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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

   2015آذار/مارس  3-6
 من جدول األعمال املؤقت* ‘1’)أ(  3البند 

بنــود للمناق ـــة والــاذ الوـــلارا دور البيا ـــا    
 ا2015دعـــم  اـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــا   يف

    وضع مواييس للتود  أوسع  ااقا
 توليل فليق أصدقاء اللئيس املعين بوضع مواييس للتود  أوسع  ااقًا  

  
 مذكلة من األمني العا   

 
 حزيـــلان/ 13املـــؤر   2014/219وفوـــًا لوـــلار اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  
ئيس املعين بوضـع موـاييس   ، يت لَّف األمني العا  بأن حييل توليل فليق أصدقاء الل2014 يو يه

ويتضمن التوليل معلوما  عن األ  ـاة الـا اضـالع أـا أصـدقاء الـلئيس        .للتود  أوسع  ااقًا
ــا  أ ــل          ــا قامــت أــا كيا  ــة اإلحصــائية واأل  ــاة اللئيســية ال ــدورة املاضــية للجن ــذ ال من

ة التنميـة ملـا بعـد    هلا أمهية بالنسبة لتنفيذ إطار للصـد الاايـا  واألاـداف الـواردة يف  اـ      والا
ويعلض التوليل  لياة طليق لوضع وتنفيذ إطار ملؤشلا   اـة التنميـة ملـا بعـد      .2015عا  
ــا   ــداا 2015عـ ــلا      .وللصـ ــار مؤشـ ــع إطـ ــل وضـ ــاقع التوليـ ــه ايصـــوا، ينـ ــج وجـ وعلـ
وستود  يف وثيوة معلوما  أساسـية معلومـا  عـن اجتمـا       .2015التنمية ملا بعد عا    اة

وعـووة علـج    .ايرباء ب أن اذا املوضو  قبيل ا عوـاد الـدورة املوبلـة للةجنـة     سيعوده فليق من
ذلك، يناقع التوليل املتالبا  املتوقعة من البيا ا  وثالا  البيا ا  استنادًا إىل النتـائ  األوىل  
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 .لدراسة استوصائية أجليت للبلدان، تعلض  تائجها الكاملة يف وثيوة معلومـا  أساسـية ثا يـة   
وسـتود  توصـيا     .التوليـل اللئيسـي اإلجـلاءا  الو مـة لسـد ثاـلا  البيا ـا  تلـك        ويبحث 

وعـووة علـج ذلـك، يوتـلت التوليـل  اـة عمـل لفليـق          .وجدول  مـين للمضـي قـدما بالعمـل    
ــلئيس ويتضــمن  واطــا للمناق ــة    ــداء رأيهــا يف املوتلحــا      .أصــدقاء ال ــة مــدعوة إىل إب واللجن

 .وليلالواردة يف الفل  ايامس من الت
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 توليل فليق أصدقاء اللئيس املعين بوضع مواييس للتود  أوسع  ااقًا  
 

 معلوما  أساسية   - أوال 
 دور وأ  اة فليق أصدقاء اللئيس املعين بوضع مواييس للتود  أوسع  ااقا - ألف 

ــا         - 1 ــودة يف ع ــني، املعو ــة واألربع ــا اللابع ــة اإلحصــائية، يف دورا ــت اللجن ، 2013قام
( 44/114فليــق أصــدقاء الــلئيس املعــين بوضــع موــاييس للتوــد  أوســع  ااقــا )الوــلار  بإ  ــاء 

استجابة للالب املود  يف مؤمتل األمم املتحدة للتنميـة املسـتدامة، املعوـود يف ريـو دي جـا  و،      
ــام  عمــل يتعلــق بوضــع موــاييس للتوــد     2012الربا يــل، يف عــا   ، والــداعي إىل إطــون بل 
نات  احمللي اإلمجايل مـن أجـل تـوف  معلومـا  أفضـل يسـتنار أـا يف الـاذ         أوسع  ااقا تكمل ال
وتتمثل الوالية الا كلفت أا اللجنة الفليـق يف وضـع بل ـام  عمـل مـن       .الولارا  السياساتية

أجل اسـتحدا  موـاييس أوسـع  ااقـا للتوـد  علـج أسـاس عمليـة تويـيم للممارسـا  الوطنيـة            
وطلب أيضا إىل الفليق أن يلصد عـن كثـب النوـا      .يف اذا اجملالواإلقليمية والدولية اللاانة 

الدائل ب أن أطل التنمية وإطو  مكتب اللجنة اإلحصائية علج ما يسـتجد، مـن  ـول إجـلاء     
حوار فعال مع ايئا  األمم املتحـدة واألوسـاا السياسـاتية لضـمان األ ـذ منـذ البدايـة بنـه          

   .2015حض ية ياة التنمية مللحلة ما بعد عا  حمكم للوياس اإلحصائي يف األعمال الت
ويلد يف توليل فليـق أصـدقاء الـلئيس املوـد  إىل اللجنـة يف دوراـا ايامسـة واألربعـني          - 2

وصـف ألعمالــه املتعلوــة بوضــع موــاييس أوســع  ااقــا للتوــد  والــدعم الــذي قد مــه إىل العمليــة  
 اضالع الفليق باأل  اة التاليةا   ،2014و ول عا   .2013احلكومية الدولية  ول عا  

، أحال رئيس اللجنـة اإلحصـائية لممـم املتحـدة ر يـا      2014يف آذار/مارس  )أ( 
موحظة إحصائية إىل رئيسي الفليق العامـل املفتـوت بـال العضـوية      29 وصة وافية تتضمن 

التنميـــة  املعـــين بأاـــداف التنميـــة املســـتدامة باعتباراـــا مســـامهة يف املـــداوال  ب ـــأن أاـــداف 
وقد قا  بإعداد اذه املوحظـا  اإلحصـائية،  ـت رعايـة الفليـق،  ـرباءد مـن عـدد          .املستدامة

كـــب  مـــن املكاتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة واملنظمـــا  الدوليـــة، بتوجيـــه وتنســـيق مـــن شـــعبة    
 اإلحصاءا  التابعة إلدارة ال ؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمم املتحدة؛  

، قــد  فليــق أصــدقاء الــلئيس تعليوــا   2014رس و يســان/أبليل يف آذار/مــا )ل( 
ــا   (1)علــج االقتــلات املوــد  مــن شــبكة حلــول التنميــة املســتدامة    ب ــأن املؤشــلا  وتوييمــا أولي

__________ 

أعلل فليق أصدقاء اللئيس يف رده علج االقتلات املود  من شـبكة حلـول التنميـة املسـتدامة ب ـأن املؤشـلا         (1) 
ــة          ــة املتعلو ــة التكلاري ــها ال ــبكة يف العملي ــا طلحت ــت ال ــدة التوقي ــة وايي ــدة للااي ــادرة املفي ــديله للمب عــن تو

 .2015ؤشلا  التنمية املستدامة ألغلاض اللصد يف  اة التنمية ملا بعد عا  بالوصول إىل جمموعة من م
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مؤشـل مـن حيـث قابليـة الويـاس، اسـتنادا إىل م ـاورة         100للمؤشلا  املوتلحة البالغ عدداا 
 مع أعضاء الفليق واملنظما  الدولية؛  

، قـــد  فليـــق أصــدقاء الـــلئيس إىل رئيســـي الفليـــق  2014يف حزيلان/يو يــه   )ج( 
العامــل املفتــوت بــال العضــوية توفيوــا بــني املؤشــلا  املتاحــة واألاــداف الــواردة يف املســودة     
ــج  اــان واســع هلــذه            ــا ملــد  تــوافل البيا ــا  عل ــا أعــداا الفليــق العامــل، وتوييم األوىل ال

تند  اـذه املسـامهة جزئيـا علـج عمـل فليـق أصـدقاء الـلئيس         وقد اسـ  .(2)املؤشلا  يف البلدان
 ب أن االقتلات املود  من شبكة حلول التنمية املستدامة ب أن املؤشلا ؛  

ــا  فليــق أصــدقاء الــلئيس بوضــع وا تبــار      2014 ــول أيلول/ســبتمرب   )د(  ، ق
مـا يتعلـق   دراسة استوصـائية مـن أجـلا )أ( اسـتكمال ايوصـة الوافيـة للممارسـا  الوطنيـة في        

بوضــع موــاييس للتوــد  أوســع  ااقــا؛ )ل( احلصــول علــج املعلومــا  املتصــلة بتــوافل البيا ــا   
امللتباـة أـا    107 الو مة ملؤشلا  قياس أاـداف التنميـة املسـتدامة واألاـداف املوضـوعية الــ      

ية وقـد أرسـلت اـذه الدراسـة االستوصـائ      .(3)الا اقتلحها الفليق العامل املفتوت بال العضوية
 .ت لين األول/أكتوبل إىل مجيع البلدان 14يف 
 

 تائ  أعمال الفليق العامـل املفتـوت بـال العضـوية وعمليـا  أ ـل   ـو وضـع          - باء 
   2015 اة التنمية ملا بعد عا  

، أ  ئ الفليق العامل املفتـوت  2012وفوا للوثيوة ايتامية للمؤمتل املعوود يف عا  عا   - 3
إلعـداد اقتـلات    2013بأاـداف التنميـة املسـتدامة يف كـا ون الثاا/ينـايل      بال العضـوية املعـين   

ب أن أاداف التنمية املستدامة لتنظل فيه ايمعية العامة يف دوراا الثامنة والستني )ا ظـل الوـلار   

__________ 

وفوت الوثيوة بني جمموعا  املؤشلا  املختارة )األاداف اإلمنائيـة لملفيـة، ومـوجز املوحظـا  اإلحصـائية،       (2) 
ودة األوىل للفليـق  ومؤشلا  التنمية املستدامة، وشبكة حلول التنمية املستدامة( مع األاداف الـواردة يف املسـ  

ــج  اــان واســع          ــة أــذه املؤشــلا  عل ــا  املتعلو ــد  إتاحــة البيا  ــيم م ــال العضــوية، وتوي ــوت ب العامــل املفت
البلدان. وقد اضالع بالتوييم يف فتلة  منيـة قصـ ة، وبالتـايل أ يأ ـذ يف االعتبـار سـو  عـدد حمـدود مـن           يف

علج ذلـك، ال ثثـل التحليـل توييمـا إلمكا يـة قيـاس فـلاد          البلدان، أغلبها من البلدان املتودمة النمو. وعووًة
 األاداف وأ يكن املوصود به أن يكون  ليو شامو يميع البيا ا  واملؤشلا  املتاحة.

ال يعين ا تيار جمموعا  املؤشلا  املستخدمة هلذه العملية أي حكم من جا ب فليـق أصـدقاء الـلئيس املعـين      (3) 
أوسع  ااقا أو شعبة اإلحصاءا  ب أن املؤشـلا  أو جمموعـا  املؤشـلا  الـا ينباـي      بوضع مواييس للتود  

ا تياراا لوياس أاداف حمددة. وعووًة علج ذلك، إذا أ تكـن انـام مؤشـلا  مدرجـة  ـت اـدف حمـدد،        
وإمنــا يعــين أن  -فــإن ذلــك ال يعــين بــأي حــال أ ــه ال يوجــد مؤشــل أو أ ــه مــن الصــعب وضــع ذلــك املؤشــل   

  املؤشلا  الا جل   ليلها أ تتضمن مؤشلا يتوافـق مـع اـذا اهلـدف. ولوطـو  علـج مزيـد مـن         جمموعا
 لوستبيان، وعنوا ها موحظة عن ا تيار املؤشلا  املدرجة يف االستبيان. 2التفاصيل، ا ظل التذييل 
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وأشـار  الوثيوـة    .( من  ول عملية تووداا الـدول األعضـاء  248، امللفق، الفولة 66/288
أيضًا إىل أ ه ينباي أن تكـون أاـداف التنميـة املسـتدامة      2012ملعوود يف عا  ايتامية للمؤمتل ا

حمدودة العدد وطموحة ويسهل التعليف أا؛ وينباي هلا أن تعاجل باليوة متوا  ة أبعـاد التنميـة   
ــا بعــد عــا        ــة مل  2015املســتدامة الثوثــة مجيعهــا؛ وأن تتســق مــع  اــة األمــم املتحــدة للتنمي

ــا )ا  وأن ــدم  فيه ــان  ت ــة    .(247 و 246مللجــع  فســه، الفولت ــل يف  اي ــق العام واعتمــد الفلي
(، A/68/970، وثيوتــه ايتاميــة )ا ظــل 2014يوليــه متو / 29دورتـه الثالثــة ع ــلة، املعوــودة يف  

، 2014ل/سـبتمرب  أيلو 10ويف  .غايـة وا تـتم بـذلك أعمالـه     169اـدفا و   17الا تتضـمن  
ــة          ــق بأاــداف التنمي ــل املتعل ــق العام ــلات الفلي ــا ب ــأن اقت ــة إجــلاء ر ي ــة العام الــذ  ايمعي

ورحبت ايمعيـة العامـة بـالتوليل وقـلر  أن يكـون اقتـلات الفليـق العامـل املفتـوت           .املستدامة
ــال العضــوية اــو   ــة املســتدا     ’’ب ــه إدمــاج أاــداف التنمي ــذي يســتند إلي مة األســاس اللئيســي ال

، مـع التسـليم بأ ـه سـي نظل يف مـد و  أ ـل  يف عمليـة        2015 اة التنمية ملا بعـد عـا     يف
   .‘‘التفاوض احلكومية الدولية يف الدورة التاسعة والستني للجمعية العامة

ويف الوثيوة ايتاميـة املنبثوـة عـن االجتمـا  ايـاا املتعلـق  تابعـة ايهـود الـا بـذلت            - 4
اف اإلمنائيــــة لملفيــــة، الــــذي عوــــده رئــــيس ايمعيــــة العامــــة يف أجــــل  ويــــق األاــــد مــــن
ــع املســتو         2013أيلول/ســبتمرب  25 ــة رفي ــؤمتل قم ــد م ــج عو ــدول األعضــاء عل ــت ال ، اتفو
ــبتمرب  يف ــة     2015أيلول/س ــاد  اــة  26، الفوــلة 68/6)قــلار ايمعيــة العامــة العام ( العتم

