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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  * (ب) من جدول األعمال املؤقت ٣البند 

بنود للمناقشة واختاذ القرار: خطـة التحـول   

  يف جمال اإلحصاءات الرمسية
      

  خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية    
  

 تقرير األمني العام    

    

  موجز  

ــاعي         ــادي واالجتمـ ــس االقتصـ ــرر الـ ــا ملقـ ــد وفقـ ــذي أعـ ــر، الـ ــذا التقريـ ــرض هـ يعـ
ــة ا   ٢٠١٦/٢٢٠ ــى اللجنـ ــابقة، علـ ــات السـ ــة   واملمارسـ ــأن جمموعـ ــات بشـ ــائية معلومـ إلحصـ

، وبشـأن الشـوط الـذي قطعتـه     ٢٠١٦ و ٢٠١٥املؤمترات اإلقليمية اليت عقدت يف عـامي   من
 يــذ التعــاوين الــدويل إلجــراءات خطــةالعمــل اإلقليميــة. وســيتناول التقريــر التنفصــياغة خطــط 

التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية على كل من الصعيد الـوطين واإلقليمـي والعـاملي. وعلـى     
وجــه اخلصــوص، يقتــرح حتــديث دليــل التنظــيم اإلحصــائي. واللجنــة مــدعوة إىل إبــداء آرائهــا  

  ي للتشجيع على التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية وحتديثها.بشأن مسار العمل املستقبل

  من هذا التقرير نقاط املناقشة املعروضة على اللجنة. ٣٦وتتضمن الفقرة   
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  مقدمة  - أوال   

يشكل التحول يف جمـال اإلحصـاءات الرمسيـة وحتـديثها اسـتجابة اسـتباقية مـن جانـب           - ١
ســتعملني بشــكل متزايــد ومتطــور  طائفــة واســعة مــن امل النظــام اإلحصــائي العــاملي إىل حاجــة  

  بيانات عالية اجلودة وحسنة التوقيت. إىل

 وكان معروضا على اللجنة اإلحصائية، يف جلستها السابعة واألربعني املعقودة يف عام  - ٢
  .)E/CN.3/2016/4، تقرير األمني العام عن خطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية (٢٠١٦

وأعادت اللجنة تأكيد ضرورة حتديث النظم اإلحصائية حبيث تنبين حول هيكـل قـائم     - ٣
على املعايري، مع مراعاة اخلصائص الوطنية، دف تلبية الطلـب، مبزيـد مـن الفعاليـة والكفـاءة،      

  واملبادرات ذات الصلة. ٢٠٣٠ام على البيانات فيما يتعلق خبطة التنمية املستدامة لع

وشددت اللجنة على أن حتول النظم اإلحصائية يشـكل أكثـر مـن جمـرد مسـألة تقنيـة.         - ٤
فهو ينطوي على االلتزام السياسي الرفيع املستوى بإتاحة املصادر اإلداريـة والبيانـات الضـخمة    

لــك مــن خــالل األطــر واملعلومــات اجلغرافيــة واملكانيــة واســتخدامها لألغــراض اإلحصــائية، وذ
التشريعية الوطنية املناسبة والشراكات املنشأة مع مقدمي البيانات من القطاعني العام واخلاص. 
وتتطلب معاجلة عمليـات التحـول تعزيـز التـدريب املوجـه لكبـار مـديري األجهـزة اإلحصـائية          

يل واجلـودة الرفيعـة.   الوطنية وتدعيم احلـوارات املتعلقـة بالقيـادة معهـم وخلـق ثقافـة األداء العـا       
جمموعـــة خمتـــارة وارتـــأت اللجنـــة أن التعـــاون األقـــاليمي وآليـــات التنســـيق العامليـــة هلمـــا، يف   

ااالت املواضيعية املشتركة، أمهية قصوى لنجاح حتول البيئة املؤسسـية للـنظم اإلحصـائية     من
عت اللجنـة  الوطنية وتكامل وحتديث عملياا إلنتـاج اإلحصـاءات. وعـالوة علـى ذلـك، شـج      

على االستفادة من املبادرات والربامج اإلقليمية القائمـة للجـان اإلقليميـة واألجهـزة اإلحصـائية      
  الت والصناديق والربامج الدولية.واملصارف اإلمنائية املتعددة األطراف والوكا

وشجعت اللجنة على تنظيم جمموعة من املؤمترات اإلقليميـة ـدف صـياغة خارطـات       - ٥
. وينصــب تركيــز هــذه املــؤمترات  يميــة خلطــة التحــول يف جمــال اإلحصــاءات الرمسيــة طريــق إقل

ــى ــد       عل ــة أن تعق ــت اللجن ــام. وطلب ــر األمــني الع اــاالت املواضــيعية اخلمســة احملــددة يف تقري
األعضاء واللجان اإلقليمية واملصارف اإلمنائيـة   الدولاملؤمترات بالتشاور والتعاون الوثيقني مع 

ألجهزة اإلحصائية اإلقليمية واجلهات األخرى صاحبة املصلحة، وأن تقـيم الـربامج   اإلقليمية وا
واألنشطةَ القائمة من أجل حتقيق تكامل النظم اإلحصائية وحتديثها، وأن تتيح تبـادل االطِّـالع   
علــى التكنولوجيــا االبتكاريــة والدرايــة العمليــة واملمارســات اجليــدة، وأن تستكشــف يف ايــة  

  بل تعبئة األموال والدعم.املطاف س
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ــال       - ٦ ــول يف جمـ ــة التحـ ــر خطـ ــتراتيجية وعناصـ ــداف االسـ ــاين األهـ ــرع الثـ ــف الفـ ويصـ
اإلحصاءات الرمسية، على النحو الذي نوقش يف املـؤمتر العـاملي األصـلي الرفيـع املسـتوى الـذي       

. وقـد شـكلت هـذه العناصـر األسـاس      ٢٠١٥عقد بشأن هذا املوضوع يف كـانون الثاين/ينـاير   
ملناقشات الحقة جرت يف سلسلة من املؤمترات اإلقليمية. ويتنـاول الفـرع الثـاين أيضـا العالقـة      

ــل العامليـــة املتعلقـــ      ــول وخطـــة العمـ ــني خطـــة التحـ ــة املســـتدامة. وتقـــدم    بـ ة ببيانـــات التنميـ
الثالــث معلومــات عــن املــؤمترات اإلقليميــة الــيت نظمــت عمــال بــالقرار الــذي اختذتــه   الفــرع يف

وســيجري إتاحــة التقــارير عــن النتــائج واالســتنتاجات   ورــا الســابعة واألربعــني.  اللجنــة يف د
. ويعرض الفرع الرابع بإجيـاز  الصادرة عن املؤمترات اإلقليمية بوصفها وثائق معلومات أساسية

مقترحات لتنظيم جمموعة من املؤمترات املواضيعية بشـأن تنظـيم األجهـزة اإلحصـائية وإدارـا،      
هو مناقشة التحديثات اليت ستدخل على دليل التنظيم اإلحصـائي وتنـاول    وهدف هذا العرض

يـــة للمـــؤمترات اإلقليميـــة بشـــأن اإلجـــراءات والتوصـــيات الرئيســـية الـــواردة يف الوثـــائق اخلتام
الرمسيـــة وحتـــديثها. وســـيبني    التحـــول بوصـــفها ســـبيال لتعزيـــز حتـــول اإلحصـــاءات      خطـــة
باألنشــطة اإلحصــائية للمصــارف اإلمنائيــة املتعــددة اخلــامس تنســيق اإلجــراءات املتعلقــة  الفــرع

  األطراف. وترد النقاط املطروحة للمناقشة يف الفرع السادس.
    

