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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

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

بنــود للمناق ــة وااــاذ التــيارا حصــوتي اإلحصــا ا       
    البحي الكارتيباإلقليمية يف أميتكا الالحينية ومنصتة 

حتيتــي اللجنــة االقتصــادتة ألميتكــا الالحينيــة ومنصتــة البحــي الكــارتيب عــن     
األن صة اإلحصائية يف أميتكا الالحينية ومنصتة البحي الكـارتيبا اإلاـاتا    

 األخرية والتحدتا  املتبلة  
  

 مذكية من األمني العام  
 

ــاعي      ــس االقتصــادي واالجتم ــير اجملل ــا ملت ــام   2014/219وفت ــني الع ، تت ــيا األم
ــارتيب عــن األن ــصة           ــة البحــي الك ــا الالحينيــة ومنصت ــة االقتصــادتة ألميتك ــة حتيتــي اللجن بإحال
اإلحصائية يف أميتكا الالحينية ومنصتة البحي الكارتيبا اإلاـاتا  األخـرية والتحـدتا  املتبلـة،     

للنتـا  يف الرـيا اللالـن مـن     املتدم إىل اللجنـة اإلحصـائية للمناق ـةت وحـيد النتـار املصيوحـة       
 هذا التتيتيت

 
 

 * E/CN.3/2015/1ت 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
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حتيتي اللجنة االقتصـادتة ألميتكـا الالحينيـة ومنصتـة البحـي الكـارتيب عـن          
ــارتيبا       ــي الكـ ــة البحـ ــة ومنصتـ ــا الالحينيـ ــائية يف أميتكـ ــصة اإلحصـ األن ـ

 اإلااتا  األخرية والتحدتا  املتبلة  
 

 متدمة -أوال  
ي حملة عامة عن اهليكل واآلليا  املؤسسية الـ  رـيي   تتدم الريا األول من هذا التتيت - 1

يف إطارها العدتد من األن ـصة اإلحصـائية امل ـتيكة بـني بلـدان املنصتـة واملؤسسـا  اإلقليميـة         
والعامليةت وبالتايل فإن األن صة املتعددة واملتنوعة املضصلع هبا يف كل بلد من بلدان املنصتـة مـن   

 مولة هبذا التتيتي املوجزت  خالل املؤسسا  الوطنية غري م 
وتصف هذا الريا أتضا جمموعة خمتـارة مـن األن ـصة الـ  ا ـصلع هبـا مـؤخيا، وهـي          - 2

أن صة ُسّلط عليها الضو  بالنظي إىل ما حتتق يف إطارها من إااتا  ومـا اسـُتصلم منـها مـن     
و ما ميلـل يف حـد   ن لبلدان املنصتة، وهتدروس، وبالنظي إىل مستوى االلتزام واالخنيار ال دتد

ذاحــإ إاــاتا كــبريا ومنــوا للتعــاون الــدويل واألفتــي، باملســتوى املصلــو  مــن التعــاون بــني            
 اجلنو ت   بلدان

والتحـدتا    2015وتيكز الريا اللاين من التتيتي على رؤتة خصة التنمية ملا بعـد عـام    - 3
 الكارتيبت  ة البحياإلحصائية اليئيسية ال  ُحّدد  من منظور أميتكا الالحينية ومنصت

 
اآلليــــا  املؤسســــية املعنيــــة باألن ــــصة اإلحصــــائية علــــى الصــــعيدتن اإلقليمــــي  -با   

 اإلقليمي  ودون
ــة االقتصــادتة ألميتكــا       - 4 ــة للجن ــة حابع ــة فيعي ــيتكتني، وهــو هي  ــؤ ي اإلحصــائي لكم امل

ــيار       ــارتيب أن ــ ت روجــ  الت ــة البحــي الك ــة ومنصت ــس االق 2000/7الالحيني تصــادي للمجل
 واالجتماعي لكمم املتحدة، هو اهلي ة اإلقليمية املعنية بتنسيق األن صة اإلحصائيةت  

وتضم املـؤ ي البلـدان األعضـا  يف اللجنـة، رـا ت ـمل بلـدان أميتكـا الالحينيـة ومنصتـة            - 5
ــالا عــددها    ــ    33البحــي الكــارتيب الب ــدا، إىل جان ــدان أميتكــا ال ــمالية     11بل ــن بل ــدا م بل

بلــدا عضــوا منتســبات وللمــؤ ي جلنــة حنريذتــة مكونــة مــن ســبعة بلــدان     13وآســيا و  وأوروبــا
أعضا ، وهي مسؤولة عن حعزتز ورصد حنريذ االحراقـا  الـ  تتوصـل إليهـا املـؤ ي يف دوراحـإت       
وتنعتد املؤ ي كل سنتني، يف حني جتتمع اللجنة التنريذتة فعليا مية واحدة يف السـنة، رغـم أنـإ    

 حعتد اجتماعا  خاصة عن بعدت   أصبحت مؤخيا
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، هتـدا إىل  2015-2005وللمؤ ي خصـة اسـتياحيجية ع ـيتة سـارتة خـالل الرتـية        - 6
التيكيز على حنريذ أن صة م تيكة بني البلدان واملنظما  الدوليـةت ويف الـدورة املتبلـة، املتـير     

املتبلـــة،  ، ســيتعني اعتمــاد خصــة اســتياحيجية جدتــدة للرتــية      2015عتــدها يف أواخــي عــام    
ــع       ــة املتــير عتــد  يف اليب ــة التنريذت ــة لتلــ  اتصــة يف اجتمــاا اللجن وســتناقا النســصة األولي

 ت  2015من عام  اللاين
ــ  تتضــمنها         - 7 ــذ اإلجــيا ا  ال ــوىل حنري ــؤ ي كــل ســنتني، وحت ــامل عمــل امل وحيــدد بين

ــة العمــل يف الــدورة األخــ     ــامل أفيقــة عاملــة وفــيق عمــلت وقــد أان ــ ت أفيق رية للمــؤ ي، الون
، باعتبارها آلية الستحداث منتجا  خاصة، وحـدد هلـا   2014املعتودة يف ح يتن اللاين/نوفمو 

نصاق أن صة أ يق من األفيقة العاملةت ولكفيقة والريق معا عضوتة متنوعة، ح مل بلدا منسـتا  
 ظما  الدوليةت ن يف بعض احلاال ( وأمانة حتنية، عادة ما حتوىل مسؤوليتها إحدى املنابلدأو )
فيتتـا عـامال وفــيق  عمـل ا نـتني، وحعـأل هـذ  األفيقــة        14ويف الوقـت احلـايل، هنـا      - ٨

والريق رجموعة واسعة من املوا يع، منها التعـدادا ، وإحصـا ا  الرتـي، ورصـد األهـداا      
اإلمنائية لكلرية، واحلسابا  التومية، وحكنولوجيـا املعلومـا  واالحصـاال ، ومؤتـيا  سـوق      
العمل، وبنا  املؤسسا ، واإلحصا ا  البي ية، والتصنيرا  الدولية، واإلحصا ا  اجلنسـانية،  
ــياهتني،      ــال واملـ ــة باألطرـ ــا ا  املتعلتـ ــية، واإلحصـ ــي املعي ـ ــائية لكسـ ــا  االستتصـ والدراسـ
واإلحصا ا  املتعلتة بالسالمة العامة والعدالة، باإل افة إىل فيق عمل معنية بتحدتد مسـتوى  

 ن بني بلدان اجلنو  وبتياس مستوتا  اإلعاقةت  التعاو
وهنا  عدة آليا  للتنسيق على الصعيد دون اإلقليمـيت فاللجنـة الدائمـة لاحصـائيني      - 9

ني هي الذراا اإلحصائية للجماعة الكارتبية، وهي أقـدم هي ـة دون إقليميـة، إذ حتترـل     يالكارتب
ملهـام املوكلـة إليهـا التنسـيق يف جمـاال       بالذكيى األربعني إلن ائهات وح ـمل ا  2014يف عام 

