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 اللجنة اإلحصائية

 الدورة الثامنة والثالثون
 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧

 *من جدول األعمال املؤقت) ل (٣البند 
   بناء القدرات اإلحصائية: بنود للمناقشة واختاذ القرار

  تعزيز القدرات الوطنية يف جمال اإلحصاءات  
   متقرير األمني العا  

 موجز 

ــثالثني        ــسابعة وال ــة اإلحــصائية يف دورــا ال ــاء علــى طلــب اللجن ــر بن أُعــد هــذا التقري
 بــشأن تعزيــز القــدرات ٢٠٠٦/٦لإلبــالغ عــن تطبيــق قــرار الــس االقتــصادي واالجتمــاعي 

وهو يقدم حملة عامة عن العمل الذي نفذته الشعبة اإلحصائية يف األمـم املتحـدة،    . )أ(اإلحصائية
االت الدولية، وفريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة                والوك

.  لدعم اجلهـود الوطنيـة يف بنـاء القـدرات الوطنيـة اإلحـصائية وتعزيزهـا            ٢٠٠٦لأللفية يف عام    
ورمبــا ترغــب اللجنــة يف التعليــق علــى اخلطــوات الواجــب . ونقــدم التقريــر إىل اللجنــة ملناقــشته

 . من التقرير٣٣ مستقبال كما جرى عرضها يف الفقرة اختاذها
 

، الفـصل  (E/2006/24) ٤، امللحـق رقـم   ٢٠٠٦انظر الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتمـاعي،       )أ(  
 .األول، الفرع باء

 

 

 .E/CN.3/2007/1انظر  * 



E/CN.3/2007/14

 

2 06-67005 
 

 مقدمة -أوال  
ئية على مدى السنوات املاضية، علّق الس االقتصادي واالجتماعي واللجنـة اإلحـصا            - ١

وشـددت اللجنـة   . أمهية كـربى علـى التعـاون الـتقين لتعزيـز القـدرات اإلحـصائية لـدى البلـدان                 
اإلحصائية على ضرورة أن تعتمد أنشطة التعاون التقين على الطلب، وأن تكـون متجاوبـة مـع                 

 .الظروف احمللية، وأن ختضع للسيطرة الوطنية، وأن تكون أفضل من ناحية التنسيق

 السابعة والثالثني، أخذت اللجنة اإلحـصائية علمـا بالتوصـيات املتعلقـة            وخالل دورا  - ٢
بـــشأن مؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــة “ فريـــق أصـــدقاء الـــرئيس”باملوضـــوع والـــصادرة عـــن 

وشـددت علـى أمهيـة معاجلـة تلـك املـشكالت يف إطـار تعزيـز القـدرات اإلحـصائية                     . )١(لأللفية
وطلـب الــس  .  لرصـد األهــداف اإلمنائيـة لأللفيــة  للـدول األعـضاء، وال ســيما الـدول الناميــة،   

 بــشأن تعزيــز القــدرات اإلحــصائية مــن الــشعبة   ٢٠٠٦/٦االقتــصادي واالجتمــاعي يف قــراره  
اإلحصائية يف األمم املتحدة، واللجان اإلقليمية والوكاالت الدولية دعـم اجلهـود الوطنيـة لبنـاء                 

ر أيضا الشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة،          ودعا القرا . القدرات اإلحصائية الوطنية وتعزيزها   
بصفتها منسقا لفريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة،              
إىل حتسني تقارير البلدان عن مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية وتنسيق أنشطة بنـاء القـدرات               

 . حيث تدعو احلاجة

واملبــادرات األخـرية الــيت قــام ــا الــشركاء الــدوليون   ايل التطــوراتيـصف التقريــر احلــ  - ٣
والوطنيــون يف جمــال بنــاء القــدرات الوطنيــة اإلحــصائية واإلجــراءات الــيت اختــذها فريــق اخلــرباء 
املشترك بني الوكاالت املعين مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة والـشعبة اإلحـصائية يف األمـم            

اط الرئيسية الـيت أثارـا اللجنـة اإلحـصائية والطلبـات الـيت تـضمنها القـرار،                  املتحدة ملعاجلة النق  
وهـو يـوفر، علـى وجـه اخلـصوص، حملـة عامـة عـن االسـتنتاجات                  . على النحو املشار إليه أعاله    

اليت توصل إليها فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت لتطبيق التوصيات الـواردة يف قـرار الـس         
ويتـضمن التقريـر أيـضا اقتراحـات        . ماعي بشأن تعزيـز القـدرات اإلحـصائية       االقتصادي واالجت 

 .٢٠١٥بشأن اخلطوات الواجب اختاذها الستكمال النقص يف البيانات حبلول عام 
 

 بيانات أفضل لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية -ثانيا  
مـات الدوليـة    يقع توافر اإلحصاءات اجليدة وقدرة احلكومـات واجلهـات املاحنـة واملنظ            - ٤

على قياس التقدم احملرز يف مجيع اـاالت ورصـده واإلبـالغ عنـه، يف صـميم سياسـات التنميـة                     
متزايد بأن رفع مستوى اخلـدمات اإلحـصائية       وهناك اعتراف . وإجناز األهداف اإلمنائية لأللفية   

__________ 
 .E/CN.3/2006/15انظر  )١( 
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اإلدارة ”ر فجـوه . الوطنية صار خطوة ضرورية إلنتاج بيانات لرصد نتائج إمنائية قابلة للقيـاس        
يتمثل يف أن السياسات اجليدة املستندة إىل أدلة عمليـة وفهـم واضـح لعمليـة                “ من أجل النتائج  

