
 E/CN.3/2015/35  األمــم املتحـدة 

  

 

 اجمللس االقتصادي واالجتماعي
 

Distr.: General 

12 December 2014 

Arabic 

Original: English 

 

 

 

140115    241214    14-66560 (A) 

*1466560*  

 اللجنة اإلحصائية
 السادسة واألربعونالدورة 

 2015آذار/مارس  3-6
 )ن( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

    م: بناء القدرات اإلحصائية  ْلبنود للِع
صــاءات مــن اجــم التنميــة اإلح جمــال الشــرا ة يوالبنــا الــدو  تقريــر   

ــرا ة  ي ــرين ) ـــ ــادي والعشـــ ــرن اوـــ ــاريس القـــ ــ ن 21 - بـــ (، بشـــ
 اإلحصاءات تطوير

  
 مذ رة من األمني العام  

 
، يتشـر  األمـني العـام بـ ن     2014/219وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   

مـن اجـم التنميـة     تااإلحصـاء جمال حييم التقرير املرحلي املقدم من البنا الدو  والشرا ة ي 
بش ن اجلهـود الراميـة  ا اسـترعاء االاتبـا       (21 - باريس ) را ة القرن اوادي والعشرين ي

ــز القــدرات اإلحصــائية، وال   ــة تعزي ــا بعــد عــام       ا امهي ــة مل ســيما ي ســيام دعــم تطــة التنمي
علـــل التقـــدم اتـــر  ي تنميـــذ تطـــة عمـــم بوســـان  اي ـــا . ويســـلل التقريـــر ال ـــوء 2015

الـ  حيتمـم ان تـؤعر علـل الـنرم اإلحصـائية الو نيـة         النا ـةة  حصاءات، وينرر ي املوايـي  لإل
  املويوع املتعلق بثورة البيااات.  

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
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تقريــر البنــا الــدو  والشــرا ة ي جمــال اإلحصــاءات مــن اجــم التنميــة    
ــرين    ي ــادي والعشـــ ــرن اوـــ ــرا ةالقـــ ــاريس ) ـــ ــ ن  (21 - بـــ بشـــ

 اإلحصاءات تطوير
 

 دمةمق - اوال 
املعـ  بمعاليـة املعواـة، املعقـود ي بوسـان، ةهوريـة       الرفيـ  املسـتوى   ي املنتدى الراب   - 1

 وريا، ا د رؤساء الدول والو راء وغريهم من ممثلـي البلـدان الناميـة والبلـدان املتقدمـة النمـو       
باواجـة  ، احـا وا علمـا   وي سـيام هـذا الت  يـد   . المعالـة  التنميـة الدوليـة  بمن جديـد التـزامهم   

ان تكون هناك علل املستوى القطري ا ـر  ـمافة للنتـائو تويـ  ربـادرة مـن البلـد املعـ ،           ا
. ودعمـا لههـدا  العامـة    “واملخرجـات عدد معقول من مؤ رات النـواتو  ”ويستند فيها  ا 

املتمثلــة ي  يــادة الشــمافية واملســاءلة والنتــائو املســتدامة، عريــت علــل املنتــدى تطــة عمــم     
إلحصـاءات، ف يـد املـؤهر هـذ  ااطـة الـ        ل عامليـة الـ  هـي تطـة عمـم      ات،ن لإلحصـاء بوسا

تقتــرمخ ةســة جمــاالت عمــم ذات اولويــة تاســهم ي  دتــال سســينات  ــبرية ومســتدامة علــل   
ــرامو العمــم مشــموعة          ــذا اوــاالت، ســتكون ب ــن ه ــة م ــدرات اإلحصــائية. وي  ــم حال الق

   رؤ رات لرصد التقدم وقياس النتائو.
عمليـة  دمـو اإلحصـاءات علـل كـو  امـم ي      )ا(  وللخطة عالعة اهدا  رئيسية هـي:  - 2

 يـادة املـوارد    )ج( التشـجي  علـل فـتا بـاب الوصـول  ا اإلحصـاءات  و       )ب(صن  القـرار   
املخصصة للنرم اإلحصائية. ولتحقيق هذ  األهدا ، مت االتمام علل ةـس تطـوات عمليـة.    

ارــام  حصــائي   قامــةالعمــم ذات األولويــة للنــهو   ــد   وتصــه هــذ  ااطــوات جمــاالت 
للمـوا نني اال ـالع    ميسَّـر لصـااعي السياسـات، و   مميـدة  حصـاءات عاليـة اجلـودة     يانـتو عاملي 

وجمــاالت  رــوارد مــن مصــادر مليــة ومــن مصــادر تارجيــة، عنــد االقت ــاء.مدعومــة عليهــا، و
   لتا :العمم ذات األولوية اطة عمم بوسان هي علل النحو ا

: تعزيز االسـتراتيجيات اإلحصـائية الو نيـة واإلقليميـة، و عـادة      1جمال العمم  )ا( 
صوغها را جيعلها تر ز بوجه تاص علل سسني النرم اإلحصائية ال  تعـ  ب ولويـات التنميـة    

 يـادة القـدرة الداتليـة     يمـن ذلـا    ةالرئيسـي  ويتمثـم احـد األهـدا     علل املستوى القطـري. 
علل االستجابة لالحتياجات املستجدة وغـري املتوقعـة. وينب ـي سـديس االسـتراتيجيات      للبلدان 

ت را يراعي التحديات والمرص اجلديدة، والقيام بالتوا ي م  ذلـا بـدمو ااشـطة ةـ  البيااـا     
  علل املستويني الدو  واتلي
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تـيا  يـادة   : تطبيق معايري ومظ البيااات وتوعيقها واشرها رـا ي 2جمال العمم  )ب( 
 ا الع اجلمهور علل اإلحصاءات   

