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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 2015آذار/مارس  3-6
 )هـ( من جدول األعمال املؤقت* 3البند 

ةــا:ا  بنـود للمناقةــة وا ـاذ قــبارا  ب  
    استقصاءا  األسب املعيةية

يل عــن نيســت استقصــاءا  األســب املعيةــية   عصــب  تقبيــب البنــد الــدو  
   مسائل وتوصيا  لوضع خطة مةتبكة2015التنمية ملا بعد عام 

 
 مذكبة من األمت العام  

 
ــة         ــب بالتةــاور مــع عــدة منلمــا   عمــ   قــبر اللجن ــدويل هــذا التقبي ــد ال أعــد البن

اء الـبئيس املعـب بوضـع      الذي اقتبحت فيه اللجنة أن يدرج فبيق أصـدق 45/103اإلحصائية 
مقاييس للتقدم أوسع نطاقا   ببنامج عمله املقبل مسالة استقصـاءا  األسـب املعيةـية ومـا  ـا      

. ويقـدم التقبيـب نلـبة عامـة     2015من دور حاسم   توفري البيانا  خلطة التنمية ملا بعد عام 
وجودهتــا وأتيتــ ا   عــن املســائل املتعلقــة  ــدب تــوافب بيانــا  استقصــاءا  األســب املعيةــية         

واستدامت ا ويبكز على البلدان املنخفضة الدخل واملتوسطة الـدخل. ويتضـمن أيضـا توصـيا      
 ملعاجلة هذه املسائل.  

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
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ــب  وضــبورة أن      ــواردة   التقبي ــة مــدعوة إلد اإلدالء بهرائ ــا بةــان املســائل ال واللجن
بتصــميم استقصــاءا  يتضــمن جــدول أعما ــا مناقةــة بةــان مــا أحــب  مــن تقــدم فيمــا يتعلــق  

األسب املعيةية وتنفيذها ومتويل ا وتنسـيق ا  ومـدب استصـوان إلنةـاء فبيـق تقـب دائـم لتعزيـز         
تنسيق ومواءمة األنةـطة املتعلقـة باستقصـاءا  األسـب املعيةـية   اتلـا الوكـاال  والبلـدان         

للدراســا  فبيــق إلدارة الةــبلة الدوليــة   األعضــاء. واللجنــة مــدعوة أيضــا إلد تاييــد اضــط    
بـدء عمـل    إلنةـاء الفبيـق الـدائم املقتـبد  ودعـم      االستقصائية لألسـب املعيةـية بـدور مؤقـت      

 دونـة قواعـد رارسـا  خاصـة بالدراسـا  االستقصـائية         تلد الةبلة  علـى أسـاس يـبي     
والتوصية بإعداد تقبيب عن أولويا  العمل البحثي الةـامل لعـدة قطاعـا     ـال منـ جيا       

 ا  االستقصائية يقدم إلد اللجنة كي تنلب فيه   دورهتا السابعة واألربعت.  الدراس
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تقبيــب البنــد الــدويل عــن نيســت استقصــاءا  األســب املعيةــية   عصــب    
   مسائل وتوصيا  لوضع خطة مةتبكة  2015التنمية ملا بعد عام 

 
 مقدمة - أوال 

 أي نلــام إلحصــائي وهــب. ف ــي  متثــل استقصــاءا  األســب املعيةــية عنصــبا حيويــا    - 1
مصدر للمعلوما  ال  مة إلعـداد اسسـابا  القوميـة واألرقـام القياسـية ألسـعار املسـت للت         

حامســة إلدارة أداء البلــد املعــب وقياســه   متعــددة ذا  أتيــة اقتصــادية - ومؤشــبا  اجتماعيــة
أيضــاع علــى نطــا   ورصـده مــن أجــل نيقيــق أهـداة التنميــة الوهنيــة والعامليــة. وهـي تســتخدم   

خصوصـا عنـد اسـتخدام ا بـاالقتبان مـع       -ء حبـو  عـن قضـايا التنميـة  وتلـون      واسع إلجـبا 
اللبنة األساسية اليت تستند إللي ا معلم التحلي   السياساتية   مجيـع   - مصادر بيانا  أخبب

واألفـباد  مجـع معلومـا  متثيليـة دقيقـة مـن األسـب املعيةـية         أحناء العامل. وميلن أيضا أن يةـلل 
 مصادر البيانا  األخبب وإلقبارها.  ‘‘ صحة  للتحقق ميدانيا من’’أداة قوية 

االقتصـادية   -و  السنوا  األخرية  اسـتمب تزايـد الطلـل علـى البيانـا  االجتماعيـة        - 2
على مستوب األسب املعيةية واألفـباد  ال سـيما   البلـدان الناميـة  حيـ  متثـل الـنلم اإلداريـة         

يانا  األخبب اسلقة األضعا وحي  تلل ثغبا  املعلوما  هي األكرب. ويعـزب  ومصادر الب
هذا الطلل املتزايد إلد اجملتمعا  اليت أصبحت تطالل قادهتـا بقـدر أكـرب مـن املسـاءلة ومزيـدا       

واساجة إلد معلوما  لبصد وتقييم الربامج الـيت تسـت دة     من األدلة بةان فعالية السياسا 
ــل استقصــاءا    اســد مــن الفقــب وني  ــاه. و  كــثري مــن األحيــان  متث األســب  ســت مســتوب البف

ــة     ــاس املؤشــبا  االجتماعي ــا  املســتخدمة لقي ــد للبيان االقتصــادية   - املعيةــية املصــدر الوحي
ذلــد املعلومــا  املتعلقــة بالتوج ــا  والتصــورا  والســلور. وهــي مصــدر رئيســي            ــا

ية لأللفية  وستلل مصدرا بالغ األتيـة للبيانـا    من مؤشبا  األهداة اإلمنائ 27للبيانا    
 .  2015املستخدمة   رصد أهداة التنمية املستدامة   خطة التنمية ملا بعد عام 

ونتيجــة  ــذا الطلــل  نيســن تــوافب البيانــا  علــى الصــعيد العــاملي بصــورة كــبرية مــن   - 3
جيا . و  البلـدان املنخفضـة     املنـ   املموسـ  احي  النطا  والتغطية اجلغبافية  وأحب  تقدم

الــدخل ذا  املــوارد اةــدودة  أملــن إلحــبا  ذلــد التقــدم بالدرجــة األود بفضــل املســاعدا   
اخلارجية التقنية واملالية املقدمة   إلهار مبادرا  عاملية وإلقليمية وثنائية. وكان للربامج الدوليـة  

ــة    ــال الدراســا       ــاء القــدرا  الوهني ــامج بن ــل ببن االستقصــائية لألســب املعيةــية   مــن قبي
والدراسة االستقصائية الدميغبافية والصحية  ودراسة قياس مستويا  املعيةـة  واالستقصـاءا    

هذه الثغبا    القدرا . وسـاتت أيضـاع    العنقودية املتعددة املؤشبا  دوٌر أساسي   تدارر
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االستقصـائية لألسـب املعيةـية      إلعداد البيانا  وتعزيز القدرة الوهنيـة علـى إلجـباء الدراسـا      
املبــادرا  العامليــة التاليــة  الةــبلة الدوليــة الستقصــاءا  األســب املعيةــية  والــدعم املقــدم مــن    
منلما  إلقليمية ودوليـة إلد الدراسـا  االستقصـائية للقـوب العاملـة  و الـربامج اإلقليميـة مـن         

عيةـية   أمبيلـا ال تينيـة    قبيل ببنـامج نيسـت الدراسـا  االستقصـائية وقياسـا  اللـبوة امل      
 ومنطقة البحب اللاري .  

وللـن علــى الـبنم مــن تقــدة املسـاعدة التقنيــة واملاليـة علــى مــدب عقـود مــن الــزمن        - 4
تزال هنار أوجه تفاو  فيما بـت البلـدان وفيمـا بـت الدراسـا  االستقصـائية  حيـ  يلـل          ال

ألجـل للدراسـا  االستقصـائية اجليـدة     عدد كبري من البلدان عاجزا عـن تنفيـذ ببنـامج هويـل ا    
ــل     ــزمن ومتتث ــب ال ــى م ــة عل ــل املقارن ــيت تقب ــة     ال ــا  الدولي ــبت قواعــد البيان ــة. وت ــايري العاملي للمع

ــة  ــية       - للمؤشــبا  االجتماعي ــب املعية ــن استقصــاءا  األس ــية املســتمدة م االقتصــادية البئيس
 ا  كـــثرية منـــاســتمبار وجـــود ثغـــبا  ومـــواهن ضـــعا كــبرية. ويعـــزب ذلـــد إلد أســـبان   

)ج( انعـدام   )ن( ضعا تنسيق الـدعم الـدويل  و   نيان التزام القيادة السياسية الوهنية  و )أ(
)د( تـد  قـدرا     بتمويل يتسم بطابع قصـري األجـل واصـأل األهـداة  و     القدرة على التنبؤ

با  )هـ( عدم وجود معـايري وهبائـق من جيـة مقبولـة عامليـا لقيـاس املؤشـ        اةلية  و املؤسسا 
)و( ضـعا عمليـة التوثيـق وفـبو قيـود ال مـربر  ـا           االقتصادية البئيسـية  و  - االجتماعية

 البيانا .  ال االه   على
وقد أد  املناقةا  املتعلقة ببصد أهـداة التنميـة املسـتدامة   خطـة التنميـة ملـا بعـد         - 5

لبيانا   رـا دفـع اللجنـة    إلد تسليط الضوء من جديد على ببنامج العمل املتصل با 2015عام 
اإلحصائية لألمم املتحدة إلد إلعادة النلب   مسالة فعالية استقصاءا  األسب املعيةية ألنـباو  

. وقـد  2015رصد مقاييس واسعة النطـا  للتقـدم اةـب    سـيا  خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام          
ــة   مقبرهــا   ــه   دورهتــا اخلامســة   E/2014/24)انلــب  45/103اقتبحــت اللجن ــذي ا ذت ( ال

أن يــدرج فبيــق أصــدقاء الــبئيس   ببنــامج عملــه املقبــل   2014األربعــت املعقــودة   عــام و
تــوفري البيانــا  خلطــة التنميــة مســالة استقصــاءا  األســب املعيةــية ومــا  ــا مــن دور حاســم    

بند الدويل القيام بدور رائد   العملية االستةـارية مـن     ونوهت بعبو ال2015بعد عام  ملا
ويلبر هذا املقتبد تاكيد  موعـة مـن    .2015ي تنلب فيه اللجنة   عام أجل إلعداد تقبيب ك

الــدعوا  يعــود تارإ ــا إلد أواخــب الســبعينا  والثمانينــا  حــت كانــت استقصــاءا  األســب   
ي املتعلـق بالبيانـا  وحـت بـدأ تنفيـذ مبـادرا        املعيةية تدرج بانتلـام   ببنـامج العمـل العـامل    

الةــبلة الدوليــة الستقصــاءا  األســب املعيةــية  ودراســة قيــاس مســتويا  املعيةــة  والدراســة   
 االستقصائية الدميغبافية والصحية.  

http://undocs.org/ar/E/2014/24
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ــة     - 6 ــاءا  اساليـ ــينا    توقيـــت االستقصـ ــيريا  ونيسـ ــال تغـ ــة إلد إلدخـ وهنـــار حاجـ
يل ا وتنسيق ا. ومن الضبوري أيضا مواصلة تطويب ببامج بنـاء  ومضمو:ا وجودهتا وهبيقة متو

القدرا  وتلثيا أنةـطة الـدعوة إلد املةـاركة السياسـية. إلضـافة إلد ذلـد  فـإن تعزيـز نلـام          
رصد أهداة التنمية املستدامة يتطلل االستخدام املبتلب لبيانـا  استقصـاءا  األسـب املعيةـية     

ية وامللانيـة والبيانـا  الضـخمة باعتبارهـا جـزءا مـن نلـام        باالقتبان مع مصادر البيانا  اإلدار
اليت يتيح ا كل نو  من البيانـا  بغيـة نيديـد     أوسع للبيانا  يستفيد إلد أقصى حد من املزايا

بــدائل  ديــة مــن الناحيــة االقتصــادية لبصــد مقــاييس للتقــدم أوســع نطاقــا وتــوفري معلومــا      
ــة. وي     ــع السياســـا  العامـ ــا   وضـ ــد يفـ ــدره   تةـــبين     ُيستبشـ ــذي أصـ ــمن التقبيـــب الـ تضـ

فبيق اخلرباء االستةاري املستقل املعـب بتسـخري ثـورة البيانـا  ألنـباو       2014رب مالثا /نوف
ــوان   ــة املســتدامة بعن ــة     ”التنمي ــا  ألنــباو التنمي ــورة البيان عــامل عمــاده اإلحصــاء  تســخري ث

ــة ل ســتفادة بةــلل كامــل مــن التلنولوجيــ     “املســتدامة ــا   مــربرا  قوي ا  ومصــادر البيان
وال بـد مـن تلييـا استقصـاءا  األسـب        عمليا  التنمية ورصد اجلديدة لتحويل هبيقة قياس

املعيةية لتتماشى مـع هـذا املةـ د اجلديـد واملـتغري   حقـل البيانـا  عـن هبيـق نيسـت أوجـه            
 الته ر مع مصادر البيانا  األخبب واعتماد أحد  التطورا  التلنولوجية.  