 .التنمية، تقود إىل نتائج أفضل متسقة مع األولويات واألهداف الوطنية

ومنذ إجـراء التقيـيم الـدوري للتقـدم احملـرز حنـو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة قبـل                - ٥
 جرى إطالق عدد من املبادرات لتلبية احتياجات البلـدان الناميـة لتعزيـز قـدرا     مخس سنوات، 

وأدت هــذه املبــادرات، وال ســيما احلــوار . اإلحــصائية علــى إنتــاج البيانــات وحتليلــها ونــشرها 
والوكـاالت الدوليـة، إىل حتـسني مـدى تـوافر البيانـات لرصـد مـدى التقـدم                   املتزايد بني البلدان  
وعلــى الــرغم مــن ذلــك، ). نــاهدانظــر اجلــدول أ(ق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة احملــرز حنــو حتقيــ

. زالت هناك فجوات جدية يف مدى توافر البيانات الالزمة إلجراء رصد فعال ويف نوعيتـها               ما
، لـذا فـإن     ٢٠١٥وحيث أنه مل يبق سوى بضع سنوات فقط على حلـول الـسنة املـستهدفة يف                 

لوطنيـة ال تـزال غـري كافيـة لـدعم اجلهـود الـيت تبـذهلا البلـدان لبنـاء           االلتزامات املاليـة الدوليـة وا    
 .أنظمة إحصائية قوية

 اجلدول 
 توزيع البلدان وفقا لعدد املؤشرات اليت ميكن أن يستند إليها حتليل االجتاهات

 
 ٢٠٠٦تقييم  ٢٠٠٥تقييم  

عــدد املؤشــرات ذات النقطــتني
 النسبة املئوية للبلدان عدد البلدان  املئوية للبلدانالنسبة عدد البلدان اإلحصائيتني على األقل

 صفر صفر ٢ ٤ ١٠-١
٩ ١٧ ١٩ ٣٦ ٢٠-١١ 
٤٨ ٩٢ ٤٨ ٩٣ ٣٠-٢١ 

 ٤٣ ٨٢ ٣٠ ٥٨ ٣٠أكثر من 
 ١٠٠ ١٩١ ١٠٠ ١٩١ جمموع البلدان

 
 ٢٠٠٦نـوفمرب  /ينجرى إعداد هذا اجلدول استنادا إىل البيانات املتوافرة اعتبارا من شهر تشرين الثـا    :مالحظة 

يف قاعــدة بيانــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة والــيت تتعهــدها الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم  
لألهـداف  “ الرمسيـة ”ويركز التحليل فقط على املؤشرات . http://mdgs.un.org: املتحدة على املوقع  

 .اإلمنائية لأللفية
 
ــة       ويظ - ٦ ــات مؤشــرات األهــداف اإلمنائي ــات يف قاعــدة بيان ــوافر البيان ــيم مــدى ت هــر تقي

 بلــدا ١٧، كــان لــدى ٢٠٠٦نــوفمرب /لأللفيــة، علــى ســبيل املثــال، أنــه يف شــهر تــشرين الثــاين 
ـــ   ــات ل ــل ٢٠بيان ــالغ   .  مؤشــرا أو أق ــات اإلب ــدان  ويف حــني أن حتــسن آلي إىل النظــام مــن البل

http://mdgs.un.org/
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 بلدا، فال تزال توجد فجـوات      ١٧ إىل   ٣٦ص عدد البلدان من     اإلحصائي الدويل أدى إىل تقلي    
 .)٢(جوانب نقص مهمة يف إنتاج البيانات على املستوى القطريو

ــشأن املؤشــرات        - ٧ ــع اــاالت اإلحــصائية وب ــات يف مجي ــاك نقــص يف البيان ــا زال هن وم
 يف املنـاطق     بلـدا فقـط    ٥٧فعلـى سـبيل املثـال، لـدى         . املستمدة من خمتلف برامج مجع البيانـات      

النامية نقطتان إحصائيتان على األقل للمؤشر اخلاص بالفقر، كما يقـاس مبقيـاس النـسبة املئويـة                 
، )تعــادل القــوة الــشرائية (للــسكان الــذين يعيــشون بأقــل مــن دوالر واحــد لالســتهالك يوميــا    

دون  مـا  بلدان فقط لديها نقطتان إحصائيتان لتقيـيم التقـدم احملـرز يف نـسبة األطفـال                  ٤وهناك  
ويتـوافر معـدل    . سن اخلامسة من العمر والذين جرت معاجلتـهم بأدويـة مـضادة ملـرض املالريـا               

 .)٣( بلدا فقط٥٨بطالة الشبان لنقطتني زمنيتني يف 
 

 إليهــــا فريــــق اخلــــرباء املــــشترك االســــتنتاجات الرئيــــسية الــــيت توصــــل -ثالثا  
 الوكاالت بني
 -ت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة            جعل فريق اخلرباء املشترك بني الوكاال      - ٨

العامليــة يف األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   املــسؤول عــن إعــداد البيانــات وحتليلــها لرصــد االجتاهــات  
 من القدرات اإلحصائية إحـدى      -والذي تقوم بتنسيق عمله الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة          

يـد األولويـات وتقـدمي التوصـيات بـشأن اخلطـوات            ميادين عملـه ذات األولويـة وعمـل علـى حتد          
وعملـت الوكـاالت الدوليـة واجلهـات املاحنـة      . الواجب اختاذهـا علـى املـستويني الـوطين والـدويل        

