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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
 *من جدول األعمال املؤقت) ل (٣البند 

تطــــوير : بنــــود للمناقــــشة واختــــاذ القــــرار   
       اإلحصاءات اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ

 تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ    
    

 من األمني العاممذكرة     
 

ــة اإلحــصائية يف دورهتــا التاســعة والــثالثني، يتــشرف األمــني العــام        تلبيــة لطلــب اللجن
ويتــضمن . بإحالــة التقريــر املقــدم مــن اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ   
ة يف منطقـة    التقرير استعراضا للتقدم احملرز مؤخرا يف جمال تطوير اإلحصاءات يف البلدان الواقعـ            

آســيا واحملــيط اهلــادئ، مبــا يف ذلــك االجتاهــات الرئيــسية يف ميــدان تطــوير القــدرات املؤســسية   
 التقريـر التحـديات والفـرص الرئيـسية املاثلـة يف جمـال              وحيدد. والتقنية للنظم اإلحصائية الوطنية   

الثنـائيون  بناء القدرات اإلحصائية ويسلط الضوء على الـدور اهلـام الـذي يـضطلع بـه الـشركاء            
اجلاريـة   على اجلهود    تعلقوقد تود اللجنة أن     . املعنيون بتطوير اإلحصاءات  واملتعددو األطراف   

النهوض بتطوير اإلحصاءات يف منطقة آسيا واحمليط اهلادئ وأن تقـدم املـشورة بـشأن      من أجل   
 .اإلمنائينيشركاء الاملبادرات اإلقليمية املقترحة من أجل حتسني التعاون فيما بني 
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  تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ    
  

  احملتويات
الصفحةالفقرات  الفصل

٥٣-١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . مقدمة  - أوال   
١٠٣-٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تقدم ملحوظ رغم التحديات اهلائلة  -ثانيا   

١٣٥- ١١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . من منظور مؤشر القدرة اإلحصائية  -ألف     
٢٠٦- ١٤. . . . . . . . . . . . . . . . . . . ةاملشاركة اإلقليمية يف الربامج العاملي  - اء ــب    

٢٩٨- ٢١. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تعزيز الترتيبات القانونية واملؤسسية  - ثالثا   
٢٦٨- ٢١. . . . . . . . . . . . . . . . الشرط األساسي للنظام اإلحصائي الفعال  -ألف     
٢٩١٠- ٢٧. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . رسم خارطة طريق للتطوير  - اء ــب    

٥٢١٢- ٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتسني القدرات التقنية  - رابعا   
٣٥١٢- ٣٠. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . بناء برامج مستدامة جلمع البيانات  -ألف     
٤٥١٥- ٣٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . تنفيذ املعايري الدولية  - اء ــب    
تلبيــة الطلــب علــى البيانــات مــن أجــل تقيــيم التقــدم حنــو حتقيــق األهــداف  -جيم     

٤٧١٨- ٤٦. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلمنائية لأللفية       
٥٢٢٠- ٤٨. . . . االستفادة من تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت بصورة مبتكرة                              –دال     

٦٨٢١- ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . التحديات والفرص          -خامسا   
٥٨٢١- ٥٣. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . حتديد مستقبل التطوير            -ألف     
٦٨٢٢- ٥٩. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . االستفادة من التنوع           -اء ــب    

٧٨٢٥- ٦٩. . . . . . . . . . . . . . . تقدمي الدعم لتطوير اإلحصاءات على الصعيد اإلقليمي                          -سادسا   
٧٣٢٥- ٦٩. . . . . . . . . . . . . الدعم املقدم من الشركاء يف تطوير اإلحصاءات                       -ألف     
٧٨٢٧- ٧٤. . . . . االجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ               استراتيجية اللجنة االقتصادية و                 -اء ــب    

٧٩٢٨. . . . . . . . . . . . . . . . . . . اإلجراءات املطلوب من اللجنة اإلحصائية اختاذه                        -سابعا   
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 مقدمة  - أوال  
فربايـــر /اط شـــب٢٩-٢٦(طلبـــت اللجنـــة اإلحـــصائية، يف دورهتـــا التاســـعة والـــثالثني    - ١

ن تقـدم إليهـا يف دورهتـا     ، من اللجنة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ أ             )٢٠٠٨
تقريــرا عــن تطــوير اإلحــصاءات اإلقليميــة يف آســيا ) ٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٧-٢٤(األربعــني 

 .)١(واحمليط اهلادئ

والتقرير، إذ يركز على التجـارب      . وقد أُعد هذا التقرير تلبية لطلب اللجنة اإلحصائية         - ٢
م احملــرز مــؤخرا يف جمــال تطــوير يتــضمن استعراضــا للتقــداضــي، اإلقليميــة علــى مــدى العقــد امل

ىل التقييمــات اســتنادا إ تنــاول،وهــو ي.  آســيا واحملــيط اهلــادئ   منطقــةاإلحــصاءات يف بلــدان 
قـدرات اإلحـصائية   مـن حيـث ال   املنطقةالبلدان النامية يف املرتبة اليت بلغتها   واملؤشرات القائمة،   

 . األخريةيةلربامج اإلحصائية العاملايف املنطقة  فضال عن مشاركة ،عموما

، ويربز التقرير أمهيـة توطيـد الترتيبـات القانونيـة واملؤسـسية للـنظم اإلحـصائية الوطنيـة                    - ٣
ويلفت االنتباه إىل عدد من اإلجنازات والتحديات يف جمال تطوير القـدرات التقنيـة يف املنطقـة،         

احملـرز حنـو حتقيـق      مبا يف ذلك قدرة البلدان على توفري إحصاءات إمنائيـة أساسـية لقيـاس التقـدم                 
 . وال سيما األهداف اإلمنائية لأللفية،املتفق عليها دولياك لتاألهداف اإلمنائية الوطنية و

