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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ - فرباير/ شباط٢٧
 *ال املؤقتــمن جدول األعم) ح (٤البند 

تنسيق الـربامج اإلحـصائية     : بنود للعلم 
   وحتقيق التكامل فيما بينها

 لتنمية يف القرن احلادي والعشرينلشراكة يف اإلحصاء من أجل اا  
 

  العامنيمذكرة من األم  
 

يتــشرف األمــني العــام بــأن حييــل إىل اللجنــة اإلحــصائية تقريــرا أعدتــه الــشراكة يف           
يقدم هـذا التقريـر     ). ٢١شراكة باريس   (اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين         

ا جــزء مــوجزا للجهــود الــيت تبــذهلا الــشراكة يف تــشجيع اســتخدام إحــصاءات أفــضل بوصــفه   
 مـن خـالل دعـم البلـدان يف          ال سـيما  أساسي من البيئة املواتية إلحراز التقـدم يف جمـال التنميـة،             

جمال وضع االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات، وتنفيذها، ورصدها، مع التركيز علـى            
ــدعوة، وتــشجيع تعــاون       ــدان املنخفــضة الــدخل، وذلــك مــن خــالل النــصح املنــهجي، وال البل

 علمــا أن حتــيطوقــد ترغــب اللجنــة يف . املاحنــة فيمــا خيــص بــرامج الــدعم اإلحــصائي اجلهــات 
 .ة واالجتاهات املستقبلية لعملهالشراكا حققتهبالتقدم الذي 

 

 * E/CN.3/2007/1. 
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تقرير اللجنة التوجيهية للشراكة يف اإلحصاء من أجـل التنميـة يف القـرن                
 احلادي والعشرين

 
 قدمةم - أوال 

ــز علــى توج   - ١ ــد التركي ــة، أصــبح واضــعو     مــع تزاي ــائج اإلمنائي ــق النت ــه اإلدارة حنــو حتقي ي
الـــسياسات الوطنيـــة واتمـــع اإلمنـــائي الـــدويل أكثـــر إدراكـــا ألمهيـــة اإلحـــصاءات يف توجيـــه 

فــدعيت البلــدان يف اجتمــاع املائــدة املــستديرة الــدويل الثــاين   . التــدخالت اإلمنائيــة وتــصميمها
ــائج    ــق النت ــه اإلدارة حنــو حتقي ــة لتطــوير   املعــين بتوجي ــة إىل وضــع االســتراتيجيات الوطني اإلمنائي

إطــارا لتعزيــز القــدرات اإلحــصائية علــى نطــاق النظــام اإلحــصائي    اإلحــصاءات بطريقــة تــوفر
الــوطين برمتــه ــدف تلبيــة احتياجــات املــستفيدين املــتغرية ومراعــاة أولويــام علــى الــصعيدين   

وتـساعد الـشراكة    . نسيقا وتآزرا وكفاءة  الوطين والدويل يف جمال اإلحصاءات على حنو أكثر ت        
البلـدان يف   ) ٢١شـراكة بـاريس     (يف اإلحصاءات من أجل التنمية يف القرن احلـادي والعـشرين            

وضع استراتيجياا من خالل صياغة النصح املنهجي، ودعم تعاون املاحنني وتيـسريه، وإصـدار              
 . ملسائل وتبادل اخلرباتأدوات مناصرة إحصائية، وتنظيم حلقات عمل إقليمية ملناقشة ا

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

م خطـط التنميـة الوطنيـة،       لذا، فإن تعزيـز القـدرات اإلحـصائية ضـروري لـدعم تـصمي             . للتنمية
ورصــدها، وتقييمهــا، مبــا يف ذلــك اســتراتيجيات احلــد مــن الفقــر، واالســتراتيجيات القطاعيــة، 

 . واألهداف اإلمنائية لأللفية

ــى اإلحــصاءات      - ٣ ــة عل ــاد جمتمــع التنمي ــرارا باعتم ــع وإق ــستوى الرفي ــة يف ذات امل  املقدم
 أصدر اجتمـاع املائـدة املـستديرة الـدويل الثـاين             النتائج، القائمة على  اإلدارة   يفالوقت املناسب   