نهائيـة مـن امل ـاورا  احلكوميـة الدوليـة      وبالتـايل، فـإن امللحلـة ال    .2015التنمية ملـا بعـد عـا     
ود عـي   .ب أن اياة املذكورة سـتبلغ أوجهـا  ـول الـدورة التاسـعة والسـتني للجمعيـة العامـة        

توليلا يدم  فيه مجيع املسـامها  املتاحـة حـ      2014األمني العا  إىل أن يود  قبل  اية العا  
مية الدولية الا ستنالق يف بدايـة الـدورة   ذلك احلني ليكون  ثابة مسامهة يف املفاوضا  احلكو

   .(25التاسعة والستني )امللجع  فسه، الفولة 
  

 استعلاض األ  اة املتعلوة  واضيع حمددة   - ثا يا 
، أ  ــأ األمــني العــا  فليــق ايــرباء االست ــاري املســتول 2014أغســاس آل/ 29يف  - 5

دامة إلسـداء امل ـورة، كمسـامهة يف توليـله     املعين بتسخ  ثورة البيا ا  ألغلاض التنميـة املسـت  
ــيم        ــة، ولتوي ــز الوــدرا  اإلحصــائية الوطني ــا  وتعزي ــوليفي، ب ــأن ســبل ســد ثاــلا  البيا  الت
ــن          ــا  ايــدد م ــدمي البيا  ــتوين، وموجــة مو ــد  ال ــة باالبتكــار، والتو ــدة امللتبا ــلا ايدي الف

وضم الفليـق   .التنمية املستدامةالوااعني العا  واياا، ولوستفادة من ثورة البيا ا  لتحويق 
ــق        ــهم عضــوان يف فلي ــة، من ــب اإلحصــائية الوطني يف عضــويته أيضــًا مســة مــن راســاء املكات

http://undocs.org/ar/A/68/970
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أصدقاء اللئيس، يسهمون بآرائهم و ـرباام بوصـفهم منـتجني إلحصـاءا  ر يـة ويسـهمون       
 .(4)يف األ  اة ايارية املتصلة  صادر البيا ا  ايديدة واالبتكارا  األ ل 

ــوي         - 6 ــادي ق ــدور قي ــم املتحــدة ب ــق ايــرباء االست ــاري إىل اضــاو  األم ــدعو فلي وي
ويوصي باستخدا  ثورة البيا ا  ال للصـد التوـد  احملـل  فحسـب، وإمنـا أيضـًا لتحويـق التنميـة         
 .املســتدامة وملعايــة أوجــه التفــاو  املتزايــدة يف إمكا يــة االطــو  علــج البيا ــا  واســتخدامها

االست اري بإ  اء تيار متويلي جديد لبناء الودرا  اإلحصائية، وتعبئـة املـوارد   ويوصي الفليق 
ــها التنســيوية     ــة يف مهمت ــب اإلحصــائية الوطني ــز دور املكات ــة، وتعزي ــة وايارجي ويوصــج  .احمللي

ويوصج الفليـق كـذلك    .الفليق االست اري أيضًا بإ  اء آلية لتبادل التكنولوجيا واالبتكارا 
املية لبيا ا  التنمية املستدامة، من أجل تعبئة وتنسـيق اإلجـلاءا  واملؤسسـا     بإقامة شلاكة ع

 .‘‘منتد  عاملي لبيا ا  التنميـة املسـتدامة  ’’الو مة يدمة التنمية املستدامة،  ا يف ذلك إ  اء 
توافـق آراء عـاملي ب ـأن    ’’ويسلط الفليق االست ـاري الضـوء يف توليـله علـج ضـلورة وجـود       

ن أجل اعتماد مبادئ ب أن املعاي  الوا و ية والتونية واإلحصـائية واملعـاي  املتعلوـة    م‘‘ البيا ا 
بايصوصــية واملعلومــا  ايالافيــة املكا يــة الــا تيســل اال فتــات وتبــادل املعلومــا  مــع تعزيــز   

 2015فالبيا ا  متثل دعامة أساسية لتنفيذ  اة التنميـة ملـا بعـد عـا       .ومحاية حوون اإل سان
وثـورة البيا ـا  الو مـة اـي مسـؤولية       .ا أساس صنع الوـلار الوـائم علـج أدلـة واملسـاءلة     لكو 

ومـن     .م تلكة للحكوما  واملنظما  الدولية واإلقليميـة والواـا  ايـاا واجملتمـع املـدا     
 .(5)ا يلز  من إجلاءا  ب أ امفإن اللجنة اإلحصائية مدعوة ملناق ة توصيا  الفليق والاذ 

و  الفليق العامل املعين باستخدا  البيا ا  الضخمة ألغـلاض اإلحصـاءا  الل يـة    ويو - 7
 .(، وتودمي موتلحا  ب أن سبل املضي قـدما بعملـه  E/CN.3/2015/4بتودمي توليله إىل اللجنة )

بإ  ــاء الفليــق اللفيــع  2010ني يف عــا  ويف الســيان  فســه، قــا  مــؤمتل اإلحصــائيني األوروبــي 
ومعلوض علـج اللجنـة أيضـًا توليـل عـن       .املستو  املعين بتحديث إ تاج اإلحصاءا  و دمااا

األعمــال التحضــ ية للمــؤمتل العــاملي املعــين  اــة التحــول يف جمــال اإلحصــاءا  الل يــة الــذي  
ويتضـمن   .(E/CN.3/2015/5) 2015كـا ون الثاا/ينـايل    16و  15سيعود يف  يويورم يومي 

( عـن  سـني استوصــاءا  األسـل املعي ـية  ظــلة     E/CN.3/2015/10توليـل أعـده البنـك الــدويل )   
ة مـن الدراسـا  االستوصـائية لمسـل املعي ـية      عامة عن املسائل املتعلوة بتوافل البيا ـا  املسـتوا  

__________ 

بتسـخ  ثـورة البيا ـا  ألغـلاض     ينباي اإلشارة يف اذا السيان إىل أن فليق ايرباء االست اري املستول املعين  (4) 
التنمية املستدامة قد وافق علج التوصل إىل إمجا  علج املـوجز التنفيـذي، مـع التسـليم بوجـود حـاال  يتعـذر        

 فيها التوصل إىل اتفان بني مجيع أعضاء الفليق ب أن فولا  أو مجل بعينها يف التوليل.

( الا حييل أـا توليـل فليـق ايـرباء االست ـاري      E/CN.3/2015/3ا ظل مذكلة األمني العا  عن املسائل الناشئة ) (5) 
 املستول املعين بتسخ  ثورة البيا ا  ألغلاض التنمية املستدامة.

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/4
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/5
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/10
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/3
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ــد ل       ــدان املتوســاة ال ــدان املنخفضــة الــد ل والبل ــة احلصــول عليهــا يف البل وجوداــا وإمكا ي
ويوتلت توليل كابو فـ دي عـن اإلحصـاءا  املتعلةوـة      .ويود  جمموعة من التوصيا  لتحسينها

علج اللجنـة، إ  ـاء فليـق     (، املعلوض أيضاE/CN.3/2015/17باحلوكمة والسو  واألمن )ا ظل 
ويتضمن توليل فليـق ايـرباء املعـين بتكامـل املعلومـا        .مدينة بلايا املعين بإحصاءا  احلوكمة

اإلحصائية وايالافيـة املكا يـة معلومـا  عـن النتـائ  اللئيسـية الـا ا تـهت إليهـا االجتماعـا            
األ ـــــ ة، واســـــتعلاض بل ـــــام  عملـــــه، ووضـــــع  اـــــط لتحويـــــق التوـــــد  يف املســـــتوبل 

(E/CN.3/2015/37).     وللمســاعدة علــج ضــمان أن لــد  ثــورة البيا ــا   اــة التنميــة ملــا بعــد
الوـلن احلـادي والع ـلين    ، أطلوت ال لاكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنميـة يف  2015 عا 

و ـول االجتمـا  الـذي عوـده      .(6)‘‘توف  املعلوما  الو مة لثـورة بيا ـا   ’’م لوعا عنوا ه 
ــلئيس يف آذار/مــارس   ، ح ــدتد  مســائل قيــاس التفــاو  وتصــنيف   (7)2014فليــق أصــدقاء ال
 .تهاباعتباراا مسائل مهمة ينباي متابعة دراس (8)البيا ا  ومؤشلا  الودرة اإلحصائية

و فذ  أيضا أ  اة تتعلق  صادر البيا ا  األساسية، مثل ايولـة ايديـدة لتعـدادا      - 8
الســكان واملســاكن الــا تووداــا شــعبة اإلحصــاءا ، وموتــلت منظمــة الصــحة العامليــة بوضــع   
ــة، واســتخدا       ــدان النامي ــة يف البل ــة واإلحصــاءا  احليوي ــام  لتعزيــز ســجل األحــوال املد ي بل 

جارية ومصادر البيا ا  اإلدارية، وتوصيا  مؤمتل اإلحصائيني األوروبيني ب ـأن  السجو  الت
اإلحصــاءا  املتعلوــة بــتا  املنــا ، وأعمــال املتابعــة اللاميــة إىل إعــداد جمموعــة مــن املؤشــلا    

االقتصـــــادية  -املتصــــلة بـــــتا  املنـــــا ، وتوليــــل ينـــــة ايـــــرباء املعنيــــة باحملاســـــبة البيئيـــــة    
(E/CN.3/2015/13     الذي تناقع فيه اللجنة املسامهة الا ثكن أن يوـدمها  ظـا  احملاسـبة البيئيـة )

واالقتصــادية يف رصــد أاــداف التنميــة املســتدامة واأل  ــاة اياريــة يف جمــاال  حمــددة عديــدة  
ــة بلصــد  اــة التنميــة ملــا بعــد    E/CN.3/2015/1أ ــل  )ا ظــل  (، واــي ذا  صــلة وثيوــة للااي

ومثة تأكيد أيضا علج توف  التوجيه ب أن اسـتخدا  مصـادر االستوصـاء واإلدارة     .2015 عا 
ورباها بتحسني قياس و ليل التفاوتا  االقتصادية، وقد ورد ذلك يف اإلطار ايـاا  نظمـة   

__________ 

 والع ـلين بعنـوان   ي عىن امل لو  الذي أطلوته ال لاكة يف جمـال اإلحصـاء مـن أجـل التنميـة يف الوـلن احلـادي        (6) 
بلـدا فيمـا يتعلـق بإ تـاج واسـتخدا        30بتويـيم اال تناقـا  يف  ـو    ‘‘ توف  املعلوما  الو مة لثورة بيا ـا  ’’

بيا ـا  التنميـة. وثكـن االطـو  علـج  تـائ  التحليــل الواـلي املوـارن ودراسـا  احلالـة يف املوقـع ال ــبكيا            
www.paris21.org and http://datarevolution.paris21.org/the-project. 

كان اذا االجتما  لفليق أصدقاء اللئيس اـو الوحيـد الـذي ج وجهـا لوجـه. و ـوف ذلـك، كا ـت مجيـع           (7) 
 األعمال تنفذ إلكتلو يا.

فيما يتعلق بإبوغ الودرا  اإلحصائية، يتعهد البنـك الـدويل   ـلة للوـدرا  اإلحصـائية تـوفل معلومـا  عـن          (8) 
 نظم اإلحصائية الوطنية للبلدان النامية،  ا يف ذلك مؤشل قالي للودرا  اإلحصائية.خمتلف جوا ب ال

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/17
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/37
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/13
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
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التنميــة يف امليــدان االقتصــادي لتحصــاءا  املتعلوــة بــالتو يع امل ــتلم لــد ل األســل  التعــاون و
املعي ــية واســتهوكها وثلواــا، ويف التوليــل املصــاحب لــه ب ــأن توجيهــا  املنظمــة يف جمــال    

ويف اجملـال ايديـد املتعلـق بال ـعور الـذا        .اإلحصاءا  ايزئيـة املتعلوـة بثـلوة األسـل املعي ـية     
 .، ت  ــك ل توجيهــا  املنظمــة ب ــأن قيــاس ال ــعور الــذا  باللفاايــة ملجعــا أساســيا  باللفاايــة
متثــل أ  ــاة فليــق أصــدقاء الــلئيس املعــين بتنفيــذ املبــادئ األساســية لتحصــاءا  الل يــة  كمــا

  اإلحصــائي األورويف يف اســتعلاض وقــد شــل  النظــا  .(E/C.3/2015/18مســامهة اامــة )ا ظــل  
و ديث واسعي الناـان باـلض  ويـق  سـينا   وعيـة ومكاسـب يف الكفـاءة تاتـنم الفـلا          

 .(9)الا يتيحها التحول اللقمي ومصادر البيا ا  الناشئة
  

ــداف     -ثالثا   ــد لماـ ــلا  واللصـ ــار املؤشـ ــذ إطـ ــداد وتنفيـ ــق إلعـ ــة طليـ  لياـ
) لياـة الاليـق    2015ملـا بعـد عـا      والاايا  الواردة يف  اة التنميـة 

 (2015األولية للصد  اة التنمية ملا بعد عا  
ــد      -ألف   ــا بعـ ــة ملـ ــة التنميـ ــا  اإلبـــوغ ياـ ــد وآليـ ــلا  واللصـ ــار للمؤشـ ــداد إطـ إعـ

 2015 عا 
اللجنــة اإلحصــائية اــي الكيــان اللائــد يف النظــا  اإلحصــائي العــاملي وملكــز التنســيق     - 9

اســتعلاض املؤشــلا  املســتخدمة يف منظومــة األمــم املتحــدة، علــج  احلكــومي الــدويل إلعــداد و
وما فتئت اللجنة تـوفل، منـذ    .باء 57/270من قلار ايمعية العامة  31النحو املبني يف الفولة 

وسـتوو    .البداية، التوجيه والويادة يف رصد التود  احملل   ـو  ويـق األاـداف اإلمنائيـة لملفيـة     
يـادة وتوجيـه االســتجابة لوحتياجـا  اإلحصـائية الناشــئة عـن  اــة      اللجنـة وآليـا  عملــها بو  

ومتثل اللجنة  ديدا املنتد  الـتوين إلعـداد وتنفيـذ إطـار املؤشـلا        .2015التنمية ملا بعد عا  
 .(10)2015واللصد وآليا  اإلبوغ ب أن أاداف وغايا   اة التنمية ملا بعد عا  