ويــبني التقريــر جمموعــة مــن املــسائل ذات األولويــة الــيت ميكــن أن حتــدد مــسار تطــوير      - ٤
 يعززهـا   الـيت أيضا فـرص بنـاء القـدرات اإلحـصائية          هو يربز   و. اإلحصاءات يف املنطقة مستقبال   

وطيــــد ، وال ســـيما مـــن خـــالل تبـــادل املمارســـات اجليـــدة وت       يف املنطقـــة التنـــوع الـــشديد  
 .التقين التعاون

 نيالـشركاء الثنـائي  العديد من  على الدور اهلام الذي يلعبه        كذلك ويلقي التقرير الضوء    - ٥
اسـتراتيجية   عـرض  يف تطوير اإلحصاءات يف املنطقـة، وي       ني والدولي ني واإلقليمي نيودون اإلقليمي 

لتعـاون الـتقين    مـن أجـل ا    اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلـادئ         اقترحتها مؤخرا 
 .يف جمال بناء القدرات اإلحصائية يف املنطقة

  
 تقدم ملحوظ رغم التحديات اهلائلة  - ثانيا  

  
ــام    - ٦ ــدت يف عـ ــتثنائية ُعقـ ــا  ١٩٩٤يف دورة اسـ ــصائية املبـ ــة اإلحـ ــدت اللجنـ دئ ، اعتمـ

ــة الــيت   ــة حتــاألساســية لإلحــصاءات الرمسي ــة مبــادئ  وتــوفردد دور اإلحــصاءات الرمسي توجيهي
 ةرعسـ  مكانـة بـارزة مبعثهـا        وقد احتلت اإلحصاءات الرمسية منذئـذ     . يةللنظم اإلحصائية الوطن  

__________ 
  ).E/2008/24( ٤، امللحق رقم ٢٠٠٨الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي، انظر   )١(  
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الـشفافية  ، واتـساع نطـاق جمتمـع املعلومـات، والطلـب املتزايـد علـى                ةسبوقاملغري  عملية العوملة   
ــسياسات العامــة القائمــة وعلــى  ــة، واحلاجــة امل صــنع ال لحــة إىل تتبــع التقــدم احملــرز   علــى األدل
حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة الوطنيــة والعامليــة ذات اإلطــار الــزمين احملــدد، مبــا فيهــا الغايــات     حنــو

 .واألهداف اإلمنائية لأللفية

ــك، أصــبح تــ    - ٧ ــى ذل ــاء عل ــاء القــدرات اإلحــصائية شجيع وبن ــدان  وال ســيم،بن ا يف البل
العمليـة اإلمنائيـة    انبثـق عـن     و.  أمـرا ذا أولويـة قـصوى يف جـدول أعمـال التنميـة العـاملي                ،النامية

ــائيني واملتعــددي األطــراف      ــشركاء الثن ــدعم املقــدم مــن ال ــة وال ــة اجلاري تطــوير املعنــيني بالوطني
 .احمليط اهلادئ أحناء آسيا و خمتلفيف النظم اإلحصائية الوطنية يفتطوٌر مشهود اإلحصاءات 

وكمـــا تتبـــاين بلـــدان منطقـــة آســـيا واحملـــيط اهلـــادئ مـــن حيـــث التنميـــة االقتـــصادية    - ٨
ــ وأ ــة صائص اخلـ ــصائي   وأالدميوغرافيـ ــور اإلحـ ــستويات التطـ ــإن مـ ــرايف، فـ ــوين اجلغـ ــاالتكـ   هبـ

فـالنظم اإلحـصائية الوطنيـة األكثـر        .  اخلاصـة لبنـاء القـدرات تتفـاوت تفاوتـا كـبريا            اواحتياجاهت
ــدم ــغ      تق ــغ كون ــا أســتراليا وهون ــيت متلكه ــك ال ــل تل ــصني(ا مث ــا   ) ال ــة كوري ــان ومجهوري والياب

وسـعى العديـد منـها إىل       . وسنغافورة ونيوزيلندا واصلت تطورها على مدى السنوات األخـرية        
املزيد من التعزيز للدور الريادي الذي تقـوم بـه املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة واإلرتقـاء بفعاليـة                    

تكنولوجيـا  لواستطلعت تلك البلدان أيضا االستخدام املبتكر       . عموما  اإلحصائية النظم الوطنية 
أو نظـم   بيانـات   ات  وضـع شـبك   القيـام علـى الـصعيد الـوطين ب         من أجل     واالتصاالت املعلومات
ستقاة مــن  اســتفادة تامــة مــن البيانــات املــ يــستفاد فيهــامركزيــة لإلحــصاءات الرمسيــة متكاملــة 

ومــن ناحيــة أخــرى، بــادرت بلــدان  . ستقــصائية واملــصادر اإلداريــةالتعــدادات والدراســات اال
أخرى بتعزيز وصول اجلمهور بشكل أيسر إىل البيانـات، مبـا فيهـا البيانـات اجلزئيـة، والتـرويج                   

ــسياسات     ــة بال ــشات املتعلق ــال لإلحــصاءات يف املناق ــشات  لالســتخدام الفع ــن املناق ــا م   وغريه
ؤمتر اإلحصائي الثاين عشر لشرق آسـيا، وميكـن االطـالع           الورقات القطرية املقدمة يف امل     انظر(

 ). http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/eastasia/page05.htm: عليها يف املوقع التايل

ة والتقنيــة اهلائلــة، خطــت معظــم البلــدان الناميــة يف ورغــم التحــديات الــسياسية واملاليــ  - ٩
. منطقة آسيا واحمليط اهلادئ خطى هامة على طريق التقدم حنو تعزيز النظم اإلحـصائية الوطنيـة               

