  املكات

 لتقيـيم  وطنيـة  استقصـائية  دراسـات  إجـراء  علـى  الدوليـة،  املنظمـات  وسـائر  الوطنيـة  اإلحصائية
    حتسن. يف لألشخاص املعيشية الظروف كانت إذا  ما

 البيانــات برنــامج ســياق يف ٢١ اإلحصــاء شــراكة بــه تضــطلع الــذي العمــل أن ورغــم  - ١٤
 املضـطلع  الـربامج  طريـق  عـن  ينفَّذ يعد مل املعيشية األسر الستقصاءات الدولية والشبكة املعجل

 لـدعم  بالبيانـات  متصـل  ـج  وتطـوير  اسـتبقاء  بضـرورة  االعتراف مت فقد الشراكة، إطار يف ا
 ٢١ اإلحصــاء شــراكة أعــدت وقــد اإلحصــاءات. لتطــوير الوطنيــة االســتراتيجية وضــع عمليــة

 وأكثـر  حجمـا  أخـف  األقـاليمي  الصـعيد  علـى  بالبيانـات  املتعلقـة  األنشـطة  عـن  صغرية استمارة
 ٢٠١٦ عـامي  ويف الـدويل.  اتمـع  الحتياجـات  وكـذلك  القطريـة  لالحتياجـات  وتلبيـةً  مرونة

 املسـتدامة  التنميـة  خلطـة  الالزمـة  البيانات على ٢١ اإلحصاء شراكة تركيز سيكون ،٢٠١٧ و
 وتتعــاون املســتدامة. التنميــة أهــداف لتحقيــق مســتعدة البلــدان تكــون أن وعلــى ٢٠٣٠ لعــام

 شـعبة  بينـهم  ومـن  الشـركاء،  مـن  العديد مع موسع، جا اعتمدت اليت ،٢١ اإلحصاء شراكة
ــاءات ــة اإلحصـ ــؤون إلدارة التابعـ ــادية الشـ ــة االقتصـ ــة واالجتماعيـ ــة، باألمانـ ــان العامـ  واللجـ

 مـن  واإلسـكوا،  اهلـادئ،  احملـيط  ومنطقـة  آلسـيا  واالجتماعيـة  االقتصـادية  اللجنة مثل اإلقليمية،
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 الســـــابق التقريـــــر ويف القطـــــري. الصـــــعيد علـــــى للجاهزيـــــة تقييمـــــات إجـــــراء أجـــــل
)E/CN.3/2016/26،( م  بيانـات  منـوذج  ضـع و عـن  ٢١ اإلحصـاء  شراكة أبلغتملسـاعدة  مصـم 

ــدان ــى البل ــا التخطــيط عل ــرة اإلحصــائية لعمليا ــيت األداة، وهــذه ).٢٠ (الفق ــا، مت ال  تطويره
 التخطـيط  أداة وتقـوم  ).ADAPT( للبيانـات  املتقـدم  التخطـيط  أداة باسـم  تعرف اآلن أصبحت

 التنميـة  أهـداف  مـع  الوطنية األولويات مبواءمة أساسا بلدان، ستة يف اختبارها جيري اليت هذه،
 مـدى  عـن  لإلبـالغ  الالزمـة  البيانـات  مجـع  عمليات ترتيب من البلدانَ األداةُ ومتكِّن املستدامة،

 هـذه  بـني  وصـلة  تقـام  مث هلـا.  ميزانيـة  رصـد  ومـن  أولويتـها  درجة حسب األهداف هذه حتقيق
 لتطـوير  الوطنيـة  االسـتراتيجية  مـن  بـالتخطيط  املتعلـق  واجلـزء  التكـاليف  بتقدير املتعلقة اخلاصية

 ويؤمـل  الوطنية. اإلحصائية النظم تطوير إزاء ومتكامل شامل ج وضع أجل من اإلحصاءات
 ورصـد  التخطـيط  بتحسـني  الـوطين  اإلحصـائي  النظـام  تقيـيم  إىل اهلادفـة  العملية هذه تسمح أن

ــات يف لالســتثمارات املخصصــة املــوارد ــة أن إىل اإلشــارة وجتــدر اإلحصــائية. العملي  مــن ثالث
 يف اإلحصـاءات،  شـعبة  تنفـذه  مشـروع  يف أيضـا  تشـارك  األداة باختبار تقوم اليت الستة البلدان