ــدادا  الســكان واملســاكن، واإلحصــا ا         ــة، وحع ــال احلســابا  الوطني ــى ســبيل املل ــها عل من
االجتماعية واجلنسانية، واإلحصا ا  املتعلتة بالبي ـةت أمـا الونـامل اإلحصـائي ألمانـة اجلماعـة       

مســؤول أتضــا عــن حنســيق وحعزتــز الكارتبيــة، الــذي تتــدم الــدعم الــتتد للجنــة الدائمــة، فهــو  
 األن صة اإلحصائية يف املنصتة دون اإلقليمية يف العدتد من اجملاال  امل ار إليها أعال ت  

وقد أبيمت بلدان السوق اجلنوبية احراقا لتنسيق اإلحصـا ا  وموا متـها، وهـو احرـاق      - 10
، رغــم افتتــار  هليكــل  تهــدا إىل ح ــجيع املوا مــة اإلحصــائية يف خمتلــف اجملــاال  املوا ــيعية  

لتجمـع حتـت لوائهـا     200٨عام  اللجنة اإلحصائية ألميتكا الوسصىمؤسسي حمددت وأان  ت 
البلــدان األعضــا  يف منظومــة التكامــل بــني دول أميتكــا الوســصى هبــدا حيســري و ــع نظــام     
 إحصائي إقليمي، وحوليد معلوما  إحصـائية يف املنصتـة دون اإلقليميـة، وحتتيـق التجـانس بـني      
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املنــهجيا  والتعــارتف لكرالــة إمكانيــة املتارنــة علــى ةــو أفضــلت وجلنــة اإلحصــا ا  جلماعــة 
دول األندتز هي اهلي ة املسؤولة عـن إصـدار آرا  است ـارتة غـري ملـزم فيمـا تتعلـق بإحصـا ا          
 اجلماعةت وهتدا إىل حتسني اإلحصا ا  وموا مة املراهيم والتعارتف واملنهجيا  والعيوضت  

 
 اإلااتا  اليئيسية والدروس املستصلصة من أبيت األن صة املضصلع هبا مؤخيا -جيم  

 بنا  املؤسسا    - 1 
ــابع للمــؤ ي اإلحصــائي لكمــيتكتني،      - 11 ــا  املؤسســا ، الت ــق العامــل املعــد ببن قــام الريت

صتـة  بو ع املدونة اإلقليمية للممارسا  اجليدة يف جمال اإلحصـا  لبلـدان أميتكـا الالحينيـة ومن    
 البحـي الكــارتيب، وهـي مدونــة اعتمـدها املــؤ ي يف دورحـإ السادســة املعتـودة يف ح ــيتن اللــاين/     

ــوفمو  ــها، أداة حتنيــة وحنظيميــة حتمحــور حــول       2011ن ــا ملــا ورد يف متدمت ت واملدونــة، وفت
ــةت       ــادو وأفضــل املمارســا ، وهتــدا إىل اإلســهام يف حتســني األن ــصة اإلحصــائية الوطني املب

معيــارا تنب ــي التتيــد هبــا، وهــي مبــادو ومعــاتري حتعلــق بالبي ــة   ٨4 مبــدأ و 17دونــة وحتــدد امل
 املؤسسية وحنسيق النظم اإلحصائية الوطنية، وبالعمليا  اإلحصائيةت  

وعت  و ـع املدونـة، كانـت اتصـوة التاليـة و ـع بينـامل أن ـصة لـدعم البلـدان يف            - 12
يي حتيـيم ذا  يف بلـدان املنصتـة ب ـملن املبـادو      ، أجـ 2012اعتماد املدونة وحنريذهات ويف عام 

السبعة ع ي، وهو استتصا  أدى إىل جان  أن صة أخيى إىل إعداد حتييما  عامـة للمدونـةت   
، حصوعــت ســتة بلــدان لتتيــيم مــدى امتلاهلــا للمدونــة، وال ســيما فيمــا تتعلــق  2014ويف عــام 

لتتيـد باملواعيـد وإمكانيـة احلصـول     بعنصي البي ة املؤسسية والتنسيق، ومبادو حسن التوقيت وا
على اإلحصا ا  وو وحهات وُتّكل فيتتان لتويل عمليا  التتيـيم حلـ ، تتـمللف كـل منـهما      

 من خبريتن دوليني ومملل عن أي من البلدان األعضا  يف الريتق العاملت  
 

 من بينامل املتارنا  الدولية لكسعار  2011جولة عام  - 2 
م ـاركة غـري مسـبوقة لعـدد مـن بلـدان املنصتـة، ال سـيما          2011تهد  جولة عـام   - 13

بلـدا مـن أميتكـا الالحينيـة      17بلـدا )  39بلدان منصتة البحي الكارتيبت فتد تار  مـا جمموعـإ   
، وهـذا األمـي يف حـد    2011من منصتة البحي الكـارتيب( م ـاركة فعالـة يف جولـة عـام       22 و

ال  مل ت ار  فيهـا سـوى    2005جبولة عام  ذاحإ عالمة وا حة على ااح هذ  اجلولة متارنة
علـى الصـعيد العـاملي البنـ  الـدويل،       2011بلدان من أميتكا اجلنوبيـةت وقـاد جولـة عـام      10

وتـاركت فيهــا اللجنـة االقتصــادتة ألميتكـا الالحينيــة ومنصتـة البحــي الكـارتيب بصــرتها منســتا      
 إقليميا ألميتكا الالحينية ومنصتة البحي الكارتيبت  
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من حتتيـق اهلـدا العـام املتملـل يف لـع البيانـا         2011ويف حني مّكنت جولة عام  - 14
املتعلتة بتعادال  التوة ال يائية للبلدان امل اركة يف إطار املنهجية امل تيكة لونامل املتارنـا   
الدولية لكسعار، فتد كان أحد األهداا واإلاـاتا  اليئيسـية الـ  حتتتـت هـو احلـد ب ـكل        

ن الل يا  املوجودة يف التدرا  الوطنية يف جمال موا مـة األسـعار وحصـنيف احلسـابا      كبري م
التومية ولع البيانا  والتتدتي والن ي يف العدتد من بلـدان املنصتـة، وخصوصـا بلـدان منصتـة      

 البحي الكارتيبت  
ني أتضا من حعزتز العمل امل ـتي  بـني البلـدان، بالتعـاون بـ      2011ومّكنت جولة عام  - 15

ــة، وميكــز      اللجنــة االقتصــادتة ألميتكــا الالحينيــة ومنصتــة البحــي الكــارتيب، واجلماعــة الكارتبي
املساعدة الرنية اإلقليمـي ملنصتـة الكـارتيب، واملصـيا امليكـزي ملنصتـة تـيق البحـي الكـارتيب،          
ــى         ــة عل ــة األخــيى امل ــاركة يف اجلول ــا  اإلقليمي ــا  التنســيق واملنظم ــدويل، وآلي ــ  ال والبن

 عيد العامليت  الص
علـى مـدى فتـية حنـاهز نـس سـنوا ، ابتـدا  مـن          2011وُنّرذ  أن صة جولة عـام   - 16

، وهـو آخـي عــام قـدمت فيـإ اللجنـة حتيتــيا عـن أن ـصتها إىل اللجنـة اإلحصــائيةت         2010عـام  
حلتـة عمـل علـى الصـعيدتن اإلقليمـي ودون اإلقليمـي        20وُعتد ، خالل حل  الرتـية، ةـو   