عمـل الـنظم    األحكـام القانونيـة الـيت تـنظم         ب  تلبية االحتياجات املتعلقة   وسعت بلدان عديدة إىل   
 ومراسـيم جديـدة يف جمـال اإلحـصاءات أو تعـديل              من خالل وضع قـوانني     ،اإلحصائية الوطنية 

ــات          ــة يف جمــايل مجــع البيان ــدرات التقني ــودا ضــخمة لتحــسني الق ــذلت جه ــها؛ وب املوجــود من
آسـيا املتطلبـات املؤسـسية واملنهجيـة املرهقـة املنبثقـة عـن           وسط  وفيما واجهت بلدان    . ونشرها

بعض مـن أقـل البلـدان منـوا يف          التحول من نظام مركزي التخطيط إىل اقتصاد السوق، شرع الـ          

http://www.stat.go.jp/english/info/meetings/eastasia/page05.htm
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أو إعــادة بنــاء )  ليــشيت علــى ســبيل املثــال- تيمــور( اإلحــصائية الوطنيــة األساســية هبنــاء قدراتــ
 البلــدان اجلزريــة يف احملــيط    أيــضاوخطــت). أفغانــستان علــى ســبيل املثــال   (القــدرات  تلــك

ــاه الـــصحيح يف ظـــل مـــشاق فريـــدة مـــن نوعهـــ    اهلـــادئ  اأيـــضا خطـــوات مـــشهودة يف االجتـ
 ).E/ESCAP/CST/INF/5 انظر(

  البلـدان الناميـة يف      حـىت اآلن   أجنزتـه مبلـغ مـا      أدنـاه    ١٤ إىل   ١١تناقش الفقـرات مـن      و  - ١٠
 . من حيث تطوير اإلحصاءات عموما  آسيا واحمليط اهلادئمنطقة

  
 ر مؤشر القدرة اإلحصائيةومن منظ  - ألف  

ويل، رغـم قـصوره، أداة مفيـدة        يعد مؤشر القدرة اإلحـصائية الـذي وضـعه البنـك الـد              - ١١
ومؤشـر القـدرة    ). E/ESCAP/CST/2انظـر    (لتقييم القدرات اإلحصائية الوطنية يف أحنـاء العـامل        

  :ثالثــة للنظــام الــوطين اإلحــصائي هــي    ا اإلحــصائية، باعتبــاره مؤشــرا مركبــا، يــوجز أبعــاد     
متثــال للمعــايري  بدرجــة تــوافر اإلحــصاءات والقــدرة علــى االاملمارســة اإلحــصائية، وتقــاس )أ(

، مجـع البيانـات    )ب( و واملـايل؛    االقتصادي وال سيما يف القطاعني      ،والطرائق املوصى هبا دوليا   
لتعدادات الزراعية والسكانية والدراسات االستقـصائية عـن الفقـر          يتمثل يف اإلجراء الدوري ل    و

 املعـرف بأنـه     ،تـوافر املؤشـرات   ) ج( و؛  ت األحوال املدنية  اكتمال تغطية سجال  يف  والصحة، و 
 املؤشرات املختـارة املتعلقـة      ، وهي مدى توافر وتواتر املؤشرات االجتماعية االقتصادية الرئيسية      

 .)٢(باألهداف اإلمنائية لأللفية ومنو الناتج احمللي اإلمجايل

 الـشكل انظـر   ( من متوسط درجات القدرة اإلحـصائية لكـل منطقـة ناميـة              يتبنيوكما    - ١٢
بلـدان  بعـد   ) ١٠٠من  درجة   ٦٤احلاصلة على   ( آسيا واحمليط اهلادئ     منطقة ، تأيت بلدان  )أدناه

) ١٠٠ مــن ٦٧احلاصــلة علــى أعلــى درجــة وهــي  (منطقــة أمريكــا الالتينيــة والبحــر الكــارييب  
). ١٠٠ مـن    ٥٥ وهـي حنـو   احلاصلة علـى أدىن درجـة       ( إال أهنا تتقدم على أفريقيا       ،بفارق قليل 

بلـدان  ادئ يف فئة مستقلة، تتقدم بقية البلدان اآلسيوية على           احمليط اهل   منطقة نفت بلدان وإذا صُ 
 .١٠٠من درجة  ٧٢منطقة أمريكا الالتينية والبحر الكارييب حبصوهلا على 

 آســيا واحملــيط اهلــادئ  منطقــةوتفــاوت القــدرة اإلحــصائية فيمــا بــني البلــدان الناميــة يف  - ١٣
  :الــواردة فيمــا يلــيحــصائية مؤشــر القــدرة اإل، وهــو مــا يتــضح مــن درجــات  تفــاوت صــارخ

ويف البلـدان   . رمينيـا  يف أ   درجـة  ٩٣ و يف أفغانـستان      درجـة  ٣٨ و يف جزر مارشال      درجة ٢٦
ُعد مـستوى القـدرة اإلحـصائية       ي:  كما يلي  مستوى القدرة اإلحصائية  كان  اليت تناوهلا التقييم،    

__________ 
 لإلنـشاء شر القدرة اإلحصائية إال البلدان املقترضة من املؤسسة اإلمنائية الدولية أو البنـك الـدويل       ال يغطي مؤ    )٢(  

  .إىل االخنفاضمتوسط مستوى القدرة يف املنطقة النامية  ميل وقد يؤدي ذلك إىل. والتعمري
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Figure 1  Statistical capacity indicator, developing region, 2007
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ة  درجـــات مؤشـــر القـــدرتحيـــث تراوحـــ( أغلـــب بلـــدان مشـــال آســـيا ووســـطها مرتفعـــا يف
متوسطا يف البلـدين الـواقعني يف شـرق آسـيا ومشاهلـا             مرتفعا أو   ؛ و )١٠٠ و ٧٦اإلحصائية بني   