 جمـال  يف الوطنيـة  اإلحصـائية  القـدرات  تعزيـز  بشـأن  التنميـة،  حساب من التاسعة الشرحية إطار
 عـام  بعـد  املسـتدامة  التنميـة  وغايـات  أهـداف  حتقيـق  صـوب  احملـرز  التقـدم  وتقيـيم  ورصد قياس

 اإلحصـاء  شراكة أدرجت اإلحصاءات، شعبة مع وبالتعاون التقدم. هذا عن واإلبالغ ٢٠١٥
ــد ٢١ ــات مــن العدي ــيت العملي ــيم اهلــادف مشــروعها يف الشــعبة اســتخدمتها ال  االســتعداد لتقي
 لـذلك،  ونتيجـة  للبيانـات.  املتقـدم  التخطـيط  أداة إطار يف املستدامة التنمية بأهداف يتصل فيما

 األداة وحملاكــاة أخـرى  بلـدان  يف التقيـيم  إلجـراء  مســتداما منـربا  تـوفر  أن التخطـيط  ألداة ميكـن 
 أهـــداف حتقيـــق لرصـــد البلـــدان اســـتعداد لتقيـــيم املتاحـــة املمارســـات أفضـــل مـــن باعتبارهـــا

    املستدامة.  التنمية

 الـيت  األعمـال  مبواصـلة  البيانات على اجلديد التركيز إطار يف آخر عمل توجه ويسمح  - ١٥
 يف االبتكـارات  منـرب  بتطوير البيانات ثورة بشأن ٢١ اإلحصاء شراكة السابق يف ا اضطلعت

ــرب هــذا ويهــدف ).PISTA( اإلحصــاءات جمــال ــل إىل املن ــذ مبتكــرة ــج باعتمــاد التعجي  لتنفي
ــل أســاليب ــيت اإلحصــائية العم ــا ال ــنظم تتبعه ــة اإلحصــائية ال ــن الوطني ــق ع ــة طري ــني املواءم  ب

 مجعهــا مت الــيت التقيــيم وبيانــات باالبتكــارات املتعلقــة اإلحصــائية القــدرات عــن املعلومــات
 بتحــديث  املعــين  املســتوى الرفيــع  الفريــق اقتــرح  كمــا  دوليــا، بــه  معتــرف إطــار  باســتخدام

 ألنشـطة  العـام  النمـوذج  باسـتخدام  أي ألوروبـا،  االقتصـادية  للجنـة  التـابع  الرمسية اإلحصاءات
 عـام  يف املنـرب  عليهـا  سـريكز  الـيت  الرئيسية ااالت بني ومن ).GAMSO( اإلحصائية املنظمات
٢٠١٧ املمكنة. باحللول حتديدها مت اليت املشاكل ربط على سيساعد استهاليل تقييم وضع    
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 إذا إال للمجتمعـات  قيمـة  بتوليـد  واإلنتـاج  التخطـيط  جمـايل  يف جمهـود  أي يسـمح  ولـن   - ١٦
 املعلومـات  فهـم  املسـتخدمني  وسـع  يف كـان  إذا وإال البيانـات  لنشـر  األسـس  متينـة  خطط تبعته

ــى ٢١ اإلحصــاء شــراكة تعمــل الصــدد، هــذا ويف واســتخدامها. املتاحــة ــز عل  اســتخدام تعزي
ــاءات ــة. اإلحصـ ــن الرمسيـ ــل ومـ ــادة أجـ ــارف زيـ ــارات املعـ ــة واملهـ ــر الالزمـ ــتخدام لنشـ  واسـ
 اإلحصـاء  شـراكة  أعـدت  والتقيـيم،  والرصـد  والتحليـل  التخطيط ألغراض بفعالية اإلحصاءات

 رسـوم.  شـكل  علـى  البيانـات  عـرض  علـى  للتدريب اإلنترنت على متاحا حاسوبيا برناجما ٢١
 جمـال  يف تدريبيـة  بـرامج  تنظـيم  إىل الداعية ٢١ اإلحصاء شراكة توصيات الربنامج هذا وجيسد
 مـن  املواضـيع  من واسعة جمموعة بشأن االتصاالت جمال ويف رسوم شكل على البيانات عرض
ــها: ــات عــرض أســس (أ) بين ــى البيان ــني واحلــوار (ب) رســوم، شــكل عل  وخــبري الصــحفي ب