التوــد  العــاملي احملــل  ب ــأن  اــة التنميــة   وسيضــم إطــار املؤشــلا  مؤشــلا  للصــد  - 10
 .وقد يستخد  اللصـد الـوطين واإلقليمـي مؤشـلا  إضـافية      .واإلبوغ عنه 2015بعد عا   ملا

ويتمثل أساس إطار املؤشلا  اذا يف األاداف والاايا  الـا اقتلحهـا الفليـق العامـل املفتـوت      
ليـة ايمعيـة العامـة املتعلوـة  اـة التنميـة       بال العضوية املعين بالتنميـة املسـتدامة، ويف  تـائ  عم   

__________ 

توع النوعية واألمناا ايديدة للتعاون وأمهية الن ل وإشلام املسـتخدم  يف  ويـق  سـينا  مسـتملة يف صـميم       (9) 
 .اياصة بالنظا  اإلحصائي األورويف “2020راية ”

مليـة أ ـل  مسـؤولة عـن العمـل يف جمـاال  إحصـائية حمـددة، واـي لثلـة يف اللجنـة            مثة منتـديا  إحصـائية عا   (10) 
 اإلحصائية وآليا  عملها من  ول املنظما  األعضاء املعنية.

http://undocs.org/ar/E/C.3/2015/18
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 2015، والـا سـت ختتم بعوـد مـؤمتل قمـة رفيـع املسـتو  يف أيلول/سـبتمرب         2015بعد عا   ملا
 .(11)2015العتماد  اة التنمية ملا بعد عا  

وفيمـا يتعلـق باألاـداف اإلمنائيـة لملفيـة، تــولةج العمـل ب ـأن املؤشـلا  فليـق ايــرباء           - 11
ني الوكــاال  املعــين  ؤشــلا  األاــداف اإلمنائيــة لملفيــة، الــذي يتكــون مــن لثلــي  امل ــتلم بــ

واضـالع الفليـق  سـؤولية اللصـد      .وكاال  دولية ومنظمـا  إقليميـة و ظـم إحصـائية وطنيـة     
وي وتـلت إ  ـاء آليـة عمـل      .العاملي واإلقليمي للتود  احملل   و  ويق األاداف اإلمنائيـة لملفيـة  

مجيع أصحال املصلحة، إلعداد وتنفيذ إطار مؤشلا   اة التنمية ملـا بعـد عـا      لاثلة، ت مل
)ا ظل امللفق األول أذا التوليـل ب ـأن اال تصاصـا  املوتلحـة لفليـق ايـرباء امل ـتلم         2015

أمـا أفلقـة اللصـد العامليـة الوائمـة،       .بني الوكاال  املعـين  ؤشـلا  أاـداف التنميـة املسـتدامة(     
من لثلي النظم اإلحصائية الوطنية و رباء الوكاال  الدوليـة واملعنيـة  ؤشـلا      املكو ة عموما

حمددة، فستسهم يف عمل فليق ايرباء امل تلم بني الوكاال  املعـين  ؤشـلا  أاـداف التنميـة     
وإضافة إىل ذلك، ستت كل أفلقة رصد عامليـة جديـدة يمـع اـل ايـرباء الـوطنيني        .املستدامة

ا تيار وتعليف مؤشـلا  رصـد التوـد  احملـل  يف اجملـاال  ايديـدة والناشـئة         والدوليني بالض
   .(12)الا تاايها األاداف والاايا  ايديدة

، تــنظم شــعبة اإلحصــاءا  يف األمــم املتحــدة اجتمــا  فليــق 2015ويف شــباا/فربايل  - 12
ب املتصــلة  ــرباء ت ــارم فيــه الــدول األعضــاء والوكــاال  املتخصصــة ملناق ــة خمتلــف ايوا ــ  

وي توقةــع مــن فليــق أصــدقاء الــلئيس، الــذي اضــالع بــدور    .بإعــداد وتصــميم إطــار املؤشــلا  
__________ 

إىل الفكلة الوائلة بأ ه ينباي وجود جمموعـة منسـجمة مـن املؤشـلا  تعـاجل       “إطار املؤشلا ”ي   مصالح  (11) 
. ويسـتتبع العمـل ب ـأن إطـار املؤشـلا  ا توـاء مؤشـلا         2015ملـا بعـد عـا      املوتضيا  العامة ياة التنميـة 

موئمة ووصف اللوابط فيمـا بينـها. وتتمثـل  اـوة اامـة أ ـل  يف تويـيم املفـاايم الـواردة يف الاايـا  الـا            
 .يتعني قياسها

اتاملإلظصواية املالدممو اااموجز املالحظ واايتمثل إسها  بالغ األمهية و واة بـدء للعمـل ب ـأن إطـار املؤشـلا  يف       (12) 
، الـذي يـوفل معلومـا  عـن جوا ـب      إىلامللفريقامللعاملاملالفتجحابابامللعضجي املالعينابأهمملفامللتنمةو املالتوتمملم اا

الوياس املتصلة باملسائل التسع والع ـلين الـا  اق ـها الفليـق العامـل املفتـوت بـال العضـوية  ـول جلسـا            
جــل  صــياغته بالتعــاون مــع أعضــاء فليــق أصــدقاء الــلئيس        التويــيم الثمــاا األوىل الــا عوــداا، والــذي     

ــوفل املوحظــا           ــتوين. وت ــدعم ال ــق ال ــة تنســيق األ  ــاة اإلحصــائية وفلي ــة يف ين ــة املمثل واملنظمــا  الدولي
اإلحصائية معلوما  عن األدوا  املفاايميـة واملنهجيـة، واملؤشـلا  وموتضـيا  البيا ـا  الوائمـة وايديـدة،        

ــود  ــديا  والويــــ ــع        والتحــــ ــج املوقــــ ــة علــــ ــا  متاحــــ ــذه املوحظــــ ــائل. واــــ ــلاد  املســــ ــة بفــــ املتعلوــــ
http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc14/BG-FOC-Broader-measures.pdf  ــلار بــــأن ــتعني اإلقــ ــه يــ ــد أ ــ . بيــ

املوحظا  اإلحصائية تستند إىل ملحلة مبكلة من مناق ـا  الفليـق العامـل املفتـوت بـال العضـوية، ومـن          
د ال تعكس ب كل مكتمل موتضيا  الوياس املتعلوة باألاداف والاايـا  النهائيـة الـا اقتلحهـا الفليـق      فإ ا ق

 العامل املفتوت بال العضوية.
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رئيســـي يف العمـــل التحضـــ ي الجتمـــا  فليـــق ايـــرباء اـــذا، أن يســـهم  ربتـــه،  صوصـــا   
وسـي ودَّ    .يتعلق بالصـلة املفاايميـة بـني إطـار املؤشـلا  وفكـلة الوياسـا  األوسـع  ااقـا          فيما

ا االجتمــا  كوثيوــة معلومــا  أساســية إىل الــدورة السادســة واألربعــني للجنــة  توليــل عــن اــذ
 .2015اإلحصائية، يف آذار/مارس 

 وت وتلت املبادئ التالية ب أن تصميم إطار املؤشلا  كأساس للمناق ا ا - 13
ينباــي أن تلاعــج يف تصــميم إطــار املؤشــلا  حســب االقتضــاء جمموعــا          )أ( 

ق عليها واملوتلحا  املتعلوة بإعداد جمموعـا  جديـدة مـن املؤشـلا ،     املؤشلا  الوائمة واملتف
ــة        ــل املفاايميـ ــة أو األطـ ــا  الدوليـ ــة أو االتفاقـ ــد الوائمـ ــادرا  اللصـ ــن مبـ ــاء  مـ ــواء جـ سـ

 .امل اورا  املواضيعية أو غ اا من ايهود، وأن يلاعج كذلك أساسها املفاايمي أو
ــة؛ ‘ 1’مــس املتمثلــة فيمــا يلــيا  ينباــي النظــل يف املســائل املفاايميــة اي  )ل(  العاملي

ــة التنميـــة؛  ‘ 3’؛ (13)ال ـــمول ‘2’ ــائل ال ـــاملة لعـــدة  ‘ 4’ اـــان  اـ ــه التـــلابط واملسـ أوجـ
ملاعاة الوسـائل يف موابـل الاايـا  والتلكيـز علـج النتـائ  اجملديـة، علـج النحـو          ‘ 5’قااعا ؛ 

 .يميةالوارد يف موجز املوحظا  اإلحصائية  ت عنوان املسائل املفاا
ــب      )ج(  ــيحه حسـ ــلا  وتوضـ ــار املؤشـ ــاايمي إلطـ ــاس املفـ ــة األسـ ــي مناق ـ ينباـ
وتوفل توصـيا  مـؤمتل اإلحصـائيني األوروبـيني ب ـأن قيـاس التنميـة املسـتدامة، الـا           .االقتضاء

ومتثـل   .استعلضتها ووافوت عليها عملية حكومية دولية،  واة بدء مفيـدة للـدوائل اإلحصـائية   
ــة ملــؤ  ــة املســتدامة، املعوــود يف عــا   الوثيوــة ايتامي املســتوبل الــذي ”، املعنو ــة 2012متل التنمي

، والوثيوـة ايتاميـة للفليـق العامـل املفتـوت بـال العضـوية األسـاس املفـاايمي مـن           “ صـبو إليـه  
وي وتـلت كخاـوة أوىل    .منظور سياسي، الذي ينباي أن ي جس ده إطار املؤشلا  ويستجيب له

ايا  الفليـق العامـل املفتـوت بـال العضـوية و ليلـها فيمـا يتعلـق         وضع  لياة توارن ما بني غ
ــؤمتل       ــيا  مـ ــي( وتوصـ ــاعي والبيئـ ــادي واالجتمـ ــتدامة )االقتصـ ــة املسـ ــة للتنميـ ــاد الثوثـ باألبعـ

 .اإلحصائيني األوروبيني بالض  ديد أوجه التلابط والتدا ل والفجوا 
  الكــب  بــني قــدرا  الــنظم وينباــي أيضــا أن يلاعــي تصــميم إطــار املؤشــلا  التفــاو - 14

اإلحصــائية الوطنيــة،  صوصــا يف البلــدان الناميــة، والامــوت املتمثــل يف اإلبــوغ عــن جمموعــة  
ــة باألاــداف          ــن التصــنيف، موار  ــج كــث ا م ــد مســتو  أعل ــن املؤشــلا ، عن أوســع كــث ا م

 .لملفية اإلمنائية

__________ 

 ت فهم مسألة ال مول علج أ ا ت   أيضا إىل مسألا عد  التساوي وعد  التمييز. (13) 
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 .خمتلفة يف املاضـي واحلاضـل  وقد  وق ت معاي  ا تيار املؤشلا  الفلدية يف منتديا   - 15
وعلـج سـبيل املثـال،     .وينباي ايمع بني اذه املعـاي  واستعلاضـها وملاعااـا حسـب االقتضـاء     

اقت لت أن تكون املؤشـلا ا حمـددة، وقابلـة للويـاس، وثكـن  ويوهـا باليوـة فعالـة مـن حيـث           
صــد فتــلة مــا بعــد ويف ســيان ر .التكلفــة، وذا  صــلة بالرب ــام ، ومتاحــة يف التوقيــت املوئــم 

علج كل من الصعيد العاملي واإلقليمي والـوطين، دـدر اإلشـارة إىل أن املؤشـلا       2015 عا 
قد ال تنابـق كلـها بصـورة متسـاوية علـج مجيـع مسـتويا  اللصـد والـاذ الوـلار، وأ ـه ينباـي             

  يف وينباـي النظـل أيضـا يف امللاجـع الوائمـة الـا  هـل        .دوما النظل يف مد  موءمتها للالض
وينباي للموحظا  اإلحصائية الـا   وتد   .(14)اآلو ة األ  ة و توي معاي  ال تيار املؤشلا 

أا الفليق العامل املفتـوت بـال العضـوية أن ت  ـك ل  واـة بدايـة ملناق ـة املؤشـلا  يف جمـاال           
ال  الـا ج معـت   حمدَّدة، إذ إ ا متثل جـلدا للمعلومـا  املتعلوـة بالوابليـة للويـاس يف تلـك اجملـا       
 .(15)  اركة واسعة من أعضاء فليق أصدقاء اللئيس واملنظما  ذا  الصلة

وتستند آلية اللصد العاملي للتود  احملل   و األاداف اإلمنائية لملفية من  ـول فليـق    - 16
 ايرباء امل تلم بني الوكاال  املعـين  ؤشـلا  األاـداف اإلمنائيـة لملفيـة إىل  ظـا  للوكـاال        
املتخصصة )اللاعية( الا تـوفل جمـاميع عامليـة وإقليميـة وبيا ـا  قاليـة ب ـأن املؤشـلا  ضـمن          

وجيلي تصنيف البيا ا  إىل بيا ا  قالية، أو بيا ـا  قاليـة معدلـة،     .جماال   رباا املختلفة
ومـن املتوقـع أن جيـلي أيضـا اتبـا        .(16)أو بيا ا  توديلية أو منوذجية أو بيا ـا  رصـد عامليـة   

، مـع وجـود عـدد أكـرب     2015 ظا  الوكاال  اللاعية إىل حد كب  يف رصد فتلة ما بعد عا  
وينباـي للوكـاال  اللاعيـة     .من الوكاال  املتخصصة املسامهة بسـبب الناـان األوسـع للخاـة    

وينباــي  .املختلفــة  ــديث منــرب اإلبــوغ العــاملي بــالتزامن مــع إصــدار بيا ــا  حمدَّثــة وجديــدة   

__________ 

ــة مــ     (14)  ــة لملفي ــن رصــد األاــداف اإلمنائي ــدروس املســتفادة م ــين    ال ــق العمــل املع ــل فلي ن منظــور إحصــائي، تولي
بالدروس املستفادة من رصد األاداف اإلمنائية لملفية التـابع للفليـق امل ـتلم بـني الوكـاال  املعـين  ؤشـلا         

(؛ توليـــل فليــق عمـــل األمـــم املتحــدة ب ـــأن اإلحصـــاءا    2013األاــداف اإلمنائيـــة لملفيــة )آذار/مـــارس   
؛ توصـيا  مـؤمتل اإلحصـائيني األوروبـيني ب ـأن قيـاس التنميـة        2015بعـد عـا    واملؤشلا  ياـة التنميـة ملـا    

(؛ إطار املؤشلا  واللصد ألاداف التنمية املستدامة، إطون ثـورة مـن البيا ـا  مـن أجـل      2014املستدامة )
 أاداف التنمية املستدامة، توليل موـد  مـن جملـس قيـادة شـبكة حلـول التنميـة املسـتدامة )ورقـة عمـل منوحـة،           

 (.2014متو /يوليه  25
ــداف           (15)  ــة باألا ــاس املتعلو ــل احتياجــا  الوي ــد ال تعكــس اــذه املوحظــا  بالكام ــه ســابوا، ق مثلمــا أشــ  إلي

ــن            ــة ســابوة م ــا تســتند إىل ملحل ــال العضــوية، إذ إ  ــوت ب ــل املفت ــق العام ــا الفلي ــق عليه ــا واف ــا  ال والااي
 املناق ا .