وممثلــون للمكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة معــا لتحديــد األولويــات الوطنيــة يف جمــال بنــاء القــدرات  
 .دة اإلحصائية إىل البلدان وتنسيقهاوإلعداد توصيات حمددة لتحسني عملية إيصال املساع

وشارك يف االجتمـاع األخـري لفريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت يف شـهر تـشرين                      - ٩
 ممثال للمكاتب اإلحصائية الوطنية، والـوزارات املختـصة يف     ٦٠ أكثر من    ٢٠٠٦نوفمرب  /الثاين

تعراض األولويـات وصـياغة     البلدان، واملكاتب القطرية للوكاالت، والوكاالت الدوليـة، يف اسـ         
واتفقـوا علـى أن جوانـب       . التوصيات لتحسني توافر البيانات لرصد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة          

 :النقص يف مدى توافر البيانات لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية ويف نوعيتها تعود إىل ما يلي

 فق عليها دوليا؛غالبا ما تفتقر البلدان إىل القدرة على تطبيق التعريفات املت • 

__________ 
 لالضــطالع علــى تقريــر يتــضمن تفاصــيل أوىف عــن تقيــيم البيانــات حــول مؤشــرات   E/CN.3/2007/13انظــر  )٢( 

 .األهداف اإلمنائية لأللفية
 )٣( E/CN.3/2007/13. 
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غالبا ما تتوافر البيانات بشأن أي مؤشـر مـن مـصادر خمتلفـة مـن دون وجـود إمكانيـة                      • 
 ألن تقوم السلطة اإلحصائية الوطنية بالتصديق عليها؛

يوجد نقص عام يف التنسيق بني األنظمـة اإلحـصائية الوطنيـة وال توجـد سـلطة حمـددة               • 
 ن خمتلف مقدمي البيانات والتحقق منها؛بوضوح لإلشراف على البيانات الواردة م

يف العديــد مــن البلــدان الناميــة، ليــست بــرامج مجــع البيانــات بــرامج مــستدامة وتعتمــد  • 
ــة كــثريا علــى بيانــات استقــصائية مــأخوذة مــن دراســات       املكاتــب اإلحــصائية الوطني

 ؛استقصائية مولتها اجلهات املاحنة، مع سيطرة وطنية حمدودة على هذه العملية

تفتقر البلدان إىل مركز تنسيق مسؤول عن التعامل بشكل مركزي مع مجيـع الطلبـات      • 
 .الواردة من الوكاالت الدولية ومسؤول أمام النظام اإلحصائي الدويل

كذلك اتفق املسامهون يف فريـق اخلـرباء، مبـا فـيهم ممثلـو البلـدان والوكـاالت الدوليـة،                     - ١٠
سني قـدرة البلـدان علـى اإلبـالغ عـن مؤشـرات األهـداف               على اخلطوات الواجب اختاذها لتحـ     

وشددوا علـى احلاجـة إىل حتـسني التنـسيق ضـمن األنظمـة اإلحـصائية الوطنيـة                  . اإلمنائية لأللفية 
واتفقـوا  . للبلدان، حبيـث جيـري مجـع مقـدمي البيانـات مـع بعـضهم بواسـطة آليـة تنـسيق فعالـة                      

ل مع النظـام اإلحـصائي الـدويل وسـيقرب       أيضا على أن ذلك سيؤدي بدوره إىل تسهيل التفاع        
 ).انظر مرفق هذا التقرير(بني نظامي الرصد الوطين والعاملي 

أوصــى اخلــرباء الوطنيــون يف اإلحــصاء أيــضا بزيــادة الــشعور بالــسيطرة الوطنيــة علــى     - ١١
ر وتـدرك الـدوائ  . الدراسات االستقصائية اليت تقوم جهات دولية برعايتها أو الدفع إىل إجرائها 

اإلحصائية هذا األمر جيـدا ويعمـل خمتلـف الـشركاء معـا لبلـورة طريقـة أكثـر تنـسيقا إليـصال                       
وتـضاعف الوكـاالت الدوليـة     . املساعدة التقنيـة واملاليـة وبـرامج أكثـر اسـتدامة جلمـع البيانـات              

جهودها لتحسني مستوى التنسيق بني مبادراا ودمـج براجمهـا ومبادراـا يف مـا هـو قـائم مـن                     
 .تيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءاتاسترا

 
 التقدم احملرز يف بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان -رابعا  

ت خطــة عمــل مــراكش لإلحــصاءات إطــار العمــل للــشركاء الــدوليني ملــساعدة    فــرو - ١٢
ــدة         ــات اجلدي ــضل للطلب ــشكل أف ــة لالســتجابة ب ــها اإلحــصائية الوطني ــز أنظمت ــدان يف تعزي البل

وجرى تطوير هذه اخلطة اليت تتألف من جمموعة منـسقة مـن            . ءات رمسية للحصول على إحصا  
 لتحسني اإلحصاءات لالسـتجابة لتحـدي القيـاس الـذي وضـعه       ٢٠٠٤ستة إجراءات، يف عام     

وــدف ثالثــة مــن هــذه اإلجــراءات إىل  . ٢٠١٠جــدول أعمــال التنميــة الدوليــة حبلــول عــام   
 :حتسني العمل اإلحصائي على املستوى الوطين
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إدمـــاج التخطـــيط االســـتراتيجي الرئيـــسي لألنظمـــة اإلحـــصائية يف عمليـــات   )أ( 
 التنمية الوطنية؛

 ؛٢٠١٠كفالة املشاركة الكاملة يف جولة التعدادات السكانية لعام  )ب( 

ــدرات         )ج(  ــاء الق ــة بن ــل اإلحــصاءات وعملي ــادة متوي ــشركاء بزي ــدان وال ــام البل قي
 .اإلحصائية

 الباقية احلاجة إىل حتسني التنـسيق وتعزيـز النظـام اإلحـصائي             وتتناول اخلطوات الثالث   - ١٣
 :الدويل لدعم التحسني املستدام يف القدرات اإلحصائية للبلدان النامية

إنشاء شبكة دولية الستقصاءات األسر املعيشية لزيادة فعاليـة الـربامج الدوليـة              )أ( 
 الستقصاءات األسر املعيشية؛

 انات الالزمة لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية؛إدخال حتسينات على البي )ب( 

 .حتسني املساءلة يف اإلحصاءات الدولية )ج( 

ســيما ، مبــساعدة شــركائها يف عمليــة التنميــة، وال  الناميــةووضــع العديــد مــن البلــدان   - ١٤
، )٢١بــاريس ( مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين   برنــامج الــشراكة يف اإلحــصاء 

ــة اإلحــصاءات اســتراتيجيات ــة لتنمي ــدان اســتراتيجية    .  وطني ــؤمن هــذه االســتراتيجيات للبل وت
لتحسني القدرة اإلحصائية عرب النظـام اإلحـصائي بأسـره، ووفـرت بـشكل متزايـد إطـار عمـل                    
للجهات املاحنة للمـسامهة يف تنميـة البلـدان علـى الـصعيد اإلحـصائي بطريقـة متماسـكة ووفقـا                   

 .ألولويات وطنية حمددة

وجــرى حتقيــق تقــدم أيــضا حنــو إجنــاز أحــد األهــداف الرئيــسية خلطــة عمــل مــراكش     - ١٥
. ٢٠١٠لإلحــصاءات، مبــا يكفــل املــشاركة الكاملــة يف برنــامج التعــداد الــسكاين العــاملي لعــام 

ومبسامهة مالية من البنك الدويل وبالتعاون مع الشركاء الرئيسيني مثل صـندوق األمـم املتحـدة                
مية التابعة لألمم املتحـدة، قـدمت الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة                للسكان واللجان اإلقلي  

 .للبلدان مساعدة تقنية، وخربات، ومعايري دولية حمسنة ومنقحة

وجرى حتقيق تقدم كـبري يف جمـال حتـسني فعاليـة الـربامج احلاليـة جلمـع البيانـات والـيت             - ١٦
ستقصاءات األسر املعيـشية يف أواخـر عـام       وشكّل إنشاء الشبكة الدولية ال    . حتظى برعاية دولية  

ــا وحتــسني       ٢٠٠٤ ــة دولي ــصائية املدعوم ــسيق الدراســات االستق ــستوى تن ــع م ــة إىل رف ، اهلادف
توقيتها لتحقيق أقصى فعالية ممكنـة يف جمـال تـوفري البيانـات القابلـة للمقارنـة، خطـوة مهمـة يف                      

 .تقصائية وجمموعات البيانات الدراسات االسوجيري إعداد جرد بأدوات إجراء. هذا االجتاه
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وحيتــاج تطــوير بــرامج لبنــاء القــدرات اإلحــصائية واحلــصول علــى البيانــات الــضرورية  - ١٧
وحيـث أنـه   . منها الكثري من الوقت، وال سيما عندما يتطلب ذلك إحـداث تغـيريات مؤسـسية       

االلتزامـات  مل يبق سوى بضع سنوات فقط على موعد قيام اتمع الدويل بتقييم ما إذا كانت                
اليت قدمت ضمن إطار األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة قـد أعطـت النتـائج املتوخـاة منـها أم ال، لـذا                       

وأطلقـــت أمانـــة برنـــامج . فـــإن هنـــاك حاجـــة إلعـــداد البيانـــات الـــضرورية يف املـــدى القـــصري
ــاريس” ــراكش لإلحــصاءات،        “ ٢١ ب ــل م ــة عم ــابع خلط ــة الت ــنح اإلمنائي ــق امل ــن مرف ــدعم م ب

املـصمم  “ برنـامج تـسريع البيانـات    ”ويركـز   . يبيـا لتـسريع عمليـة حتـسني البيانـات         مشروعا جتر 
حتــسني قيــاس األهــداف ” مــن خطــة عمــل مــراكش لإلحــصاءات واملعنونــة ٥لتطبيــق اإلجــراء 

 علـى الدراسـات االستقـصائية لألسـر     ،“٢٠١٥ و ٢٠١٠تني اإلمنائية لأللفية يف السنتني املهمـ  
 .والعمل جار على هذا املشروع يف عدد من البلدان الرائدة. املعيشية والتعدادات السكانية

وتركــز مبــادرة مهمــة أخــرى علــى تعزيــز البنيــة التحتيــة لعمليــة نــشر البيانــات املتعلقــة  - ١٨
باألنظمة الوطنية لإلحصاءات، يف حماولة لتحسني استخدام البيانـات لـصياغة سياسـات تـستند               

اإلحــصاءات الرمسيــة، وال ســيما بــشأن مؤشــرات إىل األدلــة وتقييمهــا مــن جانــب مــستخدمي 
ــة  ــة لأللفي ــة   . األهــداف اإلمنائي ، لــدعم )DevInfo(وتتعــاون الــشعبة مــع فريــق معلومــات التنمي

الدول األعضاء يف جمـال اسـتخدام أنظمـة مـشتركة لقواعـد البيانـات وبـرامج ملتابعـة مؤشـرات                 
نـسختان مـن     ٢٠٠٦ و   ٢٠٠٥  وقد صـدرت يف العـامني     . التنمية البشرية على الصعيد الوطين    

ــة    ــة لأللفي ــامج معلومــات األهــداف اإلمنائي ــامج   (MDGInfo)برن ــة مــن برن ، وهــو نــسخة معدل
، ومصمم خصيصا لدعم احلكومات يف اجلهود الـيت تبـذهلا لرصـد             (DevInfo)معلومات التنمية   

 .األهداف اإلمنائية لأللفية

وجــرى إطــالق مبــادرات أخــرى لتطــوير قــدرات البلــدان علــى إنتــاج إحــصاءات مــن  - ١٩
وتتمثـل إحـدى    . أجل األهداف اإلمنائية لأللفية استنادا إىل شراكة وتعاون أوثق بني الوكاالت          

هذه املبادرات يف شبكة القياسات الصحية، وهي شراكة ما بني البلدان، والوكاالت الدوليـة،              
، واملبـادرات واخلـرباء الـصحيني العـامليني، ـدف إىل حتـسني تـوافر املعلومـات                  واجلهات املاحنـة  

 .الصحية واستخدامها
 

 التقدم يف تنسيق اجلهود الدولية -خامسا  
 نيتطلبـا  إن حتسني فعالية مبادرات بناء القـدرات، ومـسائلة النظـام اإلحـصائي الـدويل               - ٢٠

 معـايري املمارسـات     وحتديـد  تنـسيق جهـودهم      وسائل متكنهم مـن   قيام الشركاء الدوليني بوضع     
، مع االحترام التام للمتطلبات اخلاصة للبلـدان الـيت يعملـون معهـا، واضـعني يف االعتبـار                   اجليدة

 لتطــــوير الوطنيــــةعلــــى وجــــه اخلــــصوص األهــــداف واألوليــــات املبينــــة يف االســــتراتيجيات 
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جتـاه وهـي موافقـة الوكـاالت        خطـوة جيـدة يف هـذا اال       اختذت  و. اإلحصاءات يف البلدان املعنية   
 .)٣(اجليدة حتدد املمارسات اإلحصائية الدولية على طائفة من املبادئ اليت

الوكـاالت  الـيت تبـذهلا     لجهـود   لتنـسيق أفـضل     إجراء  اختذت بعض اخلطوات أيضا حنو       - ٢١
 مراجعــة ألنــشطة ٢١إذ أجــرت شــراكة بــاريس . بنــاء القــدرات اإلحــصائيةلواجلهــات املاحنــة 

ــا جنــوب الــصح  القــدرا ــة يف أفريقي راء الكــربى، فجمعــت معلومــات مــن   ت اإلحــصائية احلالي
ــريكا  ٥٦ ــوتنمشـ ــن ايـ ــامي   عـ ــالل عـ ــة خـ ــربامج اجلاريـ ــشروعات والـ . ٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ املـ
ــشطة اإلحــصائية  قامــت  كمــا ــسيق األن ــة تن ــول جلن  ٢٠٠٦ســبتمرب / يف دورــا األخــرية يف أيل

ــاء    حمــددة توصــيات لوضــعبتــشكيل أربعــة أفرقــة عمــل   حــول ســبل حتــسني تنــسيق جهــود بن
 أنـشطة   عـن القدرات اإلحصائية، مبا يف ذلك كيفيـة حتـسني كتابـة التقـارير وتبـادل املعلومـات                  

بناء القدرات اإلحصائية؛ وبناء القدرات من خـالل مبـادرات التـدريب اإلقليميـة لإلحـصائيني                
إلقليمــي؛ وتقيــيم فعاليــة ؛ وطرائــق تنــسيق بــرامج التعــاون الفــين علــى املــستوى شــبه ا الــوطنيني

التوصـيات  باسـتعراض   اللجنـة   تقوم  وس. )٤(أنشطة بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان األفريقية      
 . وتدفع العمل إىل األمام٢٠٠٧سبتمرب /يف دورا العاشرة يف أيلول

التنــسيق األفــضل لألنــشطة اإلمنائيــة بــني الــشركاء  وملــا كــان هنــاك إدراك متزايــد بــأن  - ٢٢
ــد ــة ا حامســا أمــريعــدوليني ال ــة بــشكل فعــال،    لكفال ــذا تقــدمي املــساعدة التقني ــشعبة  ل قامــت ال

وعمــدت الــشعبة . اإلحــصائية بزيــادة جهودهــا مــن أجــل تــسهيل التنــسيق بــني اجلهــات املاحنــة
. مــؤخرا إىل اســتطالع أشــكال جديــدة لتنــسيق العمــل وإقامــة التعــاون مــع الــشركاء اآلخــرين 

الذي أطلق حديثا يف منطقة اجلنوب األفريقي حيـث تـشمل اللجنـة             ومثال على ذلك املشروع     
ولة عن وضـع هيكـل املـشروع ورصـد تنفيـذه وكـاالت وجهـات ماحنـة دوليـة           ؤالتوجيهية املس 

 باالسـتفادة   لشىت أصـحاب املـصلحة    وسوف يسمح ذلك    . كبار اإلحصائيني احملليني  فضال عن   
دواجيــة ومــساعدة البلــدان علــى دمــج مــن األنــشطة اجلاريــة لكــل منــهم مــن أجــل تفــادي االز 

 . العامةالوطنية اإلمنائية اإلحصائية ملختلفة للمشروع يف استراتيجياااملكونات ا

بـني بلـدان    يف األمم املتحـدة كـذلك علـى حتـسني التعـاون       ةركزت الشعبة اإلحصائي  و - ٢٣
ان ذلــك النــهج وكــ. واملنــاطق دون اإلقليميــةوبنــاء شــبكات لإلحــصائيني يف األقــاليم اجلنــوب 

 اإلقليمية اليت أدارا الـشعبة يف حماولـة إلجيـاد جمتمعـات قويـة               ودوناملتبع يف املشاريع اإلقليمية     
وهنالــك حاليــا . مــن اإلحــصائيني القــادرين علــى االســتفادة مــن قــدرات وإجنــازات كــل منــهم

منائيــة  واجلماعــة اإلالقتــصادية لــدول غــرب أفريقيــا    ااجلماعــةمــشروعان جيريــان يف إقليمــي   
__________ 

 لالطــالع علــى وصــف تفــصيلي أوىف لألعمــال الــيت قامــت ــا جلنــة تنــسيق    E/CN.3/2007/24انظــر الوثيقــة  )٤( 
 .األنشطة اإلحصائية
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. للجنوب األفريقي يستهدفان تعزيز بناء القدرات اإلحصائية دعمـا لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة              
وجيري اإلعداد ملشروعات مـشاة جديـدة ـدف أيـضا إىل حتـسني البيانـات لرصـد األهـداف           

 .اإلمنائية لأللفية وترتكز حول املنظمات دون اإلقليمية

من أجل حتقيق مستوى أعلى مـن التنـسيق فيمـا    ت احلالية أثريت قضية حتسني الترتيبا  و - ٢٤
 يف مذكرة حول تنسيق اآلليات داخل النظـام اإلحـصائي العـاملي رفعتـها               بني الشركاء الدوليني  
وستكون هنـاك   . اللجنة الرفيعة املستوى املعنية بالربامج    األمم املتحدة إىل    الشعبة اإلحصائية يف    

ومراقبـة  راحل، مبـا يف ذلـك تـصميم الـربامج وتقيـيم املـشاريع          حاجة للتنسيق الفعال يف كافة امل     
جمموعــة األمــم دعــوة  وطلــب مــن اللجنــة الرفيعــة املــستوى املعنيــة بــالربامج .  ورصــدهااجلــودة

.  ومجيــع وكــاالت وهيئــات األمــم املتحــدة املعنيــة لتقــدمي الــدعم هلــذا اجلهــد   املتحــدة اإلمنائيــة
واجلهـود اجلاريـة، وأكـدت علـى احلاجـة إىل إحـراز             وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها للمبـادرات          

املزيــد مــن التقــدم يف عمليــة تنــسيق النظــام اإلحــصائي العــاملي، واألمهيــة احلامســة لبــذل جهــد     
 .)٥(فر يف بناء القدرات اإلحصائيةمتضا

 
 استراتيجيات بناء القدرات اإلحصائية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية - سادسا 

 املستهدف لتحقيق األهداف اإلمنائية لأللفية، هنـاك شـعور          ٢٠١٥ من عام    مع اقترابنا  - ٢٥
ربامج مجع املعلومات تستغرق سنوات أحيانـا لتتبلـور،   ف. متزايد باإلحلاح داخل اتمع اإلمنائي   

 بعــد مــرور ســنة أو ســنتني يف    ومبجــرد حتققهــا ال تــصبح البيانــات متاحــة للمــستخدمني إال     
 .احلاالت أفضل

ــة إىل    وعلــى  - ٢٦ املــدى القــصري، ســتحتاج الوكــاالت اإلحــصائية واجلهــات املاحنــة الدولي
التركيز على حتديـد الفجـوات يف البيانـات املهمـة، مـع التركيـز علـى املؤشـرات الـيت تـستخدم                       

سـيما اسـتخدام     على أوسـع نطـاق يف التخطـيط لـربامج مجـع البيانـات ورصـدها وتنفيـذها، ال                  
ان تنفيــذ هــذه الــربامج يف حينــها حيــث أن الــسنوات القليلــة  ومــن األمهيــة مبكــ. أدوات املــسح

القادمة متثل الفرصة األخرية إلنتاج البيانات الضرورية للبلدان كي تـتمكن مـن قيـاس إجنازاـا                 
كمـا متثـل الـسنوات القليلـة القادمـة فرصـة فريـدة ألنظمـة                . يف إطار األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة       

 .ليات إجراء التعداد احلاليةة للبناء على عمالوطنياإلحصاء 

 لتعزيـز قـدراا علـى      الوطنيـة على املدى القصري أيضا، سـتحتاج األنظمـة اإلحـصائية           و - ٢٧
نــشر البيانــات، بينمــا تقــوم يف الوقــت ذاتــه بتحــسني احلــصول علــى البيانــات وبنــاء املهــارات    

 وسيكون من املهـم     .اإلحصائية لدى عدد كبري من املستخدمني داخل احلكومة واتمع املدين         
__________ 

 .CEB/2006/7انظر  )٥( 
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والــيت ستــشمل خطــة لتكنولوجيــا املعلومــات وأدوات   -تطــوير الــبىن التحتيــة لنــشر البيانــات  
لتحليــل البيانــات ونــشرها مبــا يتفــق مــع املعــايري والتوجيهــات الدوليــة، والربجميــات واملعــدات     

ها  لكفالـــة اســـتخدام البيانـــات احلاليـــة بفعاليـــة يف التخطـــيط والرصـــد، وإتاحتـــ        - احملـــسنة
 .للمستخدمني على املستويني الوطين والدويل

 فرصــة فريــدة الخنــراط شــركاء  ٢٠١٠عــام ليــوفر برنــامج التعــداد الــسكاين العــاملي  و - ٢٨
. التنمية يف تقدمي املساعدة للبلدان من أجل إصدار بيانات مرجعيـة مهمـة لرصـد نتـائج التنميـة                  

 يـستفيد  لـذا مـن املهـم أن         .يـة اإلحـصائية   ويوفر التعداد فرصة للبلد من أجل تعزيـز بناهـا التحت          
مجـع البيانـات   عمليـة   مـن أجـل تعزيـز وتطـوير     األساسـي  برنامج التعداد   منالشركاء الدوليون   

 .ونشرها يف ااالت اإلحصائية األخرى

 حتـسني عمليـة تنـسيق       مـن أجـل   وعلى املدى الطويل، سيواصل اتمـع الـدويل العمـل            - ٢٩
جـــل زيـــادة فعاليـــة الـــربامج احلاليـــة وجتنـــب أركاء متعـــددون مـــن املبـــادرات الـــيت جيريهـــا شـــ

 . للتنمية املستدامةالوطنيةاالزدواجية، وكفالة االتساق الكامل مع االستراتيجيات 

ومن املهم أيـضا اجلمـع بـني القطاعـات اإلحـصائية يف نظـام إحـصائي موحـد ومنـسق                      - ٣٠
ــة يف  ( ــة والوظيفي  بيانــات املــسح؛ وتعزيــز اســتخدام  مــثال، دمــج الــسجالت الــصحية والتعليمي

؛ وحتسني التنسيق داخـل النظـام اإلحـصائي         )التسجيل املدين لتحسني توفر اإلحصاءات احليوية     
إلقــرار ) الــوطيناملكتــب اإلحــصائي أن تكــون يفــضل و( مــع تفــويض وكالــة واحــدة  الــوطين،

يـع املـستخدمني،   كافة اإلحصاءات الرمسية، وكفالة إصدار البيانات الضرورية ونشرها على مج   
مبا يف ذلك النظام اإلحصائي الدويل؛ واالستمرار يف حث احلكومات الوطنية واجلهـات املاحنـة           

 .على زيادة املوارد املالية من أجل بناء القدرات اإلحصائية
 

 االستنتاجات واملضي إىل األمام - سابعا 
ــشجيع الت     - ٣١ ــم املتحــدة يف ت ــشعبة اإلحــصائية يف األم ــستمر ال ــني   ست ــوي ب ــاون الق ع

ــني الوكــاالت        ــشاورات ب ــشجيع امل ــة، وت ــر فعالي ــة أكث ــادرات اجلاري الوكــاالت جلعــل املب
وسوف ييسر ذلك عملية يـتم فيهـا مراجعـة األوليـات الوطنيـة وحبثهـا بانتظـام،                  . والبلدان

ــة       ــيم املــستمر للفجــوات يف البيانــات وقــضايا اجلــودة عنــد رصــد األهــداف اإلمنائي والتقي
 .حتديد اخلطوات الضرورية لتعزيز العمللأللفية، و

وستــستمر الــشعبة أيــضا يف وضــع برنــامج بنــاء القــدرات اإلحــصائية علــى أســاس  - ٣٢
 .املطالب واألوليات الوطنية، وبالتعاون املستمر مع الوكاالت الشريكة



E/CN.3/2007/14  
 

06-67005 11 
 

وقد ترغـب اللجنـة يف التعليـق علـى اخلطـوات املـستقبلية املقترحـة كمـا هـو مـبني                   - ٣٣
 :أدناه

الفريـق املـشترك    إشراك البلدان بالكامل، من خالل املـشاركة املنتظمـة يف            )أ( 
 ، يف تقييم مدى توافر البيانات وحتديد أوليات العمل؛بني الوكاالت واخلرباء

تعزيــز وتنــسيق عمليــة وضــع بــرامج مجــع البيانــات الــيت ســتجري خــالل     )ب( 
 السنوات اخلمس القادمة؛

ىن التحتيـــة املطـــورة لنـــشر البيانـــات، والقواعـــد التـــرويج الســـتخدام الـــب )ج( 
 املشتركة للبيانات، وتبادل البيانات الفوقية، ومساعدة البلدان يف هذا اال؛

ــى الطلـــب      )د(  ــة علـ ــدرات القائمـ ــاء القـ ــادرات بنـ ــوير مبـ ــتمرار يف تطـ االسـ
 واملستندة إىل األقاليم واملناطق دون اإلقليمية؛

ــة تطــوير التنــ   )هـ(  ــز عملي ــة   تعزي ــوى بــني األنظمــة اإلحــصائية الوطني سيق األق
واملسامهة فيها كي يتم إقرار التقديرات الوطنية املتفاوتة وقيام املكتـب اإلحـصائي الـوطين         

 .بنشرها بوصفها إحصاءات رمسية
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 املرفق
موجز التوصيات حول حاجات البلدان يف جمـال بنـاء القـدرات مـن أجـل إنتـاج              

  واملؤشرات اإلمنائيةلأللفيةاألهداف اإلمنائية وحتليل 
 األهداف اإلمنائية لأللفية ؤشراتمب املعين املشترك بني الوكاالت  اخلرباءفريق

 ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٦ و ١٥يومي االجتماع العاشر املنعقد يف جنيف 

البيانـات  ب واملـشاكل املتعلقـة  االستنتاجات الرئيـسية للنقـاش حـول الفجـوات     فيما يلي   
 :األهداف اإلمنائية لأللفيةلرصد 

 مـن مـصادر   األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة    مؤشـرات كثريا ما تأيت البيانات حول  - ١ 
خمتلفة وتبعا لتعريفات ومناهج خمتلفة، مما خيلق صعوبات يف اختيار البيانـات والتوفيـق بينـها يف                 

 .مؤشر رمسي واحد

 ـا  واملوصى   املعترفالتعريفات  كثريا ما تفتقر البلدان إىل القدرة على تطبيق          - ٢ 
 .، نتيجة لتعريفات غري صحيحةالوطنية يف البيانات االختالفإدراك أوجه إىل دوليا، و

 الــسلطة يف بعــض البلــدان للتأكــد مــن الــوطينلــيس لــدى املكتــب اإلحــصائي  - ٣ 
 .لفةاملخت املصادر شىتني اآلخرين، وتنسيق استخدام الوطني من املنتجني  الواردةالبيانات

 بالفعـل   تقضية يف بعض البلدان     الوطنيعلى الرغم من أن القوانني اإلحصائية        - ٤ 
هـذه القـوانني ال تطبـق دائمـا نتيجـة لغيـاب التنظـيم        فـإن   بالتنسيق بني خمتلف منتجي البيانات،      

داخل النظام اإلحصائي وضغوط اجلهات املاحنة اليت تليب طلباا وجداول أعماهلا اخلاصـة قبـل               
 .الدوليةاألولويات ة إىل الوطنيلموارد من األوليات لل يوهناك حتو. اجات بلد آخراحتي

وتعول املكاتب . تفتقر بلدان نامية عديدة إىل االستدامة يف برامج مجع البيانات         - ٥ 
ــن        ــصائية، وال ســيما م ــات االستق ــى البيان ــالزم عل ــن ال ــر م ــة أكث الدراســات  اإلحــصائية الوطني

 .عليها وم ا اجلهات املاحنة، مع قدر ضئيل من السيطرة الوطنيةاالستقصائية اليت تق

ال تستخدم البيانات اإلدارية بفعالية، وهناك حاجـة جلهـود إضـافية مـن أجـل                  - ٦ 
 .حتسني نوعية السجالت والبيانات اليت تنتجها األنظمة اإلدارية

بغيـاب التنـسيق    الوكاالت الدوليـة    بتقدمي تقارير إىل    تتعلق املشكالت اخلاصة     - ٧ 
البيانــات اإلداريــة مــن الــوزارات    (داخــل البلــدان فيمــا بــني الوكــاالت اإلحــصائية املتنوعــة       

 علـى املـستوى القطـري مـن     وعدم وجود منـسق   ،  )ة، اخل الوطنيالتنفيذية، واملكاتب اإلحصائية    
 . من الوكاالت الدوليةالواردةأجل إضفاء املركزية على مجيع الطلبات 
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 :ستراتيجيات وأفضل املمارساتصيات املتعلقة باالفيما يلي التو 

 داخـل النظـام اإلحـصائي    الـوطين تعزيز الـدور التنـسيقي للمكتـب اإلحـصائي        - ١ 
ون اإلحـصائية   ؤة املقر املركزي جلميع الش    الوطنيوينبغي أن تكون املكاتب اإلحصائية      . الوطين

 املتفـق عليهـا يف مجيـع إجـراءات          من أجل كفالة جودة اإلحصاءات الرمسية، واستخدام املعـايري        
 . البيانات الرمسيةجمموعةالبيانات الوطنية، واتساق واستمرارية 

 لتقيــيم مجيــع اإلحــصاءات املتاحــة يف البلــد بالنــسبة   “نظــام جــودة”تأســيس  - ٢ 
 عن التحقق مـن     “ولةؤاجلهة املس ” بدور   الوطينملختلف املواضيع، مع قيام املكتب اإلحصائي       

نــشر مــوظفي املكتــب /وأشــري إىل إعــارة.  مجيــع اإلحــصاءات الرمسيــة يف الــبالد نوعيــة وإنتــاج
ــوطيناإلحــصائي  ــتج اإلحــصاءات بوصــفها ط    ال ــة الــيت تن ــوزارات التنفيذي ــة   علــى ال ــة ممكن ريق

ي البيانــات داخــل النظــام  اجلــودة اإلحــصائية للمنتجــات، ولتيــسري التنــسيق بــني منتجــ   لكفالــة
 .الوطين اإلحصائي

صول البلدان على البيانات الفوقية كـي تـتمكن مـن إنتـاج البيانـات               حتسني ح  - ٣ 
 . املتفق عليهاوالنهجطبقا للتعريفات 

رصـد  (ولة عـن    ؤاإلدارات مـس  /جلنة مشتركة فيمـا بـني الوكـاالت       /هيئةإنشاء   - ٤ 
. أصـــحاب املـــصلحة مجيـــع يـــشارك فيهـــالألهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، ) وصـــياغة الـــسياسات
 املؤسـسي علـى عمليـة رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وتـوفري                  الطـابع  ءوسيكفل ذلك إضفا  

إحــصاءات مقارنــة ب(وســوف تيــسر أيــضا إنتــاج إحــصاءات فرديــة  . بيئــة تعاونيــة داخــل البلــد
 .كي تستخدم كإحصاءات رمسية داخل البلد، وترسل إىل الوكاالت الدولية) متعددة

ــات    - ٥  ــام معلوم ــشاء نظ ــرة(اث  حمــسن، واســتحد وطــينإن ــات  )/دائ ــدة بيان قاع
 أو جلــان األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة وطنيــة مكاتــب إحــصائية تتعهــدهمركزيــة رمسيــة ) واحــدة(

لتوفري بيانات رمسية للشركاء احملليني والـدوليني، وبـذا تيـسري االتـصال داخـل البلـد وفيمـا بـني                     
 .البلد واتمع الدويل

 