لـع البيانـا  عـن األسـعار واحلسـابا  التوميـة وحتليـل النتـائلت وأاوفـد عـدد            ملناق ة أسالي 
ــدان          ــدى البل ــدرا  ل ــز الت ــا  وحعزت ــة لتحســني لــع البيان ــا  املســاعدة التتني ــن بعل ــل م مما 
امل اركةت وُوّقعت مـذكيا  حرـاهم مـع سـبعة بلـدان لت صيـة جـز  مـن حكـاليف عـ   العمـل            

 اإل ايف أ نا  اجلولةت  
انتــها  حلــ  اجلولــة، فــإن التحــدي اليئيســي املصــيوح هــو و ــع خصــة حمكمــة      ومــع - 17

ومستدامة ب ملن مستتبل املنظما  والكيانا  امل اركة، را يف ذل  اللجنـة االقتصـادتةت وقـد    
قامت بعض البلدان بالرعـل بت ـيري طيتتـة لـع وإقـيار البيانـا  املتعلتـة باألسـعار واحلسـابا           

 ا  التتنية واملنهجية املتدمة يف إطار الوناملت  التومية، باستصدام األدو
ميّكـن   وهنا  طل  متزاتد على جعل جوال  بينامل املتارنا  الدولية أكلي حواحيا، رـا  - 1٨

من حوفري معلوما  أحدث عن طيتـق جمموعـة مـن البيانـا  االسـتياحيجية لاحصـا ا  املتارنـة        
جـة إىل كرالـة اسـتدامة املهـارا  التتنيـة الـ        ب ملن مستوتا  املعي ةت ويف هـذا الصـدد،  ـة حا   

 حكتسبها البلدان األعضا  وحتدتد آفاق حكيار األن صة واملنتجا  يف بلدان أخيىت 
وعالوة على ذل ، مـن الضـيوري احلرـال علـى الونـامل كن ـار ممـول مـن امليزانيـة           - 19

مكـان مـن العـ   الـتتد     العادتة على الصـعيد الـوطد واإلقليمـي والعـاملي، والتصريـف قـدر اإل      
 واملايل الذي تتع على عاحق املؤسسا  الوطنية امل اركةت  
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وقد تعد ذل  إعادة حصـميم جزئـي هلياكـل احلوكمـة وآليـا  لـع البيانـا  التائمـة          - 20
ــى الصــعيدتن العــاملي واإلقليمــي، رــا يف ذلــ  أخــذ العينــا  يف فتــيا  متتاربــة وتتــادة           عل

ــى ا  ــى مســتوى مـُـ   اســتصدام التتــدتيا  عل مــن حصــوتي   يِضلصــعيد امليكــزي، مــع احلرــال عل
 التدرا  يف  و  التحدتا  املنهجية اجلدتدةت  

 
 اإلحصا ا  البي ية   - 3 

جمــال اإلحصــا ا  البي يــة هــو أحــد أســيا اجملــاال  احلدتلــة منــوا وأصــعبهات ولــذل ،   - 21
، بالتنسـيق  2013يب، يف عـام  قامت اللجنة االقتصادتة ألميتكا الالحينية ومنصتـة البحـي الكـارت   

 -والتراعل مع بلدان املنصتة، بإعداد استياحيجية لتنريذ اإلطـار امليكـزي لنظـام احملاسـبة البي يـة      
وحتدميها يف العدتد مـن االجتماعـا  اإلقليميـةت وعلـى هـذا األسـاس،        2012االقتصادتة لعام 

سـصة اإلسـبانية مـن ذلـ  املعيـار      وحىت تتملحى بد  الونـامل اإلقليمـي احملـدد، سـتعيض قيتبـا الن     
ــة        ــة يف أميتكــا الالحيني ــدرت  ألخصــائيي احملاســبة البي ي ــامل ح ــ  بون اإلحصــائيت وســيعزت ذل
ــة إلدارة ال ــؤون االقتصــادتة        ــن ال ــعبة اإلحصــائية التابع ــدعم م ــة البحــي الكــارتيب، ب ومنصت

 ت  2015من عام  واالجتماعية باألمم املتحدة، وهو بينامل سينرَّذ خالل األتهي األوىل
وعلــى الصــعيد اإلقليمــي، جتــدر اإلتــارة أتضــا إىل م ــيوا حســا  األمــم املتحــدة      - 22

حتسني إدارة اصيم املوارد للبي ـة  ’’للتنمية املتعلق باإلنراق العام يف جمال محاتة البي ة، املعنون 
ستدامة واملسـتوطنا   ، الذي حدتي  تعبة التنمية امل‘‘يف أميتكا الالحينية ومنصتة البحي الكارتيب

الب يتة التابعة للجنة االقتصادتة، رسـاةة مـن تـعبة اإلحصـا ا ت وقـد حتتـق الكـلري يف إطـار         
هذا امل يوا، را يف ذل  و ع دليل منهجي لتياس إنراق احلكومة ككـل علـى محاتـة البي ـةت     

ساسـية للتنميـة   وأ ي امل يوا أتضا عـن إقامـة العدتـد مـن املنتـدتا  اإلقليميـة ب ـملن جوانـ  أ        
املستدامة، منها الدعم التتد لو ع املؤتيا ، ومعاجلة انبعا ا  غـاتا  الدفي ـة، واحملاسـبة يف    
جمــال التنــوا البيولــوجي، وحتــد  امل ــورة إىل العدتــد مــن البلــدان يف جوانــ  حمــددة مــن           

الحرـاق  اإلحصا ا  البي ية )ُوّقع يف هذا الصـدد احرـاق مـع حكومـة تـيلي وُتـيا يف التيحيـ         
ــة باالقتصــاد       ــة املتعلت ــل امل ــتي  للم ــارتع اإلقليمي آخــي مــع حكومــة كوســتارتكا(، والتموت

 األخضي والنمو األخضيت  
حعزتــز التــدرا  الوطنيــة يف جمــال اإلحصــا ا  واحلســابا  املتعلتــة   ”وُنّرــذ م ــيوا  - 23

زتـز التـدرا    هبـدا حع  2011يف عـام   “بامليا  من أجل رسم سياسا  عامة حستند إىل األدلة
الوطنية لتنريذ التوصيا  الدولية املتعلتة بإحصا ا  امليا  ونظام احلسابا  البي يـة واالقتصـادتة   
للميا ، باعتبارةا إطارتن لتنظيم ولع اإلحصـا ا  املتعلتـة هبـذا املـوردت وُنّرـذ هـذا امل ـيوا        

 يف بلدتن من بلدان املنصتة من خالل عملية حنافسيةت
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اإلحصائي لكميتكتني فيتق عامل معد باإلحصا ا  البي يـة تضـم  انيـة مـن     وللمؤ ي  - 24
بلــدان املنصتــة وبلــدا منســتا، وحــؤدي اللجنــة االقتصــادتة دور أمانتــإ التتنيــةت وت ــجع الريتــق   
حصوتي نظـم رييـة لاحصـا ا  البي يـة األساسـية السـتصدامها أساسـا للتنريـذ اإلقليمـي لنظـام           

، الذي تـتم إدماجـإ  ـمن الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة يف       2012تصادتة لعام احملاسبة البي ية االق
بلدان املنصتةت وحتظى هذ  اجلهـود بـدعم مـن بينـامل املنـافع العامـة اإلقليميـة ملصـيا التنميـة          

ت وحتضـمن  2015للبلدان األميتكية، وحتواصل جبدول عمل حايل حىت ح ـيتن األول/أكتـوبي   
التاليةا التحليل اإلقليمي؛ وو ـع اسـتياحيجية وخصـة عمـل لتعزتـز      هذ  اجلهود العناصي اللال ة 

 اإلحصا ا  البي ية؛ وو ع جمموعة أدوا ت  
وقامت يف غضون ذل  اللجنة االقتصـادتة ألميتكـا الالحينيـة ومنصتـة البحـي الكـارتيب        - 25

