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 مقدمة - أوال 
 ـىإلـ س االقتـصادي واالجتمـاعي واللجنـة اإلحـصائية        على مـدى سـنوات، أسـند الـ         - ١
قــوة  وأيدت اللجنـة ب   . )١(لشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة واليات قوية يف جمال التعاون التقين         ا

 االســتراتيجي املقتــرح ألنــشطة التعــاون الــتقين الــيت  وجيــهخــالل دورــا الــسادسة والــثالثني الت
ورة أن يكـون التعـاون الـتقين مـدفوعا بالطلـب،            وشددت كذلك على ضر   . تضطلع ا الشعبة  

وأقـرت  . ومتجاوبا مع األوضاع احمللية، وتتحكم به احلكومات الوطنية ويتسم حبـسن التنـسيق            
. اللجنــة أن للــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة دورا تــضطلع بــه يف تنــسيق جهــود املــاحنني         

 بـإجراء اسـتعراض دقيـق ألنـسب         وأوصت الشعبة اإلحصائية وجلنة تنسيق األنشطة اإلحـصائية       
 .آليات التنسيق وأكثرها فعالية

يف سـياق    برحت اللجنة أيضا تشدد على األمهية البالغة لبناء القـدرات اإلحـصائية            وما - ٢
ازدياد الطلب الوطين والدويل على معلومات التنمية، وترصد عن كثـب التقـدم احملـرز يف هـذا                  

دورا السادسة والثالثني إىل الشعبة اإلحـصائية إعـداد         وبوجه خاص، طلبت اللجنة يف      . اال
تقييم عن قدرة البلدان علـى إنتـاج مؤشـرات عـن كـل هـدف مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،                        
وطلبت إىل الشعبة أن تقدم إليهـا بانتظـام تقريـرا عـن هـذا التقيـيم، ابتـداء مـن دورـا الـسابعة                         

لبــات رصــد األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وجــدول  وعــالوة علــى ذلــك، ونتيجــة ملتط . والــثالثني
األعمال اإلمنائي لألمم املتحدة، تزايد الوعي بأمهية بناء القدرات اإلحـصائية وإحلاحيـة احلاجـة               
إليها يف أقل البلدان منـوا لكفالـة إمكانيـة قيـاس التقـدم احملـرز يف حتقيـق هـذه األهـداف ووضـع                   

 .غهاالسياسات واخلطط املستنرية الضرورية لبلو
ويــصف التقريــر احلــايل األنــشطة الربناجميــة الــيت اضــطلعت ــا الــشعبة ملعاجلــة النقــاط     - ٣

وبــصفة خاصــة، يقــدم حملــة عامــة عــن النــهج  . األساســية الــيت أثارــا اللجنــة كمــا ذكــر أعــاله 
شعبـة يف  الربناجمي املتبع يف بناء القدرات؛ ويستعرض أنشطة التعاون التقين اليت اضطلعت ا الـ             

 ردود لخــص بإجيــازآلليــات التمويــل؛ ويـوجـــز ، مــع تقــدمي وصــف م ٢٠٠٥-٢٠٠٤الفتــرة 
اخلـرباء املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة          وفريـق املـشترك بـني الوكـاالت         الالشعبة واجتمـاع    

 .لأللفية، فيما يتعلق بأولويات البلدان يف جمال أنشطة بناء القدرات وطرائق التنسيق
 

 ا املتعلقة  املتبع يف جمال بناء القدرات اإلحصائية واألنشطةُهجـَّـالن - ثانيا 
بـاألمم املتحـدة   تتمثل مهمة برنامج بناء القدرات الذي تضطلع بـه الـشعبة اإلحـصائية        - ٤

 بـدورها اللبنــات  تـشكل يف مـساعدة الـدول األعــضاء علـى إقامـة نظــم إحـصائية وطنيـة قويــة،       
وركزت الشعبة علـى اجلهـود الـيت تبـذل مببـادرة            . طيــدواألساسية إلقامة نظام إحصائي عاملي      
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 فــضال عــن تنــسيقها بــشكل فعــال م مــع االحتياجــات احملليــة،ءتالتــ الطلــب وحيــدوهاوطنيــة، و
ويـرد أدنـاه وصـف للعناصـر األساسـية لربنـامج بنـاء              . بـني خمتلـف اجلهـات الدوليـة املاحنـة          فيما

