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 *من جدول األعمال املؤقت) ي (٤البند 

 بناء القدرات اإلحصائية :بنود للعلم
 

تقريـــر الـــشراكة يف اإلحـــصاءات مـــن أجـــل التنميـــة يف القـــرن احلـــادي   
 والعشرين بشأن بناء القدرات اإلحصائية

 ذكرة من األمني العامم  
يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحــصائية تقريــرا أعدتــه الــشراكة يف           

هـذا  قدم وي .)“٢١باريس ”شراكة (اإلحصاءات من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين 
لجهــود الــيت تبــذهلا الــشراكة يف تــشجيع اســتخدام أفــضل إلحــصائيات أفــضل مــوجزا لالتقريــر 
فها اجلزء األساسي مـن بيئـة مؤاتيـة إلحـراز التقـدم يف جمـال التنميـة، ال سـيما مـن خـالل                         بوص

وطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات وتنفيـذها ورصـدها          السـتراتيجيات   التصميم ا جمال  دعم البلدان يف    
مع التركيز على البلدان املنخفضة الدخل، وذلك من خـالل الـدعوة وتـشجيع تعـاون اجلهـات         

 لتقريــرــذا اويطلــب إىل اللجنــة أن حتــيط علمــا  . بــرامج الــدعم اإلحــصائياملاحنــة فيمــا خيــص
 . للعلماملقدم إليها
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تقريـــر الـــشراكة يف اإلحـــصاءات مـــن أجـــل التنميـــة يف القـــرن احلـــادي   
 والعشرين بشأن بناء القدرات اإلحصائية

 
 موجز تنفيذي -أوال  

نتائج اإلمنائية، أصبح واضعو الـسياسات      مع تزايد االهتمام بتوجيه اإلدارة حنو حتقيق ال        - ١
الوطنية واتمع اإلمنائي الدويل أكثر إدراكا ألمهية اإلحصاءات يف توجيه وتصميم التـدخالت             

ففي اجتماع املائـدة املـستديرة الـدويل الثـاين املعـين بتوجيـه اإلدارة حنـو حتقيـق النتـائج           .اإلمنائية
، دعيـت البلـدان     ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٥  و ٤ومي  اإلمنائية، الذي عقد يف مـراكش بـاملغرب يـ         

لتعزيز القـدرات   بطريقة توفر معها إطارا     وطنية لتطوير اإلحصاءات    الستراتيجيات  الإىل وضع ا  
اإلحــصائية علــى نطــاق النظــام اإلحــصائي الــوطين برمتــه ــدف تلبيــة احتياجــات املــستفيدين    

 يف جمـال اإلحـصاءات علـى حنـو أكثـر       املتغرية ومراعاة أولويام علـى الـصعيد الـوطين والـدويل          
وتـساعد الـشراكة يف اإلحـصاءات مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي          .تنسيقا وتآزرا وكفاءة

البلــدان يف وضــع اســتراتيجياا الوطنيــة بــصياغة الوثــائق  ) “٢١بــاريس ”شــراكة (والعــشرين 
ظـيم حلقـات عمـل إقليميـة        تنوتعزيز التعاون بني اجلهـات املاحنـة،        الدعوة،  عن طريق   الداعمة،  

مساعدة ماليـة وتقنيـة وافيـة       احلصول على   على   البلدان   عونملناقشة القضايا وتبادل اخلربات، و    
 .لتصميم استراتيجياا وتنفيذها

 
 االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات -ثانيا  

سياسات الوطنيـة  مع تزايد االهتمام الدويل بإدارة قائمة على النتائج، أصبح واضـعو الـ        - ٢
واتمع اإلمنائي الدويل أكثر إدراكا بأن اإلحصاءات اجليدة تعد مبثابـة جـزء مـن البيئـة املؤاتيـة                   

لذا، فإن تعزيـز القـدرات اإلحـصائية ضـروري لـدعم تـصميم اخلطـط اإلمنائيـة الوطنيـة           .للتنمية
يات القطاعيــة، اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، واالســتراتيج يف ذلــك مبــا ورصــدها وتقييمهــا، 

 . واألهداف اإلمنائية لأللفية

وإقرارا باعتماد اتمع اإلمنائي على توفري إحصاءات سـليمة يف الوقـت املناسـب لـدى         - ٣
 خطـة عمـل   املائـدة املـستديرة الـدويل الثـاين    أصـدر اجتمـاع    توجيه اإلدارة حنـو حتقيـق النتـائج،         