يــل أعــده فليــق ايــرباء االست ــاري املســتول ايــاا بــاألمني العــا  واملعــين  ، تول A World that Countsا ظــل  (16) 
 .viبتسخ  ثورة البيا ا  ألغلاض التنمية املستدامة، احلاشية 
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ــف واتبــا   ــوف  البيا ــا  الفوقيــة واســتعلاض         تعلي معــاي  ايــودة، بــاأل   فيمــا يتعلــق بت
ومن املتوقع أن تصدر إدارة ال ؤون االقتصادية واالجتماعية توليـلا إحصـائيا سـنويا     .البيا ا 

، وذلك يف وقت موئـم ييـث   2015عن التود  احملل   و  ويق أاداف وغايا  ما بعد عا  
ــه املناق ــا  ال  ــة   تســتن  ب ــة الدولي ــة احلكومي ــا    .سياســية  ــول العملي وستضــالع أيضــا آلي

ــدور اــا  يف تيســ        ــة( ب ــة واملنظمــا  اإلقليمي ــة )مــن  ــول اللجــان اإلقليمي اإلبــوغ اإلقليمي
ــلة     ــاة األولويـــا  اإلقليميـــة وكفالـــة وجـــود صـ اإلبـــوغ علـــج الصـــعيد اإلقليمـــي، مـــع ملاعـ

 .الصعيدين الوطين والعاملي بني
أن يسـتند إىل أبعـد حـد     2015لللصـد العـاملي واإلقليمـي لفتـلة مـا بعـد عـا          وينباي - 17
إىل البيا ا  الوطنية الوابلة للموار ة واملوحدة وآليا  اإلبوغ الوطنية، علج  و ي وـل   (17)لكن

ويعزت  و يفة التنسـيق الـا تضـالع أـا املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة أو غ اـا مـن املؤسسـا            
وينباـي بـذل جهـود لسـد ثاـلة البيا ـا  عـن طليـق تعزيـز           .وا أـا واليـة تنسـيوية   الوطنية املنـ 

وجيـب علـج املنظمـا  الدوليـة دعـم اـذه        .الودرة اإلحصائية الوطنية و سـني آليـا  اإلبـوغ   
وسـيكون   .ايهود من أجل توحيد املؤشلا  وفوا للمبادئ التوجيهية الدولية وكفالة االمتثـال 

ون الوثيق بني الوكاال  املتخصصة املسؤولة عـن اللصـد العـاملي والـنظم     من الو   كفالة التعا
اإلحصائية الوطنية واللجان اإلقليمية واملنظما  اإلقليمية ذا  الصلة، وذلك بوجه  اا مـن  
أجل فهم وتسوية اال توفا  بني البيا ا  الوطنية والتوديلا  الصادرة علج الصـعيد الـدويل،   

 . احلــد األدو أو تفســ اا بوضــوت علــج  ــو يكفــل ال ــفافية الكاملــةوالـا ينباــي توليلــها إىل 
وينباــي، إضــافة إىل ذلــك، استك ــاف مصــادر البيا ــا  ايديــدة ومنــهجيا  وتكنولوجيــا    

 .اياا مجع البيا ا  ايديدة بالتعاون مع مودمي ومصادر البيا ا  من الواا 
ــة  وينباــي إلدارة ال ــؤون االقتصــادية واالجتماعيــ  - 18 ة يف األمــم املتحــدة، بصــفتها األما 

ــا ت ســتخد  يف         ــة، ال ــا  الدولي ــربا جيمــع سوســل البيا  ــاملي، أن ت ن ــئ من ــة باللصــد الع املعني
؛ وإعـداد موتـلت إل  ـاء منـرب     (18)حسال اجملاميع اإلقليمية ودون اإلقليمية، والبيا ـا  الوطنيـة  

ومنـرب لتحليـل وتصـور البيا ـا  املتصـلة       ملستخدمي البيا ا  املتصلة بأاداف التنمية املسـتدامة 
بأاداف التنمية املستدامة؛ واستك ـاف إمكا يـا  إ  ـاء مسـتود  سـحايف عـاملي لتحصـاء؛        
واستك اف استخدا  أدوا  التحليـل، بالتعـاون مـع شـلكاء آ ـلين، يمـع و ليـل البيا ـا          

__________ 

تصدر البيا ا  ب أن بعض املؤشلا ، مثل ا بعاثا  ثاا أكسـيد الكلبـون، علـج الصـعيد العـاملي فوـط، وإن        (17) 
 .كا ت تستند إىل البيا ا  الوطنية

يستند اإلبوغ علج الصعيد العاملي إىل اجملاميع اإلقليمية ودون اإلقليمية. وسي ستكمل اللصد العـاملي  ـا دليـه     (18) 
اللجان اإلقليمية لممـم املتحـدة مـن رصـد إقليمـي بالتعـاون مـع الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة وشـلكاء إقليمـيني             

 نرب العاملي.آ لين. وي حب ذ أن تنضم اللجان اإلقليمية إىل امل
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توــد  احملــل  ب ــأن أاــداف املتصــلة بأاــداف التنميــة املســتدامة؛ وإعــداد أداة مفتوحــة ملتابعــة ال 
 .التنمية املستدامة، بالتفاعل أيضا مع منتجي ومودمي البيا ا  غ  الل ية

وينباي أيضـا أن يلاعـج يف تصـميم إطـار املؤشـلا  واللصـد وآليـا  اإلبـوغ خمتلـف           - 19
علـج كـل مـن الصـعيد      2015آليا  املسـاءلة الـا يـتعني إ  ـاااا ياـة التنميـة ملـا بعـد عـا           

 .ين واإلقليمي والعامليالوط
 

التوييم األويل لوحتياجا  من البيا ا  والثالا  فيهـا، وقائمـة جـلد للموـاييس      - باء 
 األوسع  ااقا

بنــاء علــج االقتــلات املوــد  مــن الفليــق العامــل املفتــوت بــال العضــوية، مــن املتوقــع أن  - 20
داف اإلمنائيـة لملفيـة. واـي    يكون انام عدد من األاداف والاايا  أكرب كث ا موار ـة باألاـ  

ت ــمل األبعــاد الثوثــة للتنميــة املســتدامة، واــي البعــد االقتصــادي واالجتمــاعي والبيئــي، مــع     
متكــني املــلأة وعــد  املســاواة. ملاعــاة املســائل ال ــاملة مــن قبيــل احلوكمــة وحوــون اإل ســان و 

العديد من الاايـا    يتضمن العديد من األاداف املوتلحة عددا من األاداف الفلعية، مع كما
املضـمنة فيهــا، لــا يتالــب عـددا كــب ا مــن املؤشــلا  ألغـلاض اللصــد. وعــووة علــج ذلــك،    

يتوافل حاليا تصنيف املؤشلا  اإلحصائية املالـول حسـب السـن و ـو  ايـنس وايالافيـا        ال
لغم والد ل واإلعاقة، يف مجلة أمور، بالنسبة للعديد مـن اجملـاال  اإلحصـائية، وذلـك علـج الـ      

جمموعــة.  تتــو ج عــد  التخلــي عــن أي شــخ  أو 2015 مـن أن  اــة التنميــة ملــا بعــد عــا  
وب كل عا ،  لـ  فليـق أصـدقاء الـلئيس يف توليـله السـابق املوـد  إىل اللجنـة إىل أن رصـد          

، كمــا يتجلــج حاليــا يف األاــداف والاايــا  الــا اقتلحهــا   2015  اــة التنميــة ملــا بعــد عــا  
ــو  ــل املفت ــق العام ــنظم       الفلي ــل ال ــج أكث ــال العضــوية، ســوف ياــلت  ــديا كــب ا حــ  عل ت ب

اإلحصــائية تاــورا. وتواجــه الــنظم اإلحصــائية يف العديــد مــن البلــدان الناميــة صــعوبا  كــب ة  
 لتمتثل للمتالبا  ايديدة املتوقعة.  

، بـدأ فليـق أصـدقاء الـلئيس دراسـة استوصـائية عـن        2014ويف ت لين األول/أكتوبل  - 21
لبيا ا  بالنسبة لبعض املؤشلا  الا ثكـن اسـتخدامها للصـد التوـد  احملـل   ـو  ويـق        توافل ا

، ا غايـ  107يـا  موضـوعية، يبلـغ عـدداا     أاداف التنمية املستدامة وما يتصل بذلك من غا
 متـــو / 19اقتلحهـــا الفليـــق العامـــل املفتـــوت العضـــوية املعـــين بأاـــداف التنميـــة املســـتدامة يف 

ــ(19)2014 يوليـــه ــة  دف الدراســـة االستوصـــائية إىل إبـــوغ املك. واـ اتـــب اإلحصـــائية الوطنيـ
__________ 

والاايا  املتعلوـة بوسـائل التنفيـذ أل ـه  ال يتسـن ج رصـداا علـج         17استبعد من الدراسة االستوصائية اهلدف  (19) 
 الصعيد الوطين بنفس الدرجة، وكان من أن شأ ا أن تزيد طول االستبيان الاويل بالفعل.
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اللصــــد املتوقعــــة ايديـــدة احملتملــــة، والبــــدء يف تويـــيم الثاــــلا  يف البيا ــــا ،    باحتياجـــا  
ــول     ــاء الوــدرا . ويل ــاا/ وفمرب، رد مــا  21واالحتياجــا  مــن أجــل بن جمموعــه  ت ــلين الث

ــة االستوصــائية يف الوقــ    67 ــج الدراس ــدا عل ــل،    بل ــذا التولي ــا يف ا ت املناســب إلدراج ردودا
( مــن االقتصــادا  املنخفضــة الــد ل واملتوســاة الــد ل يف   83 )مــن أصــل  15 ذلــك يف  ــا

( مـن االقتصـادا  املتوسـاة الـد ل يف ال ـلحية العليـا،       55)مـن أصـل    22 و ال لحية الـد يا، 
ء تويـيم أويل للنتـائ    ( من االقتصادا  امللتفعة الـد ل. ويتـبني مـن إجـلا    75)من أصل  30 و

)املسـاواة بـني    5 )الصحة واللفااية(، و 3أ ه، بالنسبة يميع الاايا  الواردة ضمن األاداف 
يف املائـة   60يوـل عـن    )سبل احلصـول علـج الااقـة(، أبلـغ مـا ال      7 اينسني ومتكني امللأة(، و

اس الاايـة. وأيضـا،   من البلدان أ ا دمع بيا ـا  حاليـا عـن مؤشـل واحـد علـج األقـل ثكنـه قيـ         
)ايـو  واألمـن الاـذائي و سـني      2 )الفوـل(، و  1بالنسبة ملعظـم الاايـا  يف إطـار األاـداف     

ــة املســتدامة(، و   ــة والزراع ــيم(، و 4 التاذي ــاه والصــلف الصــحي(، و   6 )التعل ــو  8 )املي )النم
بتكــار(، أبلــغ )البنيــة التحتيــة والتصــنيع واال 9 االقتصــادي والعمالــة وتــوف  العمــل الوئــق(، و 

ــديها     60يوــل عــن  ال مــا ــة مــن البلــدان الــا رد  علــج الدراســة االستوصــائية بأ ــا ل يف املائ
البيا ا  األساسية ملؤشل واحد علج األقـل ثكـن أن يسـتخد  يف قيـاس الاايـة )ا ـت    واـة        

 ـا  عـن   يف املائة امللجعية أل ا تبني أن أغلبيـة واضـحة مـن البلـدان أشـار  إىل توـدمي بيا       60
مؤشل واحد علج األقل ثكن استخدامها لويـاس الاايـا  املعنيـة(. ومـع ذلـك، أبلـغ عـدد أقـل         
من البلدان عن توافل البيا ا  بالنسبة للمؤشـلا  املتصـلة بالاايـا  احملـددة يف إطـار األاـداف       

وينباي التأكيد علج أن اـذه النتـائ  تـدل فوـط علـج وجـود البيا ـا  دون  ديـد          (20)األ ل 
ــج      ت ــووة عل ــا  وتصــنيفها. وع ــ ة مجــع البيا  ــت ووت ــة االستوصــائية    وقي ــإن الدراس ــك، ف ذل
تتمكن من تودمي معلوما  عن مصـادر البيا ـا  املسـتخدمة لكـل مـن املؤشـلا  املدرجـة.         أ

وأيضا، قد تكون انام م اكل تتعلـق باالمتثـال للمعـاي  الدوليـة و/أو مسـائل أ ـل  متصـلة        
سيما يف سـيان األاـداف اإلمنائيـة     استنادا إىل دلبة اللصد السابوة، ال بنوعية البيا ا ، وذلك

لملفية. وي ود    ليل كامـل لنتـائ  الدراسـة االستوصـائية، يتضـمن الـلدود الـواردة حـ   ايـة          
 كا ون الثاا/ينايل، إىل اللجنة كوثيوة معلوما  أساسية.