ــة ن ــ   ــة بواب ــا  اإلحصــائية اتاصــة هبــا  بتوســيع نصــاق ح صي ة وحتــدتن نظامهــا ملعاجلــ  ي البيان
(ت وسـوا  2013البيانا  البي يـة وفتـا للمعـاتري احملـددة يف إطـار حصـوتي اإلحصـا ا  البي يـة )        

 ــمن احلوليــة اإلحصــائية ألميتكــا   2015حــدرإ إحــدى نتــائل هــذ  العمليــة يف أوائــل عــام   
 ت  2014الالحينية ومنصتة البحي الكارتيب لعام 

 
   2010اتوة املكتسبة من جولة التعداد لعام  - 4 

للمنصتـة حتاليـد عيتتـة يف جمـال إجـيا  التعــدادا  الـ  ميكـن التـول إدـا  لـل املصــدر            - 26
مـن   2010اليئيسي للمعلوما  عن جمموعة واسـعة مـن قضـاتا التنميـةت وبالنسـبة جلولـة عـام        

(، أجـي  ليـع بلـدان منصتـة     2014إىل  2005التعدادا  )ال  أجيتـت يف الرتـية مـن عـام     
دادا للسكان واملساكن، يف حني ما تالت هذ  العمليـة قيـد التنريـذ يف بعـض     البحي الكارتيب حع

بلـدا مـن    20بلـدا مـن أصـل     14حىت اآلن، أجـيى   2010بلدان أميتكا الالحينيةت ومنذ عام 
بلــدان أميتكـــا الالحينيــة حعـــدادا  للســـكان واملســاكنت ومعظمهـــا )ع ــية حعـــدادا (  لـــل     

املعلوما  هلا بني أسبوا واحد وأربعـة أتـهيت وكانـت    ، حتياوح فتية لع “نظيتة”حعدادا  
لعت معلوماهتا يف تـوم واحـد، ونرـذ  فيهـا بعـد ذلـ        “ فعلية”التعدادا  األربعة األخيى 

ــة االستتصــائيةت واســتصدمت  ال ــة بلــدان منــوذإ      أن ــصة الســتصالع املعلومــا  مــن الت صي
ــة مــن   اســتبيان أساســي جلميــع األســي املعي ــية والســكان، ومنــوذإ ا   ســتبيان موســع آخــي لعين

السكانت ويف نسة بلـدان، و ـعت املعلومـا  يف صـي ة رقميـة، يف حـني اسـتصدمت نسـة         
بلدان أجهزة املسح الضوئي، واستصدمت أربعة بلـدان أجهـزة حممولـة لتصـزتن البيانـا ت ويف      

نهائيـة علـى   معظم البلدان جيى حبسيط عملية حتد  النتائل، وذل  بالنسـبة للنتـائل األوليـة وال   
حـد ســوا ت واختــار  بعــض البلــدان أن حن ــي قاعــدة البيانــا  جزئيــا متضــمنة املــت ريا  الــ   
اجتات  بالرعل حتليل االحسـاق، يف حـني ن ـي  بلـدان أخـيى النتـائل النهائيـة مـع التراصـيل          
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 الكاملة، را يف ذل  مت ريا  التدوتن بعـد التعـداد، يف غضـون فتـية تمنيـة  تـد لسـبعة أتـهيت        
وقامت ليع البلدان بإحاحة جداول بسيصة لالطالا عليها عو اإلنتينت، بل وميكن يف بعـض  
البلدان إعداد اجلداول علـى اإلنتينـت، علمـا بـملن معظـم البلـدان اسـتصدمت يف ذلـ  بينـامل          

حعمل على ن ي النتائل باستصدام هذا الونامل احلاسويبت وأنـتل بلـدان    ( أوRedatamرتداحام )
عت  عملية التعدادا أوهلـا حعـداد السـكان حيـن لعـت عـن         من البيانا  السكانيةجمموعتني

طيتق املتابال  معلوما  عن خصائم السكان، واللانية حتتوي على حتدتي لعـدد السـكان يف   
 املساكن ال  مشلتها الدراسة االستتصائية غري أن سكادا كانوا مت يبنيت  

  مشلتــها حعــدادا  املســاكن واألســي املعي ــية دون وظلــت إىل حــد بعيــد املوا ــيع الــ - 27
ح يريت وحوت املعلوما  الواردة يف النمـاذإ اتاصـة بـاألفياد مـا تلـيا )أ( امليـل إىل حتليـل احلـد         
ــياهتني؛ و ) ( إدراإ    ــة باتصـــوبة لـــدى املـ العمـــيي األدس الســـتصالع املعلومـــا  املتعلتـ

حلـق يف امـتال  بصاقـة هوتـة، والتمتـع بالت صيـة       املسائل الـ  حيكـز علـى محاتـة احلتـوق، ملـل ا      
الصبية، وإمكانية االسترادة مـن اليعاتـة الصـحية ونظـام املعاتـا  التتاعدتـة؛ و )إ( أن ليـع        
البلدان ال  تكون فيها التحدتد الكمي لكفـياد املنحـدرتن مـن ال ـعو  األصـلية أو األفيتتيـة       

املزتـد مـن البلـدان حسـتصدم معيـارتن رئيسـيني       مهمًا، أدرجت األس لة املناسبة عن ذلـ ، وأن  
للهوتة اإل نية يف استبياناهتا، وةاا الل ة والتحدتـد الـذا  للهوتـة؛ و )د( أن ليـع البلـدان الـ        
أدرجت أس لة ب ملن اإلعاقة وب ملن إمكانية الوصول إىل حكنولوجيـا االحصـاال  واسـتصدامها    

  السـابتة الـ  أدرجـت فيهـا بعـض البلـدان       طيحت هذ  األس لة على األفياد خالفـا للجـوال  
 باألسي املعي يةت   اتاع حل  األس لة يف الريا

وتهد  جودة املعلوما  حتسنا ملحوظا يف البيانا  املتعلتـة بـالعمي، حيـن اخنرـض      - 2٨
عدد حـاال  حتيتـ  األرقـام وحـاال  الـنتم أو الزتـادة يف البيانـا  اتاصـة بملعمـار معينـةت           

 واحي األس لة ال  بتيت دون جوا ت  واخنرض أتضا ح
وعلــى الــيغم مــن أن منــهجيا  حتيــيم الت صيــة مل حــت ري ب ــكل كــبري، فتــد اتداد            - 29

استصدام املعلوما  العددتة للمساكن واألسي املعي ية من ميحلة ما قبل التعـداد، األمـي الـذي    
ملهــم إدارة املعلومــا  تســاعد يف حوليــد املزتــد مــن املؤتــيا  الترصــيليةت وبامللــل أصــبح مــن ا   

 املتعلتة باملساكن املسجلة ال  تت ي  سكادا، للتعيا على جان  من املعلوما  الناقصةت  
اال د ع ي الـ  خضـعت للتتيـيم     وبلا متوسط نسبة املعلوما  الناقصة يف التعدادا  - 30

جلت نسـبة أقـل   الـ  سـ   يف املائة، وإن كانت حؤ ي يف هذ  النسـبة نتـائل البلـدان الكـوى     3.3
يف املائة(ت واتداد  املعلوما  الناقصـة يف سـتة    3يف املائة و  1من املعلوما  الناقصة )ما بني 

بلدان باملتارنة مع اجتاهاهتا يف املا ي، ومن بينها بلدان ا نان واجها م كال  خصرية، حيـن  
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علـــى التـــوايلت  يف املائـــة 25يف املائـــة و  10وصـــلت نســـبتا املعلومـــا  الناقصـــة لـــدتهما إىل 
خضع حعدادا هذتن البلدتن الختبارا  دقيتة للتعيا علـى األسـبا  والاـاذ قـيار ب ـملن       وقد
 كان تتعني حنريذ استتصا  أو حعداد خمتصي يف أقي  وقت ممكنت   إذا ما
 