افة البلدان النامية على تصميم وتنفيـذ        اليت تتألف من ستة أجزاء، وحتض ك       ،إلحصاءلمراكش  
اســـتراتيجيات وطنيـــة لتطـــوير اإلحـــصاءات مـــن أجـــل حتـــسني قاعـــدة اإلثبـــات بتـــوفري إطـــار 

 . استراتيجي لوضع إحصاءات ختتص بالفقر وتركز عليه

ــة للبلــد املعــين كــال    - ٤ ــوفر االســتراتيجية الوطني ــز القــدرة   وت ــة بتعزي  مــن الوســائل الكفيل
اق النظـام اإلحـصائي الـوطين برمتـه، والرؤيـة اخلاصـة مبـا ينبغـي أن يكـون                   اإلحصائية علـى نطـ    
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 سنوات، وحتدد معـامل الطريـق الـيت تفـضي إىل     ١٠ إىل ٥النظام بعد فترة تتراوح من هذا  عليه  
 اإلحـصائية  ةينـا وخطـة عمـل حمكمـة لبنـاء القـدر      كمـا أـا تـضم إطـارا مت     .حتقيـق تلـك الرؤيـة   

فاهلـدف يتمثـل باخلـصوص يف مواءمـة      . الراهنة واملقبلة مـن البيانـات  الالزمة لتلبية االحتياجات
تطـــوير اإلحـــصاءات مـــع الـــربامج واالســـتراتيجيات اإلمنائيـــة الوطنيـــة األعـــم الـــيت تركـــز          

 .)١(الفقر على
 

 دور الشراكة يف عملية االستراتيجية الوطنية -ثالثا  
ة البلـدان املنخفـضة     انسجاما مع خطة عمل مـراكش، ركـزت الـشراكة علـى مـساعد              - ٥

 ويف الـشروع يف تنفيـذها حبلـول الـسنة           ٢٠٠٦الدخل يف تصميم استراتيجية حبلول ايـة سـنة          
مؤشـرات  ألغراض كافة   التالية بغرض احلصول على بيانات وطنية أعدت على الصعيد الوطين           

 .٢٠١٠األهداف اإلمنائية لأللفية حبلول سنة 

ــة ال   - ٦ ــود القطري ــشراكة اجله ــدعم ال ــذ ورصــد اســتراتيجياا    وت ــصميم وتنفي ــة إىل ت رامي
 :ال سيما من خالل أنواع األنشطة التاليةلتطوير اإلحصاءات الوطنية 

تقــدم الــشراكة املــشورة  :لتطــوير اإلحــصاءاتتطــوير منهجيــة االســتراتيجية الوطنيــة   • 
 . متنوعةاأغراضووالوثائق فيما خيص املنهجية، مستهدفة مجاهري 

يكـون الغــرض منـها مــساعدة    ر أدوات الــدعوة يف جمـال اإلحـصاءات،  الـدعوة وتطـوي   • 
مزيـد مـن الـدعم لإلحـصاءات واعتمـاد ـج            تقبل تقدمي   البلدان واملؤسسات املاحنة يف     
 .استراتيجي جتاه تطوير اإلحصاء

تعمل الشراكة علـى تـشجيع وتيـسري تقاسـم املعلومـات       :تشجيع تعاون اجلهات املاحنة • 
فيما بني اجلهات املاحنة، وذلك مـن خـالل مجلـة أمـور منـها يـسر آليـة                   وتنسيق املعونة   

 ).١٠انظر الفقرة (اإلبالغ اخلاصة ا 
تقييمـات أوليـة؛    إجـراء   ) أ (: الـيت تـشمل مكوناـا مـا يلـي          ،الربامج اإلقليمية للشراكة   • 

االضـطالع جبهـود الـدعوة حلـشد الـدعم          ) ج( تنظيم حلقات عمل إقليمية؛ و    ) ب( و
تعزيـز  ) د( وتنفيـذها؛ و  لتطـوير اإلحـصاءات     سي لوضع االسـتراتيجيات الوطنيـة       السيا

لتـصميم  م الـتقين واملـايل      ـــ د الدع ـــحـش ) ـهـ ( جهود الشركاء على الـصعيد الـوطين؛ و       
 .إعداد تقارير عن التقدم احملرز) و( االستراتيجيات الوطنية وتنفيذها؛ و
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ــود القط   -رابعا   ــم اجلهـ ــرز يف دعـ ــدم احملـ ــذ   التقـ ــصميم وتنفيـ ــة إىل تـ ــة الراميـ ريـ
االسـتراتيجيات الوطنيـة للتنميـة املـستدامة والتوجيهـات اخلاصــة       ورصـد 