نية، دعم اإلدارة الرشيدة لإلحصاءات ونقـل        بناء النظم اإلحصائية الوط    -القدرات اإلحصائية   
 .املعارف

 
 بناء النظم اإلحصائية الوطنية - ألف 

االحتياجـات مـن البيانـات الرئيـسية        مـن الوفـاء ب    فعال  الحصائي  اإلنظام  ال يتمكنلكي   - ٥
إلدارة املرتكزة على النتائج وغريها من احتياجات البلد من البيانات، جيب أن يـشمل              لالالزمة  

تـُـــدار بــصورة أجهــزة إحــصائية وطنيــة  أي :عوامــل هيكليــة) أ(: نــصرين الرئيــسيني التــالينيالع
 تــستند إىل إطــار قــانوين ومؤســسي مناســب وتتــوافر هلــا مــوارد ماليــة وبــشرية كافيــة جيـــدة، و

وبــرامج  :عوامــل برناجميــة ) ب(تـــؤدي مهمتهـــا؛  وهياكــل أساســية لتكنولوجيــا املعلومــات    
يانات وحتليلها، مبا يف ذلك تعدادات الـسكان، وبـرامج متكاملـة للدراسـات              ة جلمع الب  ـظمـتـمن

وتـساعد  . االستقصائية لألسر املعيشية، ونظـم التـسجيل املـدين ومجـع اإلحـصاءات االقتـصادية              
الشعبة البلدان يف هـذه اـاالت عـن طريـق تـوفري التـدريب واخلـدمات االستـشارية واملـشاريع                

 الرامية إىل تعزيز قدرات املكاتب اإلحصائية الوطنية وحتـسني التعـاون            اإلقليمية ودون اإلقليمية  
 . والتعاون داخل املنطقة،فيما بني بلدان اجلنوب

وعالوة على ذلك، متـنح الـشعبة مـساعدة مباشـرة إىل البلـدان دعمـا جلهودهـا الراميـة                     - ٦
. بة يف الوقـت املناسـ  وثوقـ املإىل وضع خطة وطنية إلقامة نظم إحصائية إلنتاج ونشر البيانات     

. ت عليهــا، تلقــت الــشعبة عــدة طلبــات مــن هــذا القبيــل ورد٢٠٠٥-٢٠٠٤الفتـــرة وخــالل 
وسعيا إىل حتسني اخلدمات املقدمة إىل البلدان، دعت الشعبة إىل عقد اجتماعات أفرقـة خـرباء                

مث شــرعت األفرقــة يف تقــدمي املــساعدة    . ن لالســتجابة لطلــب كــل دولــة علــى حــدة     ـيـــدولي
توظيـف مستـشار أقـاليمي متفـرغ        املتوخـى أصـال   وكان  . لضرورية للبلد حتت إشراف الشعبة    ا

ــة    ــة ليتــوىل زمــام هــذه العملي غــري أنــه تقــرر الحقــا أن   .معــين بوضــع الــنظم اإلحــصائية الوطني
ــشارين   ــتعانة مبستـ ـــاالسـ ــذه   بـ ــام ـ ــدة للقيـ ــصرية املـ ــسب   عقود قـ ــيكون أنـ ــددة سـ ــام احملـ املهـ

 .فعالية وأكثر
 

 إقامة إدارة إحصائية رشيدة - باء 
سديد تــوافر تــشريع داعــم مناســب وترتيبــات مؤســسية   الــحــصائي اإلنظــام اليتطلــب  - ٧

  وفـضال عـن ذلـك، ينبغـي أن يتمتـع        .  من املوارد البشرية والتكنولوجيـا     مالئمة ومستوى كاف
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التزام  بــاملكتـب اإلحــصائي الـوطين باالســتقالل الكامـل وأن تــسند لـه واليــة واضـحة مدعومــةً     
 .اسياسي قوي من أجل مجع اإلحصاءات الرمسية ومعاجلتها ونشره