 اإلحصا ا  اجلنسانية   - 5 
 للــــاين/أكــــد جمــــددا املــــؤ ي اإلحصــــائي الســــابع لكمــــيتكتني )املنعتــــد يف ح ــــيتن ا   - 31

( أن على خصة الريتق العامل املعد باإلحصـا ا  اجلنسـانية أن حسـتمي مـن أجـل      2013نوفمو 
حعزتز وحتسني إحصا ا  استصدام الوقـت واإلحصـا ا  الريعيـة املتعلتـة بالعمـل غـري املـملجور،        

ناق ة وح جيع وإحصا ا  العنف  د امليأة، وقياسا  الرتي من املنظور اجلنساين، ومن أجل م
 ت 2015حوليد مؤتيا  اإلحصا ا  اجلنسانية إلدراجها يف جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

ومن أبيت اإلااتا  يف جمـال املسـاعدة التتنيـة استتصـا ا  اسـتصدام الوقـت يف بلـدان         - 32
ّظمـت لبلـدان   أميتكا اجلنوبية ومنصتة البحي الكارتيب، فضـال عـن احللتـة الدراسـية التتنيـة الـ  نُ      

ت وردر بالتنوتإ أتضا املساعدة التتنية يف 2014منصتة البحي الكارتيب يف كانون األول/دتسمو 
ما تتعلق بتتدتي التيمة االقتصادتة للعمل غري اململجور، واإلحصا ا  الريعية للعمل غـري املـملجور   

ا الوسصى، وحنصوي يف حالـة  يف املناتل ال  مت حصوتيها يف عدة بلدان يف أميتكا اجلنوبية وأميتك
عدد من بلدان املنصتة على إدراإ طيا فاعل هـام يف النظـام اإلحصـائي الـوطد، هـو املصـيا       

 بامليأةت  امليكزي، وكذل  املعاهد اإلحصائية واآلليا  العاملة من أجل النهوض
لكتـيوين،  ومن املهم أتضا اإلتارة إىل أن صة التدرت ، ال  حنرذ أساسا عو الـتعلم اإل  - 33

ملــل الــدورة التدرتبيــة اليابعــة عــن اإلحصــا ا  واملؤتــيا  اجلنســانية، والــدورة املوافتــة عــن   
السياسا  العامة يف جمال اليعاتة، والدورة اللانية عن استتصا ا  اسـتصدام الوقـت، والـدورة    

للجنــة األوىل املتعلتـة بتيـاس العنــف  ـد املـيأة والــ   لـل ليعهــا خـط العمـل امليكــزي بـني ا        
االقتصـــادتة ألميتكـــا الالحينيـــة ومنصتـــة البحـــي الكـــارتيب وبلـــدان املنصتـــة مـــن أجـــل حتســـني  
اإلحصــا ا  اجلنســانية واســتصدامها كمــدخال  ملناق ــة وصــياغة السياســا  العامــة املتعلتــة  

 باملساواة بني اجلنسنيت  
 

 األن صة املتصلة باألهداا اإلمنائية لكلرية  - 6 
أللريــة، قــدمت منظومــة األمــم املتحــدة، مــن خــالل هي اهتــا ووكاالهتــا   يف إطــار قمــة ا - 34

املتصصصــة، مســاةا  كــبرية مــن أجــل حتســني التــدرا  اإلحصــائية الوطنيــة يف جمــال رصــد   
ــة لكلريــة، وال اتــا  احملــددة هلــذ  األهــداات واســتكماال لــذل ،      مؤتــيا  األهــداا اإلمنائي

اق املوا ـيع الـ  حتضـمنها األهـداا اإلمنائيـة      عملت اللجنـة االقتصـادتة أتضـا علـى كامـل نصـ      
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لكلرية، وساةت يف جممل اجلهود املبذولة من خالل إن ا  آليا  إقليمية ليصـد التتـدم الـذي    
ــوا ال اتــا  املتتيحــة؛ ومتابعــة مؤتــيا  األهــداا؛ ودعــم       ــدان املنصتــة صــو  بل حتــيت  بل

ورا  املنهجيـة الـ  حتـي بامل ـكال      البلدان يف جمال اليصد على الصـعيد احمللـي؛ وحعزتـز التصـ    
 يف السياق اإلقليميت   الالحينية ومنصتة البحي الكارتيبال  حواجهها أميتكا 

ــة،     - 35 وهكــذا، فتــد أدى بينــامل اللجنــة االقتصــادتة اإلحصــائي لكهــداا اإلمنائيــة لكلري
ي اإلحصائي لكمـيتكتني، إىل  بالتنسيق مع الريتق العامل املعد باألهداا اإلمنائية لكلرية يف املؤ 

إحاحة حنريذ إجيا ا  حيسي عمل املنصتة على املسائل اإلحصائية النات ة عن أهداا قمة األلرية، 
وحسعى إىل تتادة حوافي البيانا  اإلحصائية املو وقة وجيدة النوعية من أجـل رصـد التتـدم الـذي     

 املن ودةت  سعيها إىل بلوا ال اتا  حتيت  بلدان أميتكا الالحينية ومنصتة البحي الكارتيب يف
ويف هذا الصدد، ركز  اجلهود املبذولة على حعزتز التدرة اإلحصائية ليصـد األهـداا    - 36

اإلمنائيــة لكلريــة؛ وإعــداد متتــيح لتكييــف هــذ  األهــداا مــع خصوصــيا  املنصتــة عــن طيتــق   
ــة مــع هــذ  املســمللة ومــع الســي      ــة املتوافت اق اإلقليمــي؛ وإجــيا   جمموعــة مــن املؤتــيا  التكميلي

ح صيم للك ف عن أي   يا  وحباتنا  يف مؤتيا  األهـداا، رـا ت ـمل التتـارتي الوطنيـة      
واإلقليميـة والدوليــة، وحتدتـد األســبا  احملتملــة لـذل ؛ وحتســني حــوافي املعلومـا  علــى الصــعيد     

 األهداات  حتتيقاإلقليمي وإمكانية الوصول إليها من أجل حتبع التتدم الذي حتيت  البلدان ةو 
وصاحبت هذ  اجلهود وجمـاال  العمـل بي ـة عمـل ح ـجع علـى التنسـيق بـني املؤسسـا            - 37

ــاإ اإلحصــائي      ــة امل ــتيكة لانت ــة املنهجي ــادو التوجيهي ــد املب علــى مســتوتا  خمتلرــة، وعلــى حتدت
تمـة لتتبـع ورصـد    تتعلق باألهداا اإلمنائية لكلرية، ودعم بنا  التدرا  اإلحصائية التتنية الال ما يف

التتدم احمليت ب ملن األهداا اإلمنائية لكلرية على ةو مناس ت وُتسعى بذل  إىل و ع اسـتياحيجية  
م تيكة بني املؤسسا  التصيتة والوكـاال  املتصصصـة لتحسـني املعلومـا  املتاحـة، األمـي الـذي        

 ذل  ما تليا تؤدي إىل التصدي لعوامل خمتلرة حساهم يف حتتيق اهلدا احملدد، را يف 
إن ا  وحعزتز منتدتا  للحوار بني خمتلف السلصا  املؤسسية داخل البلـدان،   )أ( 

 را ت مل حتاورها مع الوكاال  التابعة ملنظومة األمم املتحدة وفيما بني املنظما  الدولية؛  
 التيوتل إلن ا  وحعزتز اللجان الوطنية امل تيكة بني املؤسسا ؛   ) ( 
 التنسيق يف البلدان والوكاال ؛   حتدتد جها  )إ( 
لكهـــداا  حتدتــد منــهجيا  م ــتيكة ملعاجلـــة خمتلــف اجملــاال  املوا ــيعية       )د( 