 باألعمال املقبلة
ساعدة اجلهـود   فيما يتـصل مبـ    خطت الشراكة، بالتعاون مع شركائها، خطوات جبارة         - ٧

ما يلي أمثلـة  وفي .لتطوير اإلحصاءاتالقطرية يف تصميم وتنفيذ ورصد االستراتيجيات الوطنية 
 .عن التقدم احملرز حديثا وعن التوجهات املقبلة فيما خيص أنشطة حمددة

ــة    - ٨ ــة االســتراتيجيات الوطني ــة    - تطــوير منهجي ــدعوة أعــدت ورق ــتراتيجيات لل لالس
ــصميم يف أواخــر ســنة      ــل للت ــب دلي ــة إىل جان ــائق    ٢٠٠٤الوطني ــة بوصــفهما وث  وأتيحــا للجن

وأعــد أيــضا دليــل لــصياغة خارطــة الطريــق  .دسة والــثالثنيمعلومــات أساســية يف دورــا الــسا
الـيت  للوثـائق الرئيـسية   معرفيـة  وأعـدت قاعـدة    .لالستراتيجيات الوطنية ترجم إىل لغات عديـدة 

عـن كيفيـة تنفيـذ عمليـات االسـتراتيجيات الوطنيـة            “ ٢١بـاريس   ”يف شـراكة    شركاء  كتبها ال 
واســتراتيجيات املــوارد  املــستعملني،  مثــل حتاليــل أصــحاب املــصلحة، وتقييمــات احتياجــات   (

كمـا   .)٢(كما عرضـت علـى موقـع الـشراكة علـى الـشبكة      ) البياناتجودة البشرية، وتقييمات 
 جيـري  ،موجودة بالفعل، غري أنه حيثمـا وجـدت ثغـرات   املعرفية لقاعدة لأن معظم املواد املعدة  

ظمـة األغذيـة والزراعـة    فعلـى سـبيل املثـال، سـتعد من     .مبادئ توجيهيـة جديـدة  بوضع التكليف 
التابعة لألمم املتحدة دليال بشأن كيفية تصميم اسـتراتيجية لتطـوير النظـام اإلحـصائي الزراعـي              

دمــج تلــك االســتراتيجية يف االســتراتيجية الوطنيــة لتطــوير اإلحــصاءات علــى نطــاق    والــوطين 
 .طاعيـة أخـرى  سائل إحـصائية ق بالنـسبة ملـ  بإعـداد أدلـة مـشاة    سـيجري التكليـف   و .املنظومـة 

لتطــوير ، ســيتحول االهتمــام مــن دعــم تــصميم االســتراتيجيات الوطنيــة   ٢٠٠٦وخــالل ســنة 
االسـتراتيجية    تنفيـذ  االسـتراتيجيات، مبـا يـشمل إصـدار دليـل         هـذه   إىل دعم تنفيذ    اإلحصاءات  

وتـشمل   .عـن تنفيـذ عمليـات التغـيري    حالـة  ، مع إصدار دراسـات  املعرفيةقاعدة الوبناء الوطنية 
اضــيع اخلاصــة بالورقــات األخــرى الــيت ينبغــي إعــدادها حبــث العالقــة بــني االســتراتيجيات     املو

استراتيجية احلد مـن الفقـر وبـني االسـتراتيجيات الوطنيـة        لتطوير اإلحصاءات وورقات    الوطنية  
 .واألهداف اإلمنائية لأللفيةلتطوير اإلحصاءات 

 ٢٠٠٥أنتجت الشراكة يف سـنة   - الدعوة وتطوير أدوات الدعوة يف جمال اإلحصاءات - ٩
ــن     ــسية ع ــة الفرن ــا باللغ ــريطا ناطق ــال اإلحــصاء   ش ــدعوة يف جم ــوان ال ــة  ”بعن اإلحــصاء يف خدم

منظمـة   وبالتعـاون مـع      .اتتطـوير اإلحـصاء   يف جمال   الدعم  تقدمي  زيادة  إىل  ، وهو يدعو    “التنمية
 مماثـل عـن اإلحـصاءات       األغذية والزراعة والصندوق الدويل للتنمية الزراعية، جيري إنتاج شريط        