ــ - 7 ــوافب       ومي  ــدد الســنوا  لتحســت ت ــم متع ــامج دع ــداد ببن ــق إلع ــب الطبي ــذا التقبي د ه
ــا بعــد       ــة مل ــ ا واســتدامت ا   ســيا  خطــة التنمي استقصــاءا  األســب املعيةــية وجودهتــا وأتيت

كمــا يقــدم توصـيا    ذلــد الصــدد. ويصــا املةـاكل البئيســية الــيت يواج  ــا    2015 عـام 
املعيةـية  ودـدد اإلجـباءا  ذا  األولويـة ال  مــة     القـائمون علـى تنلـيم استقصـاءا  األســب     

لتعزيــز تصــميم وتنفيــذ بــبامج االستقصــاءا  الوهنيــة والدوليــة. وتتســم املســائل املةــار إللي ــا    
ــة. وســيتطلل حلــ ا ا ــاذ           ــابع تقــب واســتباتيجي  وتةــمل ج ــا  معنيــة وهنيــة ودولي بط

ــة ووه      ــة وإلقليمي ــددة )عاملي ــى مســتويا  متع ــل شــبكاء    إلجــباءا  منســقة عل ــن جان ــة(  م ني
متعددين )وكاال  إلحصائية  ووكاال  متويلية  ومنلمـا  دوليـة  واجملتمـع املـد   والقطـا       
اخلاص(  وعلى مدب فتبا   منية اتلفة. و  ضوء هذه املسائل  يقتبد التقبيـب  موعـة مـن    

بعــد  اإلجــباءا  ال  مــة للنــ وو بربنــامج عمــل استقصــاءا  األســب املعيةــية   بي ــة مــا         
  من ا   )أ( إلنةاء إلهار مؤسسـي لششـباة علـى تنسـيق اجل ـود ومواءمـة املعـايري        2015 عام

)ن( بـدء العمـل علـى أسـاس يـبي   دونـة        فيما بت شبكاء التنميـة وعلـى نطـا  البلـدان  و    
)ج( وضـع   دولية للممارسـا     ـال استقصـاءا  األسـب املعيةـية  وإلقبارهـا  وتطبيق ـا  و       

امج منســق للبحــ  املنــ جي مــن أجــل وضــع واعتمــاد  موعــة  ســنة مــن املعــايري وتنفيــذ ببنــ
ــب املعيةــية  و      ــال استقصــاءا  األس ــاليل واملمارســا      ــتثمار   تقــدة   واألس )د( االس

)هـــ( نيديــد وتــامت  املســاعدة التقنيــة وبنــاء القــدرا  إلجــباء استقصــاءا  األســب املعيةــية  و
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بامج عاملة وهويلـة األجـل الستقصـاءا  األسـب املعيةـية كجـزء       التمويل اللا  لدعم وضع ب
من خطة تسخري ثورة البيانا  ألنـباو التنميـة املسـتدامة األوسـع نطاقـا ومـا بعـدها. وإتـتم         
التقبيــب بتوصــيا  عمليــة تتوافــق مــع خطــة تســخري ثــورة البيانــا  ألنــباو التنميــة املســتدامة  

جنــة اإلحصــائية ويتخــذ اجملتمــع الــدويل مزيــدا مــن   األوســع نطاقــا  وُتقــدم كــي تنلــب في ــا الل 
 اإلجباءا  بةا:ا.  

 
 املسائل البئيسية   سيا  استقصاءا  األسب املعيةية   - ثانيا 
 توافب البيانا  وتواتبها - ألا 

ميثل نيست توافب بيانا  استقصـاءا  األسـب املعيةـية  ـاال  وريـا   اجل ـد األوسـع         - ٨
ل علـى عـدة جبـ ا    ـا   ذلـد يديـد الـزخم إلجـباء استقصـاءا           نطاقا  وسيتطلل العمـ 

لألســب املعيةــية أكثــب تــواتبا   عــدد أكــرب مــن البلــدان  ودعــم تعزيــز تلامــل البيانــا  داخــل  
مصادر البيانا  وفيما بين ا ومواصلة تطويب وتوسيع نطـا  تطبيـق منـ جيا  شـفافة باللامـل      

ة. وسـيلفل ا ـاذ هـذه اإلجـباءا   تمعـة علـى         عمليا  االحتسـان والنمذجـة اإلحصـائي   
 نطا  واسع إلتاحة املزيد من البيانا  لبصد أهداة التنمية املستدامة   الوقت املناسل.  

ويتمثل أحد العناصب البئيسية ملعاجلة مسالة توافب البيانا    اسد من أوجه التفـاو    - ٩
  مـدب تـوافب تقـديبا  الفقـب املسـتقاة مـن       القائمة بت البلدان. وخري مثال على هذه التفاوتـا 

استقصــاءا  دخــل األســب املعيةــية أو اســت  ك ا. ويقــدم البســم البيــا  أدنــاه معلومــا  عــن 
ــدب ف       ــى م ــديبا  الفقــب   البلــدان الناميــة عل تــبا  عةــب ســنوا  متعاقبــة. ففــي     تــوافب تق

قــب   أي مــن بلــدا أي تقــديبا  عــن الف  50علــى ســبيل املثــال  مل يلــن لــدب   2000 عــام
(  وكــان لــدب 2011-2002بــالفتبة فتــبا  العةــب ســنوا  الســابقة )الســيما فيمــا يتعلــق   

بلــدا فقــط اثنــان أو أكثــب مــن التقــديبا  ال  مــة لشبــ ج عــن الــتغريا  املســجلة              72
ــام      ــبة. و  ع ــد الفت ــى مــدب تل ــب عل ــالفتبة    ) ال 2012مســتويا  الفق ــق ب ــا يتعل ســيما فيم

ض عـــدد البلـــدان الــيت ال توجـــد لـــدي ا تقــديبا  عـــن الفقـــب لفتـــبة   (  اخنفــ 2002-2011
ــدب   2٩الســنوا  العةــب الســابقة إلد   ــب مــن التقــديبا     ٩٨بلــدا وكــان ل ــان أو أكث ــدا اثن بل

مـن البلـدان األخـبب     يلل كثري بعض التقدم ونيسن أداء بعض البلدان  ال  مة. ورنم إلحبا 
ال يعــب دائمــا  ثغــبا    تــوافب املؤشــبا متــاخبا عــن البكــل. وجــديب باإلشــارة أن وجــود  

نيــان بيانــا  االستقصــاءا . ففــي بعــض البلــدان الــيت ال تتــوافب في ــا تقــديبا  حديثــة عــن    
ــد ســبل         ــة ل ســتخدام نتيجــة لبداءهتــا أو لتقيي ــ ا نــري قابل ــت استقصــاءا  وللن ــب  أجبي الفق

و  ـددة مـن أجـل    وُيستةا من ذلـد ضـبورة توجيـه املـوارد ألنـبا      االه   على نتائج ا.
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سـد الفجــوة بــت البلــدان الــيت توجــد بةــا:ا بيانــا  وفــرية وتلــد الــيت تنــدر بةــا:ا البيانــا    
وإلتاحة املزيد مـن املعلومـا  عـن بعـض شـبائك السـلان  مثـل األقليـا  والنسـاء واألهفـال            

 اليت يوجد قصور شديد   إلحصائ ا رنم أتيت ا اسامسة   اةص   اإلمنائية.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  
 تقديبا  البند الدويل.  املصدر 
  
وتةلل األولويـا  املـتغرية باسـتمبار  والوقـائع اجلغبافيـة اجلديـدة الـيت يفبضـ ا تغـري           - 10

اسدود اإلدارية  ونريها من املسائل الناشـ ة مثـل تغـري املنـال والتـدهور البي ـي عوامـل إلضـافية         
ة النلم اسالية الستقصاءا  األسب املعيةـية علـى تلبيـة االحتياجـا  املتطـورة مـن       نيد من قدر

ــذا الةــلل         ــا  يف ــى البيان ــل عل ــد الطل ــؤدي تزاي ــدما ي ــيما عن ــا   ال س ــل مــن    البيان ــن ك م
املستخدمت الدوليت واةليت إلد  يادة عـلء العمـل   امللاتـل اإلحصـائية الـيت تعمـل فـو         

 التمويــل. وُيخةــى أن تــؤدي مناقةــة إلهــار رصــد خطــة التنميــة  هاقتــ ا وتعــا  مــن نقــأل  
والدعوة إلد  يادة البيانا  من حي  اللم والتـواتب إلد حـدو  مزيـد مـن      2015بعد عام  ملا

االكتلاظ   أوساط األهباة املعنية وهو ما ميلـن أن ينـتقأل مـن الـدعم الـذي متـس اساجـة        
األكثب احتياجا إلد تبشيد ُن ج ا. ومثة منـط شـا       إلليه لبناء هياكل إلدارية متسقة   البلدان

ينبغي ينبه باي مثـن  تضـطب فيـه البلـدان الـيت تفتقـب إلد املـوارد إلد قبـول بـبامج متو ـا            املاضي
اجل ا  املاحنة  ونالبا مـا يلـون ذلـد علـى حسـان تنفيـذ اسـتباتيجيا  وهنيـة لوضـع نلـام           

نبغـــي أن يةـــمل الـــدعم املقـــدم لـــربامج إلحصـــائي وهـــب. ولتجنـــل بعـــض هـــذه العثـــبا   ي

د ال
عد

دان
بل

 

 ال توجد نقاط بيانا  نقطة مبجعية واحدة نقطتان مبجعيتان نقاط مبجعية أو أكثب 3
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وضـع آليـا  أفضـل لتبـادل وتنسـيق       2015استقصاءا  األسب املعيةـية   بي ـة مـا بعـد عـام      
املعلومــا  بغيــة نيســت توقيــت استقصــاءا  األســب املعيةــية وتسلســل ا وتواتبهــا. و  حــت   

نــا   فقــد بينــت  ينبغــي أن تضــطلع البلــدان بــدور ريــادي   نيديــد األولويــا     ــال البيا   
ــى الصــعيد العــاملي لتبشــيد االســتثمارا          التجــارن الســابقة أن مثــة حاجــة إلد التنســيق عل

 استقصاءا  األسب املعيةية كجزء من ببنامج عمل أوسع نطاقا    ال البيانا .  
ومــع ذلــد  فــإن  يــادة عــدد استقصــاءا  األســب املعيةــية ليســت هــي اســل الضــمب   - 11

فادة بةلل أفضل من البيانا  واألدوا  املتاحة ميلن أن تتحقق بطبيقة أكثـب  الوحيد. فاالست
اقتصادا واستدامة  وبعدة هب . وينبغـي   الوضـع األمثـل التوصـل إلد توافـق   ابراء بةـان       
مجع  موعة  دودة من املؤشبا  املةتبكة بطبيقـة منسـقة   عـدد أكـرب مـن االستقصـاءا        

  إلهار عملية التبشـيد واملواءمـة  ينبغـي للبلـدان  أن تقـينم بعنايـة        الغايةاملختلفة. ونيقيقا  ذه 
مزايـــا ومســـاوي الســـعي إلد نيقيـــق تلامـــل البيانـــا  داخـــل أداة واحـــدة متعـــددة املواضـــيع   
ــاءا        ــت استقصـــ ــا بـــ ــ ا فيمـــ ــق تلاملـــ ــة بتحقيـــ ــية مقارنـــ ــب املعيةـــ ــاءا  األســـ الستقصـــ

 ومتخصصة. متنوعة
 حلـول   مـن  االسـتفادة  ميلـن   االستقصـائية  الدراسـا   بـت  املالتل دعمب يتعلق وفيما - 12
 صـغرية ال املنـاهق  تقـديبا   تقنيـا  و ألخـبب  استقصـائية  دراسـة  نسـل  تقنيـا   اسـتخدام  مثل
 مث ومـن  جديـدة   معلومـا   توليـد  بغيـة  البيانـا    موعا  اتلا بت للببط املثال سبيل على
 والتـداخل  النمـاذج  تصـميم  نيسـت  علـى  تقنيـا  ال هـذه  وتعتمـد . لبيانـا  ل لعـام ا تـوافب ال  يادة

 التقــاريب تقــدة وتــرية لزيــادة والتعــدادا  االستقصــائية الدراســا  مجيــع بــت فيمــا املواضــيعي
 الـيت  لبلـدان ا   رلنـاع  يلـون  قـد  املثال  سبيل فعلى. املؤشبا  لبعض امللا  التحليل عزيزت أو

ــبي ــا  استقصــائية دراســة ي ــ   كــل املعيةــية األســب لنفق  ودراســة ســنوا  مخــس إلد ث
 للتنبـؤ  العاملـة  للقـوة  االستقصـائية  الدراسـة  بيانـا   استخدام عام  كل العاملة ةللقو استقصائية

. البيانـا    مـوعيت  بـت  املةـتبكة  املؤشـبا   من  موعة إلد استنادا سنوي أساس على بالفقب
 - االجتماعيــة املؤشــبا  بــبعض تتعلــق بيانــا  الدوليــة البيانــا  قواعــد   فباتتــو قــد و ــذا 

 مت قــد يلــون أن الحتمــال ذلــد استقصــائية  دراســا  في ــا ُتجــب مل الــيت لبلــدانل االقتصــادية
 دائمـاع  تنـدرج  ال قد األنةطة هذه أن إلال. واإلسناد النمذجة خ ل من تقديبا  على اسصول

 كـل    تـوفب ت ال ليـة نيلي م ارا  تتطلل ور ا الوهنية  اإلحصائية امللاتل اختصاص  ال  
 اسجـم  وفـورا   مـن   ستفادةل فعالية أكثب هبيقة للبيانا  إلقليمية مباكز إلنةاء ميثل وقد. دبل

 .  جالنتائ ونيقيق
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 الضــخمة البيانــا  مــن االســتفادة هبيــق عــن البيانــا  تــوافب نيســت ينبغــي وأخــريا  - 13
 عليـه  تنطـوي  ومـا  بعـد   عـن  ارواالستةـع  ا اتفية التسجي   مثل متعددة مصادر من املستقاة
ــن ــه ر أوجــه م ــة ت ــع رلن ــا  مصــادر م ــة البيان ــل التقليدي ــدادا  استقصــاءا  مث  ألســبا وتع