 اإلمنائية لكلرية؛  
 إن ا  آليا  للوصول إىل البيانا  الوصرية امل تيكة ون يها؛   (ـ)ه 
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 صائيةت  بنا  التدرا  التتنية الالتمة، وال سيما يف جمال إنتاإ املعلوما  اإلح )و( 
وأنتجت األعمال اإلحصائية للمنصتـة يف مـا تتعلـق باألهـداا اإلمنائيـة لكلريـة تـبكة         - 3٨

هامة بني املؤسسا   من بلدان املنصتة ح ار  فيها املعاهد اإلحصـائية الوطنيـة، والوكـاال     
املسؤولة عن رصـد األهـداا اإلمنائيـة لكلريـة، والـوتارا  التصاعيـة، والوكـاال  املتصصصـة         
علــى الصــعيدتن اإلقليمــي والــدويلت و كنــت هــذ  اجلهــا  الراعلــة اليئيســية، الــ  حعمــل مــع  

باعتبارها اجلهة ال  حتوىل حنظـيم االجتماعـا  وحنسـيق أعماهلـا، مـن املضـي        اللجنة االقتصادتة
قدما يف مناق ة التتدم احمليت يف العمـل، ويف و ـع املبـادو التوجيهيـة اليئيسـية لتصـميم خصـة        

 لتتدميها واعتمادها يف املؤ ي اإلحصائي لكميتكتنيت  عمل 
 

 أن صة الن ي يف اجملال اإلحصائي   - 7 
حسهم اللجنـة االقتصـادتة ألميتكـا الالحينيـة ومنصتـة البحـي الكـارتيب عـن طيتـق نظـام            - 39

ــا  اإلحصــائية حســنة          ــع املعلوم ــاإ وحوتت ــا  إنت ــم عملي ــز ودع ــة يف حعزت ــا اإلقليمي معلوماهت
ــ ــيارا      التوقي ــة، باعتبارهــا أداة أساســية الاــاذ ق ــدان املنصت ــة لبل ــة للمتارن ت واملتســتة والتابل

مستنرية ورصد االلتزاما  اإلقليمية والدولية، وذل  بإحاحتها جمموعة من اإلحصا ا  التابلـة  
 للمتارنة دوليا عـن احلالـة االقتصـادتة واالجتماعيـة والبي يـة يف بلـدان أميتكـا الالحينيـة ومنصتـة         

 البحي الكارتيب لرائدة املستصدمني الداخليني واتارجينيت  
وبــالنظي إىل اتدتــاد حنــوا وســائل وأدوا  ن ــي اإلحصــا ا ، واألةيــة احملورتــة الــ     - 40

حوليهــا املنصتــة لتحســني نظــم املعلومــا  مــن خــالل حنريــذ اآلليــا  الــ  حيســي احلصــول علــى   
يذ حدابري خمتلرـة مـن أجـل حعزتـز ن ـي اإلحصـا ا        املعلوما  وفتا ملتصلبا  اجملتمع، جيى حنر

التابلة للمتارنة دوليات ويف هذا الصدد، انضمت قاعدة البيانـا  اإلحصـائية للجنـة االقتصـادتة     
ألميتكــا الالحينيــة ومنصتــة البحــي الكــارتيب، وهــي البوابــة اإللكتيونيــة الــ  حن ــي مــن خالهلــا     

تصــادتة، إىل الســاحة اإلقليميــة، باعتبارهــا ميجعــا البيانــا  واملن ــورا  اإلحصــائية للجنــة االق
أساسيا للمحللـني املعنـيني باحلالـة االجتماعيـة واالقتصـادتة والبي يـة يف املنصتـة، تتـيح احلصـول          
على املعلوما  من أجل إجـيا  التحلـيال  املتارنـةت وميّكـن ميكـز البيانـا  اإللكتـيوين هـذا،         

ــددة حيســي الوصــول إىل     ــيح خــدما  متع ــذي تت ــن منظــور صــلتها باملو ــوا    ال ــا  م  املعلوم
وأةيتها االستياحيجية والدتناميـة، مـن حتسـني نتـل املعلومـا  واملؤتـيا  اإلحصـائية، وحـوفري         

 تدعم إحصائي وأدلة إحصائية ملصتلف جماال  التنمية يف بلدان املنصتة
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ن والتحـدتا  اإلحصـائية اليئيسـية مـ     2015خصة التنميـة ملـا بعـد عـام      -ا  اني 
 منظور أميتكا الالحينية ومنصتة البحي الكارتيب

يف البداتــة، تــتعني حســـليط الضــو  علـــى الــدور اهلـــام الــذي ستضـــصلع بــإ البيانـــا         - 41
ت وتـوت  2015اإلحصائية  من جمموعة اآلليا  ال  ستواك  حنريذ خصة التنمية ملا بعد عام 

يتـق ال صصـيا  البـارتة اليفيـع املسـتوى      إن ا  حتالف عاملي معد بالبيانا  اإلمنائية، ودعوة ف
، “ ـورة بيانـا   ”الـذي أن ـمل  األمـني العـام إىل حتتيـق       2015املعد خبصة التنمية ملا بعد عـام  

والتوصيا  ال  قدمها فيتق اتوا  االست اري املستتل املعد بتسصري  ورة البيانا  ألغـياض  
د الـ  تبــذهلا اجملتمـع الـدويل يف سـبيل إعــداد     التنميـة املسـتدامة احلاجـة املاســة إىل حيكيـز اجلهـو     

 إحصا ا ، وطنية وإقليمية ودولية، بوصف ذل  أداة من أدوا  حنريذ خصة التنمية ككلت  
وقد حسنَّت فيصة مل تسبق هلا مليل لتحدتد وإراد نتصة حتـول يف إعـداد اإلحصـا ا      - 42

ري الييية، وهو األمـي الـذي   الييية، ومزجها، ب كل مبدا ودقيق ومسؤول، باإلحصا ا  غ
ســُيحدث، مــىت حتتــق، قصيعــة مــع النمــوذإ التتليــدي الــذي طبــع الــنظم اإلحصــائية يف ليــع   

 مستوتا  حنريذهات  
وقـد أفضـى ظهـور التكنولوجيـا  اجلدتـدة، الـ  مكنـت مـن إحـداث حنـوا أكـو يف             - 43

ل يف عصــي علــى احلــتالــت حست مــاآليــا  لــع البيانــا  ويف مصــادر املعلومــا ، إىل م ــاكل 
تتعلق باسـتصدام املعلومـا  والبيانـا  غـري اليييـة يف إعـداد اإلحصـا ا  اليييـةت ولـذل            ما
تالــت البيانــا  الضــصمة املولَّــدة حتصلــ  ااــاذ إجــيا ا  ملوا مــة البيانــا  ورفــع مســتوى    مــا

 يييةت  مو وقيتها را ميكِّن من إعداد اإلحصا ا  وفتا للمبادو األساسية لاحصا ا  ال
وال ميكــن التصــدي هلــذا التحــدي إال بإقامــة عالقــا  حــلتر بــني اجلهــا  الراعلــة يف      - 44

النظام اإلحصائي، وهو ما مـن تـملنإ أن تسـاعد علـى حعزتـز التـدرا  اإلحصـائية للبلـدان مـن          
أجــل إقامــة نظــم إحصــائية وطنيــة قوتــة ومســتدامة مــن املنظــور املؤسســي ومواجهــة التحــدي   

 ا  آليا  حلوكمة ليع اإلحصا ا ، الييية وغري اليييةت  املتملل يف إن 
ولن تتسأل حوحيد اإلحصا ا  األساسية وو ـع قياسـا  للتضـاتا الناتـ ة إال بو ـع       - 45

استياحيجية حتضـافي واالسـتياحيجيا  الوطنيـة يف إعـداد اإلحصـا ا ، وحعـزت إقامـة مؤسسـا          
حكرـل اسـتميارتة حلـ  املؤسسـا  ونزاهتـهات      سليمة مـن الناحيـة التتنيـة، وهلـا مـوارد حتيتيـة       