ــساعدا يف       - ٨ ــة مل ــشارية إىل املكاتــب اإلحــصائية الوطني ــشعبة خــدمات است ــسدي ال وت
 وتوصــي برســم خطــط عمــل مــن أجــل حتــسني هيكلــها التنظيمــي  ،وضــع الترتيبــات املؤســسية

 هــذه اجلهــود ارتباطــا عــضويا بالواليــة  تــرتبطو. وإطارهــا املؤســسي واملؤســسات الداعمــة هلــا 
 .املستمرة للبعثة املتمثلة يف تعزيز املبادئ األساسية اليت تقوم عليها اإلحصاءات الرمسية

 
 ارفنقل املع - جيم 

يشكل بناء القـدرات اإلحـصائية يف جمـال املعرفـة امليدانيـة جـزءا ال يتجـزأ مـن برنـامج                   - ٩
والـذي يتـيح نقـل املعـايري        ،   املتعلـق بوضـع املعـايري الدوليـة        اهالشعبة ويرتبط ارتباطا وثيقـا بعملـ      

وتستفيد الشعبة من خربـا الفنيـة       . واملمارسات الدولية للبلدان النامية على حنو يتسم بالكفاءة       
ــع اــاالت    ــدان يف مجي ــدعم للبل ــدمي ال ــادي    لتق ــها الع ــامج عمل ــشمولة بربن اإلحــصاءات  - امل

ــة، واإلحــصاءات   االقتــصادية، واإلحــصاءات االجتم  ــة، واإلحــصاءات التجاري ــة والدميغرافي اعي
ــد    ــة والرصـ ــة لأللفيـ ــداف اإلمنائيـ ــرات األهـ ــة، ومؤشـ ــة، والتنميـ ــع  و. البيئيـ ــل وضـ جيـــري متويـ

 .سيما إعداد الكتيبات، عن طريق برنامج الشعبة العادي املنهجيات، وال
 

-٢٠٠٤يف الفتـــرة األنـــشطة الـــيت اضـــطلعت ـــا الـــشعبة اإلحـــصائية  -ثالثا  
٢٠٠٥ 

، نظمــت الــشعبة اإلحــصائية بــاألمم املتحــدة     ٢٠٠٥-٢٠٠٤خــالل فتــرة الــسنتني    - ١٠
ــاء القــدرات اإلحــصائية، شــارك فيهــا    ٢٨ومولــت  مــسؤوال  ١ ٠٢٦ حنــو نــشاطا يف جمــال بن

لع ذه األنشطة بتعاون مع اللجـان       واضطُ. ة وطني ة إحصائي مكاتب ١١٠ينتمون ملا يربو على     
ألمم املتحدة للسكان، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة، وبرنـامج األمـم               اإلقليمية، وصندوق ا  

ومشلـت  . ، وبرنـامج األمـم املتحـدة للبيئـة    )موئـل األمـم املتحـدة   (املتحدة للمستوطنات البشرية    
حــصاءات البيئــة وإحــصاءات الطاقــة، والتــصنيفات، واحلــسابات  إ: اــاالت اإلحــصائية التاليــة
وتعــدادات الــسكان واملــساكن،  ، واإلحــصاءات املتعلقــة باإلعاقــة،الوطنيــة، وإحــصاءات امليــاه

واإلحــصاءات االجتماعيــة، والتعــدادات االقتــصادية، ومؤشــرات التنميــة، وإحــصاءات الفقــر،  
اإلضـافة إىل   وب. توإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، واإلحصاءات املتعلقـة بتجـارة اخلـدما          

 خبريا إحـصائيا مـن البلـدان الناميـة أو البلـدان      ١٢٠من  ألكثــر  ظمت جوالت دراسية    ذلك، ن 
تبـادل  غــرض   اليت متر مبرحلة انتقالية، دف توفري التدريب الفردي، وتعزيز الشبكات القائمة ل           

. اخلربة العملية وإتاحة الفرصة للخرباء اإلحصائيني للمشاركة يف املنتـديات اإلحـصائية الدوليـة          
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 : بعثــة استــشارية فنيــة يف اــاالت التاليــة ٢٧ ــــعبة بوعلــى مــدى فتــرة الــسنتني، قامــت الــش 