 مـن البلـدان التـسعة الواقعـة يف جنــوب     مخـسة يف ؛ ومتوسـطا  ) درجـة ٧٥ و ٥١بـني  (الـشرقي  
متوســطا أو منخفــضا يف أغلــب بلــدان جنــوب آســيا   و؛ ) درجــة٧٥ و ٥١بــني  (شــرق آســيا

وباستثناء فيجي وساموا وتونغـا وكلـها حاصـل علـى           ).  درجة ٥٠ و ٢٦بني  (وجنوهبا الغريب   
ــة البلـــدان ذات   احملـــيط امنطقـــة درجـــات قـــدرة متوســـطة، تقـــع أغلـــب بلـــدان   هلـــادئ يف فئـ

 . املنخفضة القدرة
  

 )أ(٢٠٠٧مؤشر القدرة اإلحصائية حسب املنطقة النامية، 

  
  

  

  

  

  

  
  

 اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ مـن      تشمل منطقة آسيا واحمليط اهلادئ أعضاء      )أ(  
البلدان النامية وأعضاءها املنتسبني؛ وتشمل منطقـة أفريقيـا مشـال أفريقيـا وأفريقيـا جنـوب الـصحراء                

 . الكربى
وميكـن   ( القطريـة  اإلحـصائية  البنك الـدويل للمعلومـات        بيانات مستقاة من قاعدة بيانات     استنادا إىل   :املصدر  

  ).http://go.worldbank.org/0EZU159C70: طالع عليها يف املوقع التايلاال
مـن  البلدان املغطاة يف كل منطقة       احلاصلة عليها    الدرجاتتشري درجة القدرة اإلحصائية إىل متوسط        :مالحظة

البلـدان املقترضـة مـن املؤسـسة         تـشمل التقييمـات إال    ال  و). يرد عدد البلدان بني معقـوفتني     (املناطق  
  .  والتعمريلإلنشاءالبنك الدويل  اإلمنائية الدولية أو

  
 املشاركة اإلقليمية يف الربامج العاملية  - باء  

 آسـيا واحملـيط اهلـادئ        منطقـة   التقدم احملـرز يف جمـال تطـوير اإلحـصاءات يف            أيضا يتبني  - ١٤
ــة األخــرية يف  مــشاركة املنطقــة مــن ــربامج العاملي ــة عــام  ، ال ــامج ٢٠٠٥ وال ســيما يف جول  لربن

 . لتعدادات السكان واملساكن٢٠١٠املقارنات الدولية إضافة إىل جولة عام 
  

املنطقة النامية
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   لربنامج املقارنات الدولية٢٠٠٥جولة عام     
صية من اللجنـة    توُنفذ عمال ب  يبرنامج املقارنات الدولية، وهو مشروع إحصائي عاملي          - ١٥
 املعيشة يف خمتلف البلدان مقاسة بقـيم إمجاليـة          يات ال غىن عنه ملقارنة مستو     إلحصائية، برنامج ا

.  ومــستويات األســعار والقــدرة الــشرائية للعمــالت اإلمجــايلاقتــصادية مــن قبيــل النــاتج احمللــي  
 ذات  ٢٠٠٥اجلولة األخرية لربنامج املقارنات الدولية الـيت ُعقـدت يف الـسنة املرجعيـة               ت  وكان

وكان إسـهام   .  اقتصادا من مجيع املناطق اجلغرافية     ١٤٦غري مسبوق حيث غطت اجلولة      نطاق  
قـورن مبـشاركة مـا ال يزيـد علـى           مـا    أكثر تأثريا إذا   ٢٠٠٥يف عام   منطقة آسيا واحمليط اهلادئ     

 آسـيا   “منطقـة ”شـارك يف الربنـامج ضـمن        فقد  : ١٩٩٣ اقتصادا من املنطقة يف جولة عام        ١٣
ــاد  ــة   ٢٣ئ واحملــيط اهل ــاطق دون اإلقليمي ــع املن ــن مجي ــصادا م ــك   اقت ــا يف ذل ــد  ، مب ــصني واهلن ال

. صـــاحبتا االقتـــصادين األكثـــر كثافـــة ســـكانية واألســـرع منـــوا اللتـــان شـــاركتا للمـــرة األوىل 
ــيوية أخـــرى ٥وشـــاركت يف الربنـــامج  ــدان آسـ ــا،   ( بلـ ــة كوريـ ــا، ومجهوريـ ــتراليا، وتركيـ أسـ

املكتـب  /نظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي           م “منطقة” ضمن   )ونيوزيلندا، واليابان 
 .اإلحصائي للجماعات األوروبية

نـسقها علـى حنـو فعـال        الـيت    لربنامج املقارنات الدوليـة،      ٢٠٠٥جولة عام    والواقع أن   - ١٦
ال نظــري لــه يف جناحــا  آســيا واحملــيط اهلــادئمنطقــة ، قــد حققــت يف مــصرف التنميــة اآلســيوي

، ال سـيما وأن املنطقـة تتـسم بقـدر كـبري مـن التفاوتـات الدميوغرافيـة          الناميـة املنـاطق   غريها من   
 أن مجيـــع االقتـــصادات اإلشـــادةوممـــا يـــستوجب .  اجلغـــرايفواالنتـــشاروالتنـــوع االقتـــصادي 

املشاركة عملت مع بعضها البعض مـن أجـل إنتـاج بيانـات عـن األسـعار واحلـسابات القوميـة                     
ت املنطقة من خالل هذا املشروع يف تطـوير املعـارف التقنيـة    وجنح. تقبل املقارنة إىل حد كبري 
 .)٣(دعم اجلوالت املقبلة لربنامج املقارنات الدوليةت اليت من شأهنا أنواالحتياجات املؤسسية 