وميكن لكمـي، بـل تنب ـي لـإ، أن تتـيح أساسـا مسـتداما لنظـام اإلحصـا ا  األساسـية يف إطـار            
 االمتلال للمبادو األساسية لاحصا ا  اليييةت  
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ومــن الضــيوري حعزتــز اســتدامة اآلليــا  التائمــة جلمــع وحوليــد البيانــا  اإلحصــائية     - 46
ابع املؤسســي علــى حلــ  البيانــا  ليــا  املصصَّصــة الــ  ال حكرــل إ ــرا  الصــوالتصلــي عــن اآل

حضمن اسـتميارتتهات وتنب ـي أن ح ـمل اجلهـود إجـيا ا  حيمـي إىل حتوتـة الـنظم اإلحصـائية           أو
ــة حضــمن      ــة ورصــد مــوارد مالي ــارة حتتا ــى أجــورا كافي ــة بتعزتزهــا رــوارد ب ــيتة ق هلــا  الوطني

البيانــا ؛ وبتيســري الوصــول إىل املعلومــا  اإلحصــائية وحعمــيم  اســتميارتة حنريــذ عمليــا  لــع 
ــائل ــيارا  اســتنا      النت ــل ااــاذ الت ــع، حــىت ُتكر ــا اجلمي ــع عليه ــة   ليصل ــة إحصــائية قوت دا إىل أدل
 املسا لةت   وإعمال

وبالنظي إىل أةية الصابع امل تي  بني التصاعا  الذي حتسـم بـإ اتصـة اجلدتـدة، فمـن       - 47
بــا  م ــتيكة بــني املؤسســا  مــن أجــل كرالــة م ــاركة ليــع معــدي   الضــيوري و ــع حيحي

ــة         ــدة جــدا املتبع ــملن املمارســا  اجلي ــة ب ــة اإلقليمي ــد أظهــي  التجيب ــةت وق اإلحصــا ا  الييي
تتعلق باألوجإ اإلحصائية من عملية رصد إطـار األهـداا اإلمنائيـة لكلريـة، رـا يف ذلـ         ما يف

ددة التصصصـا  يف العدتـد مـن بلـدان املنصتـة، قـد       إن ا  أفيقة م تيكة بـني التصاعـا  ومتعـ   
ــادة املؤسســا         ــا  إحصــائية بتي ــة وإن ــا  نظــم معلوم ــارتي اليصــد الوطني تســي  إعــداد حت

 اإلحصائية بصرتها التوى احملرِّزة للنظم اإلحصائية الوطنيةت  
يف ومــع ذلــ ، مــا تال  ــة الكــلري ممــا تنب ــي إاــات  إذ ال حــزال قائمــة أوجــإ التصــور    - 4٨

اإلحصا ا  األساسية، وإعداد اإلحصا ا  املستتاة من السجال  اإلدارتـة، والتتـدتي الكمـي    
لتياســا  أوجــإ عــدم التكــافؤ، وحصــنيف البيانــا  لتحدتــد الل ــيا  يف اجملــاال  االجتماعيــة   

 واالقتصادتة والبي يةت  
ة، جتهـز اللجنـة   ويف هذا الصدد، ويف ما تتعلق بالتتدم احملـيت يف اإلحصـا ا  األساسـي    - 49

االقتصادتة ألميتكا الالحينية ومنصتة البحي الكـارتيب اسـتبيانا سـنوتا وحيسـلإ إىل بلـدان أميتكـا       
الالحينية ومنصتة البحي الكارتيب الـ  حواجـإ م ـاكل وحتـدتا  مل حتـل وحعـيض للصصـي حنريـذ         

 التوميةت  التوصيا  الدولية ب ملن اإلحصا ا  االقتصادتة، ال سيما يف جمال احلسابا  
ومن بني أهم التحدتا  حل  الناجتة عـن امل ـاكل الـ  حواجههـا الكيانـا  احلكوميـة        - 50

يف احلصول علـى املعلومـا ؛ وعـدم فعاليـة الت ـيتعا  التائمـة يف حـال عـدم حلتـي ردود مـن           
 التصاا اتاع؛ واالفتتار إىل الدعم الذي تتجلى أساسا يف نتم املوارد الب يتة واملاليةت  

وحكمن التحدتا  األكو يف التملخي يف اعتماد التصنيرا  الدولية؛ وعـدم االحسـاق يف    - 51
حصــنيف استتصــا ا  دخــل األســي املعي ــية ونرتاهتــا؛ وعــدم اكتمــال أدلــة األعمــال التجارتــة  
ــام التياســية ألســعار اإلنتــاإ؛ والضــعف يف جمــال اإلحصــا ا       وحتادمهــا؛ وعــدم جتميــع األرق
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ــة     املتعلتــة باتــدما   ــؤ ي علــى نوعي ــ  ح ــة ال ــدرة إحصــا ا  األعمــال التجارت ــة؛ ون غــري املالي
 احلسابا  التومية الرصلية ومؤتيا  الن ار االقتصادي ال هيتةت  

مـلال، تتجـاوت التحـدي احلـايل      ويف جماال  أخيى، يف ما تتعلـق باملؤتـيا  اجلنسـانية    - 52
ت فعلـى  2015ملا بعد عـام   حصنيف املؤتيا  حس  نوا اجلنس من أجل رصد خصة التنمية

وجإ اتصوع، تنب ي النظي يف املصزون التائم مـن قواعـد البيانـا  والسـجال  اإلدارتـة الـ        
مل اضــع للتحليــل مــن منظــور جنســاينت فرــي معظــم احلــاال ، ُتنظــي إىل قواعــد البيانــا           

ها، فتـط  والسجال  اإلدارتة حل ، حبكم طيتتة هيكلتها وما درجت عليإ العادة يف استصدام
من حين مو وعها ال من حيـن ارحباطهـا بنـوا اجلـنست بيـد أن الكـلري مـن املعلومـا  الـ           
حستصدم اليوم يف جمال التنميـة، ويف تـىت جماالهتـا املوا ـيعية، قـد تكـون مريـدا إذا روعـي فيـإ          
 منظور التحليل اجلنساينت لكـن هـذا األمـي ت ـري إىل احلاجـة إىل مزتـد مـن التراعـل املنـت ل بـني          
التتنيني الذتن تصممون البيانا  وتستصدمودا وبني أخصـائيي التضـاتا اجلنسـانية حـىت تتسـأل      
اكت اا اإلمكانا  ال  حتيحها قواعد البيانا  هذ  من حين التحليـل اجلنسـاين )الدراسـا     
االستتصائية االقتصادتة، وعمليا  التعداد الزراعي، ومسوح امليافق الصناعية، وأدلة األعمـال  

ــة، والدراســا  االستتصــائية يف جمــال الســالمة العامــة    ا لتجارتــة، وســجال  األعمــال التجارت
ــة التابعــة للجنــة االقتصــادتة          ــا  إتــيا  اهلي ــا  الريعي وســجالهتا، ومــا إىل ذلــ (ت وإمكان
ألميتكا الالحينية ومنصتة البحي الكارتيب يف حنريـذ ورصـد هـذ  اتصـة إمكانـا  وا ـحة جـدا        

ة بني اجلنسني، على اعتبار أن املؤ ي اإلقليمـي املعـد بـامليأة يف أميتكـا الالحينيـة      يف حالة املساوا
ومنصتة البحـي الكـارتيب واملـؤ ي اإلحصـائي لكمـيتكتني حيتتـان أوجـإ حـلتر إرابيـة مـن أجـل            
حوليد واستصدام املعلوما  اإلحصائية ذا  الصلة بالسياسا  العامة، وذل  بإقامة عالقة بـني  