ــادة املعــار  واملهــارات الال مــة    3جمــال العمــم  )ج(  ــرامو مــن اجــم  ي : ويــ  ب
 ومـن  م  ،الستخدام اإلحصاءات علل كو فعال ألغرا  التخطيل والتحليم والرصـد والتقيـيم  
الصـــعيدين  يـــادة الشـــمافية واملســـاءلة، وسســـني  مكاايـــة اوصـــول علـــل اإلحصـــاءات علـــل 

 والدو     الو  
ــائو وتعهــد هــذ  األدوات لتتســ     4جمــال العمــم   )د(  :  عــداد ادوات لرصــد النت

متابعة اتائو ةي  مؤهرات القمة العاملية واملنتديات الرفيعـة املسـتوى. ويتطلـل الرصـد الـدقيق      
بــد مــن اإلقــرار  للمبــادرات العامليــة التعــاون بــني املنرمــات اإلحصــائية الو نيــة والدوليــة. وال  

ذلـا   ي ، رـا علـل وجـه التحديـد    القـدرات اإلحصـائية   باواجـة  ا تطـوير  الوعائق ااتامية  ي
    يتعلق منها بتقدمي املساعدة التقنية والتدريل والدعم املا  ما

:  مالـــة فعاليـــة التمويـــم املخصـــل الســـتقاء املعلومـــات      5جمـــال العمـــم   )هـ( 
تمويـم بـالطرائق والعناصـر الماعلـة اجلديـدة املتبعـة ي       الو اإلحصائية، واألتـذ ي صـكوك و ـ   

 .  هويم التنمية
  

 التقدم اتر  ي تنميذ تطة عمم بوسان لإلحصاءات   - عاايا 
بعــد ان اعيــدت صــياغة جمــاالت  اتامـذت االســتراتيجيات الو نيــة لتطــوير اإلحصـاء   - 3

ة عمــــم بوســــان. مــــن تطــــ 1تر يزهــــا، باعتبــــار ذلــــا  حــــدى اولويــــات جمــــال العمــــم 
الشـــــرا ة ي اإلحصـــــاءات مـــــن اجـــــم التنميـــــة ي القـــــرن اوـــــادي والعشـــــرين  وبقيـــــادة
( تواصم تيسـري الـدعم للبلـدان الناميـة ي اجملـاالت املتعلقـة بتصـميم        “21 - باريس” ) را ة

ــتراتيجيات  ــة االسـ ــان/ابريم  الو نيـ ــدها. وي ايسـ ــذها ورصـ ــرا ة  2014وتنميـ ــت  ـ ، ا لقـ
املبـاد  التوجيهيـة لويـ  اسـتراتيجيات     الصـي ة الثاايـة اتدةعـة مـن     يـة  بصمة رمس 21 - باريس

تـرا م لـدى الشـرا ة علـل      مـا  ات، وهي صي ة اسـتكملت اسـتناد ا  ا  و نية لتطوير اإلحصاء
اف ـم املمارسـات واحـدال االحتياجـات الو نيـة      ت ـم  امتداد قرابـة عشـر سـنوات مـن تـ ة      
  التوجيهية  ذلا مسائم مددة تؤعر علل الـدول اششـة   والدولية من البيااات. وتتناول املباد

والــدول اجلزريــة الصــ رية الناميــة، واالســتراتيجيات القطاعيــة واالســتراتيجيات دون الو نيــة،   
اواليـة  واالستراتيجيات اإلقليمية ومسـائم اتـرى، رـا ي ذلـا البيااـات املمتوحـة. وي السـنة        

ــرا ة      ــة  ـ ــالتقرير، قـــدمت امااـ ــمولة بـ ــا  قليميـــا    26 ا  21 - بـــاريساملشـ ــدا او  يااـ بلـ
، او لعمليـة االسـتراتيجيات   لتطـوير اإلحصـاءات  مبا ـرا لعمليـة االسـتراتيجيات الو نيـة      دعمـا 
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، وألعمــال االســتعرا  والتقيــيم املتعلقــة  مــا، وقــدمت امااــة   اتلتطــوير اإلحصــاء اإلقليميــة
سيا ومنطقـة اتـيل اشـاد ، وافريقيـا،     الشرا ة الدعم إلقامة  را ات و نية و/او  قليمية ي آ

 وامريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وعلل الصعيد العاملي.  
 ـــرا ة  قـــدمتلتحقيـــق التكامـــم االقتصـــادي اإلقليمـــي،  الراميـــةوتعزيـــرا للجهـــود  - 4

اي ا للهيةات االقتصادية اإلقليمية مـن اجـم ويـ  اسـتراتيجيات  قليميـة      الدعم  21 - باريس
، عاقــدت حلقــات عمــم باال ــتراك مــ  رابطــة جنــوب 2014. وي عــام اتطــوير اإلحصــاءلت

اي ـا   21 - بـاريس آسيا للتعاون اإلقليمي ورابطة امم جنوب  ـرم آسـيا. وارمـت  ـرا ة     
املعـ   الـدو   ؤهر املـ تـالل  اجلزريـة الصـ رية الناميـة،     ي تلا الدول ءات حصا لتطويرمنتدى 

ــة الصــ رية ا  ــا، ســاموا  بالــدول اجلزري ــذي عقــد ي آبي ــة ال ــرة مــن  لنامي ــول/ 4 ا  1ي المت  ايل
 .  2014سبتم  

ــة االســتراتيجيات       - 5 ــز عملي ــة لتعزي ــا، وي   ــار االســتراتيجية اوالي وباإليــافة  ا ذل
ي التخطـــيل إلعـــداد دراســـة  21 - بـــاريس، بـــدات  ـــرا ة لتطـــوير اإلحصـــاءاتالو نيـــة 

ــوذج   ــالي استقصــائية وذ ــدير التك ــني.     هلتق ــيتيا ادوات اتــرى تســاعد املخطط ــا س ــو م ، وه
 لقيـاس اداء و ـ   سـجم  ميتيا األدوات ال  تساعد علل وي    ار  تقدير التكاليهفنموذج 