ــد  فل    - 22 ــة، ق ــني للجن ــدورة ايامســة واألربع ــا    ويف ال ــوجزا جزئي ــلئيس م ــق أصــدقاء ال ي
ت ــــلين  14للموــــاييس األوســــع  ااقــــا للتوــــد  احملــــل  كوثيوــــة معلومــــا  أساســــية. ويف  

__________ 

، مدرجـة يف إ تـاج بيا ـا     16ال يف إطار اهلدف كث ا ما ال تكون مؤشلا  اجملاال  ايديدة، مثلما او احل (20) 
النظم اإلحصائية العادية، غ  أن ذلك ال يعين أن قيـاس مؤشـلا  الاايـا  يف إطـار اـذا اهلـدف أصـعب مـن         
قياسها موار ة بالاايا  الواردة ضمن األاداف األ ل . )ا ظـل مـوجز املوحظـا  اإلحصـائية الـذي يتنـاول       

 .(تلف اجملاال مسألة قابلية الوياس يف خم
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ــوبل  ــدان،      2014األول/أكت ــع البل ــلئيس دراســة استوصــائية إىل مجي ــق أصــدقاء ال ، أرســل فلي
يالب إليها تودمي معلومـا  عـن أاـم مبادرااـا مـن أجـل وضـع موـاييس للتوـد  أوسـع  ااقـا            
تكمل النات  احمللي اإلمجايل من أجـل اسـتكمال املـوجز والسـمات بـإجلاء  ليـل عـرب البلـدان.         
وسوف تعلض  تـائ  اـذه الدراسـة االستوصـائية ومـوجز حمـد  يف وثيوـة معلومـا  أساسـية          

 ت ود   إىل اللجنة.  
 سد الثالا  يف البيا ا  وبناء الودرا  اإلحصائية - جيم 

 جماال  حمددةالتاورا  املنهجية يف   
تتسم الوياسا  اإلحصائية يف أكثل اجملاال  الا ت ملها األاداف والاايـا  املوتلحـة    - 23

. ويف الوقــت  فســه، أ ت حــدد مفــاايم وتعــاريف إحصــائية      (21)بأ ــا متاــورة ب ــكل جيــد   
وأساليب قياس ومصادر بيا ا  متفق عليها علـج الصـعيد العـاملي مـن أجـل املؤشـلا   ديـدا        

بعد يف بعض اجملاال  وسوف توتضي املزيد من التاويل. ومن بـني اـذه اجملـاال ، جمـال     جيدا 
مـن أاـداف الفليـق العامـل املفتـوت       16، الـذي يتعلـق باهلـدف    (22)احلوكمة والسـو  واألمـن  

ي هم ــع فيهــا أحــد مــن أجــل التنميــة  بـال العضــوية )الت ــجيع علــج إقامــة جمتمعــا  مســاملة ال 
كا يــة وصــول ايميــع إىل العدالــة، وبنــاء مؤسســا  فعالــة و اضــعة        املســتدامة، وإتاحــة إم 

للمساءلة وشاملة للجميع علج مجيع املستويا ( والذي ي علض من أجله علج اللجنـة االقتـلات   
عـد  املسـاواة علـج     (. وسيتالب أيضـا قيـاس  E/CN.3/2015/17الداعي إىل إ  اء فليق للمدن )

، احلـد مـن ا عـدا  املسـاواة دا ـل البلـدان وفيمـا بينـها(،  يـادة تاـويل           10 و كاف )اهلـدف  
. ويوضح اذان املثاالن املسائل الا ثكن أن تن ـأ أثنـاء وضـع    (23)املفاايم والتداب  اإلحصائية

عني تناوهلـا مـن   والـا يـت   2015 جمموعة من املؤشلا  من أجل رصد  اة التنمية ملا بعد عا 
 دال(. - ول آليا  مناسبة )ا ظل البال الفلعي ثالثا 

 

__________ 

ت   اذه ايملـة فوـط إىل وجـود مفـاايم وأسـاليب قيـاس إحصـائية، وال ت ـ  بـأي حـال مـن األحـوال إىل              (21) 
قدرة البلدان علج تنفيذاا، لا يتالب بذل جهود كب ة وتودمي الدعم ال سيما يف البلـدان الناميـة. )لوطـو     

اال ، ا ظل موجز املوحظا  اإلحصائية الـذي قدـد    ـول    علج حملة عامة عن مسائل الوياسا  يف فلاد  اجمل
 .(مداوال  الفليق العامل املفتوت بال العضوية

ا منع   ول الزناعا  وبنـاء السـو  بعـد ا تـهاء     29ا ظل موجز املوحظا  اإلحصائية، املوحظة اإلحصائية  (22) 
 الزنا ، وتعزيز السو  الدائم وسيادة الوا ون واحلوكمة.

 ا تعزيز املساواة،  ا يف ذلك العدالة االجتماعية.27امللجع  فسه، املوحظة اإلحصائية  (23) 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/17


 E/CN.3/2015/2 

 

16/31 14-67108 

 

توصيا  فليق ايرباء االست اري املستول املعين بتسخ  ثورة البيا ا  ألغلاض التنميـة    
 املستدامة الذي أ  أه األمني العا 

ثـورة البيا ـا    حيدد التوليل النهائي لفليق ايرباء االست ـاري املسـتول املعـين بتسـخ       - 24
ت ــلين الثــاا/ وفمرب  6ألغــلاض التنميــة املســتدامة الــذي أ  ــأه األمــني العــا ، الــذي قدــد  يف  

ــيا    2014 ــاال ، اـ ــة جمـ ــيا  يف أربعـ ــن التوصـ ــاملة مـ ــة شـ ــاي ؛   ، جمموعـ ــادئ واملعـ )أ( املبـ
 .(24)التكنولوجيــا واالبتكــار والتحليــل؛ )ج( الوــدرا  واملــوارد؛ )د( الويــادة واحلوكمــة   )ل(

ــدعو بوجــه  ــاا إىل          ــه ي ــا  يف الصــدارة، فإ  ــد وضــع مســألة البيا  ــل ق ويف حــني أن التولي
ــاء الوــدرا  اإلحصــائية لــتمكني كافــة البلــدان مــن امل ــاركة يف فوائــد ثــورة      االســتثمار يف بن

 .2015 البيا ا ، وتودمي البيا ا  املالوبة للصد أاداف وغايا   اة التنمية ملا بعد عا 
ليل فليق ايـرباء االست ـاري املسـتول أمهيـة  اصـة بالنسـبة لتحصـائيني        ويكتسب تو - 25

تضـــمن بعـــض التوصـــيا  اللئيســـية الـــل يني علـــج الصـــعيد الـــوطين واإلقليمـــي والـــدويل. وت
ــل البـــال     الـــا ــا )ا ظـ ــتعني تناوهلـ ــا والـــا يـ ــل فيهـ ــائيون الل يـــون علـــج النظـ  ي  ـــجَّع اإلحصـ

 يليا   دال( ما -الفلعي ثالثا 
ــاي  امل )أ(  ــادئ واملعـ ــق    -بـ ــتول إىل  ويـ ــاري املسـ ــرباء االست ـ ــق ايـ ــدعو فليـ يـ

ذلــك  يف ، للســمات يميــع أصــحال املصــلحة،  ــا “عــاملي يف اآلراء ب ــأن البيا ــا   توافــق”
ايارجون علج  اان اإلحصاءا  الل ية، باالتفان علج املبادئ األساسية الـا تااـي مسـائل    

ــا   ــا  واال فت ــة البيا  ــل  وعي ــوارد    مــن قبي ــة االســتخدا  وايصوصــية واحلوكمــة وامل ت وإمكا ي
والودرا  وما إىل ذلك، وبالتعجيل بوضع واعتماد معـاي  إحصـائية قا و يـة وتونيـة وجالافيـة      
مكا يــة ذا  صــلة. ويف اــذا الصــدد، ي ــ  التوليــل إىل أمهيــة االســتفادة مــن ايهــود الوائمــة،  

لتحصاءا  الل ية والعمل الذي توـو  بـه أطـلاف    ذلك مبادئ األمم املتحدة األساسية  يف  ا
 ثالثة مستولة.  

يوصي فليـق ايـرباء االست ـاري املسـتول      -التكنولوجيا واالبتكار والتحليل  )ل( 
للتنميـة املســتدامة، مـن أجـل االسـتفادة مــن      “شـبكة تضـم شــبكا  ابتكـار البيا ـا     ”بإ  ـاء  

ملستدامة، ووضع  ظـم لتواسـم البيا ـا  علـج     مصادر البيا ا  املستجدة للصد أاداف التنمية ا
الصعيد العاملي، وسد الثالا  يف البحو ، وذلك مثو من أجل تاويل أدوا   ليـل البيا ـا    

 املتاحة عو ية إلثلاء عملية صنع الولار.  

__________ 

 ./http://www.undatarevolution.orgتوليل فليق ايرباء االست اري املستول متات علج اللابطا  (24) 
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يوصي فليق ايـرباء االست ـاري املسـتول بوضـع موتـلت       -الودرا  واملوارد  )ج( 
وآليا  متويل مبتكلة لـدعم تسـخ  ثـورة البيا ـا  ألغـلاض التنميـة       ب أن تدفق متويلي جديد 

الــذي ســـيعود يف   املســتدامة، لالحهــا للمناق ــة يف املــؤمتل الـــدويل الثالــث لتمويــل التنميــة،       
ــس ــه   أديـ ــا يف متو /يوليـ ــيم      2015أبابـ ــج تويـ ــا علـ ــلات قائمـ ــذا االقتـ ــون اـ ــي أن يكـ . وينباـ

صــد التوــد  احملــل  صــول أاــداف التنميــة      لوســتثمارا  الو مــة إل  ــاء  ظــا  حــديث لل    
املستدامة، وي مل ذلك توـدمي موتلحـا  ب ـأن كيفيـة إدارة اسـتخدا  األمـوال بفعاليـة مت ـيا         
مع األولويا  الوطنية، وباليوة تعز  االبتكار والتعاون و فزمها. وعـووة علـج ذلـك، ينباـي     

الوـــدرا  الوطنيـــة، أن ي ـــجع لصـــي  األمـــوال علـــج م ـــاركة الواـــا  ايـــاا، وتعزيـــز 
 والنهوض باإلملا  بالبيا ا  علج الصعيد العاملي.  

يوصـي فليـق ايـرباء االست ـاري املسـتول أيضـا بإ  ـاء         -احلوكمة والويـادة   )د( 
، األمل الذي يكفل، مـن بـني أمـور أ ـل ،     “شلاكة عاملية من أجل بيا ا  التنمية املستدامة”

لبيا ــا  ودهيزاــا واســتخدامها مــن مجيــع قااعــا  قنــوا  تفاعليــة بــني الوــائمني علــج مجــع ا
اجملتمع، وتعزيز التنسيق وتبادل البيا ا . ويف اذا السـيان، ر ـا تضـالع أوسـاا اإلحصـاءا       
الل يــة بــدور اــا  يف قيــادة املبــادرا  احملــددة الــا أوصــج أــا فليــق ايــرباء، مــن قبيــل إ  ــاء   

منتـد  عـاملي ملسـتعملي بيا ـا  أاـداف      ”و  “منتد  عاملي ب أن بيا ـا  التنميـة املسـتدامة   ”
 .“التنمية املستدامة

 
 تعزيز و ديث النظم والعمليا  اإلحصائية  

يتصدر  ديث النظم والعمليا  اإلحصائية املبـادرا  احلاليـة يف األوسـاا اإلحصـائية      - 26
 بتحـديث إ تـاج   الدولية. وأ  ـأ مـؤمتل  اإلحصائيــني األوروبيــني الفليـقف اللفيـع املسـتو  املعـين        

مللاقبـة وتنسـيق    2010 اإلحصاءا  و دمااا املنبثـق عـن اللجنـة االقتصـادية ألوروبـا يف عـا       
. ويلمي الفليق اللفيع املسـتو  إىل ت ـجيع   (25)يتعلق بتحديث اإلحصاءا  العمل الدويل فيما

كفـاءة    ديث اإل تاج اإلحصـائي وايـدما  اإلحصـائية اسـتنادا إىل املعـاي  مـن أجـل  سـني        
عملية إ تاج اإلحصاءا  والوـدرة علـج إ تـاج النـوات  الـا تلـا احتياجـا  املسـتخدمني علـج          

__________ 

ــلابطا     (25)  ــج الـــــ ــتو  علـــــ ــع املســـــ ــق اللفيـــــ ــا  الفليـــــ ــلد ا تصاصـــــ  /http://www1.unece.org/statتـــــ

platform/display/hlgbas/HLG+Terms+of+Reference  ــارا مــن ــايل  1. واعتب ، تتــألف 2013كــا ون الثاا/ين
عضوية الفليق من راساء املنظما  اإلحصائية الوطنية وكبـار اإلحصـائيني يف املنظمـا  الدوليـة علـج النحـو       

اولندا، والواليـا  املتحـدة األمليكيـة،    التايلا أستلاليا، وإيااليا، ومجهورية كوريا، وسلوفينيا، واملكسيك، و
واملكتـــب اإلحصـــائي للجماعـــا  األوروبيـــة، ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة يف امليـــدان االقتصـــادي، واللجنـــة  

 االقتصادية ألوروبا.
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 و أفضل. ومن بني األ  اة اللئيسـية الـا يضـالع أـا الفليـق اللفيـع املسـتو  وضـع ايكـل          
، واو يعكف حاليـا علـج تعزيـز عمليـة تنفيـذ ايـدما  املمتثلـة        (26)موحد إل تاج اإلحصاءا 

. كمــا أن الفليــق اللفيــع (27)املوحــد بالنســبة يميــع أجــزاء عمليــة اإل تــاج اإلحصــائي  للــهيكل
املستو  قد شل  يف تنفيـذ م ـلو  ب ـأن اسـتخدا  مصـادر البيا ـا  الضـخمة لتحصـاءا          
الل يــة، أــدف تــوف  التوجيــه للمنظمــا  اإلحصــائية ب ــأن املســائل االســتلاتيجية واملنهجيــة   

 لبيا ا  الضخمة علج اإلحصاءا  الل ية.اللئيسية الا تالحها ا
، املوـد   “البيا ا  الضخمة و ديث النظم اإلحصـائية ”وحدد توليل األمني العا  عن  - 27

، اإلجــلاءا  الو مــة للســمات للــنظم (28)إىل اللجنــة اإلحصــائية يف دوراــا ايامســة واألربعــني
ــا   ــوء ا     ــا يالحه ــة بالتصــدي للتحــديا  ال ــا  الضــخمة. وأوصــج   اإلحصــائية الوطني لبيا 

التوليـل، مـن بــني أمـور أ ــل ،  ـا يلــيا )أ( إجـلاء يــو  أكثـل منهجيــة للسـمات باســتخدا         
مصادر البيا ا  الضخمة لتحصاءا  الل ية؛ )ل( استثمار املوارد لتعزيـز اهلياكـل األساسـية    
لتكنولوجيــا املعلومــا  وقــدرااا مــن أجــل دهيــز البيا ــا  الضــخمة؛ )ج( الــاذ أ  ــاة بنــاء    
الوـــدرا  وتـــدريب املـــوارد الب ـــلية للحصـــول علـــج مـــو فني يتمتعـــون باملهـــارا  املناســـبة 

؛ )د( إ  ـاء إطـار قـا وا للوصـول إىل البيا ـا  الضـخمة       (29)وتاويلام )مثل علماء البيا ا (
ذلـك   يف الوكـاال  احلكوميـة ومـن الواـا  ايـاا علـج حـد سـواء،  ـا          واستخدامها، دا ل

إطــار للخصوصــية حيــدد الوواعــد األساســية لكيفيــة ايمــع بــني جمموعــا  البيا ــا  الضــخمة    
 ومحايتها وتوا ها وعلضها و ليلها واإلبواء عليها.