ــدي ال ــق        مع ــى حتتي ــيا يف املســاعدة عل ــا ت ــكل عنصــيا أساس ــو م ــا  ومســتصدميها، وه بيان
 األهداا املتصلة باملساواة بني اجلنسنيت  

تالت أميتكا الالحينيـة ومنصتـة البحـي الكـارتيب      وبالنظي إىل هذا التحدي يف جمملإ، ما - 53
ل بلــد حظهــي أوجــإ عــدم حكــافؤ ملحــول يف حصــوتي نظمهــا اإلحصــائية الوطنيــة داخــل كــ          

بني البلـدان يف املنصتـةت وسـيكون علـى اجلماعـة اإلحصـائية ألميتكـا الالحينيـة ومنصتـة           ما ويف
البحي الكارتيب امل اركة يف إعداد اإلحصا ا  الييية أن حواصل اجلهـود الـ  حبـذهلا للتصـدي     

  رـا  للتحدي املتملل يف حنريذ آليا  لع املعلوما  ال  مـن تـملدا أن حتـيح حصـنيف املؤتـيا     
تالئم الواقع الوطد ودون الـوطد، ومـن ا اإلسـهام يف رصـد حتتيـق األهـداا املتتيحـةت وإن        
تتادة اإلحصا ا  املستندة إىل السـجال  احلكوميـة وحتسـني نوعيتـها لسـبيل مـن السـبل الـ          
 حيسي املهمة املتعلتة هبذا املو وات وقد أحيت  املنصتـة يف السـنوا  األخـرية حتـدما كـبريا يف     
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و ع نظم حسجيل املعلومـا  باعتبارهـا أداة لـدعم اإلدارة يف التصـاعني العـام واتـاعت ومـع        
ذلــ ، مل حكــن هــذ  اجلهــود متســاوتة يف ليــع التصاعــا ت فمــا تال التحيــز قائمــا ومســتوى   
الت صية ال املة منصرضا يف بعـض البلـدان وبعـض التصاعـا ت بيـد أن النظـي يف جـدوى هـذ          

ليتها لالستميار قد تكون خصوة مـن اتصـوا  اليئيسـية ةـو إن ـا  نظـم       اجلهود ويف مدى قاب
 معلوما  إحصائية  كن من إجيا  حصنيف تتناس  وحتدتا  اتصة اجلدتدةت  

وهذ  املوا يع ال  أ ري  يف مؤ ي قمة األلرية وال  حنعكس يف خصـة التنميـة ملـا بعـد      - 54
حصـا ا ت فسـتكون  ـة حاجـة إىل حوحيـد      حتتـين بتحـدتا  جدتـدة يف جمـال اإل     2015عام 

اإلحصا ا  البي ية، وو ـع قياسـا  قابلـة للمتارنـة علـى الصـعيد الـدويل ب ـملن موا ـيع مـن           
قبيل األمن ال ذائي، والزراعة املستدامة، واليعاتة، وجودة التعليم، وإحاحـة فـيع الـتعلم مـدى     

يـف، وأمنـار االسـتهال  واإلنتـاإ،     احلياة، والصاقة، واملدن احلا نة للجميع والتادرة على التك
 وح ري املناخ، والتنوا البيولوجي، واجملتمعا  املساملة واحلا نة للجميع، واحلوكمةت  

وســيكون علــى أميتكــا الالحينيــة ومنصتــة البحــي الكــارتيب أن حتصــدى هلــذ  الصلبــا      - 55
وتي إحصـائي حملـي   اجلدتدة حصدتا حلترتا بدعم من الوكاال  املعنية، رـا ميكـن مـن حتتيـق حصـ     

تكرل ليس فتط حوليد البيانا ، وإمنا إن ـا  نظـامني معلومـاحيَّني قـوتني وجيـدتن ومسـتدامني،       
 وح كيل هي ا  خوا  حضمن استميارتتهمات

وإن معاجلة هذ  املوا يع تتتضي قيام كل أعضـا  األوسـار اإلحصـائية بعمـل توحـد       - 56
ــى الصــع    ــذ اإلجــيا ا  احملــددة عل ــاة     اجلهــود بتنري ــع مياع ــا، ولكــن م ــذا إقليمي ــاملي حنري يد الع

حساســية األو ــاا والســياقا  الوطنيــة وباالســتناد إىل معيفــة متعمتــة رــا حنصــوي عليــإ حلــ   
 األو اا والسياقا  من أولوتا  ونتار قوةت

ويف هـــذا الصـــدد، فاهلي ـــا  احلكوميـــة الدوليـــة اإلقليميـــة التابعـــة للجنـــة االقتصـــادتة  - 57
ينية ومنصتة البحي الكارتيب ح كل املنتدى املناسـ  لو ـع خصـط العمـل يف هـذا      ألميتكا الالح

اجملالت وعلى وجإ التحدتد، فإن مؤ ي اإلحصـا ا  احلكوميـة لكمـيتكتني أداة مؤسسـية قوتـة      
حسمح باملضي قدما يف حنريذ املهام املتعلتة رؤتيا  األهداا اإلمنائية لكلرية من خـالل فيتـق   

، وو ع استياحيجية على املدى املتوسط واملدى البعيد حعكس حتـدتا  خصـة   عملها املصصَّم
ــام     ــد ع ــا بع ــة مل ــدة ملــؤ ي اإلحصــا ا  احلكوميــة      2015التنمي ــتياحيجية اجلدت ت واتصــة االس

( سـتعا  هـذ  املوا ـيع مـن منظـور إقليمـي تسـتند        2025-2015لكميتكتني للعتد املتبـل ) 
بلدان املنصتـة عـن طيتـق حبـادل اتـوا  واملمارسـا  اجليـدة،        إىل احلتائق الوطنيةت وإن التزام 

ــا       ــهجيا  حسـ ــا ، ومنـ ــع املعلومـ ــا  لـ ــق بلليـ ــا ا  حتعلـ ــع إحصـ ــدعم لو ـ ــد  الـ وحتـ
املؤتيا ، وحنريذ نظم املعلومـا  اإللكتيونيـة، ووسـائل ن ـي وحعمـيم النتـائل املتعلتـة بيصـد         
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يصيد اجلماعي الذي حتتق خالل األعـوام  الوفا  بااللتزاما  الدولية، ح كل عناصي هامة يف ال
الع ـية املا ـية مــن العمـل اإلقليمــيت وتبـدو وا ـحا أن األســاس املؤسسـي قــد أارسـي لتنريــذ        

 خصة أكلي طموحا حوافق التحدتا  املستجدةت  
وتنب ي ألميتكا الالحينية ومنصتة البحي الكارتيب أن حنرذ جدول أعمال صع  ومعتـد   - 5٨

إن كان حمرِّزا يف الوقت ذاحإ، وذل  من أجل املساةة يف إحـداث ح ـيري   وحافل بالتحدتا ، و
كبري يف طيتتة حصميم النظم اإلحصائية الوطنية وأوجإ ارحباطهـا باالسـتياحيجيا  اإلمنائيـة، يف    

جمهود غاتتإ املساعدة على حوليد معلوما  إحصائية أكلي عددا وأحسن نوعا ليصـد خصـة   إطار 
 وحتدتد سياسا  عامة قائمة على األدلة حترز حنمية بلدان املنصتةت   2015ملا بعد عام  التنمية

  
 النتار املصيوحة للنتا    -  اللا 

اللجنة مدعوة إىل التعليق على هذا التتيتي، وال سيما على األمور املتعلتـة بالتحـدتا     - 59
لالحينيـة ومنصتـة البحـي    اليئيسية ال  حواجإ حعزتز الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة يف بلـدان أميتكـا ا     

مـن أجـل    2015الكارتيب وحوليد املعلوما  اإلحصائية ال  حصلبها خصـة التنميـة ملـا بعـد عـام      
 و ع سياسا  إمنائية قائمة على األدلةت
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