، خطـة  ٢٠٠٤فربايـر  /املعين بإدارة نتـائج التنميـة والـذي عقـد يف مـراكش، املغـرب، يف شـباط             
عمــل مــراكش لإلحــصاء، املكونــة مــن ســتة أجــزاء، والــيت تــشجع مجيــع البلــدان الناميــة علــى    

ل حتسني قاعـدة اإلثبـات بتـوفري    تصميم وتنفيذ استراتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءات من أج      
 .راتيجي لوضع إحصاءات ختتص بالتركيز على الفقرإطار است

وتوفر االستراتيجية الوطنية للبلد كال مـن الوسـائل الكفيلـة بتعزيـز القـدرة اإلحـصائية                 - ٤
كما توفر االسـتراتيجية الوطنيـة رؤيـة ملـا ينبغـي أن      . على نطاق النظام اإلحصائي الوطين برمته  

بعد فترة تتراوح بني مخس وعشر سنوات، وحتـدد معـامل           اإلحصاءات الوطين   نظام  ن عليه   يكو
 إطـارا متينـا وخطـة عمـل حمكمـة لبنـاء             تـوفر كمـا   . الطريق اليت تفـضي إىل حتقيـق تلـك الرؤيـة          
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.  يف احلاضــر واملــستقبل مــن البيانــاتالالزمــة اإلحــصائية الالزمــة لتلبيــة االحتياجــات اتالقــدر
ــل اهلــــدف   ــربامج     ويتمثــ ــع الــ ــصاءات مــ ــوير اإلحــ ــة تطــ ــه اخلــــصوص يف مواءمــ ــى وجــ علــ

 .)١(واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية األعم اليت تركز على الفقر

 جهودهـــا علـــى مـــساعدة البلـــدان الناميـــة يف وضـــع      ٢١شـــراكة بـــاريس  وتركـــز  - ٥
ت مملوكـة  ، ضـمن مجلـة أمـور، بيانـا    مبا يـوفر هلـا     الوطنية، وتنفيذها، ورصدها،     االستراتيجيات

 اخلاصـة  االحتياجـات مجيـع مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة ومجيـع             فيه، عن   ومنتجة  للبلد  
 ثقافة تعتمـد     هو إجياد  ٢١باريس  اهلدف العام لشراكة    و. ٢٠١٠بسياسات التنمية حبلول عام     

 وتزيـد مـن فعاليـة      إىل حتـسني اإلدارة      ثقافـة تـؤدي   على األدلـة يف وضـع الـسياسات وتنفيـذها،           
 .قيق األهداف اإلمنائية لأللفيةاحلكومة يف احلد من الفقر وحت

 
 ٢١باريس شراكة تقييم  -نيا اث 

يونيـــه / الـــذي عقـــد يف حزيـــران٢١يف اجتمــاع اللجنـــة التوجيهيـــة لـــشراكة بـــاريس   - ٦
ومــدى مالءمتــها  ٢١ شــراكة بــاريس تــأثريتقيــيم يــسري لإجــراء ، اتفــق األعــضاء علــى ٢٠٠٥

ــها وكفاءـــ  ــاول وفعاليتـ ــراكة ا، ويتنـ ــستقبل شـ ــاريس مـ ــام  ٢١ بـ ــد عـ ــت . ٢٠٠٦ بعـ ومشلـ
 ـــج، جنـــاح ٢٠٠٦ي اكتمـــل يف مطلـــع عـــام   ذ املـــستقاة مـــن التقيـــيم، الـــ   االســـتنتاجات

 مــن ٢١االســتراتيجيات الوطنيــة لتطــوير اإلحــصاءات، ومالءمــة مــا تقــوم ــا شــراكة بــاريس  
درة الكـبرية للـشراكة علـى     ، والقـ  ٢١أنشطة وبرنامج عمل لتحقيق الغرض من شراكة باريس         

 ٢١ مالءمــة شــراكة بــاريس وعلــى مــدى االســتراتيجيات الوطنيــة  علــىتركيــزالالتكيــف مــع 
ــها ــة   . وفعاليت ــالء أولوي ــر   متقدمــةومشلــت التوصــيات إي ــها أكث ــة وجعل  لالســتراتيجيات الوطني