 الرسـوم  حتليـل  ومنـوذج  (د) البيانيـة،  الرسـوم  وتصـميم  (ج) البيانـات،  نقـل  بشأن اإلحصاءات
 الـيت  التدريبيـة  الـربامج  إطار يف احلاسويب الربنامج وحدات استخدمت وقد التفاعلية. واخلرائط

 وبرينســييب، تــومي ســان ويف .وغانــا ،وغامبيــا ،وبرينســييب تــومي وســان ،بوتســوانا يف دارت
 ووســائل الوطنيــة اإلحصــائية املكاتــب بــني احلــوار لتعميــق وصــحفيون إحصــاء خــرباء اجتمــع
 موظفـون  فيهـا  شـارك  رسوم شكل على البيانات عرض بشأن عمل حلقات ونظِّمت .اإلعالم

ــة اتالــوزار باســم ومتحــدثون االتصــاالت عــن مســؤولون  املكاتــب مــن وإحصــائيون املعني
 اإلملـام  تعزيـز  هـو  العمـل  حلقـات  مـن  اهلـدف  وكـان  وغامبيا. بوتسوانا يف الوطنية، اإلحصائية

 أن وضـمان  املنشـود  املتلقـي  للجمهـور  اإلحصـائية  املـواد  توجيـه  من التحقق مع باإلحصاءات،
 التـــدريب برنـــامج مســـح غانـــا، ويف أفضـــل. بشـــكل اإلحصـــائية املعلومـــات املواطنـــون يفهـــم

 املفتوحـة  لإلحصـاءات  “R” برجميـات  جمموعـة  اسـتخدام  جمال يف خربة باكتساب للمشاركني
ــرض املصــدر ــات لع ــى البيان ــداد رســوم شــكل عل ــة رســوم وإلع ــة بياني ــع تفاعلي ــب ملوق  املكت

    اإلحصائي.

 شـراكة  بقيـادة  عمل فريق وضع باإلحصاءات، اإلملام حتسني حنو احملرز التقدم ولقياس  - ١٧
 وســيتم العــاملي. الصــعيد علــى باإلحصــاءات اإلملــام لقيــاس مركّــب مؤشــر أولّ ٢١ اإلحصــاء

 املتفـق  لإلحصـاءات  بوسـان  عمـل  خلطـة  املنطقـي  اإلطـار  مـن  كجـزء  املؤشـر  هـذا  عـن  اإلبالغ
ــا ــاء عليه ــدى أثن ــع املنت ــع الراب ــين املســتوى الرفي ــة املع ــة بفعالي ــود املعون ــام يف املعق  .٢٠١١ ع

ــى وباالعتمــاد ــة مقــاالت عل ــوايف (امللخــص RSS شــكل علــى يومي  الصــحف مــن للموقــع) ال
 وسـائل  يف اإلحصـاءات  السـتخدام  مباشـر  غـري  مقياسـا  املؤشـر  يعـرض  األوىل، اخلمس الوطنية
 طلـب  علـى  مؤشر أا على الصحفيني كتابة إىل النظر وميكن معها. النقدي ولتفاعلها اإلعالم
 علــى التركيــز ويضــمن النقــدي. حتليلــها عمــق مــدى وعلــى إحصــائية وقــائع علــى مــا شــعب

 الوقـائع  مـن  اتمـع  اسـتهالك  كـبري  حـد  إىل املؤشر يعكس أن األوىل اخلمس الوطنية الصحف
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 إملـام  مـدى  تعكـس  أن فيمكنها عموما متاحة الصحفية املقاالت وألن اإلحصائية. واملعلومات
  باإلحصاءات. ما بلد سكان

 يكفـي  مـا  ختصـيص  مـن  التأكـد  يف العمل عناصر من أمهية يقل ال آخر عنصر كمنوي  - ١٨
 اإلبـالغ  لنظـام  السـنوي  التقريـر  إعـداد  عمليـة  خـالل  من ويتسىن اإلحصائية. للنظم املوارد من
 عـن  حملة على احلصول ٢١ اإلحصاء شراكة تنفذه الذي اإلحصائي للتطوير الشركاء دعم عن

 نظـرة  التقريـر  ويتضـمن  العـامل،  أحنـاء  مجيـع  يف اإلحصـاءات  لتطـوير  تقدميه اجلاري املايل الدعم
 التقريـر  إعـداد  لعمليـة  جولـة  آخـر  من املستخلصة النتائج وتشري الرئيسية. االجتاهات عن عامة
 لإلحصـاءات  املقـدم  الـدعم  مسـتوى  (أ) أن: بينـها  مـن  أمـور  إىل )٢٠١٦( الشـركاء  دعـم  عن
 بـه  التعهـد  مت الـذي  املبلـغ  يعـادل  رقـم  وهـو  ،٢٠١٤ التقوميية السنة يف دوالر مليون ٤٧٠ بلغ