اســتخدام تكنولوجيــا املعلومــات يف اإلحــصاءات، وتنظــيم اإلحــصاءات وإدارــا، واحلــسابات  
قـام ـذه البعثـات املستـشارون األقـاليميون التـابعون            و. نالوطنية وتعـدادات الـسكان واملـساك      

وطنيـــة وتعـــدادات الـــسكان واملـــساكن، للـــشعبة، الـــذين يركـــزون حاليـــا علـــى احلـــسابات ال 
 .واملوظفون الدائمون

ملمـول مـن حـساب       ا )٢(وواصلت الشعبة اإلحـصائية بنجـاح تنفيـذ املـشروع اإلقليمـي            - ١١
، حيـث عقـدت     )٢٠٠٦-٢٠٠٤( أفريقيـا    بالتنمية يف منطقة اجلماعـة االقتـصادية لـدول غـر          

لطاقــة، ومؤشــرات األهــداف  علــى اإلحــصاءات البيئيــة، وإحــصاءات ايـــةتدريبعمـــل حلقــات 
 والتعــاون يف إطــار علــى غــرار الــسنوات املاضــية، تواصــل الــشعبة التنــسيق  و. اإلمنائيــة لأللفيــة

 األورويب، وبرنــامج األمــم املتحــدة ضطلع ــا يف املنطقــة االحتــادأنــشطة الــدعم القائمــة الــيت يــ 
اإلمنـــائي واللجنـــة االقتـــصادية ألفريقيـــا واملرصـــد االقتـــصادي واإلحـــصائي ألفريقيـــا جنـــوب   

شعبـة يف أعمـال حتـضرييـة تتـصـل مبـشـروع          وعالوة على ذلك، امكـت الـ      . الصحراء الكربى 
يتوقـع أن   وألفريقـي،   نطقـة اجلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب ا        ملساب التنميـة    متعلـق حبـ   إقليمي جديـد    

 .توافق عليه اجلمعية العامة يف دورا الستني
فـادة مـن الرابطـة الوثيقـة بـني          للـشعبة االسـتخدام الفعـال ملواردهـا واإل        وحتـى يتـسنـى     - ١٢
تقوم به من عمل منهجي ومـشاريع التعـاون الـتقين، تقـدم الـشعبة خـدمات املـشورة التقنيـة               ما

ويـتم متويـل    . بعـضها بعـضا   مـاالت حبيـث تدعـم هذه األنشطـة      تـوفـر الز وتنظم حلقات عمل و   
أنشطة املستشارين األقاليميني، ومعظـم احللقـات الدراسـية وحلقـات العمـل، وبـرامج الزمالـة،             

 . الربنامج العادي للتعاون التقينمن خالل
للرصــد والتقيــيم، يتــيح هلــا احلــصول علــى    واســع النطــاقويتــوفر لــدى الــشعبة نظــام   - ١٣
، وعلـى املـدى     )عنـد الفـراغ مـن النـشاط       (نطباعات بـشأن هـذه األنـشطة يف املـدى القـصري             اال

واتــسمت ).  شـهرا علــى القيـام بالنـشاط   نقـضاء مــدة سـتة أشـهر إىل اثــين عـشر    بعـد ا (الطويـل  
 ٧٨وذكـر حـوايل     . االنطباعات اليت تلقتها الشعبة على امتداد فترة السنتني بأا بالغة اإلجيابيـة           

ــة  ــيم الــيت و  يف املائ ــة حلقــات العمــل أــم قــد   زمــن ايــبني علــى اســتبيانات التقي عــت يف اي
ويف إطــار عمليــات . اكتــسبوا معــارف إحــصائية جديــدة مــن خــالل حــضورهم حلقــة العمــل  

ت مجيـع البلـدان الـيت مشلتـها الدراسـات           ـنـَّـيـ ب ،التقييم اليت أجريت بعد القيام ببعثات استشارية      
. بعثـة قـد أتاحـت ملكاتـب هـذه البلـدان اكتـساب معـارف إحـصائية جديـدة                  االستقصائية أن ال  

