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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير / شباط٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ط (٤البند 

ــم  ــود للعل ــربامج اإلحــصائية   :بن  تنــسيق ال
   وحتقيق التكامل فيما بينهما

ــرن احلــادي         ــة يف الق ــراض التنمي ــسخري اإلحــصاءات ألغ ــشراكة يف ت ال
 والعشرين

 عاممذكرة من األمني ال  
، يتـشرف األمـني العـام     **وفقا ملا طلبته اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثامنـة والـثالثني             

بــأن حييــل إىل علــم اللجنــة التقريــر املتعلــق ببنــاء القــدرات اإلحــصائية الــصادر عــن الــشراكة يف 
ــشرين       ــرن احلــادي والع ــة يف الق ــسخري اإلحــصاءات ألغــراض التنمي ــاريس  (ت ). ٢١شــراكة ب

تقريـر بإجيــاز جهـود الــشراكة يف تـشجيع اســتخدام إحـصاءات أفــضل باعتبـار ذلــك      ويتنـاول ال 
جزءا أساسيا من البيئة املؤاتية إلحراز التقدم يف جمال التنميـة، األمـر الـذي يتـأتى بوجـه خـاص                     
من خالل دعم البلدان يف جمال وضع االستراتيجيات الوطنية إلعداد اإلحصاءات وتنفيـذ تلـك       

بعتها، وذلك من خالل الدعوة وبتشجيع اجلهـات املاحنـة علـى التعـاون يف               االستراتيجيات ومتا 
 .ولعل اللجنة تود أن حتيط علما بالتقرير. برامج الدعم اإلحصائي

 

 * E/CN.3/2008/1. 
 ، الفــــصل)E/2007/24 ٤، امللحــــق رقــــم ٢٠٠٧الوثــــائق الرمسيــــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي،  ** 

 .ألف-األول



E/CN.3/2008/27
 

2 07-63221 
 

ئية الــــصادرة عــــن اللجنــــة املتعلــــق ببنــــاء القــــدرات اإلحــــصاالتقريــــر   
لتنميــة يف القــرن للــشراكة يف تــسخري اإلحــصاءات ألغــراض ا التوجيهيــة

 احلادي والعشرين
 

 مقدمة -أوال  
 عمومـا يف إجيـاد ثقافـة تعتمـد علـى األدلـة يف وضـع                 ٢١يتمثل هدف شـراكة بـاريس        - ١

ائل احلوكمـة ويزيـد مـن فاعليـة احلكومـات يف            السياسات وتنفيذها مبا يساعد على حتسني وس      
وتنــصب جهــود الــشراكة علــى مــساعدة  . احلــد مــن الفقــر وحتقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة 

البلدان النامية على وضع استراتيجيات وطنية إلعداد اإلحصاءات وتنفيذ تلك االسـتراتيجيات            
، بيانات خاصة هبـا ومـن       ٢٠١٠ورصد تنفيذها حبيث يتوفر هلا، ضمن مجلة أمور، حبلول عام           

إعـــدادها، تتنـــاول مجيـــع مؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة ومجيـــع االحتياجـــات املتـــصلة 
 .بسياسات التنمية

ومــن شــأن االســتراتيجية الوطنيــة أن تــوفر للبلــد دعامــة يرتكــز إليهــا يف تعزيــز القــدرة  - ٢
ف تـوفر االسـتراتيجية الوطنيـة       وسـو . اإلحصائية على نطاق النظام اإلحـصائي الـوطين بأكملـه         

رؤيــة ملــا ينبغــي أن يكــون عليــه النظــام اإلحــصائي الــوطين يف غــضون فتــرة تتــراوح بــني مخــس 
 .)١(ةالرؤيوعشر سنوات وحتدد معامل الطريق املفضية إىل حتقيق تلك 

 
  ٢٠٠٧ يف عام ٢١التقدم الذي أحرزته شراكة باريس  -ثانيا  

يات املتصلة باالسـتراتيجيات الوطنيـة، وذلـك يف املقـام            العمل ٢١تدعم شراكة باريس     - ٣
ــشطة    ــة مــن األن ــواع التالي ــق األن ــدعوة إىل  ) أ: (األول عــن طري ــدعوة واســتحداث أدوات لل ال

تــشجيع اجلهــات املاحنــة علــى التعــاون؛     ) ج(الــربامج اإلقليميــة؛  ) ب(االهتمــام باإلحــصاء؛  
ويـرد أدنــاه بيـان التقــدم   . بـرامج فرعيــة وضــع ) هــ (وضـع منهجيــة لالسـتراتيجية الوطنيــة؛    )د(