دور : القيــام مبــا يتناســب مــع مــشكلة القيــاس”وأعــدت الــشراكة أيــضا ورقــة بعنــوان  .الزراعيــة
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علـى املوقـع اإللكتـروين      متاحـة   وهـي    (“اإلحصاءات يف رسم الـسياسات الـيت تـستند إىل األدلـة           
http://sitesources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/Measuring_up_to_the_Me

asurment.pdf) ( ــاين ــانون الثـ ــاير /كـ ــذا )٢٠٠٥ينـ ــو  ، وهـ ــف أن تـ ــت كيـ ــصاءات ايثبـ فر اإلحـ
 نقص اإلحـصاءات أدى     واستخدامها أديا إىل نتائج إجيابية من حيث التنمية وكيف أن غياب أو           

وأعـدت جمموعـة مـن الكتيبـات واملنـشورات اإلعالميـة        .إىل قرارات سيئة فيما خيص الـسياسات 
ونشرت الشراكة هذه املنتجـات ودعـت إىل اسـتخدام أفـضل      .والعروض استنادا إىل هذه الورقة

 .إلحصاءات أفضل كلما سنحت الفرصة لذلك

شدد املنتـدى األول للتنميـة اإلحـصائية يف     - احنةاجلهات املبني تعاون على التشجيع ال - ١٠
، على احلاجـة إىل توسـيع       ٢٠٠٤مايو  / أيار ١٣  و ١٢أفريقيا، الذي عقد يف أديس أبابا يومي        

نطاق تبادل املعلومات فيمـا بـني الـشركاء التقنـيني واملـاليني الـذين دعمـوا تطـوير اإلحـصاء يف                   
تقوية التعاون والتنـسيق فيمـا بـني هـؤالء الـشركاء،      وعالوة على اإلسهام يف  .البلدان األفريقية

يف البلـدان  لتطـوير اإلحـصاءات     من شأن هذا التبادل أن يدعم اإلعداد لالستراتيجيات الوطنية          
ــة ــالغ، تغطــي        .األفريقي ــسرية لإلب ــة ي ــشراكة آلي ــذه احلاجــة احملــددة، طــورت ال واســتجابة هل

ائية يف بلد حمـدد أو يف منطقـة حمـددة، ونـوع             املعلومات اخلاصة باملاحنني بشأن األنشطة اإلحص     
املساعدة املقدمة، والفترة اليت تستغرقها األنـشطة، ونـوع ومبلـغ التمويـل، واإلحـاالت إىل أيـة                  

وقـد شـرع يف آليـة اإلبـالغ اليـسرية       .يوثائق تتصل ذه األنشطة، وموظف االتـصال املؤسـس  
يف أفريقيــا، وســيقدم تقريــر مــوجز عــن لفائــدة مجيــع املــاحنني الــذين يــدعمون تطــوير اإلحــصاء 

ــة اإلحــصائية يف     املنبثقــة عــن  ســتنتاجات الا ــاء االجتمــاع الثــاين ملنتــدى التنمي ــة أثن هــذه العملي
وحـال جنـاح هـذه اآلليـة، ميكـن       .٢٠٠٦فربايـر  /أفريقيا، املقرر عقده يف أديـس أبابـا يف شـباط   
 .تكريرها يف مناطق أخرى وإجراؤها سنويا

أعـدت الـشراكة يف إطـار براجمهـا اإلقليميـة تقييمـات أوليـة بـشأن          - قليميـة الربامج اإل - ١١
ــصحراء       ــة جنــوب ال ــا الواقع ــدان أفريقي ــع بل مركــز التخطــيط اإلحــصائي االســتراتيجي يف مجي

 .وجيــري حاليــا تنفيــذ عمليــات مماثلــة بالنــسبة للمنــاطق األخــرى يف العــامل النــامي    .الكــربى

، تتعــاون الــشراكة مــع البنــك الــدويل علــى حنــو وثيــق لتوجيــه خيــص تعبئــة املــوارد املاليــة وفيمــا
البلدان حنو آليات التمويل، مثل الصندوق االسـتئماين لبنـاء القـدرات اإلحـصائية التـابع للبنـك                  

ومرفـق  لتطوير اإلحصاءات   ومصرف التنمية األفريقي من أجل تصميم االستراتيجيات الوطنية         
وهنـاك مـا يثبـت     .أجـل تنفيـذ االسـتراتيجيات الوطنيـة    اإلقراض لبناء القـدرات اإلحـصائية مـن    