 او من عملية ة  البيااات.   ءاتيستمد املؤ ر من االستقصاو .ملؤ رات ومصادر معلوماهتاا
عمـــم مـــن اجـــم سســـني  وعـــالوة علـــل ذلـــا، ينكـــل الشـــر اء اإلذـــائيون علـــل ال  - 6

هــذ  البيااــات فتزايــد  لــل البلــدان املنخم ــة الــدتم عليهــا.  لتلبيــة اإلحصــاءات االقتصــادية 
البلـدان الـ     لتعزيـز ذـو الـدتم ي   الق ـاء علـل المقـر و    العوامم الـ  تـؤدي  ا  مهم ل يرورية

تم. وتعـز   توجد يمن اسبة األربعني ي املائة من البلدان املدرجة ي اسـمم سـلم مؤ ـر الـد    
واداء األسوام الرامساليـة الدوليـة   املتعلقة باالستثمار هذ  البيااات اي ا قرارات القطاع اااص 

ــدان        ــبة البلـ ــرا  بالنسـ ــاليه االقتـ ــن تكـ ــد مـ ــاءات حيـ ــني اإلحصـ ــة  ا ان سسـ ــري األدلـ )تشـ
ا الـ  تسـتند  ليهـ    املرجعيـة الدتم املنخمض(. وسيسعل هـذا العمـم  ا سسـني البيااـات      ذات

 املؤ رات االقتصادية، وذلا من تالل تقدمي مساعدة مالية وتقنية مددة األهدا .  
منرمـة   وصـلت . فقـد  1  ر اء آترون علل تنميذ ااشطة تدعم جمال العمم عكهو - ٧

األمم املتحدة لهغذية والزراعة، علل سـبيم املثـال، تنسـيق ااشـطة تنميـذ االسـتراتيجية العامليـة        
ملتعلقـة  اقـدر  ـبري مـن التمويـم لهاشـطة       مت ختصـيل . ووالريمية ةيزراعإلحصاءات اللتحسني 

و ـاالت  حاليـا  هـذ  األاشـطة    تقـوم بتنسـيق  بالبحوال والتقييمات القطريـة وبنـاء القـدرات، و   
واملكتـل اإلقليمـي ملنرمـة     قليمية مثـم اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة  سـيا واتـيل اشـاد         

ــاو(    ــة )الم ــة والزراع ــيا واتــ  األغذي ــة آس ــة    ملنطق ــا اللجن ــوم بتنســيقه ي افريقي ــاد ، وتق يل اش
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ويتمـق هـذا العمـم مـ  املبـاد  املبينـة ي تطـة          ومصر  التنمية األفريقـي االقتصادية ألفريقيا 
عمم بوسان را ان اولويات بناء القدرات ي جمال اإلحصاء ستتبلور مـن تـالل  عـداد تطـل     

والريميــة تكــون متســقة مــ  عمليــة االســتراتيجيات الو نيــة  اســتراتيجية لإلحصــاءات الزراعيــة 
وقد احر  تقدم  ـبري ي مـا يتعلـق بعنصـر البحـوال الـذي يت ـمن ا ثـر          ات.لتطوير اإلحصاء

من املوايي  البحثية اجلاري  عدادها، األمر الذي اسمر عـن  صـدار ورقـات     امويوع  20من 
 طل  به ي البلدان من عمم ي جمـال تقـدمي   تقنية و تيبات ومواد تدريبية يستر د  ا ي ما ي

 فقـد تلقـل   اشـطة التنميـذ علـل الصـعيد القطـري،      ب يتعلـق  ما ياملساعدة والتدريل التقنيني. و
حلقـات عمـم وحلقـات     عاقـدت بلدا حىت ا ن دعمـا ي جمـال التخطـيل االسـتراتيجي، و     20

مـنا  ويلـة    ُقدِّمتقليمية لإلحصاء، وم الدعم  ا املدارس اإلتدريبية ي افريقيا وي آسيا، وقدِّ
 املدى للطلبة ي افريقيا.  

وباإليافة  ا ذلا، تواصـم املبـادرة املتعلقـة باألدلـة والبيااـات املتصـلة باملسـاواة بـني          - ٨
و دارة الشـؤون   اجلنسني ال  ا لقتها هيةة األمم املتحدة للمسـاواة بـني اجلنسـني وهكـني املـراة     

تطــوير وسســني  العمــم علــلوالشــعبة اإلحصــائية  املتحــدة عيــة ي األمــماالقتصــادية واالجتما
املؤ ــرات اجلنســااية القابلــة للمقاراــة املتعلقــة بــالتعليم والعمالــة ومبا ــرة األعمــال اوــرة،          

ةــة األمــم املتحــدة للمــراة    هي تقــوم. و(E/CN.3/2015/21)اارــر الوعيقــة   واألصــول، والصــحة 
ــعبة اإلحصــائية   ــا بويــ  والشا ــاد        حالي ــدريل واملب ــ  تشــمم الت ــذ اتــددة ال ــوات التنمي تط

التوجيهيــة الدوليــة واملســاعدة التقنيــة، وذلــا بتعــاون وعيــق مــ   ــر اء رئيســيني، مثــم البنــا 
ــة التعـــاون والتنميـــة ي امليـــدان االقتصـــادي واللجـــان اإلقليميـــة و   غريهـــا مـــن الـــدو  ومنرمـ

 املؤسسات اإلقليمية، وممثلي النرم اإلحصائية الو نية.  
 اء املعنيـة بـردارة املعلومـات اجل رافيـة املكاايـة علـل الصـعيد العـاملي         ااـ و اات جلنـة   - 9
ااشةت ب ية  دارة واستخدام املعلومات واملوارد اجل رافية املكااية علـل كـو فعـال. وتسـعل      قد

ــة  ا   ــذ  اللجن ــه ه ــةتوجي ــرارات املشــتر ة وويــ  توجيهــ    عملي  صــدار  ات بشــ نصــن  الق
املعلومـــات اجل رافيـــة املكاايـــة واســـتخدامها يـــمن األ ـــر الو نيـــة والعامليـــة للسياســـات.        