  
   لتعدادات السكان واملساكن٢٠١٠جولة عام     

  منطقـة ا يف يف إطار الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة األكثـر تقـدم            ، تعدادات السكان  ىجرُت  - ١٧
حتولـت بالفعـل بعـض    قـد  و. كل مخس سنوات على حنـو منـتظم ومتـواتر      آسيا واحمليط اهلادئ،  

،  عديـدة   ناميـة  ابيـد أن بلـدان    . البلدان، مثل سنغافورة، إىل التعـدادات القائمـة علـى الـسجالت           
ــة أو متــر اقتــصاداهتا مبراحــل   الــيتوال ســيما تلــك الــيت متزقهــا احلــروب أو     تواجــه قالقــل مدني

انتقالية، يتعذر عليها لصعوبات مالية وتقنية أن تكفل إجراء تعـداد منـتظم وسـليم مـرة واحـدة           
 يف   هلـا  فكمبوديا، على سبيل املثـال، أجـرت أول تعـداد سـكاين           . على األقل كل عشر سنوات    

__________ 
  ).٢٠٠٧، مانيال (عادالت القوة الشرائية والنفقات احلقيقيةت، مصرف التنمية اآلسيوي  )٣(  
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 عامــا، وال تــزال يف حاجــة إىل دعــم كــبري لكــي يتــسىن هلــا  ٣٦ بعــد انقطــاع دام ١٩٩٨عــام 
 . بنجاحاتلتعدادل ٢٠١٠ إجراء جولة عام

ــدان   و  - ١٨ ــة تعهــدت حــىت اآلن كــل بل ــة   آســيا واحملــي منطق ــإجراء جول ــا ب ط اهلــادئ تقريب
ومبــشاركة أفغانــستان وبوتــان  .  لتعــدادات الــسكان واملــساكن أو أجرهتــا بالفعــل ٢٠١٠ عــام

يـدا  رقمـا قياسـيا جد     ٢٠١٠ جولـة عـام      ستـسجل للمرة األوىل يف الربنامج العـاملي،        )٤(وميامنار
 أن البلــدان اجلزريــة يف ومــن أبــرز األمــور.  آســيا واحملــيط اهلــادئ منطقــةمــن حيــث التغطيــة يف

 ،احمليط اهلادئ بصدد أن حتقق مرة أخرى تغطية تعدادية كاملـة يف تلـك املنطقـة دون اإلقليميـة          
 .)٥( الصعوبات املالية احلادة وغريها من الصعوبات منرغمال على

 االستجابة هلـا    ت تزايد تكاليف إجراء التعدادات وتراجع معدال      بالنظر إىل مع ذلك و  و  - ١٩
إىل حتسني دقة البيانات، تعمل املكاتب اإلحصائية الوطنية يف املنطقة بـشكل            ستمرة  واحلاجة امل 

تكنولوجيــا  جديــدة لبــأدوات منــها مــا ُيــستعان فيــه    مكثــف علــى اســتطالع ســبل جديــدة    
تحسني عملية توثيـق    لة اليت حتققها التعدادات املقبلة و     كفالة التغطية والنوعي  وذلك ل ،  املعلومات

 . ونشر بيانات التعداد

ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ،    ، ٢٠٠٦يف عــام و  - ٢٠ ــة االقتــصادية واالجتماعي اقترحــت اللجن
 الـــذي تـــديره شـــعبة ٢٠١٠مـــسترشدة بالربنـــامج العـــاملي لتعـــداد الـــسكان واملـــساكن لعـــام  

جـراء برنـامج تعـداد إقليمـي لتلبيـة االحتياجـات الـيت أعربــت        اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة، إ   
ويهدف هذا الربنامج إىل دعم تنفيـذ املبـادئ والتوصـيات العامليـة، وتعزيـز               . عنها بلدان املنطقة  

مجــع البيانــات املتعلقــة باملــسائل الناشــئة مبــا فيهــا اهلجــرة واإلعاقــة، وتيــسري االســتخدام الفعــال  
  .تصاالتلتكنولوجيا املعلومات واال

  
  تعزيز الترتيبات القانونية واملؤسسية  - اثالث  
  فعالالحصائي اإللنظام األساسي لشرط ال  -ألف   

 إحــصاءات اجتماعيــة واقتــصادية املؤلــف مــن ،فعــال لإلحــصاءات الرمسيــةالنظــام إن ال  - ٢١
ختطــيط تــستخدم يف  وميكــن الوصــول إليهــا بــسهولةوبيئيــة جيــدة التوقيــت ومناســبة وموثوقــة  

عامــل حــصائي وطــين إ لنظــام اجــايكــون نت أن الناحيــة املثلــى،، مــن  ينبغــيتنميــة ورصــدها،ال
 النظــام اإلحــصائي أن يكــونينبغــي و. لمبــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسيــة ل وفقــاتأســس 

__________ 
  . إال أن التاريخ غري حمدد٢٠١٤-٢٠٠٥من املتوقع أن ُيجرى تعداد يف ميامنار يف الفترة   )٤(  
 يف جولـة  كاملـة منطقة احمليط اهلادئ هي املنطقة دون اإلقليمية الوحيدة يف العامل اليت حققت تغطيـة تعداديـة                )٥(  

  . لتعدادات السكان واملساكن٢٠٠٠عام 
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تعـاون كامـل مـن الوكـاالت        يف ظل   ،  )املركزي( الوطين    املكتب اإلحصائي  قيادةحتت  الوطين  
ــة ــيت تقــوم  احلكومي ــصو ال ــة   ب ــنظم اإلداري ــسية مــن خــالل ال ــيت ميكــن    جبرة رئي ــات ال مــع البيان