مقيـاس  وذلـك علـى      (٤,٣وفضال عن ذلك، كان متوسط الدرجـة الـيت منحـت للبعثـات هـو                
وقـد منحـت مجيـع البعثـات     ،  ) تقـدير مـمـتـاز  ٥، ومتثـل الدرجـة    ٥ إىل   ١متـدرج يتـراوح بيـن    
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الــردود الــواردة علــى الدراســات االستقــصائية ملتابعــة نـــت وبـيـَّـ. فوقهـــا مــا جيــد أو ـيـْـــندرجت
حلقــات العمــل أن املــشاركني وجــدوا هــذه احللقــات مفيــدة فيمــا خيــص آثارهــا علــى املــدى     

 يف املائة من هؤالء ايبني أـم متكنـوا مـن    ٦٠وذكر ما يزيد على  . الطويل، أو أا أفضل أثرا    
ل دراسة استقصائية ملتابعة البعثات االستـشارية       وتبني، من خال  . تنفيذ توصيات حلقات العمل   

 . يف املائة من التوصيات اليت قدمها املستشارون٦٨للشعبة، أنه قد مت تنفيذ 
 

 تنسيق أنشطة بناء القدرات -رابعا  
تكليـف مـن اللجنـة اإلحــصائية،    بنــاء علــى   تقـوم الـشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة،       - ١٤

ويتمثـل النـهج   .  املـاحنني يف جمـال أنـشطة بنـاء القـدرات اإلحـصائية             باملساعدة يف تنسيق جهـود    
استـنــادا  االستراتيجي الذي تفضله الشعبة يف ضرورة أن يتم التنـسيق علـى املـستوى القطـري،          

ويــتعني علــى الــسلطات الوطنيــة حتديــد األولويــات، . اســتراتيجية وطنيــة أو خطــة رئيــسيةإلـــى 
أن تـأيت اسـتجابة لطلبـات    كما ينبغــي هلــا    التمويل احلكومي، وينبغي ملسامهات املاحنني تكملة  

يف العمـل  وقــد شـُــرع   . وفقا ملـا تـنص عليـه اخلطـة    فقـط من البلدان، وأن تغطي أنشطة حمددة       
ــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية    ــة يف إطــار جلن وأجـــرت ). E/2006/30انظــر  (حتقيقــا هلــذه الغاي

اجتمـاع  وسيتم إجراء مناقـشة أكثـر تفـصيال يف          . التنسيق طريقـةبشأن  اللجنة مناقشات أوليــة    
وستقوم الشعبة، عند هـذه املرحلـة األوليـة، بتقـدمي املـساعدة يف إنـشاء الـشبكة                  . اللجنـة القادم 

 .رهاـيـيـالدولية الستقصاءات األسر املعيشية اليت ختطط الوكاالت الدولية لتس
تسهيل التعاون بني بلدان اجلنـوب      جمـال  يف  وهناك أيضا وظيفة مهمة تقوم ا الشبكة         - ١٥

وتقامسهــا للخــربات، باإلضــافة إىل تــشجيع تقــدمي املــساعدة التقنيــة مــن أنظمــة إحــصائية أكثــر   
ومتشيا مع مقتضيات االستراتيجية اليت نوقـشت يف الـدورة الـسادسة والـثالثني للجنـة،                . تطورا

بناء القدرات اإلحصائية للمـساعدة يف      ج إقليمي ودون إقليمي لربامج      اعتمـاد  تشجع الشعبة   
وتبـــادل املعـــارف العمليـــة ذات الـــصلة بالـــسياق داخـــل النطـــاق اإلقليمــــي تـــشجيع التعـــاون 

 . االقتصادي احمللي-االجتماعي 
وتقوم الشعبة أيضا بتنسيق عمل فريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات                - ١٦

مــشاركة  الــشريكة األخـــرى تكاليـــف ل الــشعبة والوكــاالتومتــو. األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
ويف . اخلــرباء اإلحــصائيني الــوطنيني مــن البلــدان الناميــة حلــضور االجتماعــات العاديــة للفريــق    