  ديـة  وسـيلة  الذكيـة  األج ـزة  مـن  ونريهـا  اةمولـة  ا واتـا  اسـتخدام  أن ثبـت  وقد. املعيةية
 ةاةليـ  ا تمعـ واجمل واألفباد املعيةية  األسب مستوب على املعلوما  من  ددة  موعا  معجل

ــة تلــون تلــاد بصــورة ــا وأن  آني ــلمت أن بإملا: ــة أداة ث ــع قيم ــة املؤشــبا  لتتب  - االجتماعي
 أكثـب  مبجعية بيانا  مع باالقتبان تستخدم عندما سيما ال متواتبة  بصورة والبي ية االقتصادية
 قـد  يانـا   الب بت التلامل لتحقيق فبصال هذه من رلن حد أقصى إلد ول ستفادة. استفاضة
 باإلضـافة  االستقصـائية   الدراسـا   تصميم على  دودة تعدي   إلدخال الضبوري من يلون
 .(1)البيانا  مجع أنةطة مجيع   املتوائمة أو املوحدة واألساليل املعايري تطبيق إلد

 
   توقيت ا وحسن البيانا  أتية - باء 

   ســلبيا تــاثريا املناســل الوقــت   اتوافبهــ وعــدم ا امــة البيانــا  إلد االفتقــار يــؤثب - 14
 الـدخل  ذا  بالبلدان يتعلق فيما خاص بةلل ذلد وينطبق. اإلمنائي التقدم رصد على قدرتنا

 املعـب  املسـتقل  االستةاري اخلرباء فبيق قدمه الذي األخري التقبيب وضحهي ملا ووفقاع. املنخفض
 تتطلـل  اسالـة  هـذه  فـإن   األخـري  تقبيـبه    املستدامة التنمية ألنباو املعلوما  ثورة بتسخري
 وف ــم لبصــد ال  مــة البيانــا  ونيليــل مجــع   املتبعــة الطبيقــة تغــري األثــب بعيــدة بيانــا  ثــورة

 .  2015 عام بعد ملا التنمية خطة   النطا  الواسعة التقدم مقاييس
 مـن  جـا  االحتيا و تلـا . و ـددة  ةتنوعـ م احتياجا  املعنية واجل ا  وللمستعملت - 15

 الدراســة بيانــا ل التمثيليـة  والدرجــة اجلغبافيـة  والتغطيــة واألســاليل واملفـاهيم  املواضــيع حيـ  
 التـوا ن  نيقيـق  يتطلل األتية من قدر باقصى تتسم استقصائية دراسا  إلجباءو. االستقصائية

 ا دراســ يــبي قلمــا الــيت البلــدان فــإن بالتــايلو. واملتطــورة املتنافســة االحتياجــا  هــذه بــت
 استقصـائية  دراسـة  مـن  املواضـيع  مـن  كـبرية   موعـة  عـن  بيانـا   مجـع  إلد تتجه قد استقصائية
 .  البيانا  نوعية وتد  بالدراسة املةمولت محاسة فتور إلد يؤدي قد الذي األمب واحدة 

__________ 

 Hai-Anh H. Dang, Peter F. Lanjouw and Umar Serajuddin, “Updating poverty املثـال   سـبيل  علـى  انلـب   (1) 

estimates at frequent intervals in the absence of consumption data: methods and illustration with 

reference to a middle-income country”, World Bank Policy Research Working Paper, No. 7043 

(September 2014) . املوقـع  انلـب  الفقـب   مسـك  تطبيقـا   عـن  واألمثلـة  املعلومـا   مـن  مزيـد  علـى  وللحصـول 
 .http://go. worldbank. org/9CYUFEUQ30 التايل



 E/CN.3/2015/10 

 

10/28 14-66884 

 

ــيت اســاال  و  - 16 ــا  في ــا جمــعُت ال ــار تلــون أن دون بيان   إللي ــا واضــحة حاجــة هن
 يزيـد  مـا  وهو منه  االستفادة ميلن عما تزيد معلوما  مجع هو األحيان من كثري   دد  ما
ــن ــة م ــن التللف ــلء وم ــع الع ــى الواق ــتقأل  بالدراســة املةــمولت عل ــن وين ــا  جــودة م  البيان

ــتعت الــيت البيانــا  بنــو  املتعلقــة القــبارا  ا ــاذ مــن بــد ال وبالتــايل. االســتدامة ويضــعا  ي
 بصــورة واملعلنــة اةــددة العامــة السياســة أولويــا  علــى بنــاء وتوقيتــه مجع ــا وهبيقــة مجع ــا 
ــة السياســا  لبصــد ال  مــة علومــا امل تــوفري ميثــل أن يوينبغــ. واضــحة ــة الوهني  واالجتماعي

 األولويــا  علــى أســبقية الدوليــة ألولويــا ل يلــون أال وينبغــي رئيســية  أولويــة واالقتصــادية
 القطــا  في ــا  ــا  األخــبب اةليــة املعنيــة  ــا اجل احتياجــا  مباعــاة أيضــا وينبغــي. الوهنيــة
 وهنيــة استةــارية آليــة إلنةــاء امل ــم ومــن. اسلوميــة نــري واملنلمــا  البحــ   ودوائــب اخلــاص
ــا  مــن االحتياجــا  بــت للتوفيــق ال  مــت واالختصــاص الســلطة ُتخــول األداء جيــدة  البيان

 الطويــل والتخطــيط الربنا يــة االســتثمارا  مــن املزيــد شــان مــنو. األولويــة حســل وتبتيبــ ا
 هـــذه أولويـــا  نيديــد    ســـاعدي أن والدوليـــة اةليــة  املعنيـــة األهـــباة جانــل  مـــن األجــل 

 .  سليماع تبتيباع وتبتيب ا البيانا  من االحتياجا 
ــا ال مــن واحــدة  موعــة تتضــمن أن ميلــنو - 17 ــة صــلة ذا  معلومــا  بيان ــن بطائف  م

 أحـد  يتمثـل   رلـن  حد أقصى إلد معتُج اليت البيانا  من ول ستفادة. املختلفة االحتياجا 
 بغـبو  القائمـة  لصـلور ا“ تطويـع ”   مبتفع وعائد ةمنخفض بتللفة اتباع ا ميلن اليت الن ج
   االسـتبيانا   علـى  هفيفـة  تعـدي    إلدخـال  يسـاهم  أن ميلن إلذ  اجلديدة االحتياجا  تلبية
 االسـت  ر  بيانـا   تسـتخدم  حـت     املثـال  يلسـب  علـى ف. كـبري  حـد  إلد البيانـا   أتية  يادة

 ألنـباو  األول املقـام    املعيةـية  األسـب  مليزانيـا   استقصـاءا   خـ ل  مـن  يمـع  اليت الغذائي
 تحليـل ل اسـتخدام ا  أيضا ميلن القومية  واسسابا  املست للت سعارأل القياسي ؤشبامل نيديد
 تقويـــة بـــبامج تصـــميم   يفـــا ستبشـــادل  أو تغذويـــة  دراســـا  إلعـــداد أو الغـــذائي األمـــن
 االستقصــاءا  نطـا   واتسـا   والتعـاريا   باملفـاهيم  املتعلقـة  باملعـايري  االلتـزام   و. (2)األنذيـة 
 الوصــفية  والبيانــا  البيانــا  علــى  الثــانويت املســتعملت مجيــع  إلهــ   وضــمان  وتغطيتــ ا

 .  ةكفاء أكثب بطبيقة م اواستخدا البيانا  تطويع إلملانية تعز  عوامل كل ا الصلة ذا 
. وتغطيتـ ا  املعيةـية  األسـب  استقصـاءا   نطـا   بةـان  مشولية قبارا  تتخذ أن وينبغي - 1٨
 أقـل  تلـون  مـا  كـثريا  منفصـلة  استقصـائية  دراسـا   مـن  املسـتمدة  البيانـا    موعا  أن ذلد
 مـث ع   لزراعيـة  ا ا ندسـة  لبيانا  ميلن إلذ. املتعددة املواضيع ذا  البيانا   موعا  من أتيةع

__________ 

 John L. Fiedler, “Strengthening household income and expenditure surveys asانلـب  علـى سـبيل املثـال      (2) 

a tool for designing and assessing food fortification programs”, International Household Survey 

Network (IHSN) Working Paper No. 1 (2009) .    متاحــــــــــــــــــة علــــــــــــــــــى املوقــــــــــــــــــع التــــــــــــــــــايل 

http://www.ihsn.org/home/sites/default/files/resources/IHSN-WP001.pdf. 
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 مُجعـت  مـ   العامـة  السياسـة  لتطبيـق  تيـة األ مـن  مزيـدا  وتلتسـل  متلامـل  :ج من تستفيد أن
 االســتباتيجية    بــذ :ــج وهــذا. ودميغبافيــة اجتماعيــة - اقتصــادية معلومــا  مــع بــاالقتبان
 كــاال الو متعــددة مبــادرة وهــي) اتباعــه إلد والبيفيــة الزراعيــة اإلحصــاءا  لتحســت العامليــة
 املتعــددة املعيةـية  األسـب  الستقصــاءا  األساسـية  البكيـزة  يةــللو ( اإلحصـائية  اللجنـة  اهتـ أقب

 .  ةاملعية مستويا  قياس دراسة مثل املواضيع
. أتيتـ ا   يـادة    املعيةـية  ألسبا صاءا استق لبيانا  اجلغبافية املواقع نيديد يساهمو - 1٩
 واألسـوا    والطـب    املعيةية األسبة مسلن بت الفاصلة املسافة مثل امللانية املعلوما  ُتعدو

 السـلور    تـؤثب  هامـة  عوامل األخبب واملبافق اخلدما  وكذلد والتعليمية  الصحية واملبافق
 التببـة  نو  مثل بي ية ال تغريا امل إلد ضافةباإل امللانية  املعايري هذه بت الببط وميلن. والنتائج
 نيديـد  أن  ـا   وللـن . التحليليـة  قيمتـ ا   يـادة  مث ومـن  املعيةـية   باألسـ  بيانـا   وبـت  واملنال 
 مباعـاة  مـن  بـد  فـ    االستقصـائية  بالدراسـة  املةـمولت  نيديـد  يس ل أن ميلن اجلغبافية املواقع

 معـت ُج الـيت  البيانـا   تو يـع  عنـد  املةـاركت  بسـبية  املتعلقـة  والقانونيـة  األخ قيـة  االعتبارا 
 وينبغـي . اإلفصـاد  خطب من للتخفيا ش  أساليل اتبا  وميلن. ةيةاملعي األسب مستوب على
 .  بعناية وتطبيق ا التقنية اإلجباءا  هذه   النلب
األسب املعيةـية مةـللة كـبرية  وال     ا وتعد حاال  التاخري   إلصدار بيانا  استقصاء - 20

بعـد  كثري من األحيـان   لدراسا  االستقصائية املعقدة  حي  تصدر النتائج  فيما يتعلق باسيما 
وفيمـا يتعلـق بـبعض األنـباو السياسـاتية       . إل:اء عملية مجـع البيانـا    علىسنة أو سنتت  مبور
إلدخال البيانا  امليدانيـة   من قبيل وميلن لتقنيا . أتية البيانا  بسبعة مع مبور الوقت تتباجع

تقلــأل إلد حــد كــبري  ســاعدة اساســون وإلجــباء املقــاب   الةخصــية  ســاعدة اساســون أن  
ــة        ــول التلنولوجي ــد مــن أن تســتلمل هــذه اسل ــا . وال ب ــز البيان ــة لتج ي ــة ال  م ــبة الزمني الفت

تعميم البيانا  إلصدار بيانا  الدراسة االستقصائية   الوقـت  رمسية لبسياسا  وببوتوكوال  
بيانـا   للملصـدر  وميلن للوكاال  اإلحصائية أن تلتزم بإصدار صيغة   ولـة ا وبلفاءة. املناسل 
الدراسة االستقصائية األود  أو    فور صدور نتائجاملستقاة من الدراسا  االستقصائية  اجلزئية

ــة  شــ با  12مــن مجــع البيانــا  )  عقــل االنتــ اءنضــون فتــبة  منيــة  ــددة   هــي الفتــبة املعياري
 (. ينبغي النلب   فوار   منية أقصب مدةوللن   املستخدمة عموما

 
   والدقة وثوقيةامل - جيم 

 مـــن العديـــد   مزمنـــة مةـــللة االستقصـــائية ا الدراســـ بيانـــا  جـــودة تـــد  يعـــد - 21
  االستقصـائية  ا الدراسـ  تنفيـذ  مباحل مجيع   األخطاء ُتبتلل إلذ. الدخل املنخفضة البلدان

 نيبيـب  وسـوء  سـتبيانا  اال وتصـميم  العينـا   أخـذ  أسـاليل  رداءة عـن  نايـة ال تلـد  ذلد    ا
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 مباشــبة نــري عمليــة االستقصــائية ا الدراســ بيانــا  نوعيــة تقيــيم عمليــةو. ونيليلــ ا يانــا الب
 مـن  بـد  وال. منـوا  البلـدان  أقـل    سـيما  وال من جيـة   بطبيقـة  تطبـق  ما نادرا ضوابط تطللتو

 الربوتوكـوال   وجـود  عـدم  جانل إلد وتقييم ا  اجلودة رصد  ال   ا القدر نقأل معاجلة
 .  النامية البلدان   البيانا  جودة لضمان مةال   واملعايري
 حيـ   من واملوثوقية  الدقة مثل مفاهيم من يفا يبتبط وما البيانا   نوعية ف م وميلن - 22