 احلكومـة  أن خيـدم هذا النظام اإلحـصائي الـوطين        ومن شأن . تستخدم لألغراض اإلحصائية   أن
الدوليـة  االحتياجـات   يـدعم أولويـات التنميـة الوطنيـة و         على وجه السواء، وأن      واجلمهور العام 
  .من البيانات

ــنظم اإلحــص  و  - ٢٢ ــادئ    معظــم ال ــة آســيا واحملــيط اهل ــة يف منطق ــسري أو جيــري  ائية الوطني ت
لمبــادئ األساســية ل اللجنــة اإلحــصائية اعتمــادمنــذ و. هــذا النظــام املرغــوبتطويرهــا يف اجتــاه 

 هـــادااعتمب العديـــد مـــن املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة يف املنطقـــةقـــام لإلحـــصاءات الرمسيـــة، 
داخــل  مــؤخرا  أجــرياســتبيانأوضــح يل املثــال، علــى ســبف. علــى األقــلولــو جزئيــا ، هاذيــنفتو

العـشرة  ق مجيع املبادئ األساسـية      بيتطقامت ب عشر   اإلثىن ا الدول املستقلة أن مجيع بلداهن     رابطة
ــرغم مــن  تهانــشطأيف ختطــيط  ــذليــات آدرجــة وأن  اإلحــصائية، علــى ال ــتنفي ــادئ تفاوت  ت املب

  .)٦(البلدان بني
، سليمةعلـى أمهيـة األحكـام القانونيـة الـ        كثـر تطـورا      األ حصائيةإلجناح النظم ا  يشهد  و  - ٢٣
 ة،فيـ ا ك غـري  وإن كانـت   كـشروط ضـرورية،      االستقرار السياسي والتـزام احلكومـة،      جانب  إىل
يف منطقــة آســيا واحملــيط يوجــد و .علــى النحــو الــسليمقيــام النظــام اإلحــصائي الــوطين بعملــه  ل

مشـال  يـشكل   و. لتشريعات اإلحـصائية   ا شكل من أشكال   يف املائة من البلدان      ٧٦  لدى اهلادئ
يف أمـا   . اإحـصائي قانونـا    ا مجيع بلـداهن   أصدرتاليت  ووسط آسيا املنطقة دون اإلقليمية الوحيدة       

 مـن البلـدان      فقـط   يف املائـة   ٨٠مـا يزيـد قلـيال علـى         فإن  معظم املناطق دون اإلقليمية األخرى،      
ال توجـد قـوانني إحـصائية إال لـدى     ث  حيتشريعات مماثلة، باستثناء منطقة احمليط اهلادئ  لديها  

  .)٧(عدد قليل من البلدان

__________ 
 ،٢٠٠٦ صــادرة يفورقـة معلومــات أساســية   ،دول رابطــة الــدول املــستقلةملــشتركة بـني  اللجنـة اإلحــصائية ا   )٦(  

 دول رابطــة الــدول املــستقلة لتطــوير اإلحــصاءات يف لقائمــةيجية اتعليقــات بــشأن الــربامج االســترات”بعنــوان 
القـرن  لـشراكة يف اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف       الرفيـع املـستوى ل  لمنتـدى ل، أُعدت   “الواقعة يف وسط آسيا   

يجي يف املعـين بـالتخطيط االسـترات    للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ      ا/احلـادي والعـشرين  
  .جمال اإلحصاء يف بلدان وسط آسيا

ــة اإلحــصائياتفر معلومــات بــشأن التــشريع اتتــو  )٧(   ــة مــن بلــدان منطقــة احملــيط اهلــادئ  ٦٠ مــن ل ألق .  يف املائ
املتاحة يف املوقـع  لمعلومات اإلحصائية القطرية،  البنك الدويل ل  نظر قاعدة بيانات    الطالع على التفاصيل، ا   ول

ــايل ــhttp://go.worldbank.org/0EZUI59C70: التـــــ ــدة ، وموقـــــ ــاألمم املتحـــــ ــعبة اإلحـــــــصاءات بـــــ : ع شـــــ
http://unstats.un.org/unsd/dnss/SearchResults.aspx.   
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سـن  قـد  إلحـصاءات  ل ىف املائـة مـن البلـدان الـيت لـديها تـشريعات            ٦٠كثر من   أ كانو  - ٢٤
 أكثــر أصــدر يف حــني ،املبــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسيــة اعتمــادقبــل  اإلحــصائية نــهقواني
الل املرحلـة األوىل    ، خـ  ١٩٩٤بعد عـام    حصائية   اإل قوانينه آسيا   وسطنصف بلدان مشال و    من
  . االقتصاديفترة االنتقالمن 
والبلــدان الناميــة يف املنطقــة النمــو  عــدد مــن البلــدان املتقدمــة قــام، ١٩٩٤منــذ عــام و  - ٢٥
 التغـيريات يف كـثري مـن احلـاالت      وكان القصد مـن     . القائمة حصائيةإلاه  تنقيح أو تعديل قوانين   ب

 ع نطاق والية مكتب اإلحـصاء املركـزي، وتعزيـز التنـسيق مـع وكـاالت                توسي يف املساعدة   هو
ــات  ــاحلكومالبيان ــع  ي ــاةة، وخاصــة م ــات اإلداريــة      مراع ــتفادة مــن البيان ــة االس  أمهيــة وإمكاني

قــانون اإلحــصاءات احلــايل حلكومــة    فــإن علــى ســبيل املثــال،    و.)٨(حــصائيةاإلألغــراض ا يف
، ٢٠٠٧يف عــام و. منــسق إحــصائي نظــام  رأسعلــىاحلكــوميني اإلحــصائيني  يــضعنيوزيلنــدا 
، )١٩٦٥قـانون اإلحـصاء لعـام    لتعـديل  وهـو  (اجلديـد  قـانون اإلحـصاءات    على  ند  وافقت تايل 
إلدارة مــن أجــل ا قــوي ي دور تنــسيقمــن أداء متكــني املكتــب اإلحــصائي الــوطين  املقــصود بــه