التمويل الثنائي لإلحصاءات، غري أن مثة حاجة إىل بـذل املزيـد ملـساعدة     يف  تزايد  حصول  أيضا  
     تـصميم  علـى  ملـساعدة البلـدان   املعـدة  كمـا أن املـوارد التقنيـة    .االبلدان علـى تنفيـذ اسـتراتيجيا

مبساعدة العديد من الشركاء، مبا يف ذلـك مـصرف التنميـة    و .فرةاغري متوالوطنية استراتيجياا 

http://sitesources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/Measuring_up_to_the_Measurment.pdf
http://sitesources.worldbank.org/DATASTATISTICS/Resources/Measuring_up_to_the_Measurment.pdf
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األفريقــي واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، نظمــت الــشراكة جمموعــة مــن جلــسات اإلحاطـــة          
وكان الغرض مـن هـذه الـدورات التدريبيـة تقـدمي ـج االسـتراتيجيات         .الستشاريني احملتملنيل

شكل أفضل على كيفيـة إسـداء املـشورة         حىت يطلع االستشاريون ب   لتطوير اإلحصاءات   الوطنية  
ــد اســتراتيجياا   ــيت تع ــدان ال ــذ . للبل ــى االســتراتيجيات    أن ومن ــا عل ــشراكة جهوده ركــزت ال

، نظمـت مبعيـة شـركائها اثـنيت عـشرة حلقـة عمـل               ٢٠٠٤يف سنة   لتطوير اإلحصاءات   الوطنية  
ــة وأمر      ــدول العربي ــاطق ال ــة يف من ــصميم االســتراتيجيات الوطني ــشأن ت ــة ب يكــا الوســطى  إقليمي

جمموعـة مـن حلقـات العمـل املـشاة      ومن املخطط له عقـد     . وأفريقيا جنوب الصحراء الكربى   
ديــسمرب /كــانون األول(يف املنــاطق شــبة اإلقليميــة اآلســيوية، بــدءا حبلقــة عمــل جنــوب آســيا    

وــدف حلقــات العمــل هــذه إىل مــساعدة أفرقــة تــصميم االســتراتيجيات الوطنيــة     ).٢٠٠٥
ــة  نتيجــة و .التــصدي للقــضايا امللحــة املتــصلة بتــصميم االســتراتيجيات وتنفيــذها   علــى القطري

مـصرف التنميـة األفريقـي وصـندوق النقـد الـدويل والـشراكة واللجنـة االقتـصادية                  للتعاون بني   
يف تنفيذ إطـار اسـتراتيجي إقليمـي مرجعـي لبنـاء القـدرات         مت الشروع   ألفريقيا والبنك الدويل،    

املبــادرة يف صــياغة هــذه ويتمثــل اهلــدف اإلمجــايل مــن  .٢٠٠٥يف ســنة اإلحــصائية يف أفريقيــا 
ــة  ــه اســتراتيجية إقليمي ــا   لتوجي ــاء القــدرات اإلحــصائية يف أفريقي ــة يف جمــال بن  .األنــشطة املقبل

االســتراتيجية وأدوات التنفيــذ املالئــم لتحــسني  الوجهــة وســريكز اإلطــار بــشكل خــاص علــى  
ويتوقـع أن يـساعد    . فيما خيـص أنـشطة تطـوير اإلحـصاء    التخطيط والتمويل واإلدارة والتنسيق

هذا اإلطار اجلديد، حال اعتماده من جانب كافة أصحاب املصلحة، على إجيـاد أوجـه التـآزر                 
الــيت مثــة حاجــة ماســة إليهــا، واحلــد مــن ازدواجيــة اجلهــود املبذولــة، وحتقيــق قــدرة إحــصائية     
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يف تقريـــــر الـــــشراكة لتطـــــوير اإلحـــــصاءات قـــــدمت مناقـــــشة أكثـــــر تفـــــصيال لالســـــتراتيجيات الوطنيـــــة   )١( 
)E/CN.3/2005/18( ا السادسة والثالثني يف سنة٢٠٠٥املقدم  إىل اللجنة اإلحصائية يف دور. 

ــشبكة    )٢(  ــع الـ ــى موقـ ــة علـ -http://www.paris21.org/pages/designing-nsds/NSDS-documents-knowledgeمتاحـ

base/index.asp?tab=KnowledgeBase. 
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