 املخصصــة الرمسيــة اإلمنائيــة املســاعدة وحصــة (ب) دوالر؛ مليــون ٤٤٨ وقــدره ٢٠١٣ لعــام
 يف املسـجل  املتـدين  باملسـتوى  شبيهة وهي ،٢٠١٤ عام يف املائة يف ٠,٢٥ بلغت لإلحصاءات

 علـى  حصـلت  واالجتماعيـة  الدميغرافيـة  اإلحصـاءات  وأن (ج) املائة)؛ يف ٠,٢٤( ٢٠١٣ عام
 دوالر) مليـــون ١٢٨( االقتصـــادية اإلحصـــاءات تليهـــا دوالر)، مليـــون ١٤١( الـــدعم معظــم 

 للتعـاون  مقدمـة  جهـات  مخس أكرب وأن (د) دوالر)؛ ماليني ١٠٤( واملنهجية العامة واملسائل
 لالحتــاد اإلحصــائي األوروبيــة/املكتب واملفوضــية كنــدا؛ (وهــي اإلحصــاءات جمــال يف اإلمنــائي

 الـدويل)  والبنـك  الـدويل؛  النقـد  وصـندوق  املتحدة؛ لألمم والزراعة األغذية ومنظمة األورويب؛
  .٢٠١٤ عام يف االلتزامات جمموع من املائة) يف ٧٢( كبرية حبصة تساهم ظلت

 أجـل  مـن  الوطنيـة  اإلحصـائية  املكاتب إىل الدعم تقدمي ٢١ اإلحصاء شراكة وتواصل  - ١٩
 ويســتند القطــري. الصــعيد علــى اإلحصــاءات دعــم عــن القطــري التقريــر إعــداد يف الشــروع

 الـدويل.  الصـعيد  علـى  تجـرى  الـيت  الشـركاء  دعـم  عن التقرير إعداد عملية إىل القطري التقرير
 ين،الـوط  اإلحصـائي  النظـام  بتمويـل  املتعلقة البيانات كل جيمع الذي القطري، التقرير أُعد وقد

 ،وبورونـدي  ،(أوغنـدا  بلـدان  سـتة  يف اخلارجيـة،  املعونـة  أو احملليـة  املـوارد  مصدرها كان سواء
 يســرت ذلــك، إىل وباإلضــافة .٢٠١٦ عــام يف )ونيجرييــا ،والنيجــر ،وكمبوديــا ،نــام وفييــت
ــد ٢١ اإلحصــاء شــراكة ــه شــاركت اجتمــاع عق ــة اإلحصــائية املنظمــات في  ورؤســاء الوطني
 ومتويـل  املاحنـة  اجلهـات  بني التنسيق تيسري أجل من أفريقيا بلدا ١٢ من املعونة تنسيق وحدات

    اإلحصاءات. تطوير
    

  اجلماعي العمل من املستمدة القوة من االستفادة  -  ثالثا 

 مجاعيـــا، عمـــال يتطلـــب الطموحـــة ٢٠٣٠ لعـــام املســـتدامة التنميـــة خطـــة تنفيـــذ إن  - ٢٠
 عـن  الـدفاع  مـن  بـد  وال الصـدد.  هـذا  يف اسـتثناء  بالبيانـات  املتصـل  العمـل  برنـامج  يشكل وال
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 علــى الفاعلــة اجلهــات مجيــع حتــافظ أن ويــتعني البيانــات، مــن الناميــة البلــدان احتياجــات تلبيــة
 الـنظم  وستضـطلع  االهتمـام.  طليعة يف االحتياجات هذه تظل أن لضمان اإلمكان قدر التزامها

 البيانـات  وثـورة  ٢٠٣٠ لعـام  املسـتدامة  التنميـة  خطـة  تنفيذ يف حاسم بدور الوطنية اإلحصائية
 والتنسـيق  والتعاون األطراف املتعددة الشراكات فإن نفسه، الوقت ويف القطري. الصعيد على
ــل ــورة إلطــالق رئيســية عناصــر متث ــات ث ــة بيان ــى فعال ــي الصــعد عل ــوطين احملل ــي وال  واإلقليم