ــة ال ــام إحـــصائي وطـــين لفعالـ ــنظـ ـــ  اجلودة، يتـــسم بـ ــال ل ــة اجملـ ــصائية بي الربطوهتيئـ انـــات اإلحـ
  .)٩( بطريقة متكاملةهاماستخداو

 أن تتـضمن    فمن الواجب  البلدان،   عربورغم أن القوانني اإلحصائية ختتلف يف احملتوى          - ٢٦
 للغايـة بالنـسبة ملـصداقية      األمهيـة    ذا شرط بـالغ   ، وه  املكاتب اإلحصائية  يةمي استقالل حتأحكاما  

حــصائي اإلنظــام الحتمــا مــستوى فعاليــة  د يتحــدو. هــااإلحــصاءات الرمسيــة وثقــة اجلمهــور في 
  . عمليةاتممارس بالفعل إىل األحكام القانونية تلكترمجة مدى  على أساس وطينال
  

  طوير رسم خارطة طريق للت  -باء   
 منطقــة العديــد مــن البلــدان الناميــة يفتطــورا جتــارب نظــم اإلحــصاءات األكثــر  توجــه  - ٢٧

خـذ مـستوى    أمـع   و.  اخلاصة هبا  احصاءاهتإيق لتطوير   رسم خريطة طر   حنو   آسيا واحمليط اهلادئ  
كــثري مــن البلــدان الناميــة يف إن الة يف االعتبــار، فــددالتنميــة وغريهــا مــن الظــروف الوطنيــة احملــ 

  . تطوير اإلحصاءاتمن أجل يجي سترات أشكال خمتلفة من التخطيط االبإرساءتقوم املنطقة 

__________ 
  )٨(  “Dennis Trewin Administrative date: opportunities and challenges”    وهـــــي متـــاحـــة فـــي املـــوقـــــــع ، :

http://www.unsiap.or.jp/completed_prog/workshop/ms/ms7/ms7_index.htm.  
  )٩(  Vince Galvin and Jirawan Boonperm       يف املؤمتر اإلحـصــــائي لـشرق آسـيــا، متـــاحتان فـــي املــوقع التالـــي  :

http://.stat.go.jp/english/info/meetings/eastasia/page05.htm.  
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  مـن بينـها    ولويـة أجـراءات ذات    إخطـة عمـل مـراكش لإلحـصاء إىل سـت             وقد دعت   - ٢٨
يجية وطنيـة لتطـوير   اسـترات تقدمي الدعم املباشر جلميع البلدان النامية املنخفضة الدخل يف وضـع     

بلـدا   ١٤ يعكـف  ،٢٠٠٨أكتـوبر   /اعتبارا من تشرين األول   و. ٢٠٠٦اإلحصاءات حبلول عام    
باســتثناء (ائيــة الدوليــة ؤســسة اإلمناألعــضاء يف امل ٢٦ مــن بــني بلــدان آســيا الـــ  ) يف املائــة٥٤(

وتــشمل هــذه البلــدان . لتطــوير اإلحــصاءات يجية الوطنيــةالســتراتمليــة وضــع ا علــى ع)الــيمن
 بلـدا  ١١ أن هنـاك كمـا  . ها تـصميم بصددبلدان   ٣ يجية و الستراتتقوم حاليا بتنفيذ ا   بلدا   ١١
  أعـرب لكـن  ومـن هـذا القبيـل؛   يجية استراتي وال تقوم حاليا بوضع أ تنفذ خرى يف املنطقة مل أ
  .)١٠(تطوير اإلحصاءات وطنية لةيجياستراتتصميم عزمه على  ،بني تلك البلدان من ٩

 جـــزءا ال يتجـــزأ مـــن يلـــزم أن يـــشكل، اناجحـــات اإلحـــصاءيـــصبح تطـــوير  كـــيلو  - ٢٩
من ضـ كـل شـيء      أوال وقبل    يندرجات  اإلحصاءتطوير  ف. ية الوطنية الشاملة  إلمنائيجية ا ستراتاال

. وطينالـ لتـزام  تـوافر اال ذا إال إالـدعم اخلـارجي فعـاال    لن يكون  و ؛لوطنيةمسؤولية احلكومات ا  
رؤيــة جمــرد  ، تتــضمنالقيمــة حقيقيــة، ينبغــي أ يجية تطــوير اإلحــصاءاتولكــي تكــون الســترات

هلـا   ينبغـي    كمـا .  لتنمية املوارد البشرية   ايجياسترات اختطيط ولكن أيضا يجية طويلة األمد،    استرات
الـدور  شرك مـستعملي اإلحـصاءات، وتعـزز     أن تُـ  ، و بكاملهائي الوطين   غطي النظام اإلحص  تأن  

ــاد ــوطينئيإلحــصاامكتــب لل يالقي ــوطين     ال ــسيق النظــام ال ــايري اإلحــصائية وتن . يف وضــع املع
 تتعامـل   اإلحـصاءات خطـط تطـوير     ال تـزال    احملـيط اهلـادئ،     منطقة  بعض البلدان يف آسيا و     يفو

 اآلن هـو حنـو اعتمـاد هنـج          توجـه الـرغم مـن أن ال      علـى    ، املركـزي  فقط مـع املكتـب اإلحـصائي      
ــاك .علــى نطــاق املنظومــة شــامل  ــدان أخــرى  وهن ــشعبية   بل ــة ال ــة الو الدميقراطي ، مثــل مجهوري

ــا،  ــدما   اتواجــه فجــو توكمبودي ــة عن ــة هائل ــر ب  متويلي ــق األم ــذ اخلطــط  يتعل  يفاملوضــوعة تنفي
الـيت جيـري    ن النظم اإلحـصائية      م للعديد استمر م ياحتدنقص املوارد   يشكل  و .)١١(اهتايجياسترات

  .املنطقة يفتطويرها 
  

__________ 
اسـتراتيجيات وطنيـة    ”،  ٢٠٠٨،  الـشراكة يف اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين                 أمانة    )١٠(  

 :، وهــي متاحــة يف املوقــع التــايل“والقــضايا املــستجدة عــن التقــدم احملــرز امليتقريــر عــ: لتطــوير اإلحــصاءات
http://www/paris21.org/documents/3323.pdf.  