ــق عامــل عــاملي معــين ب     - 28 ــة، أ  ــئ فلي ــه اللجن ــذي الذت ــا  ويف أعوــال الوــلار ال البيا 
ليضع قائمة جلد لم  اة اياريـة واألمثلـة    2014الضخمة لتحصاءا  الل ية يف أيار/مايو 

علج استخدا  البيا ا  الضخمة، ويعاجل ال واغل املتعلوة باملنهجيـة واملـوارد الب ـلية والنوعيـة     
 والسلية، ويضع مبادئ توجيهية لتصـنيف خمتلـف أ ـوا  مصـادر البيا ـا  الضـخمة. وأجـل        
شــعبة اإلحصــاءا  بــاألمم املتحــدة واللجنــة االقتصــادية ألوروبــا دراســة استوصــائية م ــتلكة   
ب أن م اريع البيا ا  الضخمة يف اإلحصاءا  الل ية، إلثلاء املناق ة و يـادة تاـويل بل ـام     

__________ 

ــخة       (26)  ــد إل تــــــــاج اإلحصــــــــاءا ، النســــــ ــل املوحــــــ ــلد  ديــــــــد اهليكــــــ ــج الــــــــلابطا 1.0يــــــ  ، علــــــ
http://www1.unece.org/stat/platform/display/CSPA/. 

ــن التفاصــــــــــــيل، ا ظــــــــــــلا      (27)   /http://www1.unece.org لوطــــــــــــو  علــــــــــــج مزيــــــــــــد مــــــــــ

stat/platform/display/CSPA/Implementing+CSPA+Project+2014. 

 (28) http://unstats.un.org/unsd/statcom/doc14/2014-11-BigData-A.pdf. 

ل ايـــربا  يف التخصصـــا  يف جمـــاال  اللياضـــيا  حيوـــق علمـــاء البيا ـــا  يف امل ـــاكل املعوـــدة مـــن  ـــو (29) 
 واإلحصاء وعلم احلاسول.
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. ودعــا املــؤمتل الــدويل ب ــأن البيا ــا  الضــخمة لتحصــاءا   (30)عمــل الفليــق العامــل العــاملي
النظمف اإلحصائية الوطنية إىل التعاون بدال من التنـافس   2014يف ت لين األول/أكتوبل الل ية 

مــع الواــا  ايــاا مــن أجــل النــهوض بإمكا يــا  البيا ــا  الضــخمة لتحصــاءا  الل يــة،    
والت ديد ب ـكل  ـاا علـج بنـاء ثوـة ايمهـور كعامـل رئيسـي مـن عوامـل النجـات يف اـذا             

أمهيـة صـيا ة كفـاءة العمليـا  اياريـة و سـينها مـع امل ـاركة          املسعج. كما شدد املؤمتل علـج 
 يف ايهود االبتكارية اللامية إىل استخدا  البيا ا  الضخمة يف اإلحصاءا  الل ية.

 
 البيئة املؤاتية، والتلتيبا  املؤسسية، واملوارد املالية والب لية، وتنمية الودرا   

حصـائية الوطنيـة وتعزيـز و ـديث الـنظم اإلحصـائية       ينباي أن تعاجل  يادة الودرا  اإل - 29
 جمموعة من الويود، وال سيما يف البلدان الناميةا   2015للصد فتلة ما بعد عا  

التلتيبا  املؤسسية الفعالة والتنسيق الدا ليا ينباي أن يستند رصـد جمموعـة    )أ( 
 التحديـد املوئـم للحوـون    األاداف والاايا  بأكملها إىل الكفاءة وال لعية واالستدامة، وإىل

؛ وينباـي أن ت نـاا باملكاتـب    (31)واملسؤوليا  والتنسـيق الفعـال بـني الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة      
اإلحصائية الوطنية والية واضحة لويادة التنسـيق فيمـا بـني الوكـاال  املعنيـة، وأن تعمـل  ثابـة        

مَّل تلتيبـا  العمـل الل يـة بـني     ملاكز للبيا ا  املتعلوة باللصد وضمان ايودة. وينباي أن ت ك
 ؛الوكاال  باتفاقا  غ  ر ية بني الوكاال  واملؤسسا  املعنية، إذا لز  األمل

ــا وكيفــا،      )ل(  اســتدامة املــوارد املاليــة والب ــليةا ينباــي تــوف  مــوارد كافيــة، كم 
لوطنيــة، للمكاتـب اإلحصــائية الوطنيــة وغ اــا مــن الوكــاال  املســؤولة يف الــنظم اإلحصــائية ا 

ي مل تزويـداا  ـوارد ماليـة ثابتـة مسـتملة ومـوارد مـن املـو فني ومـوارد حاسـوبية، حـ               ا
يتسىن هلا أن متضي قدما يف تنفيذ مهمتـها. وبـالنظل إىل اتسـا   اـان اياـة، وإىل احلاجـة إىل       

ــن ال        ــات م ــا اــو مت ــلا  الكــب ة يف م ــلة، وإىل الثا ــا  املصــنَّفة املفصَّ ــن البيا  ــد م ــا  املزي بيا 
الوالية، علج  و ما تبني من رصد األاداف اإلمنائية لملفيـة، ينباـي  يـادة املـوارد املخصصـة      
لتحصـاءا   يـادة كـب ة جــدا مـن أجـل إتاحــة اللصـد الـوطين الواســع الناـان ياـة التنميــة          

__________ 

يلد موجز لنتائ  الدراسة االستوصائية امل تلكة، الا أجلاا شـعبة اإلحصـاءا  واللجنـة االقتصـادية ألوروبـا       (30) 
ا  الضـخمة  ب أن استلاتيجيا  البيا ا  الضخمة وقائمـة جـلد بامل ـاريع، يف توليـل األمـني العـا  عـن البيا ـ        

 .لتحصاءا  الل ية املود  إىل اللجنة اإلحصائية يف دوراا ايامسة واألربعني

يعون إ تاج البيا ا  واإلحصاءا ، ال سيما يف البلـدان الناميـة، وجـود  وـ  يف التنسـيق الـدا لي بـني شـ           (31) 
ــة والــو ارا  التنفيذيــة و    ســائل موــدمي ايــدما  مــن  ايهــا  الفاعلــة مــن قبيــل املكاتــب اإلحصــائية الوطني

ــاج       ــلبط بــني إ  ــاء  ظــا  إداري وبــني إ ت ــل أحــد التحــديا  الكــرب  يف ال الواــاعني العــا  وايــاا. ويتمث
 اإلحصاءا .
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. وسـيلز  تـوف  مـوارد ماليـة، دا ليـة و ارجيـة علـج السـواء. وسـتتالب          2015بعد عـا    ملا
ة املـوارد الب ـلية تـدريبا مسـتملا، ولكنـها ستوتضـي أيضـا اسـتبواء األفـلاد بعـد تدريبـهم،            تنمي

واذه قضية رئيسية بالنسبة للعديد من املكاتب اإلحصائية، تعين باألساس البلـدان الناميـة دون   
 ؛أن توتصل عليها

بناء الودرا  والتعـاون الـتوينا ليسـت مجيـع األاـداف والاايـا  علـج الوـدر          )ج( 
 فسه من األمهية بالنسبة يميع البلدان. فاألولويا  لتلف، كما لتلـف الظـلوف والوـدرا     
الوائمة. وبناء علج ذلك، سـيتعني علـج البلـدان أن تضـع اسـتلاتيجيا   اصـة أـا وأن  ـد          
استلاتيجيااا الوطنية لتاويل اإلحصاءا  أو  ااها اإلحصائية الوطنية اللئيسـية للويـا   همـة    

. وينباـي أن ت ـواء  جهـود بنـاء الوـدرا ، الدوليـة واإلقليميـة        2015لفتلة ما بعد عـا    اللصد
واحملليــة، وجهــود التعــاون الــتوين مــع االســتلاتيجيا  الوطنيــة ومــا ي حــدد فيهــا مــن أولويــا .   

 .(32)وينباي أن تستند ايهود الدولية إىل الالب وأن تكون منسوة
 

ء الوـدرا  ألغـلاض اللصـد ومجـع البيا ـا  لفتـلة       عناصل ومبادئ وضع استلاتيجية بنـا   
   2015بعد عا   ما
سيتالب تنفيذ اإلطار الوطين لللصد ومجع البيا ـا  املتعلوـة بأاـداف وغايـا   اـة       -30

 يـــادة كـــب ة يف الوـــدرا  اإلحصـــائية ت مـــوَّل  ـــوارد دا ليـــة   2015التنميـــة ملـــا بعـــد عـــا  
دفــة إىل إرســاء لارســا  جيــدة يف جمــال التعــاون  و ارجيــة. و وق ــت املبــادئ التوجيهيــة اهلا

)ا ظـــل  1999الـــتوين املتعلـــق باإلحصـــاءا  يف الـــدورة الـــثوثني للجنـــة اإلحصـــائية يف عـــا    
(E/CN.3/1999/19)(33)     وينباي إعادة تأكيد تلك املبـادئ واستعلاضـها يف ضـوء  اـة التنميـة . 

__________ 

علج سبيل املثال، ينباي ت جيع ودعم االاتما  الناشئ لد  البلدان وايهـا  املا ـة بتعزيـز سـجل األحـوال       (32) 
اإلضـافة إىل مسـألة التنسـيق الـدا لي، تواجـه البلـدان طلبـا  خمتلفـة، تكـون          املد ية واإلحصاءا  احليوية. وب

أحيا ا غ  م حَكمة التنسيق، من املنظما  الدولية الـا دمـع بيا ـا  األسـل املعي ـية ألغـلاض إجـلاء اللصـد         
الدويل، واو ما قد يسفل عن عبء يثول كاال النظـا  الـوطين ويعاـي حـوافز  اطئـة مـن شـأ ا أن تضـعف         

 ذلك النظا .

وإىل  اـة عمـل بوسـان     2004يف اذا السيان، ينباي اإلشارة أيضا إىل  اة عمل ملاكع لتحصـاء لعـا     (33) 
ــة )ا ظــلا    2011لتحصــاءا  لعــا   ــهائي لوثيوــة بوســان ايتامي ــن  الن -www.paris21.org/busan-actionوال

plan  نميـة اتففـق عليهـا يف اجتمـا  املائـدة      ( و اة عمل ملاكع لتحصاء  اة عاملية لتحسـني إحصـاءا  الت
. واعت مـد   2004املستديلة الدويل الثاا املعـين بـاإلدارة مـن أجـل  تـائ  التنميـة املعوـود يف املاـلل يف عـا           

تسـخ  اإلحصـاءا  مـن أجـل  ويـق ال ـفافية واملسـاءلة والنتـائ ا         ” اة عمل منوحة لتحصاءا  معنو ـة  
ك يف املنتــد  اللفيــع املســتو  اللابــع املعــين بفعاليــة املعو ــة املعوــود  ، وذلــ“ اــة عمــل بوســان لتحصــاءا 

. وتســند  اــة العمــل املنوحــة اــذه إىل التوــد  احملــل  علــج مــد  2011بوســان يف ت ــلين الثــاا/ وفمرب  يف
 العود املاضي يف إطار  اة عمل ملاكع لتحصاء، لكنها تتضمن توجيها  للعود املوبل.

http://undocs.org/ar/E/CN.3/1999/19
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، واو ما سيتالب إ تـاج بيا ـا  يف مجيـع اجملـاال  اإلحصـائية، ويف ضـوء       2015ملا بعد عا  
ــة ملاكــز       ــها التنســيوية والعمــل  ثاب ــا  بو يفت ــة يف الوي ــة دعــم املكاتــب اإلحصــائية الوطني أمهي

، مع ملاعـاة التبـاين بـني البلـدان مـن حيـث       2015للبيا ا  املتعلوة  ؤشلا  فتلة ما بعد عا  
 وف والودرا  واألولويا .الظل
 

  لياة الاليق والتوصيا  - دال 
ت وتــلت  لياــة الاليــق التاليــة. واــي قــد  تــاج إىل تعــديل اســتنادا إىل  تــائ  العمليــة   - 31

السياسية ايارية، وال سيما فيما يتعلق بولارا  الـدول األعضـاء ب ـأن معايـة سـبل وتوقيـت       
تسفل عنها املناق ا  احلكومية الدولية ب ـأن وضـع   وضع املؤشلا ، وبناء علج أي متالبا  

 .(34)2015إطار للمساءلة متعلق  اة التنمية ملا بعد عا  
ــا ون الثاا/ينــايل  )أ(  ــه  - ك ا ت جــل  مفاوضــا  حكوميــة   2015حزيلان/يو ي

وسيسـاام األمـني العـا  بتوليـل تـوليفي يودمـه        2015م تلكة ب أن  اة التنمية ملا بعد عا  
، أي قبــل 2014للالــب الصــادر إليــه مــن الــدول األعضــاء، وذلــك قبــل  ايــة عــا    اســتجابة 

 استهول املفاوضا  احلكومية الدولية؛  
ــة     2015شــباا/فربايل  )ل(  ــق ايــرباء املعــين  ؤشــلا  التنمي ا ي عوــد اجتمــا  فلي