 بسـبل  العينـا   أخـذ  خطـا  قيـاس  يتعـذر  مـا  وكـثريا . العينـا   أخذ عدمو العينا  أخذ أخطاء
. وتنفيــذها االستقصــائية ا الدراســ صــميمبت املتعلقــة الوصــفية والبيانــا  الوثــائق إلد االفتقــار
 يتطلـل  أصـبك و قبـل  ذي مـن  صـعوبة  أكثـب  العينـا   أخذ عدم ألخطاء اللمي التحديد وبا 
 اخلطـــا لتقيــيم  أضـــحى و ــذا . االستقصـــائية عمليــا  لل نوعيـــاع تقييمــاع  األحيـــان مــن  كــثري   
 وتةـمل . واءالسـ  علـى  ونوعيـة  كميـة  جوانـل  االستقصـائية  ا الدراس تقديبا    “الللي”

 ضــمان    ــدداع تــدريباع البيانــا  بنوعيــة املتعلقــة املســائل معاجلــة إلد باميــةال األســاليل بعــض
ــع االستقصــائية  الدراســة جــودة ــق م ــيم أهــب تطبي ــبامج وإلدخــال  (3)متخصصــة تقي  ســ لة ب

 .(4)البيانا  لتحبيب االستعمال
 علي ـا  تصـديق الو املعيةـية  ألسـب ا ا استقصـاء  بيانـا   نوعية تقييمل عملية إلنةاء ويعد - 23
 معـايري  واعتمـاد . فيـه  النلب يستحق خياراع مناسبة بوالية ومللفة معتمدة مؤسسا  جانل من
 مصـداقية  وتوهيـد  تعزيـز    املطـاة  :ايـة    يسـ م  أن شـانه  مـن  البيانا  لنوعية صبامة أكثب

 نلـام  تعزيـز  شـان  مـن  لـد  ذ إلد وباإلضـافة . ودقتـ ا  البيانـا   موثوقية و يادة البيانا  منتجي
 أن األوســع هبنطاقــ ملســتعملتا ألوســاط اجلزئيــة البيانــا  بإتاحــة للبيانــا  األقــبان اســتعباو

 ذلـد  وسـيتطلل . املعيةـية  لألسب االستقصائية الدراسا  نوعية نيست   كبري حد إلد يس م
ــا  تفعيــل ــة الســليمة ابلي ــا  للســبية  ضــماناع اإلفصــاد ملباقب  ومعاجلــة جلمــع ةامل ئمــ وابلي

 .  لبيانا ا مستخدمي من التعقيبا 
 

__________ 

تقيــيمت لتصــميم تلليفــا بــإجباء  الةــبلة الدوليــة الستقصــاءا  األســب املعيةــية أصــدر علــى ســبيل املثــال   (3) 
ــاوالن  االستقصــائيةا  الدراســ ــدب يتن ــاس  م ــة( قي ــذائي    )دق ــيم واالســت  ر الغ ألســب ا استقصــاءا التعل

التقييمـا  مـن    هي تنفيذ عملية راثلة تتعلق بالنفقا  نري الغذائية لألسب املعيةية. وتسـتفيد هـذ  املعيةية. وجيب
ــب        ــتبيان. انلـ ــميم االسـ ــى تصـ ــز علـ ــيت تبكـ ــا  الـ ــب التقييمـ -http://www.ihsn.org/home/projects/surveyأهـ

methods. 
تعمــيم ة املةــتبكة. وينبغــي وضــع أو حلــول لقيــاس األخطــاء   أخــذ العينــا    الربا يــا  اإلحصــائي تتــاد  (4) 

تصـحيك  و ا عـايبة العينـ  وملللةـا عـن القـيم املتطبفـة ومعاجلتـ ا        مـث  تتسم  زيد مـن التخصـأل     ببامج
 معدال  عدم االستجابة  وما إلد ذلد.
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   واالتسا  لمقارنةل القابلية - دال 
ــا  تلتســل - 24 ــ بيان ــة االستقصــائية ا الدراس ــرب أتي ــيك عنــدما أك ــة تت  إلجــباء إلملاني

 أحيانـاع  يتعـذر  أربعـة  أبعـاد  لـه  البيانـا   اتسـا  و. البلـدان  بـت  وفيمـا  الـزمن  مـب  علـى  املقارنا 
  موعــا  بــت فيمــا االتســا و لبيانــا  ا مــن موعــة   داخــل االتســا   وهــي  ا بينــ التوفيــق

 البيانـا   مقارنـة  وإلملانيـة  .(5)البلـدان  بـت  فيمـا  االتسا و  الزمن مب على واالتسا  لبيانا  ل
 رصــد ألنــباو نيديــداع م ــم أمــب املصــادر بــت وفيمــا الــزمن مــب وعلــى الــوهب  الصــعيد علــى

 الصــعيد وعلــى .(6)البيانــا  تلامــل خــ ل مــن ثــباًء أكثــب للمعــارة قاعــدة وبنــاء االياهــا 
 اإلمنائيـة  األهداة عن متسقة بطبيقة لشب ج األتية بالغة للمقارنة البيانا  قابلية تعد الدويل 
 علــى اسفــاظ فوائــد حســان علــى الضــيقة املصــاح تــبجيك عــن ةكــثري أمثلــة وتوجــد. العامليــة
 ميلـن  أنه معو. البلدان بت فيما املقارنة إل اء الزمن من فتبة مدب لىع الواسعة املقارنة إلملانية
 التللفــة باهلــة التقنيــا  هــذه فــإن رجعــي  بــاثب البيانــا  مواءمــة إلد تبمــي  حــاوال  القيـام 

 .  األمثل املستوب إلد تبقى ال نتائج ونيقق هوي  وقتا وتستغب 
 مــن أكــرب قــدر نيقيــق خــ ل مــن ةبقاملســ املواءمــة   االســتثمار هــو املفضــل واســل - 25

 البـار ة  األمثلـة  ومـن . أفضـل  بةـلل  البيانـا   جلمع ال  مة واألساليل املعايري ووضع التنسيق
 اإلحصـاءا   خلـرباء  الـدويل  املـؤمتب  اإلحصـاء   ال   البلدان من  بادرة دولية معايري وضع عن

 لتجنـل  ابليـا   من األنوا  هذه يلتفع وينبغي. الدولية العمل منلمة استضافته الذي العمالية
 دون دــوالن منتلمــة تقييمــا  إلعــداد وعــدم اإلنفــاذ عــدم أن نــري. املقارنــة وتعزيــز االلتبــاس
 .  األركان امللتمل االمتثال هدة نيقيق
 ا الدراســ ألســاليل النطــا  ةواســع توحيــد عمليــة فــبو ةاملســبق املواءمــة عــبت وال - 26

 ال  مـــت  الـــدوريت والتحســـت للتلييـــا اجملـــال تتـــيك أن غـــيينب إلذ. اوأدواهتـــ االستقصـــائية
 بـت  اةتمـل  بالتنـا    التسـليم  امل ـم  مـن  كـان  ولـ ن . البلـدان  بت القائمة ل خت فا  وكذلد
 تعزيـز  دائمـا  ينبغـي  فإنـه  دوليـة   ومصـاح  وهنيـة  أولويا   بت أو تطلعي  وآخب رجعي تصميم 
 تغـــيري  إلدخـــال مزايـــا قـــيمُت مستفيضـــة تةـــاورية ليـــةعم إلجـــباء (أ)    تتمثـــل عناصـــب ث ثـــة

__________ 

 . إلهــار ضــمان اجلــودة واملبــادي التوجي يــة لألنةــطة 2011 منلمــة التعــاون والتنميــة   امليــدان االقتصــادي  (5) 
 Quality Framework and. ) 2011/1منلمة التعاون والتنمية   امليدان االقتصـادي. الصـيغة     اإلحصائية 

Guidelines for OECD Statistical Activities: Version 2011/1). 
  للحصول على مزيد من املعلوما  وإلجباء مناقةـة بةـان إلملانيـة تلامـل البيانـا   انلـب علـى سـبيل املثـال          (6) 

G. Priest, “The struggle for integration and harmonization of social statistics in a statistical agency: 

a case study of statistics Canada”, IHSN Working Paper No. 4    ــايل ــع التـ ــى املوقـ ــاد علـ . متـ
http://www.ihsn.org/home/sites/default/files/resources/IHSN-WP004.pdf. 
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  املتوخــاة ومزايــاه للتغــيري املنطقـي  األســاس عــن مفصــلة وثـائق  تــوفري (ن) و  ئهومســاو معـت 
 بعــض   يســمك  ــا التغــيري  إلدخــال بثــار يــبي  اختبــار إلجــباء هــدف ا دراســة إلعــداد (ج) و

 حامسـا  دورا الوصـفية  البيانـا   تـؤدي و .(7)دقـة ب املقارنـة  تقبل ال اليت البيانا   طابقة اساال 
. البلـدان  بـت  وفيمـا  الـزمن  مـب  علـى  املنـ جيا   أو املفـاهيم  علـى  تطبأ اليت التغيريا  تفسري  
 تفسـري  إلملانيـة  مـن  نيـد  فإ:ـا   البيانـا    موعـا   بت  ا مربر ال اليت االتسا  عدم أوجه أما

 .أتيت ا من ملطاةا :اية   قللوت مصداقيت ا منو اإلحصاءا 
 

 التمويل اللا  والفعالية من حي  التللفة   -هاء  
مــا فت ــت تتزايــد تلــاليا عمليــا  استقصــاءا  األســب املعيةــية  وال ســيما   بعــض  - 27

مناهق العـامل  رـا يـدفع النقـاد إلد التسـا ل عـن جـدوب بـبامج االستقصـاءا  املعقـدة لألسـب            
النامية. فتلاليا إلجـباء االستقصـاءا  ينبغـي أن تقـينم   ضـوء      املعيةية واستدامت ا   البلدان 

الفائدة املتوخاة من البيانا   ولألسا فإن قياس التلـاليا أيسـب مـن قيـاس الفوائـد. نـري أنـه        
باإلملان تربيب ارتفا  تلاليا االستقصاءا  عندما تبلـغ احتياجـا  بلـد مـن البيانـا  درجـة       

اءا   وإلن كانت مللفة نسبيا  مقتبحـا ذا قيمـة عاليـة.    من اإلساد يصبك مع ا إلجباء استقص
فينبغي تقييم املسـونا  املاليـة ل ستقصـاءا  اسـتنادا إلد مقـاييس الفعاليـة مـن حيـ  التللفـة          

 واللفاءة والقيمة.
 -و  الســنوا  األخــرية   اد  شــعبية االستقصــاءا  الســبيعة ونــري املللفــة نســبيا   - 2٨
يت يبب بواسطة ا واتا اةمولة. ومثل هذه االستقصـاءا  أكثـب     ذلد االستقصاءا  ال  ا

فائـدة عنـدما تلــون ململـة الستقصـاءا  متعمقــة. وقـد أعـاد  بعــض البلـدان أيضـا تصــميم         
استقصــاءاهتا جلعلــ ا أكثــب فعاليــة مــن حيــ  التللفــة أكثــب قــدرة علــى تلبيــة االحتياجــا  مــن   

فـذ ملتـل اإلحصـاءا  الوهنيـة بنجـاد وبـدعم       املعلوما . ففي فانواتو  على سـبيل املثـال  ن  
مــن أمانــة مجاعــة اةــيط ا ــادي استقصــاء اةــيط ا ــادي ملســتويا  املعيةــة  وهــو استقصــاء      
يميعــي بدرجــة كــبرية يقــدم البيانــا  األساســية الــيت ســبق مجع ــا عــن هبيــق االستقصــاءا     

ق ـا. وارتـا  أمانـة مجاعـة     الدميغبافية والصحية واالستقصاءا  عن دخل األسـب املعيةـية وإلنفا  
اةيط ا ادي أن هذا الن ج اجلديد الذي ستعتمده بلدان أخبب   املنطقـة  يسـاهم   خفـض    

__________ 

وبصـورة أكثـب نيديـداع هـول الفتـبة       - انلب على سبيل املثـال وصـا أثـب تغـري من جيـة الدراسـة االستقصـائية        (7) 
 Angus Deaton, and Valerie املةـمولة بـالتقبيب املتعلـق بنفقـا  األسـب املعيةـية    تقـديبا  الفقـب   ا نـد         

Kozel, “Data and dogma: the great Indian poverty debate”. The World Bank Research Observer, vol. 20, 

No. 2 (September 2005). 
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. (٨)  املائــة  مــع تــوفري بيانــا  جيــدة عاليــة التــواتب 45تلــاليا إلجــباء االستقصــاءا  بنســبة 
بامج االستقصـاءا   وميلن أن تنلب بعض البلدان   خيارا  تصميم راثلة  مـن قبيـل تنفيـذ بـ    

املســتمبة علــى أســاس التنــاون )كمــا هــو اســال   بــريو أو جنــون أفبيقيــا(. ولــذا فــإن مــن    
األتية  لان توخي املبونة اللافية   تصـميم بـبامج االستقصـاءا  يفـدة نيقيـق تـوا ن بـت        
احتياجـــــا  املســـــتعملت   ضـــــوء القـــــدرا  املتاحـــــة والقيـــــود املاليـــــة. وينبغـــــي توثيـــــق 

اإلجيابيــة ودراســت ا وتوســيع نطاق ــا عــن هبيــق تعزيــز التعــاون اإلقليمــي والتعــاون     رنالتجــا
 بت بلدان اجلنون. فيما
وميلن أيضـا نيقيـق وفـورا  كـبرية   التلـاليا بتعزيـز التنسـيق بـت اجل ـا  املاحنـة            - 2٩

إلد تبديـد  والةـبكاء   التنميـة. فانةـطة مجـع البيانـا  امللـبرة واملتضـاربة كـثرية  رـا يـؤدي           
األموال ووضع علء ثقيـل علـى ملاتـل اإلحصـاء الوهنيـة واملةـمولت باالستقصـاءا . و         
الســنوا  القليلــة املاضــية  أحــب  تقــدم كــبري   نيديــد أوجــه التــه ر فيمــا بــت اتلــا بــبامج    
ــاءا   مثـــل التعـــاون املســـتمب بـــت بـــبامج االستقصـــاءا  الدميغبافيـــة والصـــحية         االستقصـ