معهــد اإلحــصاءات الــوطين، وزارة    (“املخطــط اإلحــصائي العــام لكمبوديــا   ”نظــر، علــى ســبيل املثــال،    ا  )١١(  
استراتيجيات وتدابري لتطوير النظـام اإلحـصائي الرمسـي يف مجهوريـة الو الدميقراطيـة        ”و) التخطيط، كمبوديا 

  .)وطين، مجهورية الو الدميقراطية الشعبيةمركز اإلحصاءات ال (“٢٠١٠-٢٠٠٦الشعبية 
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  حتسني القدرات التقنية   -رابعا   
    برامج مستدامة جلمع البياناتبناء  - لفأ  

ــاء بــرامج مــن الواضــح أن  - ٣٠ ــة مــستدامة جلمــع البيانــات   بن ــة يــشكل وطني حمفوفــة أولوي
يف حــني أن و. احملــيط اهلــادئ آســيا و منطقــةبالنــسبة لكــثري مــن البلــدان الناميــة يف بالــصعوبات

بالفعـل يف    هوالبعض من النظم اإلحصائية األكثر تقدما يف املنطقة، مثل سنغافورة ونيوزيلندا،            
ــه ــات  طريقـ ــل للبيانـ ــام متكامـ ــع نظـ ــه   لوضـ ــةلـ ــات  منهجيـ ــورة وتطبيقـ ــصائية متطـ ــوم  إحـ تقـ
ــى ــات  عل ــا املعلوم ــصاالتتكنولوجي ــإ،  واالت ــدف ــز   ن العدي ــة ال ت ــدان النامي ــن البل حتــاول ال  م

ــ أن بـــصعوبة ــرامج تـ ــداد لمنتظمـــةضع بـ ــر  والـــسكانية  اتلتعـ الدراســـات االستقـــصائية لألسـ
 القائمـة  ات املتعلقـة بالـسجل املـدين   بيانـ والاإلداريـة  البيانـات   لتحـسني االسـتفادة مـن       و املعيشية
  .حاليا
ــزالو  - ٣١ ــنظم ال ت ــة ونظــم  ال ــة اإلداري ن الــيت تكــون يف كــثري مــ  ،  تــسجيل البيانــات املدني

 يف العديــد مــن البلــدان الناميــة يف  كافيــةثــر رســوخا يف البلــدان األكثــر منــوا، غــري   األحيــان أك
غالبيــة البلــدان الناميــة يف فــإن ، )خرييــناألعمــودين ال (١كمــا هــو مــبني يف اجلــدول و. املنطقــة

) نــشاء والــتعمريالبنــك الــدويل لإلمــن قتــرض مــن املؤســسة اإلمنائيــة الدوليــة أو  الــيت ت(املنطقــة 
 يف املائـة يف     ٨٠ ارب مـا يقـ    :ةاملدنيـ  فيما يتعلـق بـسجالت األحـوال          تغطية كاملة  ها لدي تليس

  . يف املائة يف جنوب وجنوب غرب آسيا واحمليط اهلادئ٧٠جنوب شرق آسيا و 
تطـوير  ل معظم احلكومـات أمهيـة كـبرية       تويل السكان واملساكن،    اتتعدادجانب  إىل  و  - ٣٢

 ،قطاعـات حمـددة  ة، والتعـدادات األخـرى اخلاصـة ب       الزراعيـ  اتتعـداد الو،  ة االقتصادي اتالتعداد
العديـد مـن    اضـطلع     السنوات األخـرية،   وخالل.  مجع اإلحصاءات االقتصادية األساسية    بغرض

الـتقين يف هـذه     الـدعم    بأول تعداد زراعي أو اقتصادي له، وتلقـت تلـك البلـدان              البلدان النامية 
التعــداد إجــراء   الوقــت الــذي يعــدعلــى ســبيل املثــال، يفف. اتقــدماألكثــر العمليــة مــن البلــدان 

 ندونيـسيا كـل عـشر سـنوات وماليزيـا كـل مخـس سـنوات،           إتقـوم بـه      اعادي ااالقتصادي نشاط 
تعـداد اقتـصادي    أول   و ٢٠٠٩يف عام   هلا  ول تعداد زراعي    أجراء  إلستعد حاليا   تكمبوديا  فإن  
علــى وجــه النمــو يــة والبلــدان املتقدمــة البلــدان النام تواجــهومــع ذلــك، . )١(٢٠١١يف عــام هلــا 

حلــصول علــى مــا يكفــي مــن الــسجالت التجاريــة إلنتــاج    تتمثــل يف ا مــشتركةســواء مــشكلة
  . جيدة النوعيةحصاءات اقتصاديةإ
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   ١اجلدول 
ا  آسـي يف منطقـة الـوطين والـدويل   دنية على الصعيدين   املاألحوال   تغطية سجالت الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية و    

    :)أ(٢٠٠٧-١٩٩٩ خالل الفترةواحمليط اهلادئ 
بلدان أجرت على األقل 
دراستني استقصائيتني 
  وطنيتني لألسر املعيشية

)٢٠٠٧‐ ١٩٩٩(  

بلدان أجرت على األقل 
دراستني استقصائيتني