 حامسـة  أمهيـة  جديـدة  تعـاون  مشـاريع  وإطـالق  القائمـة  الشـراكات  تعزيـز  وسيكتسي والدويل.
 ٢٠٣٠ عـام  خطـة  تنفيـذ  مـن  متكينها أجل من وتعزيزها الوطنية اإلحصائية النظم قدرات لبناء

 وأصـبحت  آفـاقهم،  توسـيع  يف التقليديون الشركاء شرع احلظ، وحلسن تنفيذها. مدى وقياس
 الرمسيـة  لإلحصـاءات  الرئيسـي  الـدور  تـدرك  اجلديـدة  اإلمنائيـة  الفاعلة اجلهات من كبرية طائفة

 وخـــربات بأفكـــار اجلديـــدة الفاعلـــة األطـــراف هـــذه وتســـاهم .٢٠٣٠ عـــام خطـــة تنفيـــذ يف
 حتســني ــدف جديــدة ــج واتبــاع التعــاون مشــاريع تعــزز أن ميكنــها جديــدة وتكنولوجيــات
 الفاعلــة اجلهــات هلــذه الــدعم تقــدم أن ميكــن فعــال قائمــة خمتلفــة مبــادرات ومثــة اإلحصــاءات.

    البيانات. بيئة يف اجلديدة

ــد  - ٢١ ــاين/نوفمرب تشــرين يف صــدر وق ــر ،٢٠١٤ الث ــون تقري  :A world that counts” معن

mobilizing the data revolution for sustainable development“ ــامل ــابات: (عـــ ــخري حســـ  تســـ
ــق أعــده املســتدامة)، التنميــة ألغــراض البيانــات ثــورة  املعــين املســتقل االستشــاري اخلــرباء فري

 مـن  بواحـدة  وعمال العام. األمني أنشأه الذي املستدامة التنمية ألغراض البيانات ثورة بتسخري
 العـاملي  املتحدة األمم منتدى بأن اإلحصائية اللجنة أقرت التقرير، تضمنها اليت التوصيات أبرز
 املهنيـة  الفئـات  خمتلف عم التعاون لتكثيف حمفل أنسب سيكون املستدامة التنمية ببيانات املعين
 يف والعلمـاء  املكانيـة  - اجلغرافيـة  املعلومـات  عن واملسؤولني املعلومات تكنولوجيا أوساط مثل

 مــن وبتوجيــه املــدين. اتمــع يف املصــلحة أصــحاب عــن فضــال ومســتخدميها، البيانــات جمــال
 وبنـاء  والتنسـيق  للشـراكة  املسـتوى  الرفيـع  الفريـق  سـيقوم  اإلحصائية، الشعبة من ودعم اللجنة

 مـع  الوثيـق  بالتشاور ،٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة لرصد اإلحصاءات جمال يف القدرات
 ،٢١ اإلحصــاء وشــراكة الــدويل البنــك بينــهم ومــن الــدوليني، والشــركاء األعضــاء الــدول

 املعنيــة اهليئــة ستستضــيفها الــيت العــاملي، املنتــدى هــذا بتنظــيم املتعلقــة املناقشــة علــى باإلشــراف
 الثـاين/  كـانون  ١٨ إىل ١٥ مـن  الفتـرة  خـالل  تـاون  كيـب  يف أفريقيـا  جنوب يف باإلحصاءات

    .٢٠١٧ يناير

 قـام  املتحـدة،  لألمـم  العاملي املنتدى بتنظيم متعلقة مفاهيمية مذكرة صياغة إىل وإضافة  - ٢٢
 جهـة  مـن  تـدعو  املستدامة التنمية بيانات بشأن عاملية عمل خطة بوضع املستوى الرفيع الفريق

 بتنفيــذ ومركّــزا وفعليــا تامــا التزامــا الــدويل واتمــع السياســيني والقــادة احلكومــات التــزام إىل
 عامليــا حتالفــا أو عهــدا السياســيني القــادة إبــرام إىل أخــرى جهــة ومــن املســتدامة، التنميــة خطــة
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 خطـة  أهـداف  لتحقيـق  ضـروري  الوطنيـة  اإلحصـائية  املكاتب حتديث جهود متويل بأن يعترف
 لـدعم  اسـتعدادمها  عـن  الـدويل  والبنـك  ٢١ اإلحصاء شراكة من كل أعرب وقد .٢٠٣٠ عام