 تــشرين ٢٧ و ٢٦أحــدث االجتماعــات الــيت عقــدها الفريــق، وكــان ذلــك يف رومــا، يــومي    
ة للــسكان والبنــك الـــدويل   ، قــدمت الــشعبة وصــندوق األمــم املتحــد     ٢٠٠٥أكتــوبر  /األول

ونظـرا للمـشاركة    .  مكتبا إحـصائيا وطنيـا     ١٧ ممثال من    ٢٠مشاركة  لتغطيـة تكاليـف   التمويل  
ــة، يف هــذا         ــاالت الدولي ــاحنني والوك ــة، باإلضــافة إىل امل ــب اإلحــصائية الوطني ــبرية للمكات الك
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ــاء       ــدان يف جمــال بن ــى خــربات البل ــدة لالطــالع عل ــل فرصــة جي ــه مثّ  القــدرات االجتمــاع، فإن
اإلحصائية، ويف استخدام اإلحصاءات ألنشطة الـدعوة وصـنع الـسياسات والرصـد، ولالتفـاق             
على األولويات يف جمال بناء القدرات اإلحصائية إلعداد واستخدام مؤشرات التنميـة، ولتقـدمي        
توصيات لتحسني تقدمي املساعدة التقنية بشكل فعال وتنـسيق الـدعم علـى املـستويات الوطنيـة                 

 .وترد توصيات الفريق يف املرفق. لدوليةوا
 

 الصــةاخل -خامسا  
م املتحدة العمل من أجـل حتـسني برناجمهـا لبنـاء            ـاألمبـستواصل الشعبة اإلحصائية     - ١٧

ـــة وســتقدم الــشعبة تقريــرا إىل ال . القــدرات اإلحــصائية وتوســيع نطاقــه  يف ايــة فتــرة لجن
 . للعلــماللجنةعلى ير هذا التقريـُـعـرض و. ٢٠٠٧-٢٠٠٦السنتيـن 

 

 احلواشي
ــراره      )١(  ــال، أكــد الــس جمــددا يف ق ــى ســبيل املث ــى ٢٠٠٠/٢٧عل ــاء القــدرات    عل ــة لبن ــة اجلهــود الوطني أمهي

اإلحصائية يف مجيع البلدان، مبـا يف ذلـك التـدريب اإلحـصائي، وأمهيـة تقـدمي الـدعم الـدويل الفعـال يف ذلـك                  
 .السياق للبلدان النامية

ــة   )٢(  ــوفر اجلمعي ـــل  ت ـــة للتموي ـــة هـــذه اآللي ـــافس . العام ــة املختلفــة داخــل األمــم امل  وتـتـن تحــدة القطاعــات اإلمنائي
 .للحصول على التمويالت بتقدميها ملقترحات مشاريع ذات توجه قوي حنو بناء القدرات اإلقليمية
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 رفقامل
ــق اخلــرباء           ــن فري ــة م ــدرات املقدم ــاء الق ــة ببن ــوجز بالتوصــيات املتعلق م

 املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية
 

 ٢٠٠٥أكتوبر / تشرين األول٢٧ و ٢٦االجتماع الثامن، روما،   
 
لقــدرات اإلحــصائية يف البلــدان،   حتــسني اوطرائــق  اجليــــدة فيمــا خيــص املمارســات   - ١
تعزيــز القــدرات املتعلقــة بتحليــل البيانــات ) أ: (االتفــاق يف االجتمــاع علــى ضــرورة مــا يلــي مت
حتـسني   )ب(وحتسني القدرات املتعلقة بتكنولوجيـا املعلومـات واسـتخدامها؛          ) مبساعدة دولية (

يم ـيتمثـل يف تقيـ  هلـا إضايف  ود حتدمع وج(اليت تنتج إحصاءات ختصـة  التنسيق مع الوزارات امل   
إنشاء مكتب إحـصائي وطـين يتمتـع باالسـتقاللية الكاملـة            ) ج(؛  )جـودة ما تنتجــه من بيانات    