املعلومـــات اإلحصـــائية املعـــ  بتكامـــم نتـــدى امل اللجنـــةعقـــدت  ،2014آب/اغســـطس  وي
ــة   ــة املكااي ــدة  واجل رافي ــد   ا م ــذي يه ــني   ال ــن  جســور التواصــم ب ــم م ــة     األوســاا املهني
اف ـم املمارسـات    ، واجلمـ  بينـهما وسديـد   املعلومات اجل رافيـة واملكاايـة  اإلحصائية واوساا 

التعـاون مـ  اللجنـة اإلحصـائية  اـا  األعمـال املتعلقـة        اللجنـة  القائمة ي هذ الصدد. وتواصـم  
إلحصـائية واجل رافيـة   املعلومـات ا لتكامـم  مكـا  يكـون معيـارا عامليـا      - بوي    ار  حصائي

جمةـ  فيـه عـدة    للمعلومـات تا عـاملي  هذا العمم تطوة كو  اشاء هيكم اساسـي  ميثم املكااية. و

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/21
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مستويات من مصادر البيااات ويكون مشموعا بر ار مرجعي مكـا  وايـا يتسـق مـ  جمـا       
 العمم الثا  والثالس من تطة عمم بوسان.  

ت املنادية بتوعيق واشر البيااـات اجلزئيـة املسـتمدة    وتزداد بسرعة يوما بعد يوم األصوا - 10
من دراسات استقصائية وتقدمي هذ  البيااات  ا الباحثني واملستعملني. وتواصم امااـة  ـرا ة   

يــزودان رــدتالت رئيســية رئيســيني والبنــا الــدو   دارة براــاجمني  حصــائيني   21 - بــاريس
ارد يـمن تطـة عمـم بوسـان، ومهـا: الشـبكة       جدول األعمـال املتعلـق بالبيااـات املمتوحـة الـو     

حققــت الشـــر ة  م. وقــد  األســر املعيشـــية، وبراــامو البيااــات املعجةـــ   الستقصــاءات  الدوليــة  
 المها ااحا  بريا ي سسني البيااـات وتوعيقهـا واشـرها.     وال اامو (E/CN.3/2015/10 )اارر
لتوعيــق البيااــات بلــدا  ٧0 ا ا ثــر مــن دعمــا تقنيــا وماليـا   2014 اــامو ي عــام القــدم فقـد  

اجلزئيــة واشــرها. وقــد اصــبحت هــذ  املســاعدة تشــمم اي ــا ي ا واــة األتــرية، تقــدمي دعــم  
ــة      ألغــرا  تطــوير سياســات اشــر البيااــات ي البلــدان الــ  تر ــز علــل  صــدار بيااــات جزئي

صــائية وفقــا للقــوااني اإلحصــائية ي البلــد. ويقــود هــذا األمــر  ا تسـتمدها مــن دراســات استق 
 ااـت تنطـوي علـل      ذا  فسامخ اجملال إلجـراء اسـتعرا   ـامم لقـوااني اإلحصـاء وسديـد مـا       

اعتمــاد سياســات بعــدد  ــبري مــن البلــدان  يقــوماال ــالع اوــر علــل البيااــات. و امــامعقبــات 
ــات. وهنــاك  ــر اء آتــرون   املكتــل اإلحصــائي الــو   ســلطة  تمــو  مــددة   صــدار البياا
ي تنميـذ براـامو البيااـات     21 - جنبا  ا جنل م  البنا الدو ، و ـرا ة بـاريس   يسامهون

، ومصـر   النا قـة بالمراسـية   ومنهم مكتل  حصاءات البلدان األفريقية م ي عدة بلداناملعجة
 اتيل اشاد .  ةاعة التنمية األفريقي، وامااة 

بعـض املـواجز   ام تصدي الشبكة الدولية الستقصاءات األسر املعيشية ملشـكلة  وي سي - 11
ال  هن  اال الع علـل البيااـات، ختلـت الشـبكة ي ا واـة األتـرية عـن ادوات حجـل اشويـة          

تعـ  عمـا يسـاورها مـن  ـواغم        د   يادة   الـة تلـا اوـواجز. ذلـا ان البلـدان  ـثريا مـا       
ية هويـة اجمليـبني علـل االستقصـاءات وعلـل عقتـهم، عـن  ريـق         بش ن يرورة اتافرة علل سر

التعامم السليم م  القوااني واألارمة املتعلقة بالسرية ومحاية ااصوصية. وتـوفر هـذ  األدوات   
التدابري املويوعية ملعرفة ما  ذا  ان مثة احتمال ألن تاكشـه هويـة اجمليـبني مـن البيااـات علـل       

ا هـذ  األدوات اي ـا املنهجيـة والوسـائم الكميلـة ب ـمان       مستوى سجالهتم الشخصـية، وتتـي  
ــة وســيتعني تصــميم          ــل ســبيم التجرب ــدان عل ــدعم  ا البل ــدمي ال ــات. وجيــري تق ســرية املعلوم

وبنـاء القـدرات. وسـتراعل ي هـذ  االسـتراتيجية       استراتيجية تتناول تصيصا تقدمي هذا الدعم
 .املس لة درجة التعقيد البالغ الذي تتسم به هذ 
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و ذلا تكّثه اجلهات املاكـة وتعـزة  دعمهـا ملبـادرات البيااـات املمتوحـة ي البلـدان         - 12
ي السـنة األوا مـن عملـها، سلسـلة     اّمذت الشرا ة مـن اجـم البيااـات املمتوحـة     فقد النامية. 

دعـم البلـدان الناميـة     اوال،بلد ا اامي ا، يمن عالال فةات رئيسية هـي:   20من األاشطة ي كو 
و يـادة مبـادرات  عـادة     عاايـا، جمال التخطيل ملبادرات البيااات املمتوحة وتنميذها و دارهتا،  ي

وتوسي  قاعدة األدلـة بشـ ن تـ عري البيااـات      عالثا،استخدام البيااات املمتوحة ي البلدان النامية، 
بيااــات املمتوحــة علــل التنميــة. وقــد وايــعت الصــي ة النهائيــة لدراســة اســتطالعية عــن حالــة ال 

الدراسـة  هـذ   املمتوحة ي البلدان النامية وااشطة اجلهات املاكة ي هذا اجملال. وسـيكون اشـر   
البيااـات املمتوحـة املـذ ورة اداـا  وسـديثها      بااـاص  اوـا   االستطالعية علل املوقـ  الشـبكي   

بااترام مـن اول اإلجـراءات الـ  سـتتخذها هـذ  الشـرا ة اجلديـدة. وقـد قـرةر البنـا الـدو ،            
ي السـنة األوا مـن عملـه     اإلذائيـة بالتشاور مـ  مسـتميْدي ن مـن املـنا الـ  قـدةمها مرفـق املـنا         

معهــد و Open Knowledge Foundation Network  ــبكة مؤسســة املعرفــة املمتوحــة   )ومهــا 
الشرا ة مـن اجـم البيااـات املمتوحـة مـ        ( دمْوthe Open Data Institute Ltd البيااات املمتوحة

ر ـز  املجهود عاملية موا ية ترمي  ا دعم مبادرات البيااات املمتوحة ي البلدان النامية، بقيادة 
األتـرى. وسـتادعل الشـرا ة اجلديـدة      ، وهـي تشـمم لتلـه املنرمـات    التنمية بحوالالدو  ل
بحـوال التنميـة   الـدو  ل ر ـز  املالتنميـة، وسـيتوّلل   ألغـرا   البيااـات املمتوحـة   تسـخري  املدجمة، 

 يـادة  مكاايـة    )ا( دارهتا. ومن املتوق  ان يميـد هـذا الت ـيري الشـرا ة بعـدد مـن الطـرم منـها:         
وتوسـي  اطـام    )ب(  اإلذائيةمه مرفق املنا االستدامة املالية بعد ااتهاء فترة التمويم الذي يقدة

وتوســـي  اطـــام  )ج(  رــة علـــل األهـــدا  القائمــة وتوســـيعها  األاشــطة ال ااجميـــة، مـــ  اتاف 
لبيااات املمتوحة. واتيجة شذا الـدمو سـيزيد  ةـا     ال اامو اوا  لالشرا ات م  اع اء من 

لتنميـة. وسـو  ي ـم امـواال  مـن املر ـز       التمويم املقـدةم لتسـخري البيااـات املمتوحـة ألغـرا  ا     
ــوب        ــا جن ــات والشــبكات ي آســيا وي افريقي ــامو املعلوم ــن برا ــة، وم ــدو  لبحــوال التنمي ال

 .  التابعة للملكة املتحدة  دارة التنمية الدوليةجزًءا منه الصحراء الك ى، الذي هوةل 
 21 - اريسمن تطة عمم بوسـان، ارمـت  ـرا ة بـ     3 جمال العممومن اجم دعم  - 13

العديد من اووارات بني مستخدمي اإلحصاءات ومنتجيهـا، بـني املكاتـل اإلحصـائية الو نيـة      
التخطـيل ورؤسـاء    ون ومـدير وولتله فةات املستخدمني. فمي ليسوتو، اجتم  األمناء الدائم

اءات املنرمات الدولية ي مناسبة رفيعة املستوى للدعوة  ا االلتزام والتعاون ي  عـداد اإلحصـ  
بـابوا غينيـا    عيوبيـا و واستخدامها. وباإليافة  ا ذلـا، حصـم مسـتخدمون لإلحصـاءات مـن      

علــل فرصــة لالســتجابة لههــدا    ،مــن تــالل هــذ  اوــوارات  ،اجلديــدة، و امبيــا، ومــالوي
ــدة مــن    حصــلتاالســتراتيجية املبينــة ي االســتراتيجيات اإلذائيــة الو نيــة. و     جمموعــات عدي

. وتتـيا  فيهـا  التمثيـم  علـل فرصـة   ن اتـرى، مثـم الملـبني وروااـدا وتـواس     ي بلدااملستخدمني 
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هذ  اووارات للجماعات املعنية سديد جماالت العمم ذات األولوية مـن اجـم سسـني التماعـم     
بني مستخدمي اإلحصـاءات ومنتجيهـا، واسـتخدام اإلحصـاءات ي عمليـة اختـاذ القـرارات ي        

  اية املطا .  
البيااـات  ب املعنيـة بالتوعيـة  امو البيااـات املعجةـم، ترـّم حلقـات العمـم      ومن تالل براـ  - 14

اجلزئية عنصر ا حيوي ا ي  يادة استخدام اإلحصاءات. وجتمـ  حلقـات العمـم هـذ  مسـتخدمي      
البيااات اجلزئية الناجتة عن الدراسات االستقصائية ومنتجيها، وهي وايـعت بشـكم مناسـبات    

ــدة    ــاءات لمائـ ــن اإلحصـ ــة عـ ــات    تثقيميـ ــالب اجلامعـ ــم  ـ ــي ت ـ ــتهدفني، وهـ ــار ني مسـ مشـ
ــة او تســتعر  اســتخدام البيااــات اجلزئيــة ي قطاعــات مــددة. وبــدعم     ي مؤسســات ا ادميي
روااـدا  وواوغنـدا  من بينـها اوروغـواي    -بلد ا  15براامو البيااات املعجةم، اّرم ا ثر من  من

ــري ــا   وسـ ــا و ولومبيـ ــم   -الاكـ ــات عمـ ــةحلقـ ــات اجلب للتوعيـ ــه   البيااـ ــت لتلـ ــة ةعـ زئيـ
املصــلحة مــن اجــم تقيــيم تــوافر البيااــات واملنهجيــة املســتخدمة وســاب مؤ ــرات     اصــحاب
 الرئيسية. الرصد

 ي آذار/املعقــــودة وااشــــ ت اللجنــــة اإلحصــــائية ي دورهتــــا ااامســــة واألربعــــني،   - 15
 ت الرمسيـة ، المريق العامم العـاملي املعـ  بالبيااـات ال ـخمة ألغـرا  اإلحصـاءا      2014 مارس

هاشـطة اجلاريـة املتعّلقـة بالبيااـات      جـراء جـرد ل  ، و لبت منه (E/CN-3/2015/4)اارر الوعيقة )
ال ــخمة ي املكاتــل اإلحصــائية الو نيــة، وتقــدمي امثلــة علــل اســتخدام البيااــات ال ــخمة ي  

واوعيــة   اتــاج اإلحصــاءات الرمسيــة، ومعاجلــة الشــواغم املتعلقــة باملنهجيــة، واملــوارد البشــرية،  
البيااات، والسرية، وويـ  مبـاد  توجيهيـة لتصـنيه لتلـه مصـادر البيااـات ال ـخمة وفق ـا          

ي املكاتــل اإلحصــائية الو نيــة  مــن ع ــو ا  2٨لنوعهــا. ويتــ ّله المريــق العامــم العــاملي مــن   
م مـن لتلـه املنرمـات الدوليـة واإلقليميـة. وعلـل سـبي       ووالبلدان النامية النمو البلدان املتقدمة 

ــت     ــل، اّرم ــذا الطل ــة ه ــعبة اإلحصــا المتابع ــ   ئيةش ــتراك م ــو   لإلحصــاء    باال  ــل ال املكت
الصــني مــؤهر ا دولي ــا دام عالعــة ايــام عــن البيااــات ال ــخمة ألغــرا  اإلحصــاءات الرمسيــة،   ي
ــيجني  ي ــن    يب ــدة م ــرة املمت ــوبر   30 ا  2٨المت . وباإليــافة  ا 2014تشــرين األول/ا ت

العامـــم العـــاملي اجتماعـــه األول مبا ـــرة بعـــد هـــذا املـــؤهر، واســـتعر   ذلـــا، عقـــد المريـــق
. ووافق المريق العامم العـاملي علـل  اشـاء تسـعة     2015 صاته وااقش براامو عمله لعاماتتصا

التـدريل وتنميـة املهـارات وبنـاء      )ا(افرقة عمم فرعية من اجـم العمـم علـل املوايـي  التاليـة:      
ــتخدام البيا )ب(القـــــدرات   ــتدامة    واســـ ــة املســـ ــدا  التنميـــ ــد اهـــ ــات ال ـــــخمة لرصـــ اـــ

والبيااـات   )هــ( وااليطالع ب اشطة الدعوة واالتصـال ي مـا يتعّلـق بالبيااـات ال ـخمة        )ج(
والصـور السـاتلية     ) (االجتمـاعي    التواصـم وسـائل  بيااـات  و )و(اااصة بـاشواته النقالـة    
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ــات و اشــاء الشــرا ات      )مخ( ــل البياا ــدة قطاعــات،  ســائم اوامل )ا(واوصــول عل لشــاملة لع
ــل التصــنيمي   العمــم ا ــر والتصــنيه، و ــة العمــم    )ي(والترتي ــ  افرق والتنســيق الشــامم جلمي

باسـتخدام  ”المرعية. ووافق البنـا الـدو  واملكسـيا علـل قيـادة فرقـة العمـم المرعيـة املعنيـة          
فرعـي براـامو   . وسي    م فريق عمـم  “رصد اهدا  التنمية املستدامةي البيااات ال خمة 

العمم واجلدول الزم  والنتائو اااصة به بالتشاور الوعيق م  فريق التنسـيق. وسـياعر  تقريـر    
ي  الــ  ســتعقد ادســة واألربعــنيالمريــق العامــم العــاملي علــل اللجنــة اإلحصــائية ي دورهتــا الس

ــارس ــة      2015 آذار/م ــاملي اع ــاء اللجن ــم الع ــق العام ــيدعو المري ــت امســه، س  ا  . وي الوق
ــي:       ــراب عــن آرائهــم بشــ ن مــا يل  العمــم المرعيــة وافرقــة عاايــا، االتتصاصــات،  اوال،اإلع

بالبيااـات   املتعلقـة املكاتل اإلحصـائية الو نيـة   اجلارية ي  اشطةاألواتائو جرد  عالثا،املقترحة، 
 ،رابعـا للجنـة االقتصـادية ألوروبـا،    وا ئيةشـعبة اإلحصـا  الال خمة الناجتة عـن استقصـاء اجرتـه    

 مـددة  اسـتخدام مصـادر   يـة ويرورة دعم مشاري  جتريبيـة ي البلـدان الناميـة تستكشـه  مكاا    
 إلحصاءات الرمسية.  غرا  البيااات ال خمة ألل

وعــــالوة علــــل ذلــــا، يقــــوم براــــامو البحــــوال االســــتراتيجية ي البنــــا الــــدو     - 16
ــامو ــار وبراـ ــال االبتكـ ــات ال ـــخمةات ي جمـ ــرا  ا البيااـ ــيالت ألغـ ــةوالتحلـ ــم  لتنميـ بتمويـ
االقتصـــادية  - يهـــد   ا تقيـــيم التقنيـــات اجلديـــدة لتقـــدير املـــت ريات االجتماعيـــة  مشـــروع