 . يف إطار تلك األنشطة٢٠٠٧ احملرز يف عام
 

 الدعوة واستحداث أدوات للدعوة إىل االهتمام باإلحصاء -ألف  
 ممارسة أنشطة حمددة األهداف يف اجتماعـات دوليـة          ٢١تشمل جهود شراكة باريس      - ٤

سفرت تلك األنشطة عـن تطـور مـشجع    وقد أ. وإقليمية معينة واستحداث أدوات هلذا الغرض   

_________________ 
 .E/CN.3/2005/18 لالطالع على مزيد من تفاصيل االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات، انظر )١( 
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وفيمـا يلـي بعـض مـن        ). ١٢انظر الفقـرة    (يشمل زيادة االستثمار يف النظم اإلحصائية الوطنية        
 : ٢٠٠٧أدوات الدعوة اليت استحدثتها الشراكة يف عام 

“ التنميــة العامليــة دور اإلحــصاءات يف: العــد العكــسي للفقــر”كتيــب معنــون  )أ( 
 حصاءات يف التنمية واحلد من الفقر؛ يوضح مدى أمهية دور اإل

اهلـدف منـه   “ ملـاذا حيتـاج أي بلـد إلحـصاءات جيـدة          ”منوذج كتيـب معنـون       )ب( 
وقــد أعـــدت كتيبـــات خصيـــصا  . تــشجيع احلكومـــات واجلهـــات املاحنــة علـــى تـــوفري الـــدعم  

جلمهوريــة ترتانيــا املتحــدة وغــابون ومــايل ومــالوي وموريتانيــا، وذلــك بالتعــاون مــع املكتــب    
 . حصائي الوطين بكل من تلك البلداناإل
 

 الربامج اإلقليمية -باء  
ــاريس       - ٥ ــا شــراكة ب ــضطلع هب ــيت ت ــة ال ــربامج اإلقليمي ــى   ٢١تركــز ال ــد عل ــشكل متزاي  ب

األنشطة القطرية وتشمل عناصر خمتلفة من قبيل تعزيز الشراكة؛ وتعبئة املـوارد التقنيـة واملاليـة؛            
ومــن بــني إجنــازات الــشراكة يف عــام . ن بنــاء علــى طلبــهاوتــوفري اخلــدمات االستــشارية للبلــدا

 جناحهــا يف التوصــل إىل اتفــاق بــشأن إنــشاء جلنــة إحــصائية إقليميــة لبلــدان أمريكــا         ٢٠٠٧
نـديز، بفـضل    ألوباإلضافة إىل ذلك، متكنت مجيـع بلـدان أمريكـا الوسـطى ومنطقـة ا              . الوسطى

ــاريس   ــة يف صــيغتها   وشــركاء آخــرين مــن وضــع اســتراتيج  ٢١مــساعدة شــراكة ب ياهتا الوطني
إال أن أبلـغ مثـال علـى قـوة فعاليـة الـشراكة هـو حالـة املكتـب             . النهائية وبـدأت عمليـة التنفيـذ      

حيـث أسـدت    . اإلحصائي الوطين يف النيجر الذي أمدته الشراكة بناء على طلبـه بـدعم كامـل              
 التمويـل الـالزم     له املشورة بشأن وضع االستراتيجية الوطنية للبلد وساعدت البلـد علـى تـأمني             

للعملية من خالل صندوق البنـك الـدويل االسـتئماين لبنـاء القـدرات اإلحـصائية كمـا سـاعدته                
على إدراج االسـتراتيجية الوطنيـة يف اسـتراتيجيته الوطنيـة للحـد مـن الفقـر وأيدتـه يف اجتمـاع                      

 .استشاري يضم اجلهات املاحنة
 

 تشجيع اجلهات املاحنة على التعاون -جيم  
 اجتماعات لفريق عمل مشترك بني الوكـاالت تتمثـل مهمتـه          ٢١تعقد شراكة باريس     - ٦

وقـد  . يف اإلبالغ عن الـدعم الـذي تقدمـه اجلهـات املاحنـة مـن أجـل بنـاء القـدرات اإلحـصائية                      
اضـطلعت بـه الـشراكة يف الفتـرة         ) “عملية اإلبالغ اليـسرية   ”(انبثق الفريق من مشروع جترييب      

، أجرى الفريق، الـذي ُيطلـق   ٢٠٠٧ويف عام   .)٢(نوب الصحراء  يف أفريقيا ج   ٢٠٠٦-٢٠٠٥
_________________ 

 . E/CN.3/2007/25لالطالع على مزيد من تفاصيل عملية اإلبالغ اليسرية، انظر  )٢( 
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، استعراضـا للموجـود     “اإلحـصائي تطوير  العملية  دعم الشركاء ل   عن   اإلبالغنظام  ”عليه اآلن   
إلبالغ، وقام بتصنيف األنشطة اإلحصائية وبترميز الدعم املايل وغري املايل املقدم مـن             انظم  من  

الســـتعانة، يف اســـتقاء اســـة بـــشأن مـــدى جـــدوى اغـــراض اإلحـــصاء وأجـــرى درالـــشركاء أل
املعلومات املتعلقة بدعم التطوير اإلحصائي، بنظام إبـالغ الـدائنني الـذي تتـوىل تـشغيله منظمـة                  

وينظــر الفريــق حاليــا يف اقتــراح يــدعو إىل تنقــيح       . التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتــصادي   
وســوف يقــوم . وحتــديث ممارســة اإلبــالغ باالعتمــاد إىل حــد كــبري علــى نظــام إبــالغ الــدائنني 

 مبناقشة هذه النقـاط مبزيـد مـن التعمـق يف كـانون              ٢١مكتب اللجنة التوجيهية لشراكة باريس      
 .٢٠٠٨فرباير / ويف دورة جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف شباط٢٠٠٨يناير /الثاين

 
 وضع منهجية لالستراتيجيات الوطنية للنهوض باإلحصاء -دال  

 ظـل التعـاون الوثيـق مـع شـركاءها، بوضـع توجيهـات               ، يف ٢١قامت شـراكة بـاريس       - ٧
ومـن بـني الورقـات الـيت        . )٣(منهجية للبلدان املعنية بـالتخطيط االسـتراتيجي يف جمـال اإلحـصاء           

 : ما يلي٢٠٠٧أعدت يف عام 
: إدماج اإلحصاءات القطاعية يف صلب النشاط اإلحـصائي العـام يف أفريقيـا      ” )أ( 

، وتـــوفر هــذه الورقـــة التوجيــه ملـــوظفي املكاتـــب   “دليــل لتخطـــيط نظــام إحـــصائي متكامــل   
اإلحصائية الوطنية واملكاتب اإلحصائية القطاعيـة بـشأن كيفيـة العمـل معـا علـى إدمـاج الـنظم                  

 اإلحصائية القطاعية يف صلب النظم اإلحصائية الوطنية؛
ــل ” )ب(  ــتعانةدلي ــة    لالس ــتراتيجيات الوطني ــذ االس ــهج وطــين شــامل يف تنفي ، “ بن

ه الورقة بإجياز األسباب الداعيـة إىل زيـادة االسـتثمار يف الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة           وتتناول هذ 
 ملديري النظم اإلحصائية الوطنية ومموليها بشأن كيفية اتباع هنج وطـين            وتوفر توجيهات عملية  

لالطـالع علـى مزيـد      (يف دعم جهود تعزيز الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة           ) أو هنج برناجمي  (شامل  
 ).١٢مات انظر الفقرة من املعلو

 
 الربامج الفرعية -هاء  

الــشبكة :  اإلشــراف علــى تنفيــذ برنـاجمني فــرعيني مهــا ٢١تتـوىل أمانــة شــراكة بـاريس    - ٨
الدوليـة الستقــصاءات األســر املعيــشية وبرنــامج البيانــات املعجــل يف البلــدان الــيت جيــري جتريبــه  

 .٢٠٠٧ عام وقد جرى العمل على قدم وساق يف الربناجمني يف. فيها

_________________ 
 ./http://www.paris21.org/knowledgebase: الوثائق متاحة على املوقع التايل )٣( 
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ــسني    )أ(  :وللشبكة الدولية لالستقصاءات األسر املعيشية هدفان مها - ٩ ــى حتـ ــل علـ العمـ
حتــسني نوعيــة االستقــصاءات  ) ب (اســتخدام البيانــات اجلزئيــة املــستخدمة يف االستقــصاءات؛ 

ــشبكة أو هــي يف ســبيلها إىل اســتحداث ثــالث أدوات لينفــذها     . مــستقبال وقــد اســتحدثت ال
انــات املعجــل، أال وهــي جمموعــة أدوات إدارة البيانــات اجلزئيــة، ومــصرف أســئلة    برنــامج البي

 .الدراسات االستقصائية، وإطار تقييم نوعية االستقصاءات
وتعزيزا لقدرة البلدان علـى إعـداد بيانـات إحـصائية يعـول عليهـا يف رسـم الـسياسات                   - ١٠

توثيـق   )أ( : مهـام رئيـسية هـي      ورصد تنفيذها وتقييمها يـؤدي برنـامج البيانـات املعجـل ثـالث            
حتليـل   )ب( املتوافر من البيانـات اجلزئيـة املتـصلة بالدراسـات االستقـصائية وحفظهـا ونـشرها؛                

وضــع برنــامج  )ج( املتــوفر مــن بيانــات االستقــصاءات وتقيــيم بــرامج االستقــصاءات الــسابقة؛ 
 بلـدا يف أفريقيـا      ٢٤وقد اضـطلع بتلـك املهـام جمتمعـة يف           . حمسن لالستقصاءات ومجع البيانات   

وأبـدت سـبعة بلـدان      . وآسيا وأمريكا الالتينيـة والـشرق األوسـط جيـري جتريـب الربنـامج فيهـا               
أن ) أ(ومـن بـني الـدروس املـستفادة حـىت اآلن            . أخرى اهتماما باالشـتراك يف أنـشطة الربنـامج        

يانــات أن نــشر الب) ب(عمليــة إعــداد البيانــات اجلزئيــة عمليــة واســعة النطــاق وغــري منظــورة؛   
أن هنـاك إقبـال مـن البلـدان علـى           ) ج(اجلزئية حمـدود وغالبـا مـا يقتـصر علـى حـاالت بعينـها؛                

 .األدوات التقنية واملبادئ التوجيهية املتصلة بالسياسات العامة والتدريب
، علـى أسـاليب     ٢١ويركز مشروع ميتاغورا املضطلع به يف إطار أمانة شراكة باريس            - ١١

، أمت  ٢٠٠٧ويف عـام    . ى التمتع حبقوق اإلنـسان واحلكـم الـدميقراطي        وأدوات وأُطر لقياس مد   
فريق خرباء مستقل تقييم تنفيذ املشروع ونتائجه وأصدر تقريرا تقييميا يعرض فيه مـواطن قـوة    
ميتاغورا وأوجه قصوره التقين ويطرح عددا من التوصـيات اهلامـة اهلـدف منـها تـدعيم أركـان                   

وجيري وضع تصور للمرحلة الثانيـة مـن ميتـاغورا    . تقنية والفنية املشروع من الناحية العلمية وال    
، إيـالء اهتمـام خـاص       ٢٠٠٧وفضال عن ذلك، مت، على امتداد عام        . يف ضوء تلك التوصيات   

ــواد تد     ــى اإلنترنــت جمموعــة م ــشرت عل ــدعوة وُن ــشطة ال ــشروع   ألن ــة أُعــدت يف إطــار امل ريبي
 .الذكر آنف

 
ال الشراكة يف تسخري اإلحـصاءات ألغـراض        التوجهات املستقبلية ألعم   -ثالثا  

 التنمية يف القرن احلادي والعشرين
 جنبــا إىل جنــب مــع مؤســسات دوليــة  ٢١، ســتعمل شــراكة بــاريس  ٢٠٠٨يف عــام  - ١٢

. ومنظمات إقليميـة وجهـات ماحنـة ثنائيـة علـى زيـادة االسـتثمار يف الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة                     
ملة تـستخلص فيهـا الـدروس مـن النـهج القطاعيــة      األمـر الـذي سيـشمل تطبيـق هنـج وطنيـة شـا       

ويف سـياق تطبيـق تلـك النـهج         . املتبعة بنجـاح يف جمـاالت مـن قبيـل الـصحة والتعلـيم والزراعـة               



E/CN.3/2008/27
 

6 07-63221 
 

الشاملة سُيستفاد، بوجه عام، مـن االسـتراتيجيات الوطنيـة باعتبارهـا إطـارا للتنـسيق فيمـا بـني                    
كفالـة اتـساق املـساعدات املقدمـة مـن          واهلدف مـن ذلـك هـو        . القطاعات وبني اجلهات املاحنة   

اجلهات املاحنـة وخفـض تكـاليف املعـامالت بتحديـد األهـداف والنتـائج املـراد حتقيقهـا وإقامـة                     
 .آليات مشتركة للتنفيذ ورصد التقدم واإلبالغ

 