 زيـادة  حىت يتسىن هلا     ٢١باريس  ؛ وتوسيع نطاق والية     ٢١وضوحا يف أهداف شراكة باريس      
ــة ألعمــال      ــة؛ وضــمان إعطــاء األولوي ــسري تطــوير االســتراتيجيات الوطني ــدعم  تي اســتقطاب ال

؛ وتوسـيع نطـاق الـدور التنـسيقي لـشراكة      باعتبارها عنصرا أساسيا يف االسـتراتيجيات الوطنيـة       
ــاريس  ــق تعــاون أفــضل بــني      ٢١ب ــها حبيــث حيــسن الظــروف مــن أجــل حتقي  واألطــراف أمانت
 مـن   باعتبـاره اللجنة التوجيهية توفري املساعدة لتنفيذ االسـتراتيجية        كما حدد أعضاء     .املشاركة

وبنـاء علـى النتـائج والتوصـيات الـيت          . ٢١ااالت الرئيسية للعمـل املـستقبلي لـشراكة بـاريس           
، ٢٠٠٦ ملـا بعـد عـام        ٢١ بـاريس     اللجنـة التوجيهيـة بتمديـد شـراكة        أذنـت خرج ـا التقيـيم،      

، وترتيبـــات إدارة ٢١ق حتقــق تعزيــز شــراكة بــاريس      واليــة جديــدة، وطرائـــ  واتفقــت علــى  
 .هلا منقحة

__________ 
 .(E/CN.3/2005/18)تقرير القدمت مناقشة أكثر تفصيال لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات يف  )١( 
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 ٢١نشطة شراكة باريس أ تهالتقدم الذي حقق -ثالثا  
وطنيـة  السـتراتيجيات   اال لتـصميم  ما تبذله البلدان من جهود       ٢١تدعم شراكة باريس     - ٧

تاليـة مـن    لتطوير اإلحصاءات، وتنفيذها، ورصدها، وذلك يف املقام األول عن طريق األنواع ال           
 بـرامج    وضـع  )ب(؛  الستقطاب الدعم  ووضع أدوات إحصائية     استقطاب الدعم ) أ: (األنشطة

ــوارد؛    ــة املـ ــشمل تعبئـ ــة تـ ــة؛   ) ج(إقليميـ ــات املاحنـ ــاون اجلهـ ــشجيع تعـ ــة  و) د(تـ ــع منهجيـ ضـ
وفيمـا يلـي بيـان مبـا حتقـق مـن تقـدم عـام                . سـاتلية بـرامج   وضـع   ) هــ (؛  لالستراتيجيات الوطنية 

 .االتا هذه يف ٢٠٠٦

 الستقطاب الدعم ووضع أدوات إحصائية استقطاب الدعم  

 ٢٠٠٦ عـــام ٢١ وضـــعتها شـــراكة بـــاريس  الـــيتاســـتقطاب الـــدعمأدوات تتـــضمن  - ٨
 :يلي ما

أنـتج  ،  “إحـصاءات األغذيـة والزراعـة يف دعـم التنميـة          ”شريط فيـديو عنوانـه       )أ( 
  لألمم املتحدة؛التعاون مع منظمة األغذية والزراعةب

، “ائيــة أفــضلإحــصاءات أفــضل، سياســات أفــضل، نتــائج إمن”نــشرة عنواــا  )ب( 
دور اإلحـصاءات يف رسـم      : القيـام مبـا يتناسـب مـع مـشكلة القيـاس           ”  بعنوان وتستند إىل ورقة  

 ؛“ إىل األدلةاملستندالسياسات 

 ؛“تيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءاتأسئلة تتكرر عن االسترا”نشرة  )ج( 

 مدتــه مخــس دقــائق يقــدم بيانــات أدلــت ــا شخــصيات رفيعــة  شــريط فيــديو )د( 
ــاالت    ــستوى مبناســبة االحتف ــيت أقيمــت يف  امل ــاين ١٨ال ــشرين الث ــوم اإلحــصاء يف   / ت ــوفمرب بي ن

يجيات الوطنيــة  هــو االســترات٢٠٠٦ وكــان موضــوع يــوم اإلحــصاء يف أفريقيــا لعــام   .أفريقيــا
 .لتطوير اإلحصاءات