 ببيانــــات املتعلقــــة العامليــــة العمــــل خطــــة وتنفيــــذ العــــاملي املتحــــدة األمــــم منتــــدى تنظــــيم
    املستدامة.  التنمية

 قنــاة بإنشــاء املســتقل االستشــاري اخلــرباء فريــق لنــداء أيضــا الــدويل البنــك واســتجاب  - ٢٣
 متويـل  نافذة’’ إنشاء من واهلدف املستدامة. التنمية ألغراض البيانات ثورة لدعم جديدة متويل

 هـو  الـدويل  للبنـك  التابع اإلحصائية القدرات لبناء االستئماين الصندوق إطار يف ‘‘االبتكارات
ــز ــارات حتفيـ ــال يف االبتكـ ــا جمـ ــنهج، التكنولوجيـ ــث والـ ــون حيـ ــات تكـ ــتمرة االحتياجـ  مسـ

 والقطاعــات املنــاطق احتياجــات لــتالئم التقنيــات تكييــف بســهولة ميكــن وحيــث متكــررة، أو
ــع وبالتعــاون األخــرى. ــة الشــراكة م ــة لبيانــات العاملي  حــوايل البنــك حــدد املســتدامة، التنمي

 يف وشــرع وبشـأا،  التنميــة ألغـراض  البيانــات واسـتخدام  وحتليــل إنتـاج  جمــال يف ابتكـارا  ٢٠
 ومخــس بلــدا ٢٠ مــن أكثــر يف تنفيــذها جيــري الــيت املشــاريع، وهــذه .االبتكــارات هــذه دعــم

 الـــيت املعــارف  توثيـــق وســتتيح  املســتدامة،  التنميـــة بأهــداف  وثيقــا  ارتباطـــا مرتبطــة  منــاطق، 
  لتطبيقها. سبل أفضل ومعرفة ادية اجلديدة النهج بشأن ستكتسب

ــة الشــراكة وتضــم  - ٢٤ ــات العاملي ــة لبيان ــيت املســتدامة، التنمي ــت ال ــبتمرب يف أُطلق  أيلول/س
 ومسـتخدميها  البيانـات  ملنتجـي  الكاملـة  اموعـة  متثـل  مناصـرة  جهـة  ١٥٠ مـن  أكثر ،٢٠١٥

 هــذه علـى  وتشـرف  املسـتدامة.  التنميـة  ألغـراض  البيانـات  ثـورة  لتسـخري  احلامسـة  األمهيـة  ذوي
 أكادمييـة  وهيئـات  دوليـة  ومنظمات املدين اتمع من ومنظمات وشركات حكومات الشراكة

 وـدف  العـامل.  أحنـاء  مجيـع  مـن  البيانـات  وأوسـاط  باإلحصـاءات  معنية ووكاالت ومؤسسات
 االســتراتيجية األولويــات بــني واملواءمــة السياســي، االلتــزام علــى احملافظــة إىل العامليــة الشــراكة
 وستسـعى  للبيانـات.  الراهنة البيئة يف الثقة وبناء االبتكار، وتشجيع القدرات، وتعزيز واملعايري،

 احلاليـة  اجلهود وتكثيف استغالل إىل املصلحة أصحاب من العديد تضم اليت الدولية املبادرة هذه
 جديـدة  مـوارد  وتعبئـة  والـتعلم،  املعـارف  تبادل بتشجيع وذلك البيانات ثورة تسخري ميكنها اليت

 الـيت  العقبـات  تـذليل  علـى  قـادرة  تعاون مشاريع وتيسري أفضل، بشكل املتاحة املوارد واستخدام
   املستدامة. التنمية حتقيق أجل من واستخدامها عليها واحلصول البيانات إنتاج تعترض

 اجلهــود، مــن الكــثري بــذل يتطلــب يــزال ال بالبيانــات املتصــل العمــل برنــامج أن ومبــا  - ٢٥
 وتـأمني  متينـة،  أسـس  علـى  البنـاء  خـالل  مـن  ،٢١ اإلحصـاء  وشـراكة  الـدويل  البنـك  سيواصل
 الـدعم  مـن  واالسـتفادة  جديـدة،  وـج  بأفكـار  للمسامهة الشركاء من أكرب مبجموعة االستعانة
 وإجنـاح  اإلحصـائية  القـدرات  تعزيـز  أمهيـة  إىل االنتبـاه  توجيـه  علـى  جهودمهـا  تركيز السياسي،

 .٢٠٣٠ لعام املستدامة التنمية خطة