العنقودية املتعددة املؤشـبا . ويةـمل هـذا التعـاون وضـع منـاذج ل سـتبيانا          واالستقصاءا 
املةتبكة  فض  عن تنفيذ أنةطة مةتبكة جلمع البيانا  وببامج االستقصاءا  املنسقة. ومـع  

 ذلد  ال يزال هنار  ال للمزيد من التعاون و يادة الفعالية من حي  التللفة.  
ثريا مــا كــان الــدعم الــذي تقدمــه اجل ــا  املاحنــة اصصــا   ومــن الناحيــة التارإيــة  كــ  - 30

ألنةطة استقصائية  ددة. وكان هنار افتقار إلد الـدعم املقـدم مـن أجـل وضـع بـبامج شـاملة        
ومتلاملة لدراسا  استقصائية تستجيل لألولويا  الوهنية وتعـز  بنـاء القـدرا   مـع هيمنـة      

ري مـن األحيـان علـى األولويـا  الوهنيـة. ونالبـا       شوانل اجل ا  املاحنة واملصاح العاملية   كـث 
مــا ُيفتقــب إلد املزيــد مــن التبشــيد   تنفيــذ بــبامج االستقصــاءا  الوهنيــة املتعــددة الســنوا      
وأدب عدم وجود تقييما  منتلمة ل حتياجا  على الصعيد العاملي واالفتقـار بليـا  نيديـد    

البلـدان واتسـامه بالعةـوائية ووجـود تنـافس      األولويا  إلد عدم كفاية الدعم املقدم إلد بعـض  
  الدعم املقدم إلد بلدان أخبب. وللمضي قدما  ينبغي أن توفب اجل ـا  املاحنـة متـوي  متعـدد     
السنوا  لدعم التوصـل إلد :ـج أكثـب انتلامـا  مـع وضـع اسـتباتيجية واضـحة يعـل التمويـل           

بلــد إلد آخــب االســتق ل الــذا  الــوهب دــل  ــل التمويــل اخلــارجي تــدرجييا. وســيختلا مــن 
الذي سيتحقق   :اية املطاة  حي  سيحتاج أكثب البلدان فقبا والبلدان اخلارجة من الـاا   

__________ 

ــيك للوكــاال           (٨)  ــه يت ــا  هــي أن ــا   مجــع البيان ــب انتلام ــيت تتحقــق مــن هــذا النلــام األكث ــدة اإلضــافية ال الفائ
 اإلحصائية استبقاء املوظفت املدربت
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إلد دعم أهول أمدا. وابليا  اليت تقدم للبلدان املؤهلة هذا التمويـل والـدعم الـتقب   األجـل     
 الطويل ليست موجودة حاليا وجيل إلنةا ها.  

 
 ية اسصول على البيانا  واستخدام اإلملان -واو  

مثة أدلة قوية على أن نةـب البيانـا  اجلزئيـة حببيـة وبصـورة علنيـة يـؤدي إلد نيلـي            - 31
ــاءا      ــباء االستقصـ ــة علـــى إلجـ ــا للج ـــا  القائمـ ــة تقبيبـ ــودة بـــدون تللفـ متنوعـــة وذا  جـ

 ـال إلدارة البيانـا    . وميلن نيقيق ذلد عن هبيق رارسا  فعالـة    (٩)اجل ا  الباعية  ا أو
ونةبها  نري أن هذه املمارسـا  نـري معتمـدة عامليـا. وعلـى الـبنم مـن ارتفـا  الطلـل علـى           
البيانا  اجلزئيـة  ال تـزال العديـد مـن  موعـا  البيانـا  نـري مسـتغلة  ـا فيـه اللفايـة نتيجـة             

ــا   واألت      يــة اةــدودة   ضــعا البيانــا  الوصــفية/الوثائق  واملةــاكل املتعلقــة بنوعيــة البيان
 واالفتقار إلد القدرة التحليلية على الصعيد الوهب  وعدم كفاءة املستخدمت.

ــن          - 32 ــد م ــى حصــول العدي ــود صــارمة عل ــبو قي ــل مةــللة رئيســية أخــبب   ف وتتمث
الوكاال  اإلحصائية على البيانا  اجلزئية  وهـي قيـود كـثريا مـا تعـزب إلد شـوانل مةـبوعة        

وعندما يلون اسصول علي ا مقيدا  يستبعد مسـتخدمون ثـانويون    بةان اخلصوصية والسبية.
ــون.     ــادمييون أو املعلمــ ــاحثون األكــ ــاء اجملتمــــع املــــد  أو البــ ــن بينــــ م أعضــ ــة  مــ ذوو أتيــ

ــن          وميلــن ــتحلم   اللةــا ع ــا  ال ــذ تقني ــن الةــوانل املتصــلة بالســبية بتنفي ــا م التخفي
ر بيانـــا  جزئيـــة وفقـــا لألنلمـــة اإلحصـــائية  وهـــو مـــا مـــن شـــانه أن ييســـب إلصـــدا البيانـــا 
 واألخ قية. القانونية

وتتجاو  مةاكل اسصول على البيانا  إلصـدار بيانـا  جزئيـة   ولـة املصـدر ومتتـد        - 33
ــة اســتخدام  موعــا  البيانــا . ويعــب االســتخدام األقصــى أن البيانــا  تنةــب        إلد إلملاني

يــة. وينبغــي أن تتــاد للجم ــور لتحليلأشــلال تلــ  احتياجــا  اتلــا املســتخدمت وقــدراهتم ا
وثــائق االستقصــاءا  أو البيانــا  الوصــفية املفصــلة   ــا   ذلــد اللتــل املةــفبة ووثــائق         
الصيانة  ونريها من الوثائق ذا  الصلة مـا دامـت ضـبورية لتفسـري البيانـا  وتعزيـز إلملانيـة        

ع البيانـا   استخدام ا. فبـدون وصـا م ئـم لتصـميم االستقصـاء وللطـب  املعتمـدة أثنـاء مجـ         
ومعاجلت ا  يزيد احتمال أن يسيء املستخدمون ف م البيانا   وبالتايل أن يسي وا اسـتخدام ا.  

__________ 

املعيةـية رـبد اإلشـارا  املتعلقـة باالستقصـاءا  املدرجـة         اضطلعت الةـبلة الدوليـة الستقصـاءا  األسـب      (٩) 
ف بس ا اإلللتبو  املتاد على شبلة اإلنتبنـت. وارتفـا  عـدد اإلشـارا  املتعلقـة  جموعـا  البيانـا  الـيت         

ليـل علـى ارتفـا  عائـد االسـتثمار        وثيقا جيدا وتنو  هذه اإلشارا  دميلن اسصول علي ا حببية واملوثقة ت
 البيانا  اجلزئية ونةبها. توثيق
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وجيل توليد البيانا  الوصفية   مجيع مباحل دورة االستقصاءا   بدءا من املةـاورة األوليـة   
 .  (10)مع املستخدمت وصوال إلد التقييم الن ائي ل ستقصاءا 

اسصول علـى البيانـا  أيضـا مـدب سـ ولة الوصـول إللي ـا. فالبيانـا           ويةمل مف وم - 34
الوصفية اجليدة اليت تتاد   ف ارس ميلن البح  في ا على شـبلة اإلنتبنـت هـي أكثـب السـبل      
فعاليــة ليجــد املســتخدمون البيانــا  الــيت هتم ــم. ونلــم الف بســة ونيديــد مواقــع املصــادر الــيت  

تســ م إلســ اما  -ســواء أكانــت يدويــة أم رقميــة  - تتضــمن بيانــا  وصــفية واضــحة ومفيــدة
 كبريا    يادة إلملانية اسصول على البيانا .

وقد أحـب  تقـدم كـبري علـى مـدب السـنوا  العةـب املاضـية  بعـد اعتمـاد العديـد مـن              - 35
وأفضـل املمارسـا  لتوثيـق البيانـا  اجلزئيـة ونةـبها.        (11)الوكاال  اإلحصـائية معـايري دوليـة   

ــى  ــيك عل ــادي       وُأت ــا  املتخصصــة اســبة املفتوحــة املصــدر واملب نطــا  واســع كــل مــن الربا ي
التوجي ية والدعم الـتقب  مـع تعمـيم املبـادي التوجي يـة واألدوا  عـن هبيـق الةـبلة الدوليـة          

البيانــا  مل تبــدأ مــن نــواد  “نيبيــب”الستقصــاءا  األســب املعيةــية. ومــع ذلــد  فــإن عمليــة  
هنار اللثري را ينبغـي القيـام بـه  كمـا يضـطلع القـائمون علـى إلجـباء         كثرية إلال للتو. وال يزال 

االستقصــاءا  واجل ــا  الباعيــة  ــا  ســؤولية مةــتبكة عــن مواصــلة هــذا املســعى. ومــن           
ــن         ــة وف بســت ا  وم ــا  اجلزئي ــق البيان ــدعم وتوســيع نطــا  توثي ــدة ال الضــبوري مواصــلة تق

ــا  ا    ــدم إلد عملي ــدعم املق ــة    الضــبوري توســيع نطــا  ال ــا  اجلزئي ــى مصــادر البيان لتلــتم عل
وصيانة سياسا  وببوتوكوال  لنةب البيانا  اجلزئيـة. وينبغـي حبـ  إلملانيـة النـ وو يفـذه       
األنةطة على الصعيدين اإلقليمي أو دون اإلقليمي بغية االسـتفادة مـن نيقيـق وفـورا   تملـة      

   اسجم.
 
 ةاملضي قدما خبطة استقصاءا  األسب املعيةي -ثالثا  

جيل اإلقبار بان نلاما إلحصائيا سليما هو   حد ذاته حصيلة مـن  صـ   التنميـة.     - 36
املاضــية  15فاوجــه النجــاد والفةــل   رصــد األهــداة اإلمنائيــة لأللفيــة خــ ل الســنوا  الـــ  

تنطوي على دروس مفيدة وتسـاهم   تـبت االحتياجـا  مـن البيانـا  ال  مـة خلطـة أهـداة         
. فاساجة للبيانـا  املسـتقاة مـن االستقصـاءا   بـاالقتبان      2015مة ملا بعد عام التنمية املستدا

مع مصادر أخبب للبيانا   ستلل قائمة لبصد األهداة الوهنية والدوليـة. وينبغـي للمجتمـع    
__________ 

يقـــــــدم النمـــــــوذج العـــــــام إلجـــــــباءا  العمـــــــل اإلحصـــــــائية نيلـــــــي  مفصـــــــ  للمباحـــــــل. انلـــــــب    (10) 
http://www1.unece.org/stat/platform/display/GSBPM/Generic+Statistical+Business+Process+Model 

ــد ال     (11)  ــا  بتحدي ــق البيان ــادرا  توثي ــام نيــالا مب ــا .   علــى وجــه أد  قي ــق البيان ــادرة توثي ــا  الوصــفية ملب بيان
 .www.ddialliance.org انلب
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الدويل  بالتعاون مع البلدان الةبيلة  أن يلتزم بعـدد مـن اإلجـباءا  للـي يـنجك   مسـعاه.       
أعـ ه إلد اإلجـباءا  التاليـة باعتبارهـا إلجـباءا  قـد        7ر إللي ـا   الفقـبة   وتةري املسـائل املةـا  

 تلون  ا أولوية   هذا الصدد   
وضع إلهار مؤسسي لششباة على تنسيق اجل ود ومواءمـة املعـايري فيمـا بـت      )أ( 

 الةبكاء اإلمنائيت وفيما بت البلدان   
مارســا  بةــان استقصــاءا  إلنةــاء مةــبو  يــبي  ملدونــة دوليــة لقواعــد امل )ن( 

 األسب املعيةية  مث إلقبارها وتنفيذها فيما بعد   
وضع وتنفيذ ببنامج منسق للبحو  املن جية من أجل وضـع واعتمـاد معـايري     )ج( 

 وأساليل ورارسا   سنة    ال استقصاءا  األسب املعيةية   
تقصـــاءا  االســـتثمار   املســـاعدة التقنيـــة وبنـــاء القـــدرا  مـــن أجـــل اس       )د( 
 املعيةية    األسب

نيديد وتامت متويل كاة لدعم ببنامج الستقصـاءا  األسـب املعيةـية هويـل      )هـ( 
ــة املســتدامة         ــا  أوســع مــن أجــل خطــة التنمي ــورة بيان ــه كجــزء مــن ث ــؤدي وظيفت األجــل وي

 بعدها. وما
 

 اإلهار املؤسسي -ألا  
ق ومواءمة املعايري لـدب مجيـع   إلن تةتت اجل ود وتبجيك املصلحة الذاتية وضعا تنسي - 37

ــة متجــددة           ــدعم خط ــليم ي ــار مؤسســي س ــدم وجــود إله ــباو لع ــي أع أصــحان املصــلحة ه
الستقصاء األسب املعيةية. ففي املاضي  كانت املبـادرا  مجيع ـا  مـن قبيـل ببنـامج القـدرا        
ــل       ــة الستقصــاءا  األســب املعيةــية مث ــربامج الدولي ــة الستقصــاءا  األســب املعيةــية وال  الوهني
االستقصاءا  الدميغبافية والصحية واالستقصاءا  العنقودية املتعددة املؤشبا  ودراسـة قيـاس   
مســتويا  املعيةــة  تســاهم   بنــاء القــدرا  ونيســت قاعــدة املعــارة. بيــد أن هــذه اجل ــود   
واملبــادرا  كانــت مةــتتة إلد حــد كــبري ونــري منســقة بةــلل كــاة وكــثريا مــا نةــا  عنــ ا  

ر   النلام. فمن الضبوري نيست التنسيق ونيقيق مواءمة من جيـة مـن   تضاربا  وأوجه قصو
 أجل االستثمار   البيانا    املستقبل.