 
 واردبرامج إقليمية تشمل تعبئة امل  

بالتعاون مع اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ، وبـدعم مـايل مـن            - ٩
ــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، نظمــت شــراكة       ــديره برن الــصندوق االســتئماين اليابــاين الــذي ي

ومتثلت أهداف هذه املنتـديات     . )٢( سلسلة من أربعة منتديات دون إقليمية يف آسيا        ٢١ باريس
__________ 

ــي     )٢(  ــدت يف آس ــيت عق ــة ال ــة األربع ــديات دون اإلقليمي ــياملنت ــيا،  ) ١: (ا ه ــوب آس ــدان جن ــو،بل ــانون  كولومب  ك
بلـدان جنـوب شـرق      ) ٣( ، و ٢٠٠٦مـايو   / أيـار  ،بيـشكيك  بلدان وسط آسـيا،   ) ٢( ، و ٢٠٠٥ديسمرب  /األول

/  تـشرين األول   ،بلـدان شـرق ومشـال شـرق آسـيا، أوالنباتـار           ) ٤( ، ؛ و  ٢٠٠٦يونيـه   / حزيـران  ،آسيا، بانكوك 
 .٢٠٠٦أكتوبر 
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 حتديد النجاحـات     من أجل  قييم احلالة الراهنة للتخطيط اإلحصائي االستراتيجي يف البلدان       يف ت 
حلـــول لتلـــك املعوقـــات إجيـــاد  تنفيـــذ اخلطـــط القائمـــة، والنظـــر يف شـــهدهاالـــيت واملعوقـــات 

وتقوم اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ وشـراكة         . واخلطوات العملية اآلتية  
 .٢٠٠٧ هذه املنتديات، سينفذ عام  حاليا بوضع برنامج ملتابعة٢١باريس 

بعد سلسلة من حلقات العمل املنتظمة اليت عقدت يف املنطقة دون اإلقليميـة منـذ عـام                - ١٠
ــة      ٢٠٠٤ ــة بأمريكــا الوســطى اســتراتيجيام الوطني ــديرو املكاتــب اإلحــصائية الوطني ــدم م ، ق

 إىل اتمـع الـدويل، إىل جانـب طلبـام اخلاصـة      ٢٠٠٦سـبتمرب  /لتطوير اإلحصاءات يف أيلـول  
ــل   ــتراتيجية التمويـ ــذ اسـ ــشرين األول . بتنفيـ ــل تـ ــوبر /ويف أوائـ ــراكة  ٢٠٠٦أكتـ ــت شـ ، نظمـ

 إطـالق برنـامج االسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات جلماعـة               عن اجتماعا   ٢١ باريس
 .ملستقبليةلسلة من حلقات العمل ادول األنديز، اتفق فيه املشاركون على س

بدأت البلدان األفريقيـة الناطقـة بالفرنـسية وضـع اسـتراتيجيتها بتمويـل مـن الـصندوق                   - ١١
وتقـوم  . االستئماين لبناء القدرات اإلحـصائية التـابع للبنـك الـدويل ومـصرف التنميـة األفريقـي                 

جلمـع  بعض هذه البلـدان بتنفيـذ اسـتراتيجياا، أو حتـديث االسـتراتيجيات القائمـة، أو الـسعي                
ــذ االســتراتيجية   ــوال لتنفي ــاريس    . األم ــراكة ب ــاركت أمانــة ش ــسلة مــن   ٢١وش  يف تنظــيم سل

 الفيـديو مـع أفرقـة وضـع االسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات                 عن طريق االجتماعات  
واملـاحنني واملـشاركة    وأفرقة تصميم االستراتيجيات الوطنية     بالبلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية     

.  مــن أجــل تنظــيم سلــسلة مــن حلقــات العمــل اخلاصــة بوضــع االســتراتيجيات الوطنيــة   فيهــا،
ــاريس   ــراكة بـ ــل شـ ــرى متثيـ ــة   ٢١وجـ ــا الناطقـ ــاء أفريقيـ ــدة اجتماعـــات يف خمتلـــف أحنـ  يف عـ