باســــتخدام ســــجالت تماصــــيم املكاملــــات علــــل اشــــاته اتمــــول )البيااــــات الوصــــمية         
اشــاته اتمــول(. ويســتهد  هــذا املشــروع، مــن تــالل العمــم بالتعــاون مــ            الســتخدام

ــن اجــم البيا ” ــات ال ــخمة والشــعوب التحــاله م ــدة ُااشــةت    “ا ــة جدي ــادرة عاملي ، وهــو مب
( ولتـ  الوسـائل   Harvard Humanitarian Initiativeاإلاسـااية )  باال تراك بـني مبـادرة هارفـارد   

( ومعهـد بلـدان مـا وراء البحـار للتنميـة      MIT Media Labي معهد ماسا وستس للتكنولوجيا )
(Overseas Development Instituteت ،)اداء هذ  النـهو القائمـة علـل البيااـات ال ـخمة ي       قييْم

قياس المقر وعدم املساواة، وامل ي قدم ا ي التمكري املماهيمي التجـرييب واملنـهجي عنـد تطبيقـه     
 علل قياس المقر ي البلدان ذات الدتم املنخمض واملتوسل.  

 الـنرم اإلحصـائية ي   املوارد ال  جيري توجيههـا  ا  21 - وقد قيةمت  را ة باريس - 1٧
ــدةم لإلحصــاءات    ” ــدعم املق ــن ال ــر الشــر اء ع ــوم بــ  ، “تقري ــذي يق ــه  ال دور اساســي ي توجي

مــن تطــة عمــم بوســان. ويعــر  التقريــر الســنوي    5 جمــال العمــماألاشــطة امل ــطل   ــا ي 
ي ةيـ    ءاتاإلحصـا طـوير  للشر اء عن الدعم املقدةم لإلحصاءات تـة عـن الـدعم اجلـاري لت    

العامل، ويقدةم اررة عامـة عـن االجتاهـات الرئيسـية. وتت ـمةن النتـائو اشامـة املسـتقاة مـن           اكاء
، مـا يلـي: )ا( بلـو     2013 آتر جولـة لتقريـر الشـر اء عـن الـدعم املقـدةم لإلحصـاءات لعـام        
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مليــون دوالر مــن دوالرات الواليــات املتحــدة عــام  394دعــم اإلحصــاءات مبل  ــا ُقــدةر بنحــو 
ي املائــة مــن الــدعم تقريب ــا مــ  االســتراتيجيات الو نيــة   90اؤم مــا اســبته   )ب( وتــو2013

  )ج( واســتمرار 2011ي املائــة عــام  32لتطــوير اإلحصــاءات، بعــد ان  ااــت هــذ  النســبة  
عــدد قليــم جــد ا   مــن   اســبة  ــبرية مــن الــدعم العــاملي املقــدةم لإلحصــاءات      اوصــول علــل  

 .املاكني من
واستناد ا  ا اا ة الناةة عن تقريـر الشـر اء عـن الـدعم املقـدةم      وباإليافة  ا ذلا،  - 1٨

التقريـر  ”عملية جتريبية ساـمةيت   21-لإلحصاءات علل الصعيد الدو ، ا لقت  را ة باريس
. والتقريـر القطـري   (CRESS)“ عن الدعم املقدةم لإلحصـاءات علـل الصـعيد القطـري     القطري

م البيااات املتعلقة بتمويـم الـنرم اإلحصـائية الو نيـة،     هو مبادرة تقودها البلدان  د  ة   
تم تنميـذ هـذ  املبـادرة    يـ  اات مستمدة من املوارد اتليـة او مـن اإلعااـات ااارجيـة. و    اسواء 
 ي ستة بلدان افريقية )هي  عيوبيا وبنن والسن ال وغااا والكامريون ومالوي(.   حاليا
  

   2015ي تطة التنمية ملا بعد عام املوايي  املستجدة املسامهة  - اعالث 
ستتطّلل األهدا  وال ايـات التويـيحية، اجلريةـة والعمليـة، الـواردة ي تطـة التنميـة         - 19

، ارم ا  حصائية قادرة علل االستجابة وعلل تتب  التقـدم اإلذـائي   2015املستدامة ملا بعد عام 
ــة اوســ       ــات اإلذائي ــن التحــديات واألولوي ــه م ــدان عــ   ي ــة بر ــار    للبل ــا بكــثري مقارا اطاق 

األهدا  اإلذائية لهلمية اوا . وي حني يمـر  هـذا األمـر اعبـاء  يـافية  ـبرية علـل الـنرم         
اإلحصائية الو نية، فمن اوتمي ان رفا  النـاس املنشـود مـن اجلهـود اإلذائيـة الو نيـة والدوليـة        

افر البيااــات املميــدة واملهمــة املبذولــة ســيطال  ــم فــرد ولــن يســتث  احــد ا. ويســتلزم ذلــا تــو 
و تاحة  مكااية الوصول  ليها ي الوقت املناسـل وي صـي تها الصـحيحة مـ  احتـرام سـريتها،       

الو نيـة بـدور حاسـم ي تنميـذ عـورة       ئيةحصـا اإل الـنرم ذلـا. وست ـطل    األمر حيثما اقت ل 
ــل الصــعيد القطــري، وتكــون الشــرا ات املتعــددة األ ــرا  والتعــا     ون والتنســيق البيااــات عل

اتلي والـو   واإلقليمـي والـدو .     ينالعناصر الرئيسية للقيام بثورة بيااات فعالة علل الصعيد
الو نيــة مــن اجــم تقــدمي  ئيةحصــااإل الــنرموســتكون  لــها اساســية ي بنــاء القــدرات وتعزيــز 