 ؛  2015ياة التنمية ملا بعد عا  
دوراـا السادسـة واألربعـني     ا ت ناقع اللجنة اإلحصـائية يف 2015آذار/مارس  )ج( 

 لياة الاليق من أجل وضع وتنفيذ إطار املؤشلا  واللصد املتعلـق بأاـداف وغايـا   اـة     
)الـا يـلد وصـفها يف اـذا التوليـل( وإ  ـاء آليـا  العمـل املوئمـة،           2015التنمية ملا بعد عا  
 وتبت يف ذلك؛  

 ايديـــد لتبـــوغ ا يبـــدأ العمـــل بـــاملنرب2015 يســـان/أبليل  - آذار/مـــارس )د( 
 األ  اة ايارية؛   عن

ا يود  فليق ايرباء امل تلم بني الوكاال  املعين  ؤشـلا   2015متو /يوليه  )اـ( 
ــلا( ب ــأن        ــذكلة أوىل )أو تولي ــب، م ــذ عهــد قلي ــذي أد  ــئ من ــة املســتدامة، ال أاــداف التنمي

__________ 

 2015( و )و( جزءا من العملية احلكومية الدولية املتعلوة  ناق ة  اـة التنميـة ملـا بعـد عـا       يعد العنصلان )أ (34) 
من اذا التوليـل،  زيـد مـن التفصـيل، إ  ـاء آليـا  العمـل املوئمـة املـذكورة           33واعتماداا. وتتناول الفولة 

 العنصل )ج(. يف
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ملسـتدامة، مـع ملاعـاة    املؤشلا  احملتملة وب أن إطار مؤشلا  للصد أاداف وغايا  التنميـة ا 
 أي توجيها  تتمخض عنها املفاوضا  احلكومية الدولية؛  

ا ي عود مؤمتل قمة رفيـع املسـتو  العتمـاد  اـة التنميـة      2015أيلول/سبتمرب  )و( 
 ؛  2015ملا بعد عا  
ــاا/ وفمرب   ) (  ــلين الثـــ ــد   2015ت ـــ ــلوا للصـــ ــرب إلكتـــ ــل  نـــ ــدأ العمـــ ا يبـــ
 والاايا ؛   األاداف
ا يوــد  فليــق ايــرباء  2015كــا ون األول/ديســمرب  - لثــاا/ وفمربت ــلين ا )ت( 

امل تلم بني الوكـاال  املعـين  ؤشـلا  أاـداف التنميـة املسـتدامة، اسـتنادا إىل عملـه السـابق،          
مذكلة )أو توليلا( ب ـأن املؤشـلا  احملتملـة وب ـأن إطـار مؤشـلا  للصـد أاـداف وغايـا           

ــا بعــد عــا     ــة مل ــا ت 2015 اــة التنمي ــدول األعضــاء،  ــا يعكــس املوــلرا     ال تفــق عليهــا ال
 الصلة الا تتفق عليها الدول األعضاء؛   ذا 

ا تنـــاقع اللجنــة اإلحصــائية يف دوراـــا   2016آذار/مــارس   - شــباا/فربايل  )ا( 
السابعة واألربعني اقتلات فليق ايرباء امل تلم بني الوكـاال  املعـين  ؤشـلا  أاـداف التنميـة      

إطــار املؤشــلا  )وجمموعــة املؤشــلا ( فيمــا يتعلــق بويــاس ورصــد أاــداف    املســتدامة ب ــأن 
، وتوــل ذلــك االقتــلات وتنــاقع  اــة تنفيــذه  2015وغايــا  التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــا   

 وتعتمداا؛   ي علض االقتلات علج العملية احلكومية الدولية ملواصلة النظل فيه؛  
در توليــل عــن البيا ــا  امللجعيــة    ا يصــ2016متو /يوليــه  - حزيلان/يو يــه )ي( 

 لماداف اإلمنائية لملفية ألغلاض اللصد العاملي يوفل البيا ا  وحيدد الثالا ؛  
ا مـن احملتمـل أن تصـدر توـاريل     2016كـا ون األول/ديسـمرب    - آذار/مارس )م( 

 وطنية وإقليمية عن البيا ا  امللجعية؛  
واإلقليميـة والعامليـة املتعلوـة     ا ي لفع مستو  الودرا  الوطنية2020-2016 )ل( 

 .  2015بلصد أاداف وغايا   اة التنمية ملا بعد عا  
ــة ينباــي أن تســتفيد منــها          - 32 ــا  مســارا  متعــددة متوا ي وســتكون مثــة حاجــة إىل اتب

 ، واي كما يليا  2016مداوال  اللجنة اإلحصائية يف دوراا السابعة واألربعني يف عا  
ــل تاــويل اإلحصــ   )أ(  ــدرا ا ســيتيح املــؤمتل الــدويل الثالــث      متوي اءا  وبنــاء الو

، فلصــة لتعبئــة التمويــل مــن أجــل تنميــة  2015لتمويــل التنميــة، الــذي ســيعود يف متو /يوليــه  
الودرا  اإلحصائية. وسيحتاج أيضا النه  املتبع يف بناء الودرا ، من حيـث إمكا يـة تنسـيوه    
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يـد مـن املناق ـة. وينباـي أن متضـي آليـة       ووضع اسـتلاتيجية م ـتلكة وإقامـة شـلاكا ، إىل مز    
العمــل املوئمــة )ا ظــل التوصــية الــواردة يف الفوــلة التاليــة املتعلوــة بإ  ــاء فليــق رفيــع املســتو    

( يف وضـع ايـدول الـزمين    2015لل لاكة والتنسيق وبناء الوـدرا  للصـد فتـلة مـا بعـد عـا        
 ؛ملسار العمل اذا

حصــائيةا سيســتمل الويــا  بالعمــل املنــهجي  العمــل املنــهجي وتعزيــز الــنظم اإل )ل( 
ومــا بعــده.  2015بعــض اجملــاال  مثــل احلوكمــة وقيــاس أوجــه التفــاو  علــج مــد  عــا   يف

أيضــا العمــل املتعلــق باســتخدا  مصــادر جديــدة الســتواء البيا ــا     2015وســي كثف يف عــا  
ه بعــد ذلــك. و ســني طلائــق مجعهــا وتعزيــز الــنظم اإلحصــائية و ــديثها، كمــا ينباــي مواصــلت
. ويوتـلت  (35)وي مل مسار العمل اذا كيا ا  وجمموعا  متعددة هلا  اط عمل  اصـة أـا  

اذا التوليل علج اللجنة إ  ـاء آليـة عمـل )ا ظـل التوصـية الـواردة يف الفوـلة التاليـة فيمـا يتعلـق           
سـتوجه   بإ  اء فليق ايرباء امل تلم بني الوكاال  املعين  ؤشلا  أاـداف التنميـة املسـتدامة(   

ــلة مــا بعــد عــا     وســيكون  وــدوراا اســتعلاض اــذه ايهــود    2015تنفيــذ إطــار اللصــد لفت
 .2015والتوليف بينها ألغلاض اللصد لفتلة ما بعد عا  

والاــلض مــن التوصــيا  التاليــة اــو املضــي قــدما يف العمــل، وبايصــوا مــع ملاعــاة   - 33
يني املســـتول املعـــين بتســـخ  ثـــورة التوصـــيا  التاليـــة الصـــادرة عـــن فليـــق ايـــرباء االست ـــار

 .  (36)املعلوما  ألغلاض التنمية املستدامة
يوصــج بإ  ــاء فليــق  ــرباء م ــتلم بــني الوكــاال  معــين  ؤشــلا  أاــداف  )أ( 

التنمية املستدامة ي كلَّف بوضع إطار مؤشلا  للصد أاداف وغايا   اة التنمية ملا بعـد عـا    
شـاد بـه يف تنفيـذ ذلـك اللصـد ولتبـوغ عـن التوـد          يف إطار  مين قص  جدا، لوستل 2015

احملــــل  يف  ويــــق اــــذه األاــــداف والاايــــا  علــــج الصــــعيدين العــــاملي واإلقليمــــي )ا ظــــل  
   ؛اال تصاصا  املوتلحة للفليق يف امللفق األول من اذا التوليل(

يوصج بإ  اء فليق رفيع املسـتو  لل ـلاكة والتنسـيق وبنـاء الوـدرا  للصـد        )ل( 
ملناق ة استلاتيجيا  بنـاء الوـدرا  اإلحصـائية وأ  ـاتها، وال سـيما       2015ما بعد عا  فتلة 

__________ 

، املـؤمتل العـاملي املعـين  اـة     2015ون الثاا/ينـايل   كـا   16و  15علج سبيل املثال، من املولر أن يعوـد، يف   (35) 
التحول يف جمـال اإلحصـاءا  الل يـة، )ا ظـل توليـل األمـني العـا  عـن  اـة التحـول يف اإلحصـاءا  الل يـة             

(E/CN.3/2015/5)). 

( الـذي ياـابق ملفوـه الثالـث التوصـيا       E/CN.3/2015/3ائل الناشـئة ) ا ظل أيضا توليـل األمـني العـا  عـن املسـ      (36) 
ــة        احملــددة الصــادرة عــن فليــق ايــرباء االست ــاريني املســتول املعــين بتســخ  ثــورة املعلومــا  ألغــلاض التنمي

 املستدامة مع املوتلحا  املودمة يف اذا التوليل.

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/5
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/3
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، وإمكا يـة تنسـيق تلـك االسـتلاتيجيا  واأل  ـاة،      2015ألغلاض رصـد فتـلة مـا بعـد عـا       
   ؛وملعاية متويل اإلحصاءا  )ا ظل ا تصاصا  اذا الفليق يف امللفق الثاا(

منتد  عاملي معين ببيا ـا   ”للجنة اإلحصائية، يوصج بأن ي ن أ،  ت مظلة ا )ج( 
ينعود ملة كل سنتني ويناوي علـج إمكا يـة تنظـيم أ  ـاة إقليميـة وقاليـة        “التنمية املستدامة

للجمع بني منتجي ومستخدمي البيا ا  مـن الواـاعني العـا  وايـاا مـن أجـل مناق ـة آ ـل         
 ؛2015رصد فتلة ما بعد عا  االبتكارا  املتعلوة بالبيا ا  وإمكا ية استخدامها يف 

يوصــج بـــأن جيــدَّ الفليـــق امل ــتلم بـــني الوكــاال  املعـــين بأاــداف التنميـــة       )د( 
املستدامة والفليق اللفيع املستو  لل لاكة والتنسـيق وبنـاء الوـدرا  للصـد فتـلة مـا بعـد عـا          

 يف طلــب مســامها  مــن خمتلــف األفلقــة املعنيــة بتحــديث اإلحصــاءا  الــا يتوقــع أن   2015
 تستمل يف الويا  بأعماهلا اهلامة.

 
 بل ام  عمل فليق أصدقاء اللئيس -رابعا  

واصل فليق أصدقاء اللئيس عملية إكمال جمموعة مواييس للتود  أوسع  ااقـا، وقـد     - 34
دعما بالغ األمهية إىل الفليق العامل املفتوت بال العضـوية، وقـد  مـد و  اامـة للمناق ـا       

   املؤشلا ، وذلك من  ول سلسلة من األ  اة. والعمل امللتبط بوضع
   وي وتلت أن يضالع فليق أصدقاء اللئيس باأل  اة التاليةا - 35

ــة       )أ(  ــة الدولي ــدعم اإلحصــائي وتيســ ه للمفاوضــا  احلكومي ــدمي ال مواصــلة تو
ــا       ــد ع ــا بع ــة مل ــة التنمي ــج     2015ب ــأن  ا ــن أجــل ضــمان أن تلاع ، حســب االقتضــاء، م

   ؛(37)صائية علج النحو املناسباالعتبارا  اإلح
أن يعمل الفليق، باالستناد إىل العمل الذي أجنزه يف استعلاض وضع موـاييس   )ل( 

، 2015 للتود  أوسع  ااقا وتنفيذاا يف البلدان وإىل االتفان املتعلق  اة التنمية ملـا بعـد عـا    
فق عليهـا عامليـا ب ـأن التوـد ،     علج  ليل إمكا ية  ديد إطار أو جمموعة من املفاايم لتداب  ي تَّ

ــلة     ــا يف الفو ــه املنصــوا عليه ــا لواليت ــة    38وفو ــة املعنو  ــة ايتامي ــذي  ”يف الوثيو املســتوبل ال

__________ 

ــلة مــن كــا ون        (37)  ــة يف الفت ــة الدولي ــدعم إىل املفاوضــا  احلكومي ــدمي ال ثكــن دعــوة األوســاا اإلحصــائية إىل تو
، إمــا مــن  ــول امل ــاركة يف االجتماعــا ، أو تنظــيم دورا  إعوميــة،  2015الثاا/ينــايل إىل حزيلان/يو يــه 

 توف  مد و  حمددة، يف مجلة إمكا يا  أ ل . أو
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ملـؤمتل األمـم املتحـدة للتنميـة املسـتدامة الـذي ع وـد يف ريـو دي جـا  و، الربا يـل،            “إليه  صبو
 ؛(38)2012 عا  يف

، 2015اـــة التنميـــة ملـــا بعـــد عـــا  املســـامهة يف تصـــميم إطـــار املؤشـــلا  ي )ج( 
و اصة من حيث ارتباطها بالصلة املفاايمية بني إطار املؤشلا  وفكلة وضع موـاييس للتوـد    

واأل  اة األ ل  املتصلة بوضـع وتنفيـذ إطـار للمؤشـلا ، حسـب االقتضـاء        (39)أوسع  ااقا
املعـين بلصـد فتـلة    فيـع املسـتو    والالب؛ وسـيكون فليـق أصـدقاء الـلئيس لـثًو يف الفليـق الل      

 ؛2015بعد عا   ما
 .2016تودمي توليل عن تلك األ  اة إىل اللجنة يف عا   )د( 

  
  واا مالوحة للمناق ة - امسًا  

 ي لجج من اللجنة أن توو   ا يليا - 36
اإلعلال عن آرائهـا ب ـأن أ  ـاة فليـق أصـدقاء الـلئيس املتعلوـة بوضـع          )أ( 

 تعلاض األ  اة ب أن مواضيع حمددة؛مواييس للتود  أوسع  ااقا واس
اإلعلال عـن آرائهـا ب ـأن املسـتجدا  املتعلوـة بوضـع إطـار للمؤشـلا           )ل( 