ية والناطقة بالفرنسية إلطالق الدعم الذي يقدمه مصرف التنمية األفريقـي للعمليـات             نكليزباال
كـذلك أتاحـت هـذه االجتماعـات الفرصـة لالجتمـاع            . وطنيةلاستراتيجيات  االاخلاصة بوضع   

برؤساء املكاتب اإلحصائية القومية أو ممثليهم، لتقدمي عـروض حـول أعمـال الـشراكة، ولنـشر              
 إىل صــندوق النقــد الــدويل  ٢١وانــضمت شــراكة بــاريس  . باســتقطاب الــدعماملــواد اخلاصــة 

 اخلاصــة بالنظــام العــام لنــشر الــشرحيةت لبعثــتني يف داكــار وأواغــادوغو ملناقــشة حتــديث البيانــا
ــامج عمــل يــدرج يف ورقــات       ــصياغة برن ــة البيانــات ول ــيم نوعي البيانــات، باســتخدام إطــار تقي

 .استراتيجية احلد من الفقر قيد التنقيح

أبريـل  /، بالتعاون مع شركائها، تقريرا عامليا أوليـا يف نيـسان  ٢١أعدت شراكة باريس     - ١٢
ووفقا للمعلومات املتـوفرة    . وطنيةالستراتيجيات  اال تصميمقدم يف    حول ما حتقق من ت     ٢٠٠٦

يف بلــدا  ٥٤ و بلــدا لــديها اســتراتيجيات؛ ٣٤ بلــدان مدرجــة يف التقريــر، تــبني أن  ١٠٥عــن 
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ال توجـد ـا اسـتراتيجيات ومل تبـدأ يف            بلـدا    ١٧ و مـن إعـداد االسـتراتيجيات؛        خمتلفةمراحل  
 .نيته يف القيام بذلكإن كان عدد منها قد أعرب عن ووضع استراتيجيات 

 
 تشجيع تعاون اجلهات املاحنة  

 ممارســة جتريبيــة يــسرية لإلبــالغ عــن الــدعم الــذي تقدمــه ٢١أطلقــت شــراكة بــاريس  - ١٣
وكــان املنحــى الــذي .  اإلحــصائية يف أفريقيــا جنــوب الــصحراءاتاجلهــات املاحنــة لبنــاء القــدر

 الـشركاء التقنـيني     مقـار ية اليسرية لإلبالغ هو مجع املعلومات مباشرة مـن           التجريب العمليةاتبعته  
 مــن املــاحنني   ٢٠ شــريكا، منــهم  ٥٦وجــرى يف هــذه اجلولــة األوىل االتــصال بـــ     . واملــاليني

 منظمـة دون    ١١  منظمـات إقليميـة، و     ٣ تعددة األطـراف، و   امل من الوكاالت  ١٧ الثنائيني، و 
وقــدمت النتــائج الــيت توصــلت . حــصائي، ومؤســسة واحــدة مراكــز للتــدريب اإل٤ إقليميــة، و

اسـتعراض بنـاء القـدرات اإلحـصائية يف     ”: من جملدين، عنواـا  التجريبية يف وثيقة   العمليةإليها  
 .“من اإلبالغ إىل التعاون: الصحراءأفريقيا جنوب 

 : يت الرئيسية اليت توصلت إليها املمارسة التجريبية اآلاالستنتاجاتوتقترح  - ١٤

ــ )أ(  ــادةفظ الـــشركاء تال حيـ ــوال   ب عـ ــتخدام األمـ ــام مركـــزي للعمليـــات واسـ نظـ
 :لألسباب التالية

 ار بالنسبة الستخدام املعونة؛رالمركزية صنع الق ‘١’ 

 عدة اإلمنائية إىل دعم امليزانية؛حتويل املسا ‘٢’ 

ديـد  ال يتم دوما حتديد اإلحصاءات على أا قطـاع، وبالتـايل فإنـه يـصعب حت                )ب( 
 ؛األنشطة اإلحصائية

ال يكــون التعــاون بــني الوكــاالت املاحنــة الثنائيــة ومكاتبــها اإلحــصائية منــسقا  )ج( 
 ؛على حنو جيد

) اخلـرباء والتـدريب   (ال يكون تقدير قيمة املساعدة التقنيـة للتنميـة اإلحـصائية             )د( 
 .)املبالغ  حتديدعادةوحىت يف حالة حتديد األنشطة اإلحصائية، ال يتم (أمرا سهال 