اهلــدف واـــاالت االســـتراتيجية خلطــة التحـــول يف جمـــال اإلحصـــاءات     - ثانيا   
  الرمسية الداعمة خلطة العمل العاملية املتعلقة ببيانات التنمية املستدامة

ركون يف املــؤمتر العــاملي الرفيــع املســتوى بشــأن خطــة التحــول يف جمــال    خلــص املشــا  - ٧
، ٢٠١٥كـــانون الثاين/ينـــاير  ١٦ و ١٥اإلحصـــاءات الرمسيـــة الـــذي عقـــد بنيويـــورك يـــومي 

اهلدف الرئيسي من خطـة التحـول هـو دعـم اجلهـود الـيت تبـذهلا املؤسسـات اإلحصـائية           أن إىل
وطنية إلحداث حتول يف البيئة املؤسسية لنظمها الوطنية لصياغة توجه استراتيجي وخطة عمل 

اإلحصــائية الوطنيــة وحتقيــق التكامــل والتحــديث لعمليــات إنتــاج اإلحصــاءات لــدى براجمهــا     
الدميغرافية واالقتصادية والبيئية. وينصب التركيـز الرئيسـي    - اخلاصة باإلحصاءات االجتماعية

حصائية الوطنية كي تتمكن من أن تليب لعملية التحول والتحديث على تعزيز قدرات النظم اإل
بكفاءة وفعالية االحتياجات املتزايدة دوما إىل ملعلومـات اإلحصـائية، وتبلـغَ مـن املرونـة درجـة       

  تتيح هلا تكييف عملياا لتلبية الطلبات على البيانات الناشئة حديثا اليت ال ميكن توقعها.

اإلحصــــائية الوطنيــــة  تق املنظمــــاتوتتمثــــل املســــؤولية الرئيســــية امللقــــاة علــــى عــــا  - ٨
اجلــودة لصــنع القــرارات القــائم  االضــطالع بــدور قيــادي يف تــوفري بيانــات إحصــائية عاليــة   يف

البيانات وفقا لألولويات الوطنية اليت حددا احلكومات واتمع املـدين وقطـاع األعمـال     على
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ــة املســتدامة لعــام     عهــدت الــدول األعضــاء  ، ت٢٠٣٠وعامــة اجلمهــور. وباعتمــاد خطــة التنمي
بتعديل سياساا الوطنية االقتصادية واالجتماعية والبيئية على حنو يكفل حتقيق أهداف التنميـة  
املستدامة وغاياا اليت حددا اخلطة. وتقتضي املتابعة واالستعراض املستمران والفعـاالن حلالـة   

ــات    ٢٠٣٠تنفيــذ خطــة عــام   ــل ونشــر قــدر مــن البيان ــز وحتلي عب، إحصــائية يصــ  مجــع وجتهي
فرط ضخامته، حىت على أكثر األجهزة اإلحصائية تقدما توفريه. وملواجهـة هـذا التحـدي،     من

حتتاج املؤسسات اإلحصائية الوطنية إىل أن تأخذ بزمام املبادرة وتتـبىن مجاعيـا التنفيـذ املتـدرج     
وســـيتطلب مـــن اـــاالت املواضـــيعية املشـــتركة.  جمموعـــة خمتـــارةإلطـــار مـــن اإلجـــراءات يف 

  اإلطار اختاذ إجراءات على كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين. هذا

وتتمثل ااالت االستراتيجية الـيت تـبني أـا حتتـاج إىل تعزيـز يف مـا يلـي: (أ) التنسـيق           - ٩
ب) االتصال والـدعوة؛ و (ج) الـنظم املتكاملـة إلنتـاج البيانـات اإلحصـائية؛        والشراكات؛ و (

بتكــار عــن طريــق اســتخدام التكنولوجيــات اجلديــدة ومصــادر البيانــات اجلديــدة؛         (د) اال و
  القدرات وتعبئة املوارد. ناءب )هـ( و

وكانت اـاالت االسـتراتيجية املـذكورة أعـاله حمـور املناقشـات الـيت جـرت يف مجيـع            - ١٠
يت . ووفـــرت االســـتنتاجات الـــ٢٠١٦ و ٢٠١٥املـــؤمترات اإلقليميـــة الـــيت نظمـــت يف عـــامي 

خلصت إليها املؤمترات اإلقليمية األسس لوضع خطط عمـل إقليميـة. وملـا كـان الفريـق الرفيـع       
ــة       نســيقاملســتوى للشــراكة والت  ــة التنمي ــراض خط ــدرات يف جمــال اإلحصــاءات ألغ ــاء الق وبن

قد استخدم أيضا هذه ااالت االستراتيجية نفسـها لوضـع خطـة عمـل      ٢٠٣٠املستدامة لعام 
يذها تدعمه اخلطط اإلقليمية الناشئة دعما كامال. ومن املتوقـع أن تقـوم البلـدان    عاملية، فإن تنف

بتحديث استراتيجياا اإلحصائية الوطنيـة ومـا يتصـل ـا مـن بـرامج عمـل اسـتنادا إىل خطـط          
العمل اإلقليمية للتحول والتحديث. وبإحداث حتول يف النظم اإلحصائية للبلدان وتعزيـز هـذه   

ستكون تلـك البلـدان قـادرة وجمهـزة بشـكل أفضـل إلنتـاج قاعـدة املعلومـات          النظم وحتديثها، 
  .٢٠٣٠اإلحصائية املطلوبة لتنفيذ خطة عام 

    
  املؤمترات اإلقليمية املعنية خبطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية  -  ثالثا  

ه يف دورـا  يف الدورة السادسة واألربعني للجنـة اإلحصـائية ذُكـر اقتـراح، تكـرر تأكيـد        -  ١١
السابعة واألربعني، وهو أن يستند االستمرار إقليميا يف املبادرة املشـتركة بـني شـعبة اإلحصـاءات     

ــب اإلحصــائي        ــة العامــة واملكت ــة باألمان ــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي  لالحتــادالتابع
مــن املــؤمترات األورويب بشــأن خطــة التحــول يف جمــال اإلحصــاءات الرمسيــة إىل تنظــيم جمموعــة   

اإلقليمية ودون اإلقليمية بالتشاور الوثيق مع الدول األعضاء واللجان اإلقليمية ومصارف التنميـة  
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 تاإلقليميــة واألجهــزة اإلحصــائية واجلهــات األخــرى صــاحبة املصــلحة. وعقــدت ســبعة مــؤمترا 
 ٢٠١٦كتـوبر  وتشـرين األول/أ  ٢٠١٥إقليمية ودون إقليمية يف الفترة بني تشـرين الثـاين/نوفمرب   

دف البناء على التوصيات اليت قدمها املـؤمتر العـاملي والتحقـق منـها، وتقيـيم الـربامج واألنشـطة        
 ادلالقائمــة الراميـــة إىل إحـــداث حتـــول يف الـــنظم اإلحصـــائية وحتـــديثها، وتعبئـــة األمـــوال، وتبـــ 

طـاف اقتـراح خارطـات    التكنولوجيا االبتكارية والدراية العملية واملمارسات اجليدة، ويف ايـة امل 
  طريق إقليمية وإجراءات متصلة ا إلحداث حتول يف اإلحصاءات الرمسية.

ونظمت املؤمترات اإلقليمية ودون اإلقليمية يف شكل منتديات رفيعة املستوى لرؤسـاء    - ١٢
ــار مــديري األجهــزة اإلحصــائية الوطنيــة   ومــديري وكبــار مــديري   ؛األجهــزة اإلحصــائية وكب

الت ومصارف التنمية واملنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية والشـركاء املتعـددي   اللجان والوكا
واجلهـات األخـرى صـاحبة املصـلحة. ومت تنظـيم املـؤمترات ملعاجلـة مخسـة          ؛والثنائيني ألطرافا

جمـاالت مواضـيعية رئيسـية حـددت يف املـؤمتر العــاملي مـع تكملتـها، عنـد االقتضـاء، بأولويــات          
مواضيعية إقليمية، وهذه ااالت هي: (أ) التنسيق داخـل الـنظم اإلحصـائية العامليـة واإلقليميـة      

؛ و (ب) التواصــل والــدعوة؛ و (ج) الــنظم اإلحصــائية املتكاملــة جلمــع   وفيمــا بينــها لوطنيــةوا
ــات         ــة للعملي ــن خــالل إنشــاء بني ــا ونشــرها؛ و (د) االبتكــار والتحــديث م ــات وجتهيزه البيان

  ب وبناء القدرات وتعبئة املوارد.) التدريـاإلحصائية تستند إىل املعايري؛ و (ه

ومـــات عامـــة عـــن املـــؤمترات اإلقليميـــة      أدنـــاه معل  ١٩إىل  ١٤وتـــرد يف الفقـــرات    - ١٣
النتـائج واالسـتنتاجات الصـادرة    اإلقليمية السبعة. وسـتجري إتاحـة تقـارير مفصـلة عـن       ودون

  ق معلومات أساسية.ائبوصفها وث )١(املؤمترات عن

وعقد املؤمتر األفريقـي املعـين خبطـة التحـول يف جمـال اإلحصـاءات الرمسيـة يف ليربفيـل،           - ١٤
ــومي  ــاين/نوفمرب   ٢٢ و ٢١ي ــة    ٢٠١٥تشــرين الث ــؤمتر مصــرف التنمي . وتشــارك يف تنظــيم امل

األفريقي، وهيئة اإلحصاء الكندية، وشعبة اإلحصاءات، بدعم مـن االحتـاد األفريقـي، واملركـز     
واملكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب. وشـارك يف املـؤمتر رؤسـاء املكاتـب      إلحصاء،األفريقي ل

بلـدا يف أفريقيـا. ودعـي إىل احلضـور أيضـاً رؤسـاء أجهـزة اإلحصـاء          ٤٩اإلحصائية الوطنية لــ  
فضــال وكبــار مــديري املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة والشــركاء املتعــددو األطــراف والثنــائيون، 

مشـاركا،   ٨٠ر املـؤمتر أكثـر مـن    . ويف امـوع، حضـ  املصـلحة اجلهـات األخـرى صـاحبة     عن
ــب اإلقليمــي مل    مــن ــن املكت ــهم مشــاركون م ــة    بين ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي نظمــة األم

__________ 

طقــة احملــيط اهلــادئ؛ ومنطقــة تقــارير واســتنتاجات املــؤمترات اإلقليميــة ألفريقيــا؛ والبلــدان العربيــة؛ وآســيا ومن  )١(  
الكــارييب؛ وأمريكــا الالتينيــة؛ وبلــدان يف أوروبــا الشــرقية ومنطقــة القوقــاز وآســيا الوســطى، ومنغوليــا؛  البحـر 

 وجنوب شرق أوروبا وتركيا.



E/CN.3/2017/5

 

6/15 16-22264 

 

ــواد        ــاج امل ــاء ويف إنت ــال يف البغ ــى اســتغالل األطف ــة للقضــاء عل (اليونســكو)، والشــبكة الدولي
ــة واالجتــار ــم ألغــراض جنســية، وإدا    ــا     رةاإلباحي ــة باململكــة املتحــدة لربيطاني ــة الدولي التنمي

جمـال اإلحصـاء مـن أجـل التنميـة       شـراكة يف يرلندا الشمالية، ومؤسسة هيوليـت، وال أالعظمى و
). وتضمن املؤمتر أيضا عرض النتائج واإلجنـازات الـيت   ٢١القرن احلادي والعشرين (باريس  يف

اإلحصـاءات مـن أجـل أفريقيـا الـذي نفذتـه        لحققها الربنامج الدويل اخلتامي للزماالت يف جمـا 
عـارف واملمارسـات اجليـدة املتعلقـة     هيئة اإلحصاء الكندية، وذلك لكي يتبادل اإلحصـائيون امل 

بالترتيبات املؤسسية للمكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة وهيكلـها التنظيمـي وإدارـا. وعقـد املـؤمتر         
القـدرات اإلحصـائية والـدورة املشـتركة      رمباشرةً عقب الندوة األفريقيـة احلاديـة عشـرة لتطـوي    

اتــب اإلحصــائية الوطنيــة. وتوجــت  للجنــة اإلحصــائية األفريقيــة وجلنــة املــديرين العــامني للمك 
ــة التحــول           ــن خط ــدف م ــدرات اإلحصــائية يتــبىن اهل ــوير الق ــرار بشــأن تط ــاد ق ــدوة باعتم الن

وجلنـة املـديرين العـامني     ةومقاصدها. ويف اآلونة األخرية، اعتمدت اللجنة اإلحصـائية األفريقيـ  
جان، كـوت ديفـوار،   للمكاتب اإلحصائية الوطنية إبان اجتماعهما املشترك الذي عقد يف أبيد

ــن   ــرة م ــاين/نوفمرب إىل   ٢٨يف الفت ــل  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ٢تشــرين الث ، خطــة عم
  أفريقية وأوصتا بإدراج هذه اإلجراءات يف تنقيح استراتيجية تنسيق اإلحصاءات يف أفريقيا.

مركـز  وعقد املؤمتر العريب املعين خبطة التحول يف جمال اإلحصـاءات الرمسيـة بـأنقرة يف      - ١٥
إىل  ٥األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، يف الفترة مـن  

. وتشارك يف تنظيمـه مركـز األحبـاث اإلحصـائية، واللجنـة االقتصـادية       ٢٠١٦نيسان/أبريل  ٧
لغريب آسيا، وشعبة اإلحصاءات، ومصرف التنمية اإلسالمي، واملركز اإلحصائي  الجتماعيةوا
       لس التعاون لدول اخلليج العربية، واملعهـد العـريب للتـدريب والبحـوث اإلحصـائية. وحضـره

مشاركا، من بينهم مشاركون من املعهد اإلحصائي التركـي واملكتـب اإلقليمـي     ٤٠أكثر من 
للســـكان. وجيـــري حاليـــا إعـــداد خطـــة عمـــل اســـتنادا إىل النتـــائج   ملتحـــدةلصـــندوق األمـــم ا

ــة عــ  ــة      والتوصــيات املنبثق ــل للجن ــاع املقب ــى االجتم ــع عرضــها عل ــن املتوق ــريب وم ــؤمتر الع ن امل
  .٢٠١٧اإلحصائية التابعة للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا يف كانون الثاين/يناير 

وعقد مؤمتر آسيا واحمليط اهلادئ املعين بالتحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية من أجـل    - ١٦
 آب/أغسـطس  ٢٦إىل  ٢٤، ببـانكوك يف الفتـرة مـن    ٢٠٣٠مة لعـام  تنفيذ خطة التنمية املستدا

آلسـيا واحملـيط اهلـادئ بتوجيـه      . ونظمت املـؤمتر أمانـة اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة     ٢٠١٦
اإلحصائية التابعة هلا، وبالتعاون مع شـعبة اإلحصـاءات. وضـم املـؤمتر قرابـة       اللجنةمكتب  من
مشاركا مـن رؤسـاء الـدوائر اإلحصـائية وخـرباء التنميـة مـن منطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ             ٧٠

وخارجها، من بينهم ممثلون رفيعـو املسـتوى مـن مصـرف التنميـة اآلسـيوي، وصـندوق األمـم         
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األغذية والزراعة لألمم املتحدة، واليونسكو، ومنظمة األمم املتحدة  ةاملتحدة للسكان، ومنظم
ــة الصــناع  ية، ومنظمــة الصــحة العامليــة، ومنظمــة زونتــا الدوليــة، ومؤسســة الشــبكات        للتنمي

اتمعية. واستطاع املشاركون يف املؤمتر رسم مسار واضح للجهود التعاونية الرامية إىل تعزيـز  
التنميــة املســتدامة، وبصــفة أعــم تعزيــز حتــول الــنظم اإلحصــائية   افاإلحصــاءات املتعلقــة بأهــد

ديثها. ومتثل الوثيقة اخلتامية للمؤمتر مشروع رؤية مجاعيـة وإطـار عمـل،    الوطنية يف املنطقة وحت
مت تقدميــه لكــي تنظــر فيــه جلنــة اإلحصــاءات التابعــة لألمانــة املــذكورة يف دورــا اخلامســة الــيت  

ــرة مــن   . وأدرجــت تفاصــيل نظــر  ٢٠١٦كــانون األول/ديســمرب   ١٦ ىلإ ١٤عقــدت يف الفت
  سية امللحقة ذا التقرير.اللجنة يف وثيقة املعلومات األسا

وعقد املؤمتر الكارييب املعين خبطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسية يف بريدجتاون،   - ١٧
. وتشاركت يف تنظيمـه أمانـة اجلماعـة الكاريبيـة،     ٢٠١٦أيلول/سبتمرب  ٩إىل  ٧يف الفترة من 

حصـاء الكنديـة، والـدائرة    وشعبة اإلحصاءات، ومصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة، وهيئـة اإل    
يف بربادوس، بدعم مـن املكتـب اإلحصـائي لالحتـاد األورويب، واللجنـة االقتصـادية        حصائيةاإل

ألمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب. وعقــد املــؤمتر الكــارييب عقــب االجتمــاع العــادي    
ــثالثني لرؤســاء حكومــات اجلماعــة الكاريبيــة يف جورجتــاون يف الف   إىل  ٤تــرة مــن الســابع وال

والذي أقر املشاركون فيه خطة العمل اإلحصائية يف منطقة البحر الكـارييب الـيت    ،متوز/يوليه ٦
أعدا اللجنة الدائمة لإلحصائيني الكاريبيني. وأقر االجتماع احلادي واألربعون للجنة الدائمـة  

 شــرين األول/ت ٢٧إىل  ٢٤لإلحصــائيني الــذي عقــد يف ويلمســتاد، كوراســاو، يف الفتــرة مــن 
لكـــارييب املعـــين خبطـــة التحـــول،  والتوصـــيات املنبثقـــة عـــن املـــؤمتر ا  لنتـــائج، ا٢٠١٦أكتـــوبر 

نتائج وتوصيات ميكن اعتبارها امتدادا وتطويرا إضافيا خلطة العمل اإلحصائية املذكورة.  وهي
مشــاركا، مــن بينــهم مشــاركون مــن صــندوق األمــم    ٤٠وحضــر املــؤمتر الكــارييب أكثــر مــن  

دة للسكان، واملصرف املركزي ملنطقة شرق البحر الكارييب، ومنظمة السياحة الكاريبية، املتح
وصــندوق تنميــة اجلماعــة الكاريبيــة، ومنظمــة دول شــرق البحــر الكــارييب، واملركــز اإلقليمــي   
للمساعدة التقنية ملنطقة البحر الكارييب، وهيئـة األمـم املتحـدة للمسـاواة بـني اجلنسـني ومتكـني        

  لالستشارات. GOPAومؤسسة  ،هيئة األمم املتحدة للمرأة)املرأة (

ــا الالتينيـــة املعـــين خبطـــة التحـــ    - ١٨ ــة  وعقـــد مـــؤمتر أمريكـ ول يف جمـــال اإلحصـــاءات الرمسيـ
مشــاركا،  ٥٠ر . وحضــر املــؤمت٢٠١٦أيلول/ســبتمرب  ١٦إىل  ١٤ســانتياغو، يف الفتــرة مــن  يف
ة األغذيـة والزراعـة، وتشـاركت    ومنظمـ  بينهم كبـار مسـؤويل املكاتـب اإلقليميـة لليونسـكو      من
تنظيمه اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ومصـرف التنميـة للبلـدان     يف

ــاد األورويب واجلماعــة         ــن املكتــب اإلحصــائي لالحت ــدعم م ــعبة اإلحصــاءات، ب ــة، وش األمريكي
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ــؤمتر ا     ــاركون يف امل ــر املش ــع أن يق ــن املتوق ــة. وم ــيعقد    إلالكاريبي ــذي س ــريكتني ال حصــائي لألم
  .، النتائج والتوصيات املنبثقة عن مؤمتر أمريكا الالتينية٢٠١٧سانتياغو، يف نيسان/أبريل  يف

وعقـد مـؤمتر أوروبــا الشـرقية والقوقــاز وآسـيا الوســطى املعـين خبطــة التحـول يف جمــال         - ١٩
ر اللجنة اإلحصائية الوطنية يف مق ٢٠١٦تشرين األول/أكتوبر  ٧و  ٦اإلحصاءات الرمسية يف 

جلمهوريــة بــيالروس يف مينســك. وتشــاركت يف تنظــيم املــؤمتر اللجنــة اإلحصــائية الوطنيــة         
جلمهورية بيالروس واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وشعبة اإلحصـاءات  

احلرة واملعهـد العـايل    بدعم من املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب والرابطة األوروبية للتجارة
لالقتصاد التابع جلامعـة البحـوث الوطنيـة يف موسـكو. وقـد عقـد املـؤمتر مباشـرةً عقـب احللقـة           
ــا        ــدان أوروب ــب اإلحصــائي لالحتــاد األورويب لبل ــيت أعــدها املكت ــة املســتوى ال الدراســية الرفيع

املـؤمتر كبـار    الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى بشأن حتـديث اإلحصـاءات الرمسيـة. وشـارك يف    
اإلحصائيني واملديرين من األجهزة اإلحصائية الوطنية لبلـدان أوروبـا الشـرقية والقوقـاز وآسـيا      
الوســطى ومنغوليــا، إىل جانــب ممــثلني رفيعــي املســتوى للجنــة اإلحصــائية املشــتركة بــني دول   

يـة اآلسـيوية،   رابطة الدول املستقلة، وإدارة اإلحصاءات يف اللجنة االقتصادية للمنطقـة األوروب 
فضال عن نائب املمثل املقيم لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي يف بيالروس. وعقـد مـؤمتر جنـوب    

ــا بشــأن خطــة التحــول يف جمــال اإل     ــا وتركي ــوم واحــد    شــرق أوروب ــدة ي ــة مل حصــاءات الرمسي
يف زادار، كرواتيــا، يف إطــار االجتمــاع الســنوي لفريــق  ٢٠١٦تشــرين األول/أكتــوبر  ١٢ يف

ياسات املعين بالتعاون اإلحصائي الذي ينظمه املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب. وناقش الس
املشاركون يف املؤمتر الفرص والتحديات احملددة لتحديث وحتقيق تكامـل اإلحصـاءات الرمسيـة    
على الصعيدين اإلقليمي والوطين، وحددوا يف اية املطاف الربامج واإلجراءات ذات األولوية 

رؤيــة املنظومــة اإلحصــائية  ”دا إىل إطــار تطــوير املنظومــة اإلحصــائية األوروبيــة املعنــون   اســتنا
  .“: بناء مستقبل اإلحصاءات األوروبية٢٠٢٠األوروبية لعام 

ــا حبضــور ممــثل    - ٢٠ ــار مــن البلــدان املشــاركة  وأدى الشــكل املفتــوح للمــؤمترات مقترن ني كب
ــرص     إىل ــاول الف ــة بإحــداث حتــول   والتحــديات واألإتاحــة إجــراء مناقشــات لتن ــات املتعلق ولوي
. وتنــاول املشــاركون علــى حنــو أكثــر حتديــدا  ٢٠٣٠اإلحصــاءات الرمسيــة دعمــا خلطــة عــام   يف

يـــه األجهـــزة اإلحصـــائية الوطنيـــة املواضـــيع التاليـــة: (أ) الـــدور القيـــادي والتنســـيقي الـــذي تؤد 
كات مع األوساط املعنية بالبيانات (ب) تعزيز الشرا إحداث حتول يف اإلحصاءات الرمسية؛ و يف

ومســـتعمليها وأصـــحاب املصـــلحة اآلخـــرين دعمـــا لتحـــديث وتكامـــل اإلحصـــاءات الرمسيـــة؛  
املمارسات اجليدة املتبعة يف استخدام السجالت اإلدارية واإلمكانات اليت ينطـوي عليهـا    (ج) و

احلاجـة إىل القيـام،    (د) استخدام البيانات الضخمة ألغـراض إنتـاج اإلحصـاءات واملؤشـرات؛ و    
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على الصعيد العاملي، بتطوير أطر إحصائية أكثر اتساقا وتكامال لبيانـات األسـر املعيشـية وقطـاع     
) حتسني قابلية التشغيل البيين ألدوات تكنولوجيا املعلومات وهياكلـها األساسـية   ـ(ه األعمال؛ و
سـبل املضـي    (و) قليمـي؛ و الصعيدين الـوطين واإل  مواءمة بنية إنتاج اإلحصاءات علىمن خالل 

قــدما يف اســتحداث آليــات إقليميــة وعامليــة للبيانــات املوثوقــة واخلــدمات املشــتركة والتطبيقــات   
(ز) الطــرق الــيت ميكــن ــا تنقــيح وجتديــد   املقــرر اســتخدامها ألغــراض اإلحصــاءات الرمسيــة؛ و 

ـــ    ــري ذل ــاءات وغـ ــوير اإلحصـ ــتقبلية لتطـ ــة واملسـ ــة احلاليـ ــتراتيجيات الوطنيـ ــط  االسـ ــن اخلطـ ك مـ
الـــنظم اإلحصـــائية الوطنيـــة وحتـــديثها؛  يفاالســـتراتيجية لكـــي تصـــبح حـــافزة إلحـــداث حتـــول 

ــيح       (ح) و ــة وتت ــة واإلقليمي ــدريب اإلحصــائي العاملي ســبل تطــوير شــبكة تســتخدمها مراكــز الت
  .الوصول اإللكتروين إىل املواد املعرفية ودورات التعلم اإللكتروين

    
  يسية املتعلقة بتنفيذ خطة التحولوصيات الرئاإلجراءات والت  - رابعا   

ــيات الر     - ٢١ ــراءات والتوصـ ــع اإلجـ ــرع الرابـ ــوجز الفـ ــجيع   يـ ــبل التشـ ــة بسـ ــية املتعلقـ ئيسـ
  إحداث حتول يف اإلحصاءات الرمسية وحتديثها. على

استنادا إىل الوثائق اخلتامية واالستنتاجات اليت خلصت إليها املؤمترات اإلقليمية بشـأن    - ٢٢
تحـول، كمـا هـو مـبني يف وثـائق املعلومـات األساسـية، حـددت املنظمـات اإلحصـائية           خطة ال

الوطنيـة املشــاركة اإلجــراءات الرئيســية وعاجلــت التحــديات والفــرص اخلاصــة ببلــد كــل منــها  
  يف اإلحصاءات الرمسية وحتديثها. ومنطقتها يف ما يتعلق بعملية إحداث حتول

لنظر فيهـا علـى كـل مـن الصـعيد العـاملي واإلقليمـي        وهذه اإلجراءات الرئيسية ينبغي ا  - ٢٣
ل إحصــائية حمدثــة. وقــد شــرعت  والقطــري، وجتســيدها الحقــا يف اســتراتيجيات وبــرامج عمــ 

اللجــان اإلقليميــة يف اجتماعاــا األخــرية، بالتعــاون مــع وكاالــا اإلقليميــة واملصــارف     بعــض
االستراتيجيات وبرامج العمل اإلقليمية. ومتثل اإلقليمية العاملة يف منطقة كل منها، يف حتديث 

هذه املبادرات يف حد ذاـا مؤشـرات حامسـة علـى جنـاح عمليـة التعـاون اإلقليمـي يف إحـداث          
  حتول يف النظم اإلحصائية اإلقليمية والوطنية وحتديثها.

ــؤمترات          - ٢٤ ــة للم ــة متابع ــة يف إجــراء عملي ــاملي، ميكــن أن تنظــر اللجن ــى الصــعيد الع وعل
إلقليمية املعنية خبطة التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسيـة تتخـذ شـكل سلسـلة مـن املـؤمترات       ا

ــرح    ــائي. واقتـ ــاز إحصـ ــيم وإدارة جهـ ــأن تنظـ ــيعية بشـ ــكِّل  املواضـ ــك، أن تشـ ــافةً إىل ذلـ ، إضـ
املؤمترات املواضـيعية مـدخالت صـرحية يف عمليـة حتـديث الطبعـة الثالثـة مـن الـدليل، الـيت            هذه

وتنظيم جهاز إحصائي. واحلصول على مدخالت من هذه املؤمترات املواضـيعية   تتناول تشغيل
ــة املســتدامة       ــة لبيانــات التنمي يف وضــع هــذه التحــديثات يتمشــى متامــا مــع خطــة العمــل العاملي
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وسيستثمر املناقشات الثرية الـيت دارت يف االجتماعـات اإلقليميـة وسيسـاعد يف حتويـل الـدليل       
  البلدان أن تستخدمها. ميكن جلميعإىل أداة دعم 

واضــيعية التاليــة، الــيت تتــواءم  ميكــن تنظــيم جمموعــة املــؤمترات املقترحــة يف اــاالت امل    - ٢٥
ــة؛      مـــع ــاءات الرمسيـ ــودة اإلحصـ ــن الـــدليل: (أ) جـ ــة مـ ــة الثالثـ ــيع الـــيت تشـــملها الطبعـ املواضـ

صـائية لنظـام   االتصاالت والشراكات يف جمال اإلحصاءات الرمسيـة؛ و (ج) البنيـة اإلح   (ب) و
األساسـي لتكنولوجيـا املعلومــات   إنتـاج متكامـل يف جمـال اإلحصـاءات الرمسيـة؛ و (د) اهليكـل       

) بناء القدرات وتعبئة املوارد يف جمال اإلحصاءات الرمسية. هـ( جمال اإلحصاءات الرمسية؛ و يف
اتيجية ويرد أدناه وصف موجز لكل مـن هـذه اـاالت املواضـيعية مـن حيـث اـاالت االسـتر        

اليت تغطيهـا واإلجـراءات الرئيسـية ذات الصـلة املبينـة يف الوثـائق اخلتاميـة للمـؤمترات اإلقليميـة          
  و/أو خطط العمل اإلقليمية، فضال عن كيفية ارتباطها باملواضيع اليت يغطيها الدليل.

  
  اجلودة يف اإلحصاءات الرمسية    

الرئيســـية املتعلقـــة باـــال   يـــرتبط موضـــوع اجلـــودة يف اإلحصـــاءات بـــاإلجراءات       - ٢٦
االســتراتيجي املتمثــل يف التنســيق داخــل الــنظم اإلحصــائية العامليــة واإلقليميــة والوطنيــة وفيمــا   
بينــها. ويــوفر إطــار اجلــودة اخلــاص باإلحصــاءات الرمسيــة، الــذي ميثــل اإلطــار الــوطين لضــمان  

يـه املنظمـات اإلحصـائية    اجلودة أداة القيـاس فيـه، أساسـا للـدور التنسـيقي والقيـادي الـذي تؤد       
الوطنية يف إحداث حتول يف الترتيبات املؤسسية للعمليات والنواتج املتعلقة بإنتاج اإلحصـاءات  
ــات والنــواتج. وتتصــل هــذه الترتيبــات املؤسســية باملواضــيع      الوطنيــة ويف حتــديث تلــك العملي

ملسـتخدمة، ودور كـبري   التالية، الواردة يف الدليل: هيكل النظام اإلحصـائي، وأدوات التنسـيق ا  
اإلحصائيني، واإلطار التشريعي اإلحصـائي، ومتويـل النظـام اإلحصـائي الـوطين. وعـالوة علـى        
ذلك، ميكن للمؤمتر املتعلـق بـاجلودة يف اإلحصـاءات أن يـبين علـى اإلجـراءات العامليـة املتوقعـة         

قيـيم واسـتعراض   ذات الصلة باستعراض اإلطار الوطين لضمان اجلودة، واآلليـات املوضـوعة للت  
األقران على الصعيد اإلقليمي، وتنفيذ هذه اآلليات يف بلدان خمتارة. وإضافةً إىل ذلك، ستدعم 

وغـري ذلـك    ٢٠٣٠إجراءات الدعم العاملية واإلقليمية هذه رصد خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     
ة لتطــوير مــن االحتياجــات الناشــئة مــن البيانــات وستســاهم يف حتــديث االســتراتيجيات الوطنيــ

  نظم اإلحصائية الوطنية وحتديثها.اإلحصاءات فيما خيص مبادرات إحداث التحول يف ال
  

  االتصاالت والشراكات يف جمال اإلحصاءات الرمسية    

ــاإلجراءات        - ٢٧ ــة ب ــرتبط موضــوع االتصــاالت والشــراكات يف جمــال اإلحصــاءات الرمسي ي
ــل يف    ــة باــال االســتراتيجي املتمث ــل    الرئيســية املتعلق ــبني يف خطــط العم ــدعوة وامل  االتصــال وال
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اإلقليمية. ويتناول هذا املوضوع أيضا مواضـيع الـدليل املتصـلة بعالقـة الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة        
باملستجيبني، والقائمني على البيانات اإلدارية والبيانات الضخمة، وخمتلف املسـتخدمني. وميكـن   

ـذا اـال املواضـيعي أن تسـاعد يف وضـع مبـادئ توجيهيـة         للنتائج اليت ينتهي إليها املؤمتر املعـين 
بشأن أدوات النشر، اليت سيجري تصميمها من حيـث الشـكل والتكنولوجيـا املسـتخدمة حبيـث      
تالئم االحتياجات املختلفة لشىت جمموعـات املسـتخدمني. وتشـمل هـذه اموعـات احلكومـات       

ألكادميية والصحافة واملنظمات الدوليـة.  ومؤسسات قطاع األعمال وعامة اجلمهور واألوساط ا
وعالوة على ذلك، ميكن للعمل يف هذا اال أن يساعد يف وضـع وتنفيـذ اسـتراتيجيات اتصـال     

  .وطنية بغرض إثبات قيمة اإلحصاءات الرمسية وكسب التأييد هلا
  

  البنية اإلحصائية لنظام إنتاج متكامل يف جمال اإلحصاءات الرمسية    

ضـوع البنيـة اإلحصـائية لنظـام إنتـاج متكامـل يف جمـال اإلحصـاءات الرمسيـة          يرتبط مو  - ٢٨
باإلجراءات الرئيسية املتعلقة باال االستراتيجي املتمثل يف النظم اإلحصائية املتكاملـة اخلاصـة   
جبمع خطط العمل اإلقليمية وجتهيزهـا ونشـرها. ويغطـي هـذا اـال املواضـيعي مبـادئ تنظـيم         

دليل. وتشـــمل هـــذه املبـــادئ، دة تنظيمـــه، علـــى النحـــو الـــوارد يف الـــجهـــاز إحصـــائي وإعـــا
أمور أخرى، مزايا إدخال تغيريات تنظيمية يف األجهزة اإلحصائية إلنشاء إدارات فنيـة   بني من

إلدارات املواضيعية القائمة، حبيث توفر األوىل خدمات مشتركة بشأن مسائل من قبيـل  اتدعم 
ة ومجـــع البيانـــات ونشـــرها، حـــىت يتســـىن حتقيـــق تكامـــل  املنهجيـــة والربجمـــة وضـــمان اجلـــود

ــائف األساســية         ــق بالوظ ــا يتعل ــه. وفيم ــاز اإلحصــائي بأكمل ــى مســتوى اجله اإلحصــاءات عل
رائط لعمليـات إنتـاج اإلحصـاءات    للجهاز، ميكـن أن تعـاجل هـذه املبـادئ أيضـا مزايـا وضـع خـ        

مة واملقارنة. ومن شأن هـذه  شكل مناذج عامة إلنتاج اإلحصاءات وهيكلتها ألغراض املواء يف
اجلهود أن تيسـر تبـادل األسـاليب اإلحصـائية واألدوات الربجميـة اإلحصـائية وتوحيـد األدوات        
والطــرق املســتخدمة يف بنــاء القــدرات. ويف إطــار اــال املواضــيعي الــوارد يف الــدليل واملتصــل 

ــاز اإلحصــائي، ميكــن النظــر أيضــا يف إدخــال عم      ــات إحصــائية  بالوظــائف األساســية للجه لي
متكاملــة لإلحصــاءات األساســية، مبــا يف ذلــك إدخــال استقصــاءات متكاملــة لألســر املعيشــية    
واألعمــال التجاريــة، واســتخدام البيانــات اإلداريــة وإنشــاء ســجالت إحصــائية لألشــخاص         
واألعمــال التجاريــة واألصــول املنتجــة واملــوارد الطبيعيــة مثــل املبــاين واألراضــي، وتعهــد تلــك  

 جالت. وإىل جانــب التعزيــز املوصــى بــه للتوســع يف تنفيــذ نظــام احلســابات القوميــة لعــام  الســ
ونظــام احملاســبة البيئيــة واالقتصــادية وإدمــاج البيانــات اجلغرافيــة املكانيــة والبيانــات          ٢٠٠٨

الضخمة يف عمليات إنتاج اإلحصاءات، من شأن هذا اال املواضيعي أن يوسع نطـاق النظـر   
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د عمليات إلنتاج اإلحصاءات تتسم بالفعالية من حيث التكلفة وبالتكامل وتعدد ليشمل اعتما
  الطرق واملصادر، تستند إىل املعايري اإلحصائية.

  
  تكنولوجيا املعلومات يف جمال اإلحصاءات الرمسية    

يــرتبط موضــوع تكنولوجيــا املعلومــات يف جمــال اإلحصــاءات الرمسيــة بــاإلجراءات          - ٢٩
قة باال االستراتيجي املتمثل يف االبتكار والتحديث باالعتماد على بنيـة للعمـل   الرئيسية املتعل

اإلحصائي تستند إىل معايري، على النحو املبني بإجياز يف الوثائق اخلتاميـة للمـؤمترات اإلقليميـة.    
ويغطــي هــذا اــال املواضــيعي أيضــا موضــوع إدارة تكنولوجيــا املعلومــات الــوارد يف الــدليل،   

أن جيســـد اخليـــارات اجلديـــدة املتاحـــة لألجهـــزة اإلحصـــائية الوطنيـــة نتيجـــة للتقـــدم    وميكـــن
. وميكن ٢٠٠٣التكنولوجي وظهور البيانات الضخمة منذ صدور الطبعة الثالثة للدليل يف عام 

املتعلقـــة بتســـخري مـــا تتمتـــع  هلـــذا اـــال املواضـــيعي أن يغطـــي النظـــر يف اخليـــارات املختلفـــة 
علومـات واالتصـاالت مـن قـوة ابتكاريـة ومؤديـة إىل التحـول، يف عمليـات         تكنولوجيـات امل  به

إنتاج اإلحصـاءات. وميكـن كـذلك توسـيع نطـاق مراعـاة هـذه األمـور فيمـا يتعلـق مبوضـوعي            
الدليل املتعلقني بإدارة تكنولوجيا املعلومات واملهام األساسية لألجهزة اإلحصائية لكي تشـمل  

حصاءات من خالل تقاسـم اهلياكـل األساسـية التكنولوجيـة،     تنسيق وتوحيد عمليات إنتاج اإل
ــيين واملفتوحــة        ــة للتشــغيل الب ــات القابل ــة، وتشــجيع التكنولوجي ــات الربجمي ــات والتطبيق والبيان

) مـن أجـل تبـادل    SDMXاملصدر، وتعميم آلية تبادل البيانات اإلحصائية ومعرفـات البيانـات (  
ة الرئيسية. وعالوة على ذلك، وباالقتران مـع مشـروع   اإلحصاءات فيما بني الربامج اإلحصائي

الفريق العامـل العـاملي املعـين بتسـخري البيانـات الضـخمة ألغـراض اإلحصـاءات الرمسيـة، ميكـن           
للمشـاركني يف املـؤمتر املعــين ـذا اـال املواضــيعي أن ينظـروا يف إنشـاء شــبكة قابلـة للتشــغيل        

والعاملية للبيانـات واخلـدمات والتطبيقـات، ختـدم الـدوائر      البيين من املنصات الوطنية واإلقليمية 
  املعنية باإلحصاءات الرمسية وتكون متاحة لالستعمال من خالل بوابة إلكترونية عاملية.

  
  بناء القدرات وتعبئة املوارد يف جمال اإلحصاءات الرمسية    

ال االسـتراتيجي املتمثـل   يرتبط هذا اال املواضيعي باإلجراءات الرئيسية املتعلقـة باـ    - ٣٠
يف بناء القدرات وتعبئة املوارد والذي عاجلته الوثائق اخلتامية الصادرة عن املـؤمترات اإلقليميـة.   
ويغطي هذا اال املواضـيعي أيضـا موضـوع إدارة شـؤون املـوظفني الـوارد يف الـدليل، والـذي         

للتوظيــف والتطــوير الــوظيفي  نشــط ميكــن أن يشــمل تــوفري سياســة جيــدة التخطــيط وبرنــامج 
والتعليم والتدريب، دف اكتساب جمموعة املهارات املتنوعة الالزمـة. وإدارة املـوارد البشـرية    
مــن أهــم العناصــر املكونــة لعملــييت تنظــيم وإدارة اجلهــاز اإلحصــائي. وتعــاجل املراحــل املختلفــة  
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ة قدرام، فضال عن االعتبـارات  للتدريب التقين واإلداري واحلاجة إىل استبقاء املوظفني وتنمي
اليت حتدد درجة التخصـص املمكنـة ملـوظفي اجلهـاز واملهـام الـيت ميكـن االسـتعانة فيهـا مبصـادر           
خارجية. ويف بيئـة املعلومـات والتكنولوجيـا السـائدة اليـوم، أصـبح يف اإلمكـان تكملـة بـرامج          

يب واملعــــايري بتــــدريب باألســــال التــــدريب الــــتقين التقليديــــة والــــدورات اإلحصــــائية املعنيــــة
التكنولوجيا املبتكرة وإدارة التغيري. ويفترض يف برنامج املوارد البشرية أيضـا أن يسـتخدم    على

روين عـن بعـد تـوفره شـبكة ناشـئة      بكفاءة مستودعا من املواد التدريبية ودورات الـتعلم اإللكتـ  
معاهد التدريب والبحث  املنصات اإلقليمية والعاملية لإلحصاءات الرمسية تديرها شبكة من من

اإلقليمية والعاملية. وهذه ااالت املواضـيعية ميكـن أيضـا أن تـويل اهتمامـا خاصـا الحتياجـات        
ــة     ــغرية الناميـ ــة الصـ ــدول اجلزريـ ــة والـ ــعيفة واهلشـ ــدول الضـ ــدان    الـ ــوا والبلـ ــدان منـ ــل البلـ وأقـ

توى ناضـج  الساحلية، دف بناء نظم إحصائية سـليمة وقـادرة علـى الصـمود وبلـوغ مسـ       غري
  من القدرة اإلحصائية.

واال املواضيعي، بناء القدرات وتعبئـة املـوارد يف جمـال اإلحصـاءات الرمسيـة، يغطـي         - ٣١
ميكـن إيـالء اهتمـام خـاص للسـعي      أيضا موضوع متويل النظام اإلحصـائي الـوارد يف الـدليل. و   

ج لثقافــة صــنع القــرار حتقيــق مســتوى عــال مــن التأييــد لقيمــة اإلحصــاءات الرمسيــة والتــروي إىل
القائم على البيانات من جانب احلكومات. ولتأمني موارد كافية للربنامج اإلحصـائي الـوطين،   
ميكن أن يبلور الدليل احملدث اسـتراتيجية لتحديـد وتنسـيق املـوارد احملليـة واخلارجيـة الـيت تتـيح         

ــدرات البشــرية وا     ــن الق ــمعاجلــةً اســتراتيجيةً لالحتياجــات م ــرات  لتكنولوجي ة، وأن حيــدد الثغ
املـوارد. وميكــن السـتراتيجية التمويــل هـذه أن تنشــئ معـايري وآليــة لتحديـد أولويــات تعبئــة       يف

املــوارد. وفضــال عــن ذلــك، ميكــن الســتراتيجية التمويــل أن تتنــاول فــرص مشــاركة اجلهــات    
سـتخدم  الفاعلة من غري الدول يف متويل األنشطة اإلحصائية من خـالل آليـات متويـل مبتكـرة ت    

  وسائل متسقة مع املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية.
    

تنســيق اإلجــراءات املتعلقــة باألنشــطة اإلحصــائية للمصــارف اإلمنائيــة         - خامسا   
  املتعددة األطراف وصندوق النقد الدويل واألمم املتحدة

مصـرف  وقِّعت مذكرة تفاهم بشأن التعاون يف جمال األنشطة اإلحصـائية بـني رؤسـاء      - ٣٢
التنميــة األفريقــي ومصــرف التنميــة اآلســيوي ومصــرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة ومصــرف     

 نيســان/أبريل ٦التنميـة اإلســالمي وصــندوق النقــد الــدويل والبنـك الــدويل واألمــم املتحــدة يف   
. وكــان هــدف هــذا الفريــق املنشــأ حــديثا هــو تعزيــز التعــاون حــىت يتســىن دعــم تعزيــز  ٢٠١٣

ية يف الـدول األعضـاء وتيسـري تبـادل البيانـات واألدوات واملعـايري والتحليـل        القدرات اإلحصـائ 
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 لتحسني اإلحصاءات من أجل رصد النتائج اإلمنائية، مبا فيها نتائج خطة التنمية املستدامة لعـام 
ورا مهمــا يف تــوفري الــدعم  م بــه أن كــل مؤسســة موقِّعــة تــؤدي د . ومــع أن مــن املســلّ ٢٠٣٠

ت واإلحصـاءات، فهـي متثـل معـاً قـوة فريـدة قـادرة علـى حشـد الـدعم           أجل حتسني البيانـا  من
  جانب املاحنني والشركاء اآلخرين.للربامج اإلمنائية وتشجيع اختاذ إجراءات متسقة من 

وعقب إنشاء الفريق، مت حتديد ثالثة جماالت استراتيجية حمتملـة للتعـاون واإلجـراءات      - ٣٣
ــة     ــق الفعالي ــق. وهــذه اــاالت االســتراتيجية هــي:    املتعلقــة ــا مــن أجــل حتقي القصــوى للفري

(ب) معاجلـة   إقامة شراكات ووضع استراتيجيات لتحسـني دور البيانـات واسـتخدامها؛ و    (أ)
ــات؛        ــول إىل البيانـ ــة الوصـ ــاءات وإمكانيـ ــاج اإلحصـ ــق بإنتـ ــا يتعلـ ــات فيمـ ــرات يف البيانـ الثغـ

  بيانات.استحداث نهج مبتكرة إلنتاج اإلحصاءات وتبادل ال (ج) و

ــدويل يف      - ٣٤ ــك الــ ــر البنــ ــود يف مقــ ــه املعقــ ــق، يف اجتماعــ ــرى الفريــ ــرين  ١٦وأجــ تشــ
الثــاين/نوفمرب، استعراضــا شــامال لتعاونــه اجلــاري بشــأن تبــادل املعرفــة بــني الوكــاالت، ــدف  
تعزيز مواءمة أنشطته مع خطة العمل العاملية لبيانات التنمية املستدامة وخطط العمـل اإلقليميـة   

. وحــددت لكــل جمــال مــن اــاالت االســتراتيجية أعمــال التعــاون ٢٠٣٠ة خلطــة عــام الداعمـ 
القائمة املشتركة بـني الوكـاالت لكـي يـتم التوسـع فيهـا كمـا حـددت أعمـال جديـدة ممكنـة،            

ــاون املشــترك      ــة مدروســة تســتهدف مواءمــة جمــاالت التع ــك ضــمن عملي ــني الوكــاالت   وذل ب
يـة املعقـودة بشـأن خطـة التحـول،      خلتاميـة للمـؤمترات اإلقليم  خطة العمل العامليـة والوثـائق ا   مع
  مراعاة والية كل وكالة. مع

وستجري إتاحة وثيقة معلومات أساسية ملحقة ذا التقرير، تعرض بالتفصيل جهـود    - ٣٥
  التعاون بني الوكاالت اليت يبذهلا الفريق.

    
  النقاط املطروحة للمناقشة  - سادسا   

  أن تقوم مبا يلي:يرجى من اللجنة   - ٣٦

ــة خبطــة        (أ)   ــة املعني ــؤمترات اإلقليمي ــة موعــة امل ــائق اخلتامي ــى الوث ــق عل التعلي

 وتشـرين  ٢٠١٥التحول يف جمال اإلحصاءات الرمسيـة املعقـودة بـني تشـرين الثـاين/نوفمرب      

  ؛٢٠١٦األول/أكتوبر 

ــؤمترات      (ب)   ــن املـ ــة مـ ــيم املقتـــرح موعـ ــأن التنظـ ــا بشـ ــن آرائهـ اإلعـــراب عـ

املواضيعية بشأن تنظيم وإدارة مستويات اإلدارة العليا لألجهزة اإلحصائية الوطنيـة ـدف   

حتديث دليل التنظيم اإلحصائي، والبناء على ااالت االستراتيجية واإلجـراءات الرئيسـية   
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ة املتصلة ا احملددتني يف الوثائق اخلتامية اإلقليمية الصادرة عن املـؤمترات اإلقليميـة املعقـود   

  بشأن خطة التحول، دف إحداث حتول يف النظم اإلحصائية الوطنية وحتديثها؛

اإلعراب عن آرائها حول جماالت العمل االستراتيجية املقترحة من جانـب    (ج)  

ئية لتحســـني التنســـيق فريـــق مـــذكرة التفـــاهم بشـــأن التعـــاون يف جمـــال األنشـــطة اإلحصـــا

 ٢٠٣٠ة دعما خلطة التنمية املستدامة لعـام  الوكاالت ألنشطة بناء القدرات اإلحصائي بني

  .والتحديث وبرناجمها اهلادف إىل إحداث التحول

  