 .  ي الوقت املناسل املناسبة له خاص املناسبني البيااات
عـيةن األمـني العـام لهمـم املتحـدة فريـق ااـ اء االستشـاري املسـتقم          وي هذا الصدد،  - 20
من اجـم ترسـيد دور البيااـات اواسـم      (E/CN.3/2015/3بالتنمية املستدامة )اارر الوعيقة  املع 

 ا تـوبر  ي اي   ار جديد لههدا . وُ ّله المريق بتقدمي تقريـر للـول  ايـة تشـرين األول/    
، وتقــدمي 2015 بشــ ن مــا بعــد عــام التجميعــيريــر األمــني العــام ، مـن اجــم توجيــه تق 2014
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املشــورة بشــ ن مــا تعنيــه عــورة البيااــات ألغــرا  التنميــة ي املمارســة العمليــة، و يــه ميكــن   
هويلــها ومــا هــي التبعــات املؤسســية واإلداريــة الــ  قــد تترتــل عليهــا. وي ــ  التقريــر األتــري    

، ةـس توصـيات رئيسـية    “التنميرة استرتدا ة   ألغراا  نات ثورة البيا تعبئةعامل يعّد: ”املعنون 
 للم ي قدم ا بثورة البيااات:  

  بلو  توافق عاملي ي ا راء بش ن املباد  واملعايري )ا( 
  تشارك التكنولوجيا واالبتكارات من اجم الصاحل العام )ب( 
  وارد جديدة من اجم تنمية القدراتمتوفري  )ج( 
  لتنسيق والتعبةةالقيادة من اجم ا )د( 
ــدا        )هـ(  ــة ب هـ ــات املتعّلقـ ــال البيااـ ــريعة ي جمـ ــل السـ ــض املكاسـ ــت الل بعـ اسـ
 املستدامة. التنمية
توجيرررو ثرررورة ”، املعنـــون 21-وي الوقـــت الـــراهن، ياعـــدة مشـــروع  ـــرا ة بـــاريس  - 21

ــام      “البيانررات ــ  ع ــق ي ربي ــات تنطل ــورة بياا ــق لث ــة  ري ــة   2015، تريط ــن عملي ،  جــزء م
جلمعيــة العامــة لهمــم املتحــدة ي ايلول/ســبتم ، حيــس مــن املتوقــ  ان يــتم  ا الاعقــاد التح ــري

براـامو واسـ      ا ويـ  االتمام علل تطة التنمية اجلديدة و  القها. وهتد  تريطة الطريـق  
النطام من اإلجراءات الرامية  ا مساعدة البلدان الناميـة علـل التصـدي للتحـديات املتمثلـة ي      

، واالحتياجــات مــن البيااــات ذات الصــلة ب هــدا  التنميــة  2015 ملــا بعــد عــامتطــة التنميــة 
توجيـه عـورة   ”املستدامة. وهي تقوم علل املعلومات ال  ةاعت وحاّللـت  جـزء مـن مشـروع     

، وهتــد   ا مســاعدة البلــدان علــل التعامــم مــ  املشــا م الــ  تواجههــا ي سســني “البيااـات 
ميد تريطـة الطريـق   تاجم التنمية وختطي هذ  املشا م. وستسـ توافر البيااات واستخدامها من 

مما هو قائم بالمعم، ف ال  عـن االسـتعااة بوعـائق اتـرى، وال سـيما التقريـر الـذي اشـر  فريـق          
ــد          ــا بع ــة مل ــة التنمي ــق  ط ــة الطري ااــ اء االستشــاري املســتقم. وي حــني استر ــدت تريط

ساء البنية التحتية والـنرم للتصـدي للتحـديات    ، يتم التر يز علل بناء القدرات و ر2015 عام
املتعّلقة بالبيااات ي السنوات اامس عشرة املقبلة. وهتـد  تريطـة الطريـق  ا سديـد ااـواع      
األاشطة ال  سيا طل   ا وسبم  اا ها واجلهات ال  ينب ـي   ـرا ها وتكلمتـها. وقـد ويـ       

كنولوجيــات اجلديــدة، ورصــادر جديــدة    املشــروع اي  ــا قائمــة باالســتخدامات املبتكــرة للت    
هو تنريميـة جديـدة قـد تسـاعد ي جما ـة تلـا التحـديات، وتمـض التكـاليه،          نابـ للبيااات، و

وسسني  ماءة النرم اإلحصائية ي البلدان النامية. و يـافة  ا ذلـا، ويـعت قاعـدة بيااـات      
حصـائية للبلـدان الناميـة    للبيااات الوصمية تت من بيااات وصمية متنوعة مرتبطـة بالقـدرات اإل  
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هــذ  مــوجزات قطريــة تعــر   الوصــمية واملتقدمــة النمــو علــل الســواء. وتوّلــد قاعــدة البيااــات
جمموعة من املعلومـات عـن سـتة جوااـل هـي:  مكاايـة الوصـول  ا البيااـات، واالبتكـارات،          

لة البيااات، واملؤسسات، واسـتخدام البيااـات، وهـي تعتـ  تـل اسـاس ووسـي        وحسن توقيت
 لرصد التقدم اتر  علل مر الزمن.

مـ  لتلـه الشـر اء واصـحاب املصـلحة       مشـاورات ، 21 -  را ة بـاريس  اجرتو - 22
النتـائو األوليـة للمشـروع، وستواصـم السـعي       بشـ ن مـدتالت  علـل  منـهم  واألفراد للحصول 

الل مرحلة وي  الصي ة النهائية لوعيقة تريطـة الطريـق مـن تـ      يلةللحصول علل املدتالت 
اوــوار بــني اصــحاب املصــلحة املتعــددين علــل الصــعيد العــاملي. و ااــت عمليــة التشــاور مــ     

 البلدان املشار ة واصحاب املصلحة املعنيني جااب ا رئيسي ا من جواال املشروع.
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