 بــالتحقق علــى املــستوى القطــري مــن معلومــات      ٢١قامــت أمانــة شــراكة بــاريس     - ١٥
. املمارســة اليــسرية لإلبــالغ الــيت مجعــت مــن مقــار الــشركاء يف النيجــر، وإثيوبيــا، وموريتانيــا   

 علـى املـستوى     أيـسر الوصـول إىل املعلومـات      يكون   )أ(:  ما يلي  وخلصت البعثات القطرية إىل   
 أن املكاتب اإلحصائية الوطنية ال تكون دوما علـى درايـة بتمويـل اإلحـصاءات      )ب(القطري،  
.  أن التنسيق بني املاحنني يف البلدان يتباين، سواء من حيث املستوى أو اآلليـات              )ج(القطاعية،  
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 مــن أجــل ة اإلحــصائيالتنميــةوأكــدت البعثــات علــى فائــدة وجــود نظــام شــريك لإلبــالغ عــن 
 .وطنيةلاستراتيجيات االإعداد 

يف الدورة الثامنة للجنة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية الـيت عقـدت يف مونتريـال، كنـدا،              - ١٦
 اليـسرية   العمليـة  النتائج الـيت خرجـت ـا         ٢١، قدمت شراكة باريس     ٢٠٠٦سبتمرب  /يف أيلول 
دعمت جلنة تنسيق األنشطة اإلحـصائية تـشكيل فريـق عمـل مـشترك بـني الوكـاالت                  . لإلبالغ

 مواءمة املمارسة اليسرية لإلبالغ بغريها من نظم اإلبالغ القائمة الـشبيهة؛             هي يفتهستكون وظ 
ووضع قاعدة بيانات آنية لنتائجها تفي مبتطلبات الشركاء املختلفني؛ واإلشراف علـى حتـديث              

نــوفمرب / يف تــشرين الثــاين٢١ اللجنــة التوجيهيــة لــشراكة بــاريس ووافقــت. املبــادرة وتوســيعها
 .يل هذا الفريقتشك على ٢٠٠٦

 
 وضع منهجية لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات  

املنــهجيني ملــساعدة البلــدان يف  والتوجيــه  املــشورة ٢١تقــدم منهجيــة شــراكة بــاريس   - ١٧
ــها عــام ومــن بــني األوراق الــيت  . )٣(ودهــا يف جمــال التخطــيط االســتراتيجي جه ، ٢٠٠٦أنتجت
 :يلي ما

 مــن أجــل اســتراتيجية قــة بــالتخطيط للتــصميم والتنفيــذ بعــض املــسائل املتعل” )أ( 
 الـيت حتتـاج ألن يـتم        ذات األولوية  حتدد هذه الورقة بعض املسائل       “وطنية لتطوير اإلحصاءات  

 خـالل مراحـل   أساسـا ، وذلـك  ل عمليـات االسـتراتيجيات الوطنيـة      التفكري فيها بروية من خـال     
ذه املـسائل، وتـبني كيفيـة التعامـل معهـا يف      لتنفيذ، وتقدم حلوال ممكنـة هلـ      للتصميم وا التخطيط  

 ؛بلدان خمتارة

ــسياسات   ” )ب(  ــة لتطــوير اإلحــصاءات تقــوم علــى ال  “وضــع اســتراتيجيات وطني
 وقائمـة مرجعيـة مباشـرة ملـساعدة الـذين يواجهـون             املـشورة الغرض من هذه الورقة هـو تقـدمي         

ــة وضــع   ــس   الســتراتيجيات االمهم ــان رئي ــذها اســتجابة لبي ــة وتنفي ــات سياســة   ي وطني ــن بيان م
 احلكومي؛ التطوير

 تقـدم   “دليل لتخطيط نظام إحصائي متكامل    : إدماج اإلحصاءات القطاعية  ” )ج( 
ءات إلحــصاا وضــع كيفيــة إدمــاج التنميــة اإلحــصائية القطاعيــة يف بــشأنهــذه الورقــة التوجيــه 

 .الوطنية على مستوى املنظومة

__________ 
 ./http://www.paris21.org/knowledgebaseانظر  )٣( 



E/CN.3/2007/25

 

8 06-67244 
 

 الساتليةربامج ال  

. إلحصاء ستة أعمـال ذات أولويـة للمجتمـع اإلحـصائي    حددت خطة عمل مراكش ل    - ١٨
بـأن  ، ووافق على اقتـراح   جملس استشاري خلطة العمل لإلشراف على تنفيذ هذا العمل    وأنشئ

دعـم التخطـيط االسـتراتيجي يف    ) أ: ( ثالثـة مـن هـذه األنـشطة    ٢١تنفـذ أمانـة شـراكة بـاريس     
قصائية لألسر املعيـشية عـن طريـق        لية الدراسات االست  احتسني كفاءة وفع  ) ب( اإلحصاءات؛ و 

برنـامج بيانـات معجـل يف البلـدان     وضـع  ) ج( الشبكة الدولية الستقصاءات األسر املعيـشية؛ و   
ــة، مبــا يف ذلــك           ــة الوطنيــة والدولي ــة للقيــام بتحــسينات عاجلــة لرصــد سياســة التنمي التجريبي

يـن عـن طريـق أمانـة شـراكة          ومت اقتـراح إدارة هـذين العملـني األخري        . األهداف اإلمنائية لأللفية  
، وافقـت اللجنـة التوجيهيـة لـشراكة       ٢٠٠٦ويف مطلـع عـام      . “سـاتلية برامج  ” كـ   ٢١باريس  
ــاريس  ــصلة  ٢١ب ــى    يف واألجهــزة ذات ال ــصادي عل ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي  منظمــة التع

 . ٢١إدماج برامج السواتل التجريبية هذه داخل برنامج عمل أمانة شراكة باريس 

 منتجــي  بــنيمــعاجلاهلــدف العــام للــشبكة الدوليــة الستقــصاءات األســر املعيــشية هــو    - ١٩
االستقــصاءات، ورعاــا، ومــستخدميها، لتحــسني اســتخدام بيانــات االستقــصاءات يف وضــع   

حلــول منــسقة ومــستدامة، وتــشجيع وتنفيــذ وســتقوم الــشبكة بتحديــد . الــسياسات ورصــدها
ــت واملوث    ــوافر وحــسن التوقي ــشكالت الت ــة مل ــة وقي ــدى املالءم ــشر   وم ــة، ون ــة للمقارن ، والقابلي

ويف سبيل حتقيق هـذه األهـداف، ستـضطلع الـشبكة           . استقصاءات األسر املعيشية واستخدامها   
ني صـكوك مجـع   واملواءمـة بـ   ) ب(التخطيط لالستقـصاءات،    ) أ: (الدولية بأربعة أنشطة رئيسية   

ــا،   ــات وتطويره ــة   و) ج(البيان ــادئ توجيهي ــصاءات،   إصــدار أدوات ومب ــات االستق ــشر بيان لن
األولويـات املتقدمـة يف     ومـن بـني     . لالستقـصاءات والتعـداد   مصور   مركزي   دليلإنتاج  و )د( و

 الـــربط الوثيـــق بـــني عمـــل الـــشبكة الدوليـــة واالســـتراتيجيات الوطنيـــة لتزويـــد    هـــذا الـــصدد
، ت الوطنيـة رئيـسية مـن االسـتراتيجيا    اإلحصائيني القطريني باألدوات الالزمة لوضـع األجـزاء ال        

 . ولتحسني مجع البيانات وتوفرها

 يــصل إىل عــددبرنــامج البيانــات املعجــل هــو برنــامج جتــرييب يهــدف إىل مــساعدة         - ٢٠
 التقــدم لرصــد نتــائج متــسقة احلــصول علــىبلــدا علــى إدخــال حتــسينات عاجلــة مــن أجــل  ١٢

 حبلــولة لأللفيــة،  يف أهــم مؤشــرات التنميــة، مبــا يف ذلــك األهــداف اإلمنائيــ  اتوقيــاس التغــيري
لقيـام بـه مـن      سـيلزم ا  وسيكون اهلدف هو استعراض البيانات القائمة وحتديـد مـا           . ٢٠١٠ عام

أجل ملء الفجوات يف البيانات اخلاصة ذه املؤشرات، وحتسني النوعية، ووضـع خـط أسـاس                
ات وسيكون املنحى الرئيسي هو حتديـد البلـدان التجريبيـة موعـة أساسـية مـن املؤشـر           . مالئم

ــر،          ــن الفق ــدان للحــد م ــتراتيجيات البل ــة يف اس ــي مبين ــا ه ــة كم ــات الوطني ــستند إىل األولوي ت
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. واالتساق مع مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة، والـصلة بأنـشطة املؤسـسة اإلمنائيـة الدوليـة                
وســيعتمد املنحــى املتخــذ يف كــل بلــد علــى ظــروف حمــددة، إال أنــه توجــد يف األســاس ثــالث  

التعـرف علـى بيانـات الدراسـات االستقـصائية القائمـة، وتوثيقهـا، ونـشرها؛                : ةخطوات حمتمل 
 الــربامج االستقــصائية وتنقــيحوحتليــل البيانــات القائمــة وتقيــيم الربنــامج االستقــصائي الــسابق؛  

 .عند االقتضاءلية ا، ووضع برنامج أكثر كفاءة وفعلتتماشى مع االستراتيجيات الوطنية

) ميتـاغورا (مشروع قيـاس الدميقراطيـة وحقـوق اإلنـسان واحلكـم         وعلى الرغم من أن      - ٢١
 الـساتلية ربامج  لـ ، كمـا هـي احلـال بالنـسبة ل         ٢١يستضيفه مكانيـا هيكـل أمانـة شـراكة بـاريس            

ويف . ســابقة الــذكر، فــإن لــه هيكــل إدارة منفــصل تــديره جلنتــه التوجيهيــة املكونــة مــن املــاحنني
إجنازات خالل مرحلته التجريبية، وأقـرت جلنتـه        ، وحد مشروع ميتاغورا ما حققه من        ٢٠٠٦

ويركـز املـشروع    . ٢٠٠٧التوجيهية مرحلة ثانيـة مـن أنـشطة املـشروع، تبـدأ اعتبـارا مـن عـام                   
 .ان، واإلدارة، وأدواا، وأطرهاعلى أساليب قياس الدميقراطية، وحقوق اإلنس

 
 ٢١التوجهات املستقبلية ألعمال شراكة باريس  -رابعا  

 التحدي الرئيـسي املتمثـل يف دعـم تنفيـذ           ٢١ باريس   شراكة، ستتناول   ٢٠٠٧ام  يف ع  - ٢٢
وبالتعـاون  . االستراتيجية، مع االستمرار يف مـساعدة البلـدان الـيت ال تـزال يف مرحلـة التـصميم                 

الـدعوة إىل    بتقدمي املساعدة املباشرة للبلدان يف       ٢١الوثيق مع الشركاء، ستقوم شراكة باريس       
 عمليـات تطـوير الـسياسات       يفراتيجيات الوطنيـة وإدمـاج التنميـة اإلحـصائية          دعم تنفيذ االسـت   

ــام  ــشكل عـ ــاريس   . بـ ــراكة بـ ــدعم شـ ــوف تـ ــا    ٢١وسـ ــوم ـ ــيت تقـ ــودة الـ ــات اجلـ  استعراضـ
 عـــن طريـــق تيـــسري مبـــا يف ذلـــك استعراضـــهااالســـتراتيجيات الوطنيـــة لتطـــوير اإلحـــصاءات، 

 دراسـات وتوجيهـات     إنتـاج  أيـضا    ٢٠٠٧وسيشمل برنامج العمـل لعـام       . استعراضات األنداد 
ــشأن املــسائل املتعلقــة حمــددة  ــة اإلحــصائية،  ب  التطــوير والتوســع يف املمارســة  ومواصــلة بالتنمي

 التخطــيط االســتراتيجي ســتعقد يف أفريقيــا، والــدول  عــناليــسرية لإلبــالغ، وأحــداث إقليميــة  
 .العربية، وآسيا، وأمريكا الالتينية

 
 نقاط للمناقشة -خامسا  

 قد ترغب اللجنة اإلحصائية يف التعليق على ما حتقـق مـن تقـدم يف أعمـال شـراكة                - ٢٣
 . وتوجهاا املستقبلية٢١باريس 

 