وتــدعو اســتباتيجية نيســت استقصــاءا  األســب املعيةــية   خطــة التنميــة ملــا بعــد           - 3٨
وبنــاء إلد ا ــاذ إلجــباءا  قويــة    ــال االبتلــارا  املن جيــة واملســاعدة التقنيــة    2015 عــام

القدرا  وحةد التمويل ونيديـد معـايري اجلـودة واملمارسـا  وتطبيق ـا. ومـن أجـل اسـتغ ل         
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إلملانا  نيقيق وفورا  اسجم والنطـا    تنفيـذ هـذه امل ـام  مـع االسـتفادة إلد أقصـى حـد         
مـن امليـزا  النسـبية ملختلــا اجل ـا  الفاعلـة  سـيلون مــن امل ـم إلشـبار املؤسسـا  الوهنيــة          

والعاملية   تنفيذ ببنامج متعـدد اجلوانـل مـن أجـل تعزيـز نلـم استقصـاءا  األسـب          واإلقليمية
 املعيةية وإلعداد نواتج  ددة.

ــق   ابراء بةــان         - 3٩ ــب تواف ــذا التقبي ــيت أفضــت إلد إلعــداد ه ــق عــن املةــاورا  ال وانبث
ضبورة وضع تبتيل مؤسسـي رمسـي مـع نيديـد واضـك لـألدوار واملسـؤوليا  املنوهـة رميـع          
أصحان املصلحة  بتيسري من هي ة جديدة نيلى بوالية قوية لتةجيع وتنسـيق وضـع واعتمـاد    
وإلنفاذ املعايري وأفضل املمارسا     ال استقصاءا  األسـب املعيةـية. وألنـباو نيقيـق هـذا      
ا دة  يدعو هذا التقبيب إلد إلنةـاء فبيـق تقـب دائـم يتـالا مـن ج ـا  معنيـة دوليـة رئيسـية           

ــق   ورــثلت قطــب ــاد  ويت. وينبغــي أن تةــمل املعــايري األساســية لتةــليل الفبي نيديــد مقــبه اسي
ــال          ــا      ــدة قطاع ــة   املســائل الةــاملة لع ــت النلــباء  واخلــربة التقني ــا ب واملصــداقية فيم

 استقصاءا  األسب املعيةية  والتمثيل اجلغبا  الواسع واملةتبر بت القطاعا .  
أن يعمل  بدعم من أفبقة تقنيـة اصصـة أخـبب  ـددة  منيـا       ومن شان الفبيق الدائم - 40

ووكــاال  متخصصــة اتلفــة  أن يــوفب ر يــة اســتباتيجية والتنســيق فيمــا بــت اتلــا اجل ــا   
الفاعلة من أجل إلنةاء ببنامج متعـدد السـنوا  ينطـوي علـى ابتلـارا  تلنولوجيـة ومن جيـة        

ــدعوة إلد إلجــباء استقصــاءا  لألســ   ــاء القــدرا  وال ــق إلشــبار اتلــا   وبن ب املعيةــية عــن هبي
أصحان املصلحة على حنو يتسم باالنسجام واالتسا . وملا كان العديـد مـن هـذه املؤسسـا      
بالفعل جزء من تيار أوسع نطاقا صون إلحدا  ثورة بيانا  ألنباو التنميـة املسـتدامة  فـإن    

ة لتعمـيم بيانـا    إلنةاء إلهار مؤسسـي رمسـي  ر ـا نيـت رعايـة األمـم املتحـدة  سـيتيك الفبصـ         
استقصاءا  األسب املعيةية   إلهار اجل د األكرب املتعلق بالبيانـا  وتعزيـز تلاملـ ا مـع نريهـا      
من مصادر البيانا . وميلن أن يلون الفبيق العامل املةـتبر بـت األمانـا  املعـب باسسـابا       

 القومية  ثابة منوذج مبجعي   هذا الصدد.
ــه خطــة استقصــاءا  األســب    ومتــس اساجــة إلد إلهــار   - 41 ــه لتوجي ــؤدي وظيفت مؤسســي ي

املعيةية واللجنة مدعوة بقـوة إلد تقـدة الـدعم إلنةـاء هـذا الفبيـق الـتقب الـدائم. وُيقتـبد أن          
يتــود فبيــق إلدارة الةــبلة الدوليــة الستقصــاءا  األســب املعيةــية تيســري تةــغيل الفبيــق الــتقب   

ـــ   ــاته ووضـــع ببن ــيانة اختصاصـ ــدائم عـــن هبيـــق صـ ــنوا   الـ ــه املؤقـــت املتعـــدد السـ امج عملـ
ــى         )بالتةــاور ــدائم ويةــبة عل ــق ال ــة األخــبب( ليعتمــدتا الفبي ــدان واجل ــا  املعني ــع البل م
 تةليله. تنفيذتا فور
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 دولية لقواعد املمارسا  املتعلقة باستقصاءا  األسب املعيةية   مدونة -باء  
مـدفوعا  جموعـة مـن القواعـد      ينبغي أن يلون تنسيق ببامج الدراسا  االستقصـائية  - 42

املقبولة عموما تبافق ا آلية إلنفاذ ميلن من خ  ا ضمان املساءلة. وتوفب مبادي األمـم املتحـدة   
األساسية لشحصـاءا  البمسيـة  موعـة مبـادي ضـبورية للنـ ا نـري كافيـة. ومـن شـان التـزام            

بكة للممارسـا  أن يعـز    مجيع اجل ـا  الوهنيـة والدوليـة املعنيـة باالستقصـاءا   دونـة مةـت       
املزيد مـن االتسـا  والفعاليـة   الـربامج. وال متثـل مدونـة املمارسـا  ضـمانا جلـودة البيانـا            
وتوافبها  وللن التقيـد يفـا سيسـ م   جعـل الـنلم أكثـب كفـاءة وفعاليـة مـن حيـ  التللفـة.            

ــبامج االستقصــاءا       ــة ملســائل مثــل نقــأل متويــل ب ــب فعالي وتنــاقض  وميلــن إلجيــاد حلــول أكث
املةورة التقنية املقدمة  واخنفاو القـدرة التقنيـة  ونريهـا وذلـد ضـمن إلهـار مؤسسـي نيـدده         

  موعة أساسية من املبادي واملمارسا  املتفق علي ا واملقتبنة بهلية إلنفاذ.  
و  سيا  البلدان النامية  ميلن أن تسـتخدم مدونـة دوليـة لقواعـد املمارسـا  كـاداة        - 43

ــيم ذا  مل ــا       تنلـ ــى الدراسـ ــيت تبعـ ــا  الـ ــة للج ـ ــاداة تنليميـ ــذلد كـ ــا  وكـ ــي البيانـ نتجـ
االستقصـائية. وميلــن للوكــاال  الوهنيـة )وكــذلد الوكــاال  اإلقليميـة أو الدوليــة الــيت تــديب    
ــة   رارســاهتا    حــت ميلــن        ــة( أن تستبشــد باملدون ــبامج الدراســا  االستقصــائية الدولي ب

دعم ـا. وتقـي م االمتثـال هي ـة      للمدونـة شـبها رمسيـا لتقـدة    للج ا  الباعية أن تضع االمتثـال  
مستقلة مؤهلة  ميلن أن تلون هي ة تصـديق. وتعـد موثوقيـة املقـي مت هامـة وينبغـي أن يلـون        
هنار فصل م ب كاة بـت املـوظفت املسـؤولت عـن تنفيـذ الدراسـة االستقصـائية واملسـؤولت         

وينبغــي عــبو التقييمــا    شــلل موحــد    عــن التقيــيم مــن أجــل ينــل تضــارن املصــاح.  
رئيسـية لتوجيـه مسـاعي الدراسـا       توصـيا   وإلتاحت ا لعامة اجلم ور  كما ينبغـي أن تةـمل  

 .(12)االستقصائية املقبلة
املدونــة األوروبيــة للممارســا  املتبعــة    ــال  ومــن النمــاذج املفيــدة   هــذا الصــدد  - 44

    اململلـة املتحـدة لربيطانيـا العلمـى وأيبلنـدا      اإلحصاء  ومدونة رارسا  هي ـة اإلحصـاءا  
. وك تا يبت  موعة من املبادي البئيسية القائمة وددد قائمة رارسـا  مبتبطـة   (13)الةمالية
تتعلق بلـل مبـدأ مـن املبـادي وتلتسـي أتيـة أساسـية   تقيـيم         “( مؤشبا  ل متثال”يفا )أو 

__________ 

وانلب أيضا  موعة من تقاريب  /http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/code-of-practiceانلب   (12) 
التقييم ذا  الصلة على املوقع التايل  

http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/assessment/assessment-reports/index.html. 

 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/quality/code_of_practice انلب  (13) 
 ./http://www.statisticsauthority.gov.uk/assessment/code-of-practice و
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ة ومدونــة املمارســا  املتبعــة   اململلــة املتحــدة االمتثــال. وللــن مدونــة املمارســا  األوروبيــ
 تصان حصبا باستقصـاءا  األسـب املعيةـية  وبالتـايل يقتـبد نيديـد املبـادي البئيسـية الـيت           ال

مبتبطـة يفـا مـن     قائمـة  تعترب أكثب أتية ملعاجلة القضايا اليت  أل االستقصاءا  حصبا  ووضع
أدناه قائمـة مؤقتـة تةـمل مثانيـة مبـادي رئيسـية        وتبد رارسا  االستقصاءا  واالتفا  علي ا.

ُوضــعت بنــاء علــى مــدونيت املمارســا  املــذكورتت أعــ ه. ويقتــبد أن تقــوم الةــبلة الدوليــة  
الستقصــاءا  األســب املعيةــية خــ ل الســنة املقبلــة بوضــع قائمــة باملمارســا  املبتبطــة بتلــد     

مــن استقصــاءا  األســب املعيةــية الــيت  املبــادي  وأن تقــوم باعمــال يبيبيــة لتقيــيم امتثــال عينــة 
أجبيت مؤخبا  ذه املمارسـا . ومـن شـان ذلـد أن يـوفب معلومـا  مفيـدة عـن قيمـة النـ ج           
املقتبد وعن نيديد املبادي واملمارسـا  املقتبحـة. وسـيقدتم تقبيـب الةـبلة بةـان النتـائج الـيت         

عة واألربعــت املقــبرة  خلصــت إللي ــا هــذه األعمــال إلد اللجنــة اإلحصــائية   دورهتــا الســاب       
  وسُتنةــا بعــد ذلــد عمليــة تةــاورية لوضــع الصــيغة الن ائيــة ملدونــة املمارســا    2016 عــام

 والتصديق علي ا.
 وتةمل املبادي األساسية الستقصاءا  األسب املعيةية ما يلي  - 45
ــدأ  •  ــاون1املبـ ــيق والتعـ ــق    -   التنسـ ــاءا  وتنسـ ــة لشحصـ ــا  املنتجـ ــاون الليانـ تتعـ

ينــ ا   إلهــار النلــام اإلحصــائي الــوهب  كمــا تتعــاون مــع النلــام اإلحصــائي   ب مــا  
الــدويل. وإطــط لتنفيــذ األنةــطة االستقصــائية بطبيقــة تةــاركية. ويعمــل أصــحان    
املصـــلحة معـــا مـــن أجـــل نيســـت تـــوافب بيانـــا  الدراســـا  االستقصـــائية وتواتبهـــا  

 للمقارنة.   وقابليت ا
ــدأ  •  ــة وحســن التوق   2املب ــا  االستقصــاءا  وإلدارهتــا    - يــتاألتي ــاج بيان يقــوم إلنت

ونةــبها علــى األولويــا  السياســاتية املبينــة واملنةــورة بوضــود للــل مــن اسلومــة    
والـــدوائب العامـــة  وقطـــا  األعمـــال التجاريـــة  والبـــاحثت  وعامـــة النـــاس. وتصـــدر  
اإلحصـــاءا    الوقـــت املناســـل و  مواعيـــدها متامـــا مـــن أجـــل التصـــدي بفعاليـــة  

 ألولويا  السياساتية.  ل
ــدأ  •  ــة   3املب ــة والدق ــواهب      - املوثوقي ــة للل ــة وموثوق ــدم اإلحصــاءا  صــورة دقيق تق

االقتصادية واالجتماعيـة. وتوجـد آليـا  لتقيـيم نتـائج االستقصـاء ورصـدها وضـمان         
جودهتا  مع مباعاة املمارسا  املتفق علي ا دوليا. ويتم نيديد مواهن القوة والضـعا  

صـلة نيســت نوعيـة بيانــا  استقصـاءا  األســب املعيةـية. ويــتم اإلبــ ج     مـن أجــل موا 
 بصورة منتلمة عن نوعية بيانا  االستقصاءا .  
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تقـوم اإلحصـاءا  اجليـدة علـى      -   الطبائق السـليمة واإلجـباءا  املناسـبة   4املبدأ  • 
ــة      أســس اإلجــباءا  اإلحصــائية املناســبة املنفــذة مــن مبحلــة مجــع البيانــا  إلد مبحل

لتحقق مـن صـحت ا. وتتماشـى أسـاليل االستقصـاء مـع املبـادي العلميـة ومـع أفضـل           ا
املمارسا  املعتبة يفا دوليا  وهي موثقة باللامـل. ويتـاد ل هـ   العـام مـا يتصـل       
يفــذه األســاليل واإلجــباءا  مــن معلومــا  قــد تلــون ال مــة لف ــم األعمــال املنفــذة   

 سابقا وتقييم ا واالستفادة من ا.  
ينبغي أن تلون اإلحصاءا  متسـقة داخليـا     -   االتسا  والقابلية للمقارنة5دأ املب • 

وقابلــة للمقارنــة امللانيــة والزمانيــة عنــد االقتضــاء. ومــن اململــن اجلمــع بــت البيانــا   
 املتبابطة ذا  املصادر املختلفة واستخدام ا بةلل مةتبر.  