 ؛  2015واللصد وآليا  اإلبوغ املتصلة  اة التنمية ملا بعد عا  
اإلعــلال عــن آرائهــا ب ــأن النتــائ  األوىل للدراســة االستوصــائية املتعلوــة   )ج( 

ــا ، وعــن اال   ــوافل البيا  ــدرا       بت ــاء الو ــا  وبن ــلا  يف البيا  ــارا  املتصــلة بســد الثا عتب
 اإلحصائية؛
اإلعلال عن آرائها واعتماد  لياة الاليـق والتوصـيا  للمضـي بالعمـل      )د( 

قـــدما، وال ســـيما ا تصاصـــا  فليـــق ايـــرباء امل ـــتلم بـــني الوكـــاال  املوتـــلت واملعـــين   
ق األول، وا تصاصا  الفليق اللفيـع   ؤشلا  أاداف التنمية املستدامة، الواردة يف امللف

، 2015املســتو  املوتــلت لل ــلاكة والتنســيق وبنــاء الوــدرا  للصــد فتــلة مــا بعــد عــا    

__________ 

ملثال، كان انام اقتـلات بـإدراج املؤشـلا  ايديـدة ألاـداف التنميـة املسـتدامة يف توصـيا  مـؤمتل          علج سبيل ا (38) 
 (.ECE/CES/31اإلحصائيني األوروبيني ب أن قياس التنمية املستدامة )

علج سبيل املثـال، ثكـن أن يأ ـذ فليـق أصـدقاء الـلئيس باألاـداف الـا حـدداا الفليـق العامـل املفتـوت بـال               (39) 
وية أو أن ي ـارم يف املوار ـة بينـها و ليلـها علـج أسـاس أبعـاد التنميـة املسـتدامة الثوثـة وتوصـيا  مـؤمتل             العض

 )ج((. 13اإلحصائيني األوروبيني، لتحديد اللوابط وأوجه التدا ل فيما بينها والثالا  فيها )ا ظل الفولة 



 E/CN.3/2015/2 

 

26/31 14-67108 

 

ــة      ــد  العــاملي املوتــلت واملعــين ببيا ــا  التنمي ــواردة يف امللفــق الثــاا، وا تصاصــا  املنت ال
 املستدامة، الواردة يف امللفق الثالث؛  

ــلئيس املعــين   اإلعــلال عــن آرائهــا ب ــأ  )اـ(  ــام  عمــل فليــق أصــدقاء ال ن بل 
  واييس للتود  أوسع  ااقا، واعتماده.
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 امللفق األول
ــداف           ــين  ؤشــلا  أا ــني الوكــاال  املع ــق ايــرباء امل ــتلم ب ا تصاصــا  فلي

 التنمية املستدامة
 
سيضــالع فليــق ايــرباء امل ــتلم بــني الوكــاال  املعــين  ؤشــلا  أاــداف التنميــة           - 1

 مة  ا يليااملستدا
وضع إطار مؤشلا  )وقائمة مؤشلا ( من أجـل رصـد األاـداف والاايـا       )أ( 

، مـع األ ـذ يف االعتبـار ايهـود الـا تبـذهلا حاليـا        2015الواردة يف  اة التنمية ملا بعـد عـا    
 خمتلف أفلقة البلدان واملنظما  الا ستعتمداا اللجنة اإلحصائية؛

ؤشـــلا  واللصـــد الـــذي ج إقـــلاره، وكفالـــة  توجيـــه عمليـــة تنفيـــذ إطـــار امل  )ل( 
تعــاريف املؤشــلا  الــا ج تنســيوها واالتفــان عليهــا، وتبــادل ايــربا  ب ــأن رصــد  اســتخدا 

أاداف التنمية املستدامة، وت جيع املمارسا  اييدة واالبتكـارا ،  ـا يف ذلـك يف جمـال بنـاء      
 الودرا  الوطنية؛

لتاـــورا  املنهجيـــة واملســـائل املتصـــلة الويـــا  باليوـــة منتظمـــة باســـتعلاض ا )ج( 
 باملؤشلا  وبيا ااا الوصفية؛  

اللصــد واإلبــوغ عــن التوــد  احملــل   ــو  ويــق األاــداف والاايــا  الــواردة     )د( 
 علج الصعيدين العاملي واإلقليمي؛   2015 اة التنمية ملا بعد عا   يف

، واستك ـــاف النظـــل جـــديًا يف إمكا يـــة اســـتاول مصـــادر بيا ـــا  جديـــدة  )اـ( 
إمكا ــا  ال ــلاكا  مــع ال ــلكا  اياصــة وأوســاا البحــث العلمــي واألوســاا األكادثيــة   

 واجملتمع املدا لتبادل البيا ا ؛
أ  اة بناء الودرا  يف اجملـاال  اإلحصـائية    الويا  باليوة منتظمة باستعلاض )و( 

ل فيهـا كـل مـن الفليـق     ذا  الصلة  ؤشلا  أاداف التنميـة املسـتدامة، وتوـدمي توصـيا  يفنظـ     
، واللجنــة اإلحصــائية، وينــة تنســيق  2015اللفيــع املســتو  املعــين بلصــد فتــلة مــا بعــد عــا    

 األ  اة اإلحصائية؛
اســتعلاض ودعــم عمــل األما ــة العامــة فيمــا يتعلــق بإ  ــاء منتــد  ملســتعملي    ) ( 

ــا ، وأداة م      ــتدامة، ووضــع أدوا  لتحليــل البيا  ــداف التنميــة املس ــا  أا ــة مفتوحــة  بيا  تابع
 ألاداف التنمية املستدامة.
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ــيتألف الفليــق مــن الوكــاال  الدوليــة )واــي متثــل أيضــا أفلقــة اللصــد الوائمــة(           - 2 س
تلغب يف دعم جهـود اللصـد يف جمـال  رباـا، ويـان األمـم املتحـدة اإلقليميـة، ومـا بـني            الا
علـج األقـل(، لـا يكفـل     من لثلي النظم اإلحصـائية الوطنيـة )يتنـاول عـدد منـهم       15إىل  10

ــم. وستضــالع شــعبة اإلحصــاءا       ــج  ــو موئ ــدان عل ــاة آراء البل ــق،    ملاع ــة الفلي ــدور أما  ب
وســتنتخب رئيســني مت ــاركني، أحــدمها مــن أحــد املكاتــب اإلحصــائية الوطنيــة، واآل ــل          

إحد  الوكاال  الدولية. وستسـهم أفلقـة اللصـد العامليـة الوائمـة يف أعمـال فليـق ايـرباء          من
مل ــتلم بــني الوكــاال  املعــين  ؤشــلا  أاــداف التنميــة املســتدامة، واــي تتــألف عمومــا          ا

لثلني للنظم اإلحصائية الوطنية و رباء من الوكاال  الدوليـة، وتتنـاول مؤشـلا  حمـددة.      من
وإضافة إىل ذلك، ست  فكةل أفلقة رصد عاملية باليوة دمع بني ايرباء الـوطنيني والـدوليني مـن    

ار و ديـد مؤشـلا  رصـد التوـد  احملـل  يف اجملـاال  ايديـدة والناشـئة الـا تاايهـا           أجل ا تي
 األاداف والاايا  ايديدة.

سينجز الفليق عمله باليوة مفتوحة وشاملة، وسيدعو الواا  اياا واجملتمـع املـدا    - 3
 ا .  إىل املسامهة بايربا  والتجارل ب أن املؤشلا  والالن املبتكلة لتجميع البيا 

ســيجتمع الفليــق فعليــًا مــلتني يف الســنة، وســيجلي أعمالــه عــدا ذلــك إلكتلو يــا.           - 4
وستكون امل ـاركة يف االجتماعـا  بتمويـل ذا . وثكـن أن حيصـل عـدد حمـدود مـن البلـدان          
النامية علج متويل، إن كـان متاحـًا، وفوـًا للممارسـا  املتبعـة لـد  فليـق ايـرباء امل ـتلم بـني           

 عين  ؤشلا  األاداف اإلمنائية لملفية.  الوكاال  امل
ســيود  الفليــق ســنويا توليــلا إىل اللجنــة اإلحصــائية. وسيتضــمن التوليــل ملفوــًا يضــم   - 5

 .2015قائمة باأل  اة الا تنجزاا خمتلف األفلقة ذا  الصلة بلصد فتلة ما بعد عا  
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 امللفق الثاا
تنسـيق وبنـاء الوـدرا  للصـد     ا تصاصا  الفليق اللفيع املسـتو  لل ـلاكة وال    

 2015فتلة ما بعد عا  
 
بعـد   يسعج الفليق اللفيع املستو  لل ـلاكة والتنسـيق وبنـاء الوـدرا  للصـد فتـلة مـا        - 1
إىل إقامة شلاكة عاملية من أجل مجع بيا ا  التنمية املستدامة، وسيعتمد يف  ويـق   2015 عا 

 اذه املهمة علج ما يليا
جيا  واأل  اة املتعلوة ببناء الودرا  اإلحصائية، من أجـل  مناق ة االستلاتي )أ( 

 صوصــا،  ــا يف ذلــك مـا يتعلــق بتحســني اإلملــا  بالبيا ــا ،   2015رصـد فتــلة مــا بعــد عـا    
 والتنسيق فيما بينها؛  

معاية مسألة التمويل من أجل بنـاء الوـدرا  اإلحصـائية، بسـبل منـها وضـع        )ل( 
ملـوارد وإداراـا ورصـداا، و ديـد أسـاليب لوسـتفادة مـن        موتلحا  والدعوة من أجل تعبئة ا

 املوارد ومن االبتكار لد  الواا  اياا؛
فليـق ايـرباء   استعلاض التوصيا  وتودثها، حسب االقتضاء، وبالتعـاون مـع    )ج( 

، فيما يتعلق  سألة اهلياكل األساسـية امل ـتلكة للبيا ـا  )عـرب البلـدان(      امل تلم بني الوكاال 
 فادة من إمكا يا  التكنولوجيا  ايديدة؛لوست

تعبئة املؤسسا  دا ل و ارج األوساا اإلحصائية، والويا ، عند االقتضـاء،   )د( 
بتنســــيق عملــــها  ــــا اــــد  التنميــــة املســــتدامة حســــب احلاجــــة، و وجــــب ذلــــك  يــــادة   

 ال لاكة. توسيع
لوكــاال  املعــين ســيجلي الفليــق م ــاورا  وثيوــة مــع فليــق ايــرباء امل ــتلم بــني ا     - 2

 ؤشلا  أاداف التنمية املسـتدامة، املن ـأ حـديثا، ب ـأن بنـاء الوـدرا  اإلحصـائية، وسيضـم         
جيــلي  املبــادرا  امل ــتلكة الوائمــة املتعلوــة بالوــدرا  اإلحصــائية واملســاعدة التونيــة، مثــل مــا  

حـدة ب ـأن   ومـذكلة التفـاام بـني املصـارف اإلمنائيـة واألمـم املت       21إطار شلاكة اإلحصاء  يف
 التعاون يف جمال األ  اة اإلحصائية، وغ مها من اتفاقا  التنسيق والتعاون.

سيضــم الفليــق لــثلني عــن الوكــاال  الدوليــة واملصــارف اإلمنائيــة اإلقليميــة الــا هلــا      - 3
مصــلحة يف بنــاء الوــدرا  اإلحصــائية يف البلــدان، وايهــا  املا ــة اللئيســية، واجملتمــع املــدا، 

ثلني للــنظم اإلحصــائية الوطنيــة،  ــا يف ذلــك متثيــل مناســب مــن البلــدان الناميـــة.          لــ  10 و
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أما ة الفليق، الذي سينتخب رئيسني مت ـاركني، أحـدمها    وستضالع شعبة اإلحصاءا  بدور
 من اجملتمع الدويل، واآل ل من أحد النظم اإلحصائية الوطنية.

 ئية.سيود  الفليق سنويا توليلا إىل اللجنة اإلحصا - 4
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 امللفق الثالث
 ا تصاصا  املنتد  العاملي املعين ببيا ا  التنمية املستدامة  

 
ــذي ثكــن أن ي ــمل        - 1 ــة املســتدامة، وال ــا  التنمي ــين ببيا  ــاملي املع ــد  الع ســيعمل املنت

مناسبا  علج الصعيدين اإلقليمي والوالي، علـج ايمـع بـني منتجـي البيا ـا  ومسـتخدميها       
  واياا ملناق ة أحد  االبتكارا  يف جمال البيا ـا  وإمكا يـة اسـتخدامها    من الوااعني العا

 .2015يف اإلحصاءا ،  ا يف ذلك رصد فتلة ما بعد عا  
ــا        - 2 ــن عـ ــارا مـ ــنتني، اعتبـ ــل سـ ــلة كـ ــائية مـ ــة اإلحصـ ــة اللجنـ ــي نظةم بلعايـ ؛ 2016سـ

ــن ــي      وثكـ ــعيدين اإلقليمـ ــج الصـ ــبا  علـ ــيم مناسـ ــولةج تنظـ ــربام  أن تتـ ــة الـ ــلي  للجنـ والواـ
 أد اه(؛   3 الفولة )ا ظل
ــلام  متعــددة األطــلاف مــن ذوي املصــلحة، ي ــكلها      - 3 ــةد ب ســيتوىل تنظــيمف املنتــد  ين

مكتب اللجنـة اإلحصـائية، وسـتنتخب رئيسـني مت ـاركني لواليـة مـداا سـنتان لويـادة عمليـة           
 تنظيم املنتد  املوبل.  

ــق ايــرب     - 4 ــد  بالتنســيق مــع فلي ــني الوكــاال  املعــين   ســيجلي تنظــيم املنت اء امل ــتلم ب
ــاء       ــع املســتو  لل ــلاكة والتنســيق وبن ــق اللفي ــة املســتدامة ومــع الفلي  ؤشــلا  أاــداف التنمي

 .  2015الودرا  للصد فتلة ما بعد عا  
 ستعود ينة الربام  اجتماعااا إلكتلو يا، وفعليًا كلما كان ذلك لكنًا.   - 5
 وليلا إىل اللجنة اإلحصائية.سيود  منظمو املنتد  سنويًا ت - 6
  
 
 


