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احلـــادي  الشـــراكة يف اإلحصـــاءات مـــن أجـــل التنميـــة يف القـــرن تقريـــر  

 بناء القدرات اإلحصائية  بشأنوالعشرين
 

 مذكرة من األمني العام  
أعدتــه الشــراكة يف   يتشــرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحصــائية تقريــرا        

بنـاء علـى    ) �٢١بـاريس   �شـراكة    (والعشـرين اإلحصاءات من أجل التنمية يف القرن احلـادي         
مـوجزا  ويقـدم هـذا التقريـر       . )أ( يف دورهتا اخلمسـة والـثالثني      لجنة اإلحصائية طلب موجه من ال   

يف تزويد بلد مـا باسـتراتيجية لتعزيـز          اإلحصاءات   لتطوير الوطنيةستراتيجيات  كيفية إسهام اال  ل
كمــا يقــدم هــذا التقريــر وصــفا  . القــدرات اإلحصــائية علــى نطــاق النظــام اإلحصــائي الــوطين  

، فضـال عـن     اإلحصـاءات  مع املبادرات األخـرى القائمـة لتطـوير          ستراتيجياتلكيفية تواؤم  اال   
وفـد تـود اللجنـة أن تعلـق     . ستراتيجياتيف عملية وضع اال) �٢١باريس  �شراكة  (إسهامات  

 . الوطنية ووثائقهاستراتيجياتعلى هنج هذه اال
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 قدمةم -وال أ 
مع تزايد االهتمام بتوجيـه اإلدارة حنـو حتقيـق النتـائج اإلمنائيـة، أصـبح صـناع السياسـة                  - ١

دويل أكثر إدراكا ألمهية اإلحصاءات يف توجيه وتصميم التـدخالت          الوطنية واجملتمع اإلمنائي ال   
ففي اجتماع املائدة املسـتديرة الـدويل الثـاين املعـين بتوجيـه اإلدارة حنـو حتقيـق النتـائج                    . اإلمنائية

ذلـك أن أي    . اإلمنائية، دعيت البلدان إىل وضـع خطـط اسـتراتيجية لتطـوير نظمهـا اإلحصـائية               
 تعتــرب إطــارا لتعزيــز القــدرات اإلحصــائية علــى نطــاق   اإلحصــاءاترة وطنيــة لتطــويســتراتيجيا

ات ســتراتيجيواال. النظــام اإلحصــائي الــوطين ضــمن عمليــات رســم السياســة اإلمنائيــة الوطنيــة  
الوطنية تعد إطارا شامال وموحدا ملواصـلة تقيـيم احتياجـات املسـتفيدين وأولويـاهتم املـتغرية يف                  

الالزمــة لتلبيــة هــذه االحتياجــات، وذلــك بأســلوب أكثــر   جمــايل اإلحصــاءات وبنــاء القــدرات  
ات الوطنية، املسـتمد مـن األدوات املسـتخدمة حاليـا           ستراتيجيوهنج اال . تنسيقا وتآزرا وكفاءة  

ــيم وحتســني اإلحصــاءات   ــات،      (لتقي ــة البيان ــيم نوعي ــات وإطــار تقي ــام لنشــر البيان كالنظــام الع
دروس املسـتفادة مــن تطـوير اســتراتيجيات   ، يشـتمل علــى الـ  )اخلاصـني بصـندوق النقــد الـدويل   

ــر، ويتحــرى أفضــل املمارســات يف التطــوير التنظيمــي واإلدارة      ــن الفق الشــراكة يف و. احلــد م
تســاعد ) �٢١بــاريس �شــراكة  (اإلحصــاءات مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي والعشــرين

 وتنظيم حلقـات عمـل      اهتا الوطنية من خالل صياغة الوثائق الداعمة      ستراتيجيالبلدان يف وضع ا   
كمـا أن هـذه الشـراكة تسـاعد البلـدان يف احلصـول              .  ملناقشـة القضـايا وتبـادل اخلـربات        إقليمية

 .اهتاستراتيجيعلى التمويل الكايف لتصميم وتنفيذ ا
 

  اإلحصاءاتات وطنية لتطويرستراتيجياحلاجة إىل ا -ثانيا  
 الكـثري مـن البلـدان، خاصـة أفقرهـا،        تزايد التوافق الدويل يف اآلراء علـى أن التنميـة يف           - ٢

ــائج       ــى النت ــة مل تركــز عل ــود اإلمنائي ــت يف املاضــي ألن اجله ــد وهن ــة األخــرية، مت  . ق ويف اآلون
التشديد على هذه النقطة يف اجتماع املائدة املستديرة الـدويل الثـاين املعـين بتوجيـه اإلدارة حنـو                   

، والـذي   ٢٠٠٤فربايـر   /غرب يف شهر شـباط    حتقيق النتائج اإلمنائية، الذي انعقد يف مراكش بامل       
التركيـز علـى النتـائج واآلثـار املرجـوة      �أقر بأن اإلدارة املوجهة حنو حتقيق النتائج تنطـوي علـى          