والصالحيات الواضحة جلمع اإلحـصاءات الرمسيـة وجتهيزهـا ونـشرها، يدعمـه يف ذلـك التـزام                  
معاجلــة مــسألة ) هـــ(لني؛ إجيــاد حــوافز إضــافية لالحتفــاظ بــاملوظفني املــؤه ) د(سياســي قــوي؛ 

وضــع خطــة إحــصائية ) و(احنـــون؛  واملــشاريع الــيت يــدعمها امل-التــوازن بــني امليزانيــة الوطنيــة 
أن تكـون مدفوعـة بأولويـات الوكـاالت         بـدال مــن    وطنية رئيسية تستند إىل احتياجات البالد،       

 أصـحاب املـصلحة يف      الدولية، ويقوم بتحديدها املكتب اإلحصائي الوطين، باإلضافة إىل مجيع        
اقتصار التماس الدعم من الوكاالت الدولية على احلـاالت الـيت يطلـب فيهـا تغطيـة      ) ز(البالد؛  

وضــمانا الســتدامة األنــشطة املــذكورة أعــاله، كفالــة ) ح(تكــاليف معينــة وفقــا للخطــة فقــط؛ 
م ذلـك إرادة   وأن تـدع ،تغطية معظم املبادرات اإلحصائية الوطنية من خالل امليزانيات الوطنيـة         

 .سياسية قوية
 :واتفق االجتماع كذلك على التوصيات التالية - ٢

ميثــــل التخطــــيط االســــتراتيجي الــــوطين واالســــتراتيجيات الوطنيــــة لوضــــع    )أ( 
ويعـين ذلـك ضـرورة وجـود تـشريعات          . اإلحصاءات عاملني رئيـسيني يف حتـسني اإلحـصاءات        

ل آليـة تـشمل مجيـع أصـحاب         مـن خـال   داعمة وترتيبات تنظيمية ووضع خطة إحصائية وطنيـة         
 املصلحة؛
. علــى مــستوى صــنع القــرار   وطيـــدا ينبغــي أن يكــون التطــوير اإلحــصائي     )ب( 

الـسياسات، الـيت ينبغـي هلـا بـدورها         /وتستخدم األهداف اإلمنائية لأللفية لتنوير االسـتراتيجيات      
عامليـــة، بــــشأن  لالـــنظم اإلحــــصائية علـــى املــــستويات دون الوطنيـــة والوطنيــــة وا    تـُـنـــــور  أن

 اإلحصاءات الضرورية؛
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ومثـة حاجـة لتحديـد تكلفـة        . ينبغـي أن يكــون التطـوير اإلحـصائـي مـستدامـا          )ج( 
متويلـها مـن امليزانيـة الوطنيـة        علـــى   تـشجيع   الكل عنصر من عناصر اخلطة اإلحصائية الوطنيـة و        

ظفني املـؤهلني يف    زيـادة االحتفـاظ بـاملو      وأكـد املـشاركون علـى ضـرورة حتـسني         . ومن املاحنني 
وينبغـي  . املكاتب اإلحصائية الوطنية، والعمل على نقل املهـارات بـشكل أفـضل بـني املـوظفني               

  وتعزيز التعاون فيما بني بلدان اجلنوب؛،أيضا استعراض دور اللجان اإلقليمية
. ينبغـي تعزيـز املمارسات اجليـدة يف جمال اإلحصاءات وتقويـة التعـاون الـتقين             )د( 
أيــضا باملــسائل التاليــة باعتبارهــا تــشكل أسـاســـا للممارســات احلــسنة يف جمــال   تـُـــرف وقــد اع
ضـرورة حتسني تنسيـق طلبات البيانات؛ وضــرورة تقويــة تكنولوجيـات املعلومـات          : اإلحصـاء

لتحسني الـشفافية وتعزيـز االتـصاالت؛ وأمهيــة اعتمـاد الوكـاالت الدوليـة بـشكل أقـوى علـى                     
ة اليت تنتجهـا املكاتب اإلحصائية الوطنيـة لتغطيـة احتياجاـا مـن البيانـات؛          اإلحصاءات الوطنيـ 

 .وحتسني التنسيق بني املاحنني والوكاالت الثنائية، ووكاالت األمم املتحدة، يف البلـدان
 