ينبغـي إلتاحـة املـوارد اللافيـة      - فـة   كفاية املوارد والفعالية مـن حيـ  التلل  6املبدأ  • 
ألنةــطة االستقصــاء مــن أجــل اســتيفاء متطلبــا  هــذه املبــادي األساســية وينبغـــي          
استخدام ا بلفـاءة وفعاليـة. وال يلـون العـلء املتبتـل علـى املةـمولت باالستقصـاء         
كبريا بةلل مفبط ويتم تقييمه نسبة إلد الفوائد الناشـ ة عـن اسـتخدام اإلحصـاءا .     

مجع البيانا  والبيانا  الوصفية باسـتخدام أكثـب األدوا  فعاليـة  مـع مباعـاة      وجيبي 
 التلنولوجيا  واملوارد البةبية املتاحة.  

يــتم ضــمان خصوصــية املةــمولت بالدراســة  وســبية املعلومــا   -   الســبية7املبــدأ  • 
 .  اليت يقدمو:ا  وكفالة استخدام املعلوما  حصبا لألنباو اإلحصائية والبحثية

تتـاد بيانـا  االستقصـاءا      -   قابليـة الوصـول إلد البيانـا  واسـتخدام ا    ٨املبدأ  • 
وميلـن الوصــول إللي ـا علــى أســاس نـري متحيــز  تــدعم ا البيانـا  الوصــفية. وتصــدر     
تقاريب االستقصاءا  على حنو يعز  ثقة اجلم ور ويتيك حصـول اجلميـع علي ـا  رهنـا     

تقـــدم نتـــائج االستقصـــاءا  بةـــلل واضـــك بالتةـــبيعا  ذا  الصـــلة باملوضـــو . و
ــ ائي. وتيســريا للتفســري      ومف ــوم  وتصــدر علــى حنــو مناســل ومــبيك للمســتعمل الن
الســليم للبيانــا   تقــدم املعلومــا  املتصــلة باســاليل االستقصــاءا  وإلجباءاهتــا وفقــا   

 للمعايري العلمية.  
 

 البحو  املن جية من أجل وضع واعتماد معايري  سنة   -جيم  
جيل أن يسلم اجملتمع الدويل  وهو يستعد لبصد أهداة التنمية املستدامة  بـان هنـار    - 46

أوجه قصور كبرية ليس فقط من حي  تـوافب البيانـا  بـل أيضـا   أسـاليل قيـاس املؤشـبا         
البئيسية. ويوجد توافق واسع النطا    ابراء على ضـبورة وضـع معـايري من جيـة علـى هي ـة       
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ة ل ستقصاء يتم التحقق من ا بةلل صارم  وكـذلد أفضـل املمارسـا     أدوا  ومناذج وأس ل
  تصميم االستقصاءا  وتنفيذ العمل امليـدا . و  :ايـة املطـاة  ميلـن بإنةـاء هـذه املعـايري        
وتعزيزها واعتمادها نيقيق مواءمة مسبقة أكرب  ونيست تبشيد االستثمارا    البيانـا   مـن   

  األسب املعيةية وكذلد قابليت ا للمقارنـة علـى الصـعيد الـدويل.     أجل تعزيز نوعية استقصاءا
ــن        ــل جــدا م ــا ل. إلذ أجــبي عــدد قلي ــدعو إلد التف ــد أن التجــارن املســجلة حــ  ابن ال ت بي
الدراسا  املن جيـة الدقيقـة   البلـدان الناميـة ومتوسـطة النمـو   العقـدين املاضـيت ال يلفـي          

متنافسة   مجع البيانا  مـن آثـار علـى جـودة البيانـا .       الختبار ما يتبتل على استخدام :ج
وع وة على ذلد  عنـدما توجـد رارسـا  راسـخة  فإ:ـا تتعـبو بصـورة روتينيـة إلد إلسـاءة          

 االستخدام أو االستبعاد نتيجة لتضارن املصاح أو ضعا أنةطة الدعوة.  
املعبفة املن جيـة مـن    وملعاجلة هذه الةوانل  يلزم بذل ج د منسق دوليا لسد فجوا  - 47

مباشـبة إلد وضـع    خ ل بذل ج ود تبمي إلد إلثبا  صـ حية منـاهج االستقصـاءا  وتفضـي    
املعايري املتفق علي ا دوليا    ـال تصـميم االستقصـاءا . وينبغـي بـدء تنفيـذ ببنـامج منـ جي         

اال   هويل األجل من البحو  املن جية ي دة إلد وضع املبـادي التوجي يـة   عـدد مـن اجملـ     
 ا   ذلد مجـع البيانـا   وتسـجيل ا  ونيبيبهـا  والـتحلم   اإلفصـاد اإلحصـائي  وتقيـيم         

نــامج البحثــي  ينبغــي أيضــا اختبــار ربهــذا الهـار  نوعيـة البيانــا   مــن بــت أمــور أخــبب. و  إل 
ــواتب االستقصــاءا        ــا  الناشــ ة  وتقييم ــا  ومواصــلة تطويبهــا يفــدة نيســت ت التلنولوجي

ت ا  ونوعيت ا  وفعاليت ا من حي  التللفة. ويلزم إلجباء البحـو  أيضـا مـن أجـل     وحسن توقي
ــب املعيةــية واملصــادر          ــت استقصــاءا  األس ــيت تــببط ب ــاليل ال ــز األدوا  واألس وضــع وتعزي
ــا        ــة. وأخــريا  ومــع ظ ــور مصــادر بيان األخــبب للبيانــا   وكــذلد لوضــع النمــاذج اجلزئي

ا أدوا  مفيـدة للمحللـت وصـانعي السياسـا   يلـزم      جديدة مثـل البيانـا  الضـخمة  بوصـف     
إلجــباء حبــو  لتقيــيم إلملانــا  مصــادر البيانــا  اجلديــدة هــذه وأوجــه قصــورها باملقارنــة مــع   

 املصادر التقليدية للبيانا  مثل استقصاءا  األسب املعيةية.  
ومــن أجــل التعــبة بةــلل أفضــل علــى األولويــا  واملســؤوليا  البئيســية للج ــا    - 4٨
ــت املســائل الةــاملة     ال ــز ب ــبد التميي ــة  ُيقت ــة املتعــددة   هــذه اخلطــة املن جي ــا   فاعل واألولوي

القطاعية. ومن أمثلة املسائل الةاملة وضع أساليل تنسيل أفضل للتعامـل مـع القـيم املتطبفـة      
أو تقنيا  لتعزيز التلامل بت مصادر البيانـا   أو أسـاليل للـتحلم   اإلفصـاد اإلحصـائي.      

 األولويــا  القطاعيــة فــيملن أن تلــون  علــى ســبيل املثــال  إلدخــال نيســينا  علــى قيــاسأمــا 
اســت  ر األســب املعيةــية أو نفقاهتــا. وأظ ــب اســتعباو أجــبي مــؤخبا للبيانــا  االستقصــائية  
ــة   استقصــاءا  األســب         ــا  اســت  ر األنذي ــربر   أســاليل مجــع بيان ــا شــديدا نــري م تباين
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تعباو الضوء علـى العديـد مـن جوانـل القصـور الـيت قـد يلـون مـن          . ويلقي االس(14)املعيةية
الســ ل نســبيا معاجلتــ ا بوضــع  موعــة معــايري أساســية )مــث    مــا يتعلــق بفتــبا  التــذكب      
ــاس      ــة واةليــة   قي ــة قائمــة املنتجــا  واخلــدما   واســتخدام الوحــدا  املعياري ومــدب مشولي

اسـت  ر األنذيـة    ائل األخـبب املتعلقـة بقيـاس   اللميا   ونري ذلد من األمـور(. وتنـتج املسـ   
عــن االفتقــار إلد مبــادي توجي يــة ومعــايري مبضــية )علــى ســبيل املثــال    قيــاس األنذيــة الــيت  
تست لد خارج املال(  را يةري إلد ضـبورة تنفيـذ ببنـامج حبـ  منـ جي عاجـل. ومثـة أمثلـة         

ــود املتو     ــمل اجل ـ ــة تةـ ــة القطاعيـ ــو  املن جيـ ــى البحـ ــبب علـ ــل   أخـ ــن أجـ ــة مـ ــلة املبذولـ اصـ
تعبيـــا جديـــد للعمالـــة علـــى النحـــو الـــذي اقتبحـــه املـــؤمتب الـــدويل الســـابق خلـــرباء    اعتمـــاد

العمالة  أو العمل اجلـاري بةـان مواءمـة أدوا  االستقصـاء لبصـد مبـادرة التغطيـة         إلحصاءا 
 الةاملة. الصحية
املن جيـة بةـان    وبةلل عام  يتطلل اللثري من القطاعا  إلجـباء مزيـد مـن البحـو      - 4٩

أفضــل املمارســا  املتعلقــة بالقيــاس واســتقاء البيانــا   و  حــت أن الــبعض مــن مواضــيع          
الدراسا  االستقصائية أصـبك راسـخا وأثبـت جـدواه  فـإن بعضـ ا ابخـب ال يـزال   مبحلـة          
يبيبيـة. فعلـى سـبيل املثـال  تسـتخدم الدراسـا  االستقصـائية لألسـب املعيةـية بةـلل متزايـد            

ــايا العنـــا  واإليقـــا  اإلجبامـــي بالضـــحايا  واالحتلـــام إلد القضـــاء  وتعـــاهي    ملعا جلـــة قضـ
املخــدرا   والفســاد  ونــري ذلــد كــثري. ومــن أجــل  يــادة دقــة البيانــا  وإلملانيــة مقارنتــ ا   

بد من وجـود توجي ـا  من جيـة حصـيفة   هـذه اجملـاال . وينبغـي تقـدة التوجي ـا              ال
وكــاال  الدوليــة املعنيــة  و ةــاركة امللاتــل الوهنيــة امل تمــة للــي   إلهــار القيــادة املةــتبكة لل

 تؤخذ املمارسا  واخلربا  القائمة   اسسبان بةلل كامل.  

ويتطلل التخطيط لربنامج حبثي عاملي وتصميمه وتنفيذه   ا   ذلد املسائل الةـاملة   - 50
اال دواجيــة واملنافســة نــري و واملســائل القطاعيــة علــى الســواء  تنســيقا رمسيــا مــن أجــل ينــل  

املنتجة. فعلى سبيل املثال  يقوم حاليا فبيق عامـل تقـب دويل جديـد أنةـ  نيـت رعايـة فبيـق        
اخلـرباء املةـتبر بـت الوكـاال  املعـب باإلحصـاءا  الزراعيـة والبيفيـة بتنسـيق البحـ  ابنـا            

ج عمـل لصـيانة   الذكب عن قياس است  ر األنذية. ويعلا الفبيـق العامـل علـى وضـع ببنـام     
مبادي توجي ية قائمة على األدلة بغبو عبض ا على اللجنـة اإلحصـائية إلقبارهـا  مـع العمـل      
ــة ملعاجلــة  ــاال  البحــ  ذا          ــال املن جي ــن األعم ــد م ــ وو  زي ــى الن ــت نفســه عل   الوق
 األولوية اةددة بصورة مةتبكة  وذلد باالستفادة من البيانـا  املوجـودة والبيانـا  الـيت مـن     

__________ 

  علــى مثــال آخــب يتعلــق بقيــاس مؤشــبا  التعلــيم    . وميلــن االهــ http://www.ihsn.org/home/foodانلــب   (14) 
 .  http://www.ihsn.org/home/education_assessmentاملوقع التايل  
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املقبر مجع ا نيقيقا  ذا الغبو. وينبغي التةجيع على االضـط    بـادرا  راثلـة    ـاال      
أخــبب ذا  أولويــة تلــون في ــا مســائل تصــميم استقصــاءا  األســب املعيةــية  ونوعيتــ ا           
وإلملانيـة مقارنتـ ا واضــحة وملحـة. وبــدعم مـن أفبقـة تقنيــة أخـبب اصصــة ومللفـة بواليــة        

ي للفبيــق الــدائم املعــب بالدراســا  االستقصــائية لألســب املعيةــية املقتــبد   ــدودة  منيــا  ينبغــ
إلنةا ه أع ه  أن يضطلع بدور رئيسـي   نيديـد وتنسـيق ببنـامج البحـو  املتعلـق باملواضـيع        
الةــاملة  مــع القيــام   الوقــت نفســه بــدور استةــاري وتبوجيــي فيمــا يتعلــق بالعمــل املنــ جي  

 ال  املتخصصة وسائب اجل ا  الفاعلة املعنية.  القطاعي الذي تقوم به الوكا
 

 املساعدة التقنية وبناء القدرا  -دال  

ينبغي أال يقتصب الدعم املقدم   إلجـباء الدراسـا  االستقصـائية لألسـب املعيةـية علـى        - 51
معاجلــة الثغــبا  القائمــة   البيانــا  والنوعيــة فحســل  بــل جيــل أيضــا أن يلفــل اكتســان    

ــا املتعلقــــة بالدراســــا  االستقصــــائية  املنلمــــا  املســــ تفيدة القــــدرة علــــى اســــتدامة ببا  ــ
االستعاضــة عــن هــذه الدراســا  ببيانــا  مســتمدة مــن مصــادر إلداريــة أو مصــادر أخــبب      أو

قليلـة مللحوظـة  ظـل بنـاء القـدرا  هـدفا بعيـد املنـال مـن           حـاال   حسل االقتضاء. وباستثناء
مـة للدراسـا  االستقصـائية لألسـب املعيةـية   البلـدان       أهداة املساعدة التقنيـة اخلارجيـة املقد  

 النامية ح  ابن  بسبل االفتقار  على األرجك  إلد ر ية هويلة األجل.  

وعقل توقا ببنامج بنـاء القـدرا  الوهنيـة    ـال الدراسـا  االستقصـائية لألسـب         - 52
متناسـل   تـوفري بنـاء    املعيةية منذ أكثب من عقدين من الزمن  مل تضطلع أي مؤسسـة بـدور   

القـــدرا  ووضـــع معـــايري للدراســـا  االستقصـــائية لألســـب املعيةـــية علـــى الصـــعيد العـــاملي.   
وأســ مت بــبامج الدراســا  االستقصــائية الدوليــة مــن قبيــل الدراســة االستقصــائية الدميغبافيــة 
  والصــحية  ودراســة قيــاس مســتويا  املعيةــة  واالستقصــاءا  العنقوديــة املتعــددة املؤشــبا   

ومبادرا  أخبب من قبيل الةبلة الدولية الستقصاءا  األسـب املعيةـية  أو الـدعم املقـدم مـن      
منلمـة العمــل الدوليــة للدراســا  االستقصــائية للقــوب العاملــة  أو ببنــامج نيســت الدراســا   
االستقصائية وقياسا  اللبوة املعيةية   أمبيلا ال تينية ومنطقة البحب اللـاري     إلسـداء   

ةورة التقنية على نطا  واسع نسبيا. نري أن معلم هذه اجل ـود مل يبـذل علـى نطـا  عـاملي      امل
كمــا مل يــدمج بةــلل كــاة   االســتباتيجيا  الوهنيــة لتطــويب اإلحصــاءا . وإلنةــاء قــدرة  
مستدامة  وال سيما   البلدان املنخفضة الـدخل  سـوة يقتضـي بـذل ج ـد ضـخم ومسـتمب        

ل   املاضـي. فعلـى سـبيل املثـال  ميلـن أن يةـلل ببنـامج املعلـق         يتجاو  بلـثري اجل ـد املبـذو   
نيست الدراسا  االستقصائية وقياسا  اللبوة املعيةـية   أمبيلـا ال تينيـة ومنطقـة البحـب      
اللاري  منوذجا مفيدا  ميلن أن يعزب   جناحـه إلد عـدد مـن السـما  وهـي  الـدعم ا لـتقب        
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الدعم الذي تقدمه اجل ا  املاحنة املتعددة  وإلدراج عناصـب  املقدم البعيد املدب  وحسن تنسيق 
وهنية وإلقليمية على السواء لبناء القدرا  بغية تعزيز التعاون فيما بت بلـدان اجلنـون. وينبغـي    
ــاء القــدرا  تســخب       ــدة لبن ــة أيضــا :جــا جدي ــبامج الدراســا  االستقصــائية الدولي أن تضــع ب

ــم ــتعلم اجل    خـ ــائط الـ ــت ووسـ ــبلة اإلنتبنـ ــتخدام أدوا    شـ ــاهم اسـ ــن أن يسـ ــدة  إلذ ميلـ ديـ
اإلللتبونية وسائب أدوا  التدريل املدارة مـن بعـد   خفـض التلـاليا وتـوفري ملنـاهج        التعلم

 تعليمية موحدة.  

وفيما يتعلق باساليل الدراسا  االستقصـائية  فمـن شـان دعـم إلنةـاء مباكـز إلقليميـة         - 53
س م   إلجياد  موعة حامسـة مـن اخلـرباء اإلحصـائيت     أو دون إلقليمية أو تعزيز القائم من ا أن ي

واملمارست املـؤهلت    ـال إلجـباء الدراسـا  االستقصـائية باالسـتفادة مـن وفـورا  اسجـم          
ــة. وباإلضــافة إلد ذلــد  مــن شــان املقتبحــا        ــوفري املســاعدة التقني ــق بالتــدريل وت فيمــا يتعل

  ووضع مدونة لقواعد املمارسـا   ووضـع   املذكورة أع ه اليت تدعو إلد إلنةاء إلهار مؤسسي
معــايري وهبائــق من جيــة  ســنة وتعميم ــا  أن تســ م مجيع ــا   تــوفري املســاعدة التقنيــة وبنــاء  

 القدرا  بصورة نيقق مزيدا من االتسا  والفعالية من حي  التللفة.  
 

 التمويل -هاء  

بعده ي ـدة إلد تعزيـز   وما  2015يعلا اجملتمع الدويل على وضع إلهار جديد لعام  - 54
ــة       ــة املســتدامة للجميــع. ويســتتبع نطــا  هــذه اخلطــة وحجم ــا نةــوء احتياجــا  متويلي التنمي

ألنةـطة اإلمنائيـة  ونيديـدا    اضخمة. وسـوة يةـلل تـوفري التمويـل املوجـه للبيانـا  املتعلقـة ب       
ــة ألهــداة التن       ــن الصــعوبا  التمويلي ــة للدراســا  االستقصــائية لألســب املعيةــية  جــزءا م مي

املستدامة. ونلبا ملا تلتسيه الدراسا  االستقصائية لألسب املعيةية من قيمة فيما يتعلـق بثـورة   
البيانــا   ينبغــي التمــاس املــوارد و صيصــ ا لــدعم وضــع ببنــامج ملتمــل ي ــدة إلد نيســت  

 توافب تلد الدراسا  وجودهتا و يادة أتيت ا.  

ك ومسـتدام للدراسـا  االستقصـائية لألسـب     وينبغي اإلقبار   أي منـوذج متـويلي نـاج    - 55
ــد        ــادرا  إلجــباء تل ــذ مب ــة   صــيانة وتنفي ــدان  واردهــا املالي املعيةــية بضــبورة مســاتة البل
الدراسا   نلبا ألن الغبو من النلم اإلحصائية   :اية املطـاة هـو االسـتجابة لألولويـا      

أي منـوذج متـويلي مسـتدام أيضـا بـان       السياساتية واإلمنائية الوهنية. ومع ذلد  جيل اإلقبار  
الن وو باملساواة بت البلدان الغنية والفقرية    ال اسـتقاء البيانـا  يتطلـل مـوارد خارجيـة      

 لدعم البلدان املنخفضة الدخل   نيقيق أهداف ا املتعلقة باستقاء البيانا .  
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باملبــادي التاليــة     وينبغــي ألي إلهــار متــويلي الستقصــاءا  لألســب املعيةــية أن يتقيــد       - 56
)ن( دعــم التحســت املســتمب لعمليــة  اســتخ ص أكــرب قيمــة رلنــة مــن البيانــا  املنتجــة  و  )أ(

)ج( كفالة اسـتدامة الـنلم    اإلنتاج األساسية  مع االعتباة بتسار  وترية التغري التلنولوجي  و
م إلنتـاج البيانـا    عندما تةك موارد التمويل اخلارجي. وعلى وجه التحديـد  وباإلضـافة إلد دعـ   

   موعة اتارة من البلدان  ينبغي أن يوجه التمويل حنو  )أ( نيديد ويميع األساليل وأفضـل  
)ن( دعـــم االبتلـــارا  التلنولوجيـــة واإلقـــبار املنـــ جي للممارســـا    املمارســـا  اساليـــة  و

وكاال  الدولية )ج( وضع مبادي توجي ية ومواد تدريبية من جية لتوجيه البلدان وال الواعدة  و
)د( رفع مسـتوب أنةـطة املسـاعدة التقنيـة        تطبيق املعايري املوحدة ومجع املؤشبا  املوحدة  و

 وبناء القدرا  ومواءمت ا استنادا إلد املبادي التوجي ية والتوصيا  اجلديدة. 

الغايـة  وينبغي  صيأل املعونة بطبيقة ال يتم في ا استبعاد التمويل اةلي أو صبفه عـن   - 57
اليت خصـأل ألجلـ ا. وبغيـة كفالـة اللفـاءة   التو يـع  ينبغـي أن تعلـس املعونـة قـدرة البلـد            
ــه بالســعي إلد ا ــاذ        ــة    ــال اإلحصــاءا   والتزام ــة ال  م ــل االســتثمارا  العام ــى متوي عل
قبارا  قائمة على األدلة  وقدرته علـى اسـتيعان التمويـل بلفـاءة. والطبيقـة املفضـلة لتنسـيق        

لتمويــل هــي يميــع املــوارد مــن الةــبكاء   التنميــة. ومــن شــان الــربامج الــيت تــديبها البلــدان  ا
وتتود السلطا  الوهنية  مام ا وتستفيد من التمويل اجلماعي أن تساعد علـى تنسـيق املعونـة    
مــع جــداول األعمــال القطبيــة. ويقــدم ببنــامج نيســت الدراســا  االستقصــائية وقياســا          

ــة ومنطقــة البحــب اللــاري  مــبة أخــبب دروســا   هــذا      اللــبوة املعيةــية    أمبيلــا ال تيني
الصــدد  إلذ كانــت الوكــاال  الــث   الــيت قــدمت لــه البعايــة   البدايــة هــي مصــبة التنميــة  
ــة البحــب          ــة ومنطق ــة االقتصــادية ألمبيلــا ال تيني ــد الــدويل  واللجن ــة  والبن ــدان األمبيلي للبل

الحقــا لتةــمل ســبع ج ــا  ماحنــة ثنائيــة  وببنــامج األمــم   اللــاري . وتوســعت هــذه القائمــة
املتحــدة اإلمنــائي  ومؤسســة ســوروس. ومتلــن هــذا الربنــامج مــن خــ ل تــوخي الوضــود      
نيديد أهدافه الربنا ية  وهيلله صنع القبارا  فيه  واملنلما  الداعمة له  والطبائـق املعتمـدة   

 توجي  ا بةلل جيد و  األجل الطويل.    نيقيق النتائج  من كفالة يميع األموال و

وأخــريا ســتلون مثــة حاجــة إلد التمويــل  ال ســيما   البلــدان األقــل منــوا  بغيــة تيســري   - 5٨
اعتماد االبتلـارا  التلنولوجيـة ونةـبها   الدراسـا  االستقصـائية لألسـب املعيةـية  وذلـد         

الضخمة ومصادر البيانـا  األخـبب.   باملوا اة أيضا مع تعزيز السبل اللفيلة باستغ ل البيانا  
ويــتعت أن تتليــا استقصــاءا  األســب املعيةــية مــع تغــري بي ــة البيانــا  وســوة تلــون هنــار  
حاجة إلد ما يلفي من التمويل لتعزيـز ج ـود التليـا هـذه   ـا يتماشـى متامـا مـع األهـداة          

 واإلجنا ا  املتعلقة بتسخري ثورة البيانا  ألنباو التنمية املستدامة.  
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 التوصيا  -رابعا  

 قد تود اللجنة اإلحصائية أن    - 5٩

ــا      )أ(  ــية   الدراسـ ــائل البئيسـ ــان املسـ ــان نيديـــد وبيـ ــا بةـ تعـــبن عـــن آرائ ـ
االستقصائية األسب املعيةية على النحو املبت   التقبيب  وبةـان أتيـة التصـدي  ـا بسـبعة        

  2015سيا  خطة ما بعد عام 
ةان ضـبورة أن يتضـمن ببنـامج مناقةـا  اللجنـة التقـدم       تعبن عن آرائ ا ب )ن( 

اةب  فيما يتصل بتصميم الدراسا  االستقصائية لألسب املعيةية وتنفيذها ومتويل ا وتنسـيق ا   
  مع التبكيز على اإلجنا ا  اليت نيققت   البلدان النامية

ع تعــبن عــن آرائ ــا بةــان مــدب استصــوان ا ــاذ اإلجــباءا  البمسيــة لوضــ   )ج( 
تبتيل مؤسسي عاملي جديد   شلل فبيق تقب دائم  ر ا نيت رعاية األمـم املتحـدة  لتعزيـز    
تنسيق األنةطة املتعلقة بالدراسا  االستقصائية لألسـب املعيةـية فيمـا بـت الوكـاال  والبلـدان       
األعضــاء  ونيديــد وتعزيــز املعــايري الــدنيا وأفضــل املمارســا   والــدعوة إلد إلجــباء الدراســا   

  األوسع نطاقا 2015الستقصائية لألسب املعيةية   إلهار خطة البيانا  ملا بعد عام ا

تؤيد اضط   فبيق إلدارة الةبلة الدولية الستقصاءا  األسب املعيةـية بـدور    )د( 
مؤقت فيما يتعلق بإنةاء الفبيق التقب الدائم واإلس ام   تنفيذ التوصيا  اةددة   الفقـبا   

  )و( ريثما يصبك الفبيق التقب املذكور جاهزا متاما ملباشبة أعماله الفبعية )هـ( و

تؤيــد قيــام الةــبلة الدوليــة الستقصــاءا  األســب املعيةــية ببــدء العمــل  علــى   )هـ( 
أساس يبي    دونة دوليـة لقواعـد املمارسـا  املتعلقـة بالدراسـا  االستقصـائية  مـع يميـع         

للعلـم  إلد اللجنـة اإلحصـائية   دورهتـا السـابعة واألربعـت       نتائج هذه التجببة   تقبيب يقدم  
  2016املقبرة عام 

توصــي بوضــع تقبيــب بةــان أولويــا  العمــل البحثــي الةــامل   أســاليل          )و( 
الدراســـا  االستقصـــائية  لتقدميـــه كإســـ ام   ببنـــامج العمـــل املتعـــدد الســــنوا          إلجـــباء 
ى اللجنــة اإلحصــائية  للعلــم    دورهتــا ذلــد االحتياجــا  مــن التمويــل( وعبضــه علــ    ) ــا

 السابعة واألربعت.
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