كمـا أهنـا    . مث حتديـد ماهيـة اإلسـهامات واإلجـراءات الالزمـة لبلوغهـا            ) كاحلد من الفقر مـثال    (
 املبدئيــة الالزمــة لتقيــيم التقــدم تنطــوي علــى وضــع األســس وحتديــد أهــداف ومؤشــرات األداء

 . )١(�احملرز خالل تنفيذ الربامج ولدى إجنازها
ويف ظل هذا االهتمـام بـاإلدارة القائمـة علـى النتـائج، أصـبح صـناع السياسـة الوطنيـة                      - ٣

واجملتمــع اإلمنــائي الــدويل أكثــر إدراكــا لكــون اإلحصــاءات الســليمة جــزءا ال يتجــزأ مــن البيئــة 
فاإلحصاءات تقيس اإلسـهامات والنـواتج والنتـائج واألثـر، وتقـدم تقييمـات         . يةالتمكينية للتنم 



 

4 04-65336 
 

E/CN.3/2005/18

موثوقة للمؤشرات االقتصادية واالجتماعية الرئيسية، وتغطي كافة جوانب التنميـة، مـن قيـاس              
ــراد     ــة األف ــواتج االقتصــادية وتضــخم األســعار إىل مــدى رفاهي ــز القــدرات   . الن ــإن تعزي ــذا، ف ل

ميم ورصـــد وتقيـــيم اخلطـــط اإلمنائيـــة الوطنيـــة، مبـــا يشـــمل اإلحصـــائية ضـــروري لـــدعم تصـــ
 .استراتيجيات احلد من الفقر، واالستراتيجيات القطاعية، واألهداف اإلمنائية لأللفية

وإقرارا باعتماد اجملتمع اإلمنائي على اإلحصـاءات السـليمة والفوريـة يف توجيـه اإلدارة                - ٤
ملستديرة خطة عمل مراكش يف جمال اإلحصاء، الـيت         حنو حتقيق النتائج، اعتمد اجتماع املائدة ا      

 مـن أجـل حتسـني        اإلحصـاءات  ات وطنية لتطوير  ستراتيجيحضت البلدان على تصميم وتنفيذ ا     
 .قاعدة اإلثبات بتوفري إطار استراتيجي لوضع إحصاءات ختتص بالفقر وتركز عليه

لتعزيـز القـدرة اإلحصـائية      ة الوطنية تـوفر للبلـد املعـين اسـتراتيجية           ستراتيجيذلك أن اال   - ٥
على نطاق النظام اإلحصائي الوطين، ورؤية ملا ينبغي أن يكون عليه النظـام اإلحصـائي الـوطين      

كمـا أن مـن شـأهنا أن        .  سـنوات، وحتـدد معـامل ذلـك الطريـق          ١٠ إىل   ٥بعد فترة تتـراوح مـن       
لتلبيـــة تكـــون مبثابـــة إطـــار مـــتني وخطـــة عمـــل حمكمـــة لبنـــاء القـــدرات اإلحصـــائية الالزمـــة   

فاهلدف هو مواءمـة تطـوير اإلحصـاءات مـع الـربامج         . االحتياجات الراهنة واملقبلة من البيانات    
ويف الكـثري مـن البلـدان، تعتـرب         . واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية األعـم الـيت تركـز علـى الفقـر            

ابـة فرصـة    عمليات إعـداد اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر وتوجيـه اإلدارة حنـو حتقيـق النتـائج مبث                    
هامة ال لتحديد االحتياجات من البيانات فحسب، وإمنا كذلك لتسليط الضوء علـى اجملـاالت               

ويعد هنـج اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر           . ذات األولوية، اليت حتتاج إىل استثمارات وحتسينات      
ة سـتراتيجي واال. مبثابة نظرة ثاقبة على األسـلوب الواجـب إلعـداد وتنفيـذ هـذه االسـتراتيجيات         

) الوطنيــة والدوليــة( تعتــرب إطــارا حلشــد وتوجيــه وتعزيــز املــوارد    اإلحصــاءاتالوطنيــة لتطــوير
 .رة االستراتيجية للنظام اإلحصائي الوطين بفعالية وعلى أساس النتائجاوأساسا لإلد

 
 مراحل تصميم االستراتيجيات الوطنية –ثالثا  

 تدار بعنايـة، حبيـث تشـمل عـددا مـن      يتعني يف أي عملية إلعداد استراتيجية سليمة أن      - ٦
وهنـا، فإهنـا تعتمـد، بشـكل حاسـم، علـى            . العناصر الرئيسية وتيسر انتظـام التحليـل واملراجعـة        

. املوارد املتوافرة وعلى اآلليات والعمليات املتاحة اليت ميكن وضـع االسـتراتيجية علـى أساسـها               
عــدد مــن العوامــل، منــها مــدى أمــا مــدة بقــاء أي مــن هــذه العناصــر أو املراحــل فتعتمــد علــى  

االستعجال يف إعداد االستراتيجية، ومـدى كفـاءة عمليـات صـنع القـرار يف احلكومـة، ومـدى                   
وخـالل إعـداد االسـتراتيجية، وقبـل تنفيـذها بشـكل كامـل،          . تعقيد النظـام اإلحصـائي الـوطين      

 فمـن غـري املقبـول       .يتعني مواصلة برامج العمل العادية وبرامج التحسني اخلاصة باهليئات املعنية         
ــع       ــاء وضـ ــائية أثنـ ــدمات اإلحصـ ــات واخلـ ــاج املنتجـ ــل إنتـ ــتراتيجيتعطيـ ــة ةاسـ ــوير وطنيـ  لتطـ
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إذ أن هذا قد يؤثر سلبيا على عـدد كـبري مـن أصـحاب املصـلحة وعلـى دعمهـم                     . اإلحصاءات
وطنيــة يف معظــم البلــدان،  ةاســتراتيجيوفيمــا يتعلــق مبــا يلــزم عملــه مــن أجــل إعــداد  . املســتمر
 .تباع املراحل اخلمس التاليةيوصى با

 
 )اإلحصاءاتلتطوير  وطنيةالة ستراتيجيخطة تصميم اال(بدء العملية : ملرحلة األوىلا  

. وطنيـة  ةاسـتراتيجي تتمثل النتائج الرئيسية هلذه املرحلة احلرجة يف قـرار وخطـة لوضـع               - ٧
 مـن املفيـد اختـاذ هـذا     ولكن بلدانا كثرية وجـدت أن  . والقيام بذلك يتوقف على احلالة الوطنية     

. القرار رمسيا، عن طريق جملس الوزراء مثال، أو من جانـب الـوزير املسـؤول عـن اإلحصـاءات         
 :ومن العمليات اليت قد تكون مفيدة يف حتقيق املوافقة على هذا القرار ما يلي

جنــاح الدعايــة، والتوعيــة، واحلــوار مــع الساســة ومقــرري السياســات وصــناع القــرار،   � 
ثال من خالل املشاركة يف إحدى حلقات العمل اإلقليمية الـيت تعقـد يف إطـار        وذلك م 

 )�٢١باريس �شراكة (
مشــاركة مــديري الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة يف مناقشــات السياســة الوطنيــة، كإعــداد   � 

أو يف النظـام العـام لنشـر البيانـات، اخلـاص            /ات احلـد مـن الفقـر، و       استراتيجيرصد   أو
 يلبصندوق النقد الدو

 لتطـوير  الوطنيـة  اتسـتراتيجي ومىت اختذ القرار، تقوم اهليئات اليت تقود عملية إعداد اال  - ٨
 بوضــع برنــامج أو خطــة حتــدد مــا يلــزم عملــه، ومــن قبــل مــن، وأيــن، فضــال عــن اإلحصــاءات

 .ةستراتيجيكيفية متويل عملية تصميم اال
 

 ي الوطينتقييم احلالة الراهنة للنظام اإلحصائ: ملرحلة الثانيةا  
 :بناء على العمليات القائمة، سيلزم القيام مبجموعة من التقييمات، منها - ٩

 مجع وحتليل الوثائق املتوفرة � 
 املستخدم، واالحتياجات الراهنة واملقبلـة مـن اإلحصـاءات،          الوقوف على مدى رضى    � 

 والثغرات املوجودة يف البيانات
 عايري اجلودة املتفق عليهاتقييم كل ناتج إحصائي رئيسي مقارنة مب � 
 تقييم املنهجيات ونوعية اإلحصاءات � 
لتلبيـة  ) مـن حيـث البنيـة األساسـية والتكنولوجيـا واملـوارد، مـثال             (تقييم القدرة احلاليـة      � 

 االحتياجات احملددة من البيانات وسد الثغرات املوجودة يف البيانات
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 وترتيبات التنسيقمراجعة اإلطار القانوين واملؤسسي، والروابط،  � 
 تقييم العوامل التنظيمية، مبا يشمل اإلدارة واملوارد البشرية � 

 
 حتديد الرؤية واخليارات االستراتيجية: ثةلملرحلة الثاا  

 :تستند هذه األنشطة إىل التقييمات، مبا يشمل - ١٠
 االتفاق على بيانات املهمة والرؤية � 
 االتفاق على النتائج املرجوة � 
 ديد األولويات واالستراتيجيات، مع حتديد خيارات حتقيق الرؤية والنتائجحت � 

 
 إعداد خطة التنفيذ: ملرحلة الرابعةا  

ليســت هــي كــل مــا يلــزم جلعــل النظــام " االســتراتيجيات الســليمة"مــن املهــم بيــان أن  - ١١
الل خطـة   فاالستراتيجيات جيب أن تنفذ بصورة سليمة وفعالة من خـ         . اإلحصائي الوطين فعاال  

عمل ترصد هلا تكاليف وحيدد هلا إطار زمين وتشتمل على خطة مالية تنطوي على مقترحـات                
 .تدعو إىل االستعانة مبساعدات خارجية

 
 التنفيذ والرصد والتقييم: ملرحلة اخلامسةا  

ــة       - ١٢ ــة مســتمرة، وأن إعــداد الوثيق ــار اإلدارة االســتراتيجية عملي ــا اعتب أهــم اجلوانــب هن
ــة ــة املبدئي ــة    .  ال ميثــل ســوى البداي ــة، ينبغــي أن تظــل مرن ــنظم اإلحصــائية فعال ولكــي تكــون ال

لذا، فإن أي خطـة متوسـطة       . ومتجاوبة مع الطلبات اجلديدة على البيانات ومع تغري األوضاع        
ــبة      ــة املكتس ــديل يف ضــوء التجرب ــا تع ــد وأن يلزمه ــة اإلدارة   . األجــل ال ب ــإن عملي ــذلك، ف ول

 تضـــم آليـــات داخليـــة لرصـــد وتقيـــيم التقـــدم احملـــرز، ومراجعـــة        االســـتراتيجية حباجـــة إىل 
 .االستراتيجية، وإدخال أي تعديالت تلزم

 
مـع املبـادرات     اإلحصـاءات لتطـوير    وطنيةال ستراتيجياتكيفية تواؤم اال   -ا بعار 

 األخرى القائمة
ادرات فقـد اسـتهدفت مبـ     .  أمـرا جديـدا    اسـتراتيجية ال يعترب اإلقرار باحلاجة إىل هنـوج         - ١٣

خطـة عمـل    �ومـن هـذه املبـادرات       . سابقة تلبية هذه االحتياجـات، وسـامهت يف تطـوير النـهج           
ــا يف التســعينات      ــة اإلحصــائية يف أفريقي ــا للتنمي ــس أباب ــم املتحــدة      (�أدي ــة األم ــداد جلن ــن إع م

ــا  ــا الطلــب      )االقتصــادية ألفريقي ــة لتطــوير اإلحصــاءات حيركه ــى خطــط وطني ــيت بنيــت عل ، ال
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 وطنيـة فعالـة لتطـوير اإلحصـاءات ينبغـي أن تراعـي،        اسـتراتيجية وأي  . سـتعمل وتتركز علـى امل   
فعلـى سـبيل املثـال، بـدأت بلـدان         . وأن تستند إىل، كافة اجلهود واملبادرات القائمة يف كل بلد         

 احلـد مـن     اتاستراتيجيكثرية يف حتسني نظمها اإلحصائية باعتبارها عنصرا أساسيا من عناصر           
ات الوطنيــة لتطــوير   ســتراتيجيوقــد تتخــذ اال . داف اإلمنائيــة لأللفيــة  ، ويف رصــد األهــ الفقــر

اإلحصــاءات أشــكاال كــثرية حســب مرحلــة تطــور كــل نظــام إحصــائي، وحســب احتياجاهتــا   
 .ومناظريها

ة ســــتراتيجيأمــــا األطــــر وأدوات التقيــــيم الدوليــــة اهلامــــة الالزمــــة لــــدعم إعــــداد اال - ١٤
 :فتشمل الوطنية

لبيانات، اخلـاص بصـندوق النقـد الـدويل، والـذي يشـارك فيـه عـدد         النظام العام لنشر ا   � 
كـــبري مـــن البلـــدان، يســـتند إىل العناصـــر الرئيســـية ملبـــادئ األمـــم املتحـــدة األساســـية 

مـدى   )أ: (لإلحصاءات الرمسية، ويتمحور حول اجلوانب الرئيسية األربعـة املتمثلـة يف          
وعيــة، الن )ب( انتظامهــا، أمهيــة البيانــات، ونطــاق تغطيتــها، وحســن توقيتــها، ومــدى 

. متكــن اجلمهــور مــن احلصــول علــى البيانــات) د(نزاهــة عمليــة إنتــاج البيانــات، ) ج(
وهو يشمل جمموعة من البيانات اليت أقر بضرورهتا للبلدان كافة، ويعـاجل املسـائل الـيت             
يتوقف عليها إعداد ونشر البيانات، مبا فيها خطط التحسـني الصـرحية الالزمـة ملواءمـة                

 .ع أفضل املمارساتاإلجراءات الوطنية م
، الذي وضعه املكتـب اإلحصـائي       لربامج اإلحصائية املتكاملة  لاملتعدد السنوات   اإلطار   � 

للجماعات األوروبية، يستخدم يف الكثري مـن بلـدان أوروبـا الشـرقية وآسـيا الوسـطى                 
ــة       ــوارد الوطنيـ ــتخدام املـ ــات اسـ ــد أولويـ ــنوات لتحديـ ــدد السـ ــيط املتعـ ــة للتخطـ كآليـ

 .وليةواملساعدات الد
إطار تقييم نوعية البيانات، اخلـاص بصـندوق النقـد الـدويل، والـذي يسـتند إىل النظـام            � 

العام لنشر البيانات، يعترب إطـارا متكـامال ومرنـا لتقيـيم نوعيـة البيانـات املسـتخدمة يف            
 .رسم سياسة االقتصاد الكلي والسياسة االجتماعية

 اسـتنادا إىل   �٢١بـاريس   �تها شـراكة    مؤشرات بناء القدرات اإلحصـائية، الـيت وضـع         � 
إطار تقييم نوعية البيانات، تعتـرب وسـيلة حتـدد هبـا البلـدان مـواطن القـوة والضـعف يف                     

 .نظمها اإلحصائية، وترصد هبا مدى تقدمها يف بناء القدرات اإلحصائية
وعلـى البلـدان أن هتـدف إىل        . والتخطيط االستراتيجي هـو أسـاس مجيـع هـذه النـهوج            - ١٥
فاملشـاركون احلـاليون يف النظـام العـام لنشـر البيانـات، مـثال،               . تفادة من أي خربات لديها    االس

ســيكون بإمكــاهنم االســتفادة مــن إطــار التقيــيم اخلــاص بالنظــام العــام لنشــر البيانــات يف وضــع  
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، مبـا يشـمل أسـس حتديـد األولويـات           اإلحصـاءات األسس الالزمة السـتراتيجية وطنيـة لتطـوير         
 يف ظـل قلـة املـوارد، ويف حتديـد اجملـاالت الـيت ستسـتلزم مسـاعدات فنيـة                     ءاتاإلحصالتحسني  

ــة ــة خارجي ومشــاركة البلــدان يف النظــام العــام لنشــر البيانــات تعتــرب بشــرى ملســتعملي     . ومالي
البيانــات وشــركاء التنميــة بــأن البلــدان جــادة بالنســبة لإلحصــاءات وأهنــا بصــدد اختــاذ الــالزم    

بلدان اليت تتعامل على حنو وثيـق مـع املكتـب اإلحصـائي للجماعـات       وال. ملعاجلة أوجه القصور  
األوروبية، أو الـيت ترمـي إىل االسـتثمار يف قـدراهتا اإلحصـائية عـن طريـق سـلفة أو قـرض مـن                         

 ةسـتراتيجي البنك الدويل يف إطار برنامج بناء قدراهتا اإلحصائية، سيكون بإمكاهنـا اسـتخدام اال          
 ةسـتراتيجي فاال. ساس لوضع خطط استثمارية أو برامج تعاونيـة        كأ  اإلحصاءات لتطوير الوطنية
 تشتمل على خطة عامة، وهو ما يعد شـرطا أساسـيا النضـمام أي                اإلحصاءات لتطوير الوطنية

 .بلد إىل برنامج بناء القدرات اإلحصائية
 

 الوطنية  اتستراتيجيالقيمة املضافة من اال -خامسا  
الوطنية، املسـتمد مـن األدوات املسـتخدمة حاليـا          جيات  ستراتيذكر من قبل أن هنج اال      - ١٦

، يشـتمل   )كالنظام العام لنشر البيانـات، وإطـار تقيـيم نوعيـة البيانـات            (لتقييم وحتسني البيانات    
على الدروس املستفادة من تطوير اسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر، ويتحـرى أفضـل املمارسـات                 

الوطنيـة تتمثـل يف الـدمج بـني          ةسـتراتيجي ضافة مـن اال   والقيمة امل . يف التطوير التنظيمي واإلدارة   
أفضل املمارسات املأخوذة من هذه املصادر الثالثة سعيا لتحقيق نتـائج إمنائيـة أفضـل تتمثـل يف                 
النظـــر إىل بنـــاء القـــدرات اإلحصـــائية بعدســـة إمنائيـــة وإداريـــة، والنظـــر إىل السياســـة اإلمنائيـــة 

 .صائيةواملمارسات اإلدارية املثلى بعدسة إح
 جيــب أن تعطــي التخطــيط اإلحصــائي   اإلحصــاءاتلتطــوير الوطنيــة اتســتراتيجيواال - ١٧

واإلدارة اإلحصــائية مــا أعطتــه اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر خلطــط التنميــة الوطنيــة اخلمســية  
فنهج استراتيجيات احلـد مـن الفقـر ينطـوي علـى تغـيري أساسـي يف العالقـات القائمـة                     . السابقة

ــا إىل ذلــك     بــني أصــحاب   ــادة، وم ــة والقي . املصــلحة، مــن خــالل التشــاور واملشــاركة وامللكي
 ستكون مبثابة خطـة اسـتراتيجية        اإلحصاءات السليمة لتطوير  الوطنية ةستراتيجيوباملثل، فإن اال  

متكاملة، وطنية امللكية واإلدارة، لتطوير اإلحصاءات، تستخدم كعنصـر ومنظـور إحصـائي يف              
 .سات الوطنية، كاستراتيجيات احلد من الفقراييم أطر السيتصميم وإدارة ورصد وتق

 تعـد إطـارا جتانسـيا لتنسـيق كافـة            اإلحصـاءات  لتطـوير  الوطنيـة  ةستراتيجيوكما أن اال   - ١٨
األنشطة اإلحصائية يف بلد ما، فإهنا تعد أيضا إطـارا جتانسـيا لتقـدمي املسـاعدة الدوليـة والثنائيـة                    

.  جتنب النظم املوازية لرصد وتقيـيم بـرامج اجلهـات املاحنـة            يف جمال اإلحصاءات، وتساعد على    
الوطنيــة، أولــت اللجنــة التوجيهيــة لشــراكة      ةســتراتيجيويف ضــوء هــذه الســمة التكامليــة لال   
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، الــيت تضــم ممــثلني عــن البلــدان الناميــة والبلــدان املــارة مبرحلــة حتــول مــن كــل  �٢١بــاريس �
الثنائية واملتعـددة األطـراف، اهتمامـا شـديدا باحلاجـة      منطقة إقليمية بالعامل وعن اجلهات املاحنة      

ــة يف عمليــة وضــع اال   ــة ودمــج دعــم هــذه  ســتراتيجيإىل إشــراك مجيــع شــركاء التنمي ات الوطني
 .يات يف برامج املعونة اإلمنائيةستراتيجاال
 :الوطنية تضيف قيمة إىل العمليات القائمة من خالل اتستراتيجيواال - ١٩

 .لدعم السياسي، والقيادةالدعاية، وبناء ا � 
 .املشاركة العريضة، والتشاور، واالتصال � 
 الالزمة السـتمرار    �الرخوة�تقييم وتطوير خطط حتسني اجلوانب التنظيمية واإلدارية         � 

 .بناء القدرات اإلحصائية، مبا يشمل الوضع املؤسسي للهيئات اإلحصائية الوطنية
مبــا يشــمل (تياجــات وأولويــات املســتعملني  اتبــاع هنــج شــامل ومتكامــل يف تقيــيم اح  � 

 ).السياسات اإلمنائية
ــوارد البشــرية والتطــوير       �  ــا يشــمل امل ــة، مب ــات إدارة التغــيري واســتراتيجياهتا الفرعي عملي

 .التنظيمي
 .تقدير التكاليف، مبا يشمل االقتصاد يف التكاليف، وتلبية االحتياجات التمويلية � 

 
 يف عملية وضع االستراتيجيات الوطنية" ٢١باريس "دور شراكة  -سا داس 

 وطنيـة  اتاسـتراتيجي متشيا مع نداء اجتماع مائدة مراكش املستديرة الداعي إىل وضع        - ٢٠
 لنفســها هــدفا يتمثــل يف حــض البلــدان �٢١بــاريس �، حــددت شــراكة  اإلحصــاءاتلتطــوير

 لـديها بيانــات  ، لكـي تكـون  ٢٠٠٦ة وطنيـة حبلـول عـام    اسـتراتيجي الناميـة كافـة علـى تصـميم     
ــول عــام     ــاج، حبل ــة واإلنت ــة امللكي ــع املؤشــرات ذات الصــلة باألهــداف    ٢٠١٠وطني ، عــن مجي

 األولوية للبلـدان املنخفضـة الـدخل، مبـا فيهـا            �٢١باريس  �وستعطي شراكة   . اإلمنائية لأللفية 
 أن يعمـــل تصـــميم  �٢١بـــاريس �وســـتكفل شـــراكة  . بلـــدان املؤسســـة اإلمنائيـــة الدوليـــة   

ــتراتيجالا ــادرات املســار الســريع القصــرية األجــل، وأن         اتيس ــم مب ــذ ودع ــى تنفي ــة عل الوطني
يستهدف الوفاء باملتطلبات العاجلة للورقات القطرية الستراتيجيات احلد مـن الفقـر، وكـذلك              

 .لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية واملؤسسة اإلمنائية الدولية
 مـواد   �٢١بـاريس   �طنية، أعـدت شـراكة      الو اهتااستراتيجيوملساندة البلدان يف وضع      - ٢١

توجيهية للمضي يف تنفيذ هذه العمليـة، حيـث مت إعـداد أربـع جمموعـات منفصـلة مـن الوثـائق                      
؛ )�املبـادئ األساسـية   �يرد يف املرفـق مـوجز لــ         (الوطنية   اتستراتيجيالعناصر األساسية لال  : عن
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تســتهدف إقنــاع مقــرري  ) �إثبــات احلجــة�معنونــة (الوطنيــة  اتســتراتيجيووثيقــة دعايــة لال
 ةســتراتيجيالسياســات يف البلــدان الناميــة والشــركاء اإلمنــائيني للبلــدان املاحنــة بضــرورة وضــع ا  

الوطنيـة، تسـتهدف مسـاعدة       ةسـتراتيجي وطنية؛ وأدلة عملية غـري ختصصـية لتصـميم وتنفيـذ اال           
ملشــورة الوطنيــة تشــتمل علــى ا ةيســتراتيجمــديري أجهــزة اإلحصــاء؛ وقاعــدة معــارف عــن اال 

وقامـت جمموعـة مـن الشـركاء بوضـع العناصـر            . )٢(التطبيقية، ودراسات احلالة، وجتربة البلـدان     
. ٢٠٠٤األساســية ووثــائق الدعايــة وأدلــة التصــميم يف صــورهتا النهائيــة باعتبارهــا نســخة عــام 

 ٢٠٠٥ومــن املقــرر إصــدار نســخ عــام  . وســوف يكــون إعــداد هــذه الوثــائق عمليــة مســتمرة 
وتـود شـراكة    . تضـمنة حتسـينات وتعـديالت مـن قبـل دائـرة أوسـع مـن الشـركاء                 بعدها، م  وما
ــاريس � ــاءة وفعاليــة اإلحصــاءات الرمسيــة علــى        �٢١ب ــة املهــتمني بزيــادة كف  أن حتــض كاف

املسامهة يف عملية إعداد هذه املـواد، خاصـة مـن خـالل تبـادل اخلـربات فيمـا يتعلـق مبـا يصـلح                         
ــة للمــواد علــى املوقــع الشــبكي لشــراكة    وميكــن االطــالع علــى الن . ال يصــلح ومــا ســخ احلالي

 . http://www.paris21.org:  على العنوان التايل�٢١باريس �
يف حلقـات العمـل      الوطنيـة  اتسـتراتيجي الا لتطبيق هنج    �٢١باريس  �وتروج شراكة    - ٢٢

ومــن املقــرر تنظــيم سلســلة مــن حلقــات العمــل لكــل منطقــة إقليميــة،  . اإلقليميــة الــيت تنظمهــا
 وسـوف ختصـص حلقـة     .الوطنيـة  اتسـتراتيجي الاتزامن مع املراحل احلامسة من عمليـة وضـع   ت

الوطنية، حيث يعد كل بلد مسـودة خطـة للمضـي قـدما              اتستراتيجيالعمل األوىل لتدشني اال   
واللقــاءات التاليــة تتنــاول قضــايا ختــص تصــميم االســتراتيجيات الوطنيــة   . يف عمليــة تصــميمها

، �مــــن التشــــخيص إىل االســــتراتيجيات�) أ: (دان يف االنتقــــالوتســــتهدف مســــاعدة البلــــ
. �الوطنيــة اتســتراتيجيالاحنــو تنفيــذ �) ج(، �مــن االســتراتيجيات إىل خطــط العمــل� )ب(

وتتيح هذه اللقاءات فرصة لشركاء البلدان الناميـة واملؤسسـات املاحنـة لتعـديل مضـمون وثـائق          
 .لالحقةالوطنية واستكماله يف النسخ ا اتستراتيجياال
 والصندوق االسـتئماين لبنـاء القـدرات اإلحصـائية،          �٢١باريس  �وقد هتيأت شراكة     - ٢٣

الوطنية، مبا يشـمل تـوفري مـنح         اتستراتيجيالاالتابع للبنك الدويل، ملساعدة البلدان يف تصميم        
 تتعاون متاما مع البنك الدويل ليس فقـط يف مسـاعدة البلـدان        �٢١باريس  �فشراكة  . التمويل

 .الوطنية، وإمنا كذلك يف توفري التمويل هلا اتستراتيجيالا تصميم يف
ولتحقيــق األثــر املرجــو، ينبغــي أن تســتند مراجعــة الوثــائق وإصــدارها إىل وثــائق متــت   - ٢٤

، جيــري ترمجــة النصــوص إىل اإلســبانية والربتغاليــة �٢١بــاريس �ويف إطــار شــراكة . ترمجتــها
وسـوف تطـوع   . أمر الترمجة إىل لغات أخرى حسب الطلب     وقد ينظر يف    . والعربية والفرنسية 
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نسخ اللغات هذه حبيث تتناسب مع غري الناطقني باإلنكليزيـة ويسـهل فهمهـا علـيهم، وحبيـث                  
 .تتناسب مع خمتلف الظروف اإلقليمية

 اتسـتراتيجي الا، سيتحول االهتمام من دعم تصـميم        ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥وخالل عامي    - ٢٥
ر دليـل التنفيـذ وبنـاء قاعـدة املعـارف،           اات، مبا يشـمل إصـد     ستراتيجيالاالوطنية إىل دعم تنفيذ     

وسينصب إعداد قاعدة املعارف، مبـدئيا، علـى        . مع إصدار دراسات عن تنفيذ عمليات التغيري      
 . الوطنية اتستراتيجيالا لتوجيه عملية تصميم �...كيفية�جتميع مالحظات حتت عنوان 

كـن االسـتعانة هبـم يف مسـاعدة البلـدان علـى تصـميم               ولسد العجز يف اخلـرباء الـذين مي        - ٢٦
ــة، تعمــل شــراكة    ــاريس �إحصــاءاهتا الوطني ــدويل وشــركاء     -� ٢١ب ــاون مــع البنــك ال بالتع

ففي براجمها اإلقليمية، تقترح شـراكة      .  على تنمية اخلربات يف التخطيط االستراتيجي      - آخرين
ــايا امل �٢١بـــاريس � ــتملني بالقضـ ــارين احملـ ــة املستشـ ــلة ب إحاطـ ــتراتيجيالاتصـ ــة اتسـ . الوطنيـ

، اجلاري إنشاؤها على موقعها الشـبكي،       �٢١باريس  �والغرض من قائمة مستشاري شراكة      
وفضـال عـن ذلـك، سـيقوم فريـق          . هو مساعدة البلدان علـى البحـث عـن املستشـارين األكفـاء            

، �٢١ بـاريس �العمل املعين بتـدريب األخصـائيني اإلحصـائيني الـرمسيني، املنبثـق عـن شـراكة                 
 .بإعداد مواد عن هذا املوضوع

 اتســـتراتيجيالاأمـــا املعلومـــات املتعلقـــة بتطـــوير اإلحصـــاءات الوطنيـــة، وال ســـيما ب  - ٢٧
وعمليـة اإلبـالغ هـذه سـتفيد كـل مـن فـرق             . ورهـ الوطنية، فسوف يتم مجعهـا وإتاحتـها للجم       

 .نييالوطنية والشركاء اإلمنائ اتستراتيجيالاتصميم 
 

 وحة للمناقشةنقاط مطر -ا بعاس 
 :اللجنة اإلحصائيةقد تود  - ٢٨

 الوطنية املبني آنفا؛ اتستراتيجيالاهنج التعليق على  )أ( 
  ).نظر الفرع سادساا(الوطنية  اتستراتيجيالا وثائق التعليق على )ب( 

 

 احلواشي
التـرويج لنـهج   �. ديرة الدويل الثاين املعين بتوجيه اإلدارة حنو حتقيق النتـائج اإلمنائيـة    انظر اجتماع املائدة املست    )١( 

 .٢٠٠٤فرباير /شباط. �املبادئ األساسية: متوائم لتوجيه اإلدارة حنو حتقيق النتائج اإلمنائية
ــة لال     )٢(  ــة الدعاي ــات أساســية، ورق ــائق معلوم ــة، كوث ــل تصــ   اتســتراتيجيســتتاح للجن ــة ودلي ــك الوطني ميم تل

 .اتستراتيجيالا
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 ة الوطنية لتطوير اإلحصاءاتستراتيجياملبادئ األساسية لال � املرفق 
 :الوطنية لتطوير اإلحصاءات أن ةستراتيجيالاينبغي يف  - ١

 .تكون وطنية اإلدارة وامللكية، مع توافر الدعم السياسي الرفيع املستوى والقيادات � 
 .تتركز على الطلب وتكون جزءا من عمليات السياسات اإلمنائية الوطنية � 

 .تعد بأسلوب تكاملي وتشاوري � 

ملي اإلحصــاءات، وتــوفر رؤيــة تقــيم كافــة القطاعــات اإلحصــائية واحتياجــات مســتع � 
 .وخطة استراتيجية لإلحصاءات الوطنية

تضــع برناجمــا متكــامال لتطــوير اإلحصــاءات لبنــاء القــدرة علــى حتقيــق النتــائج، حبيــث    � 
يعطى أولوية وحيدد له جدول زمين وتندرج فيه خطط التنفيذ والرصد والتقييم، علـى            

 .رياتأن يكون من املرونة مبا يكفي للتأقلم مع التغ

تتصــدى للمعوقــات والعمليــات املؤسســية والتنظيميــة، مبــا يشــمل املــوارد، مــن أجــل     � 
 .استدامة تطوير النظم والنواتج اإلحصائية

 .، استنادا إىل أفضل املمارسات واملعايري الدولية�تفي بالغرض�حتقق نوعية  � 

اجـات العاجلـة مـن      تستفيد مما هو متـاح وممـا يف طـور اإلعـداد، وتواصـل تلبيـة االحتي                 • 
 .الوطنية لتطوير اإلحصاءات اتستراتيجيالااإلحصاءات خالل عملية وضع 

 .تليب احتياجات املستعملني، على أن تتوخى الواقعية بالنسبة للموارد � 

 .تكون مبثابة إطار متجانس للدعم الدويل لتطوير اإلحصاءات � 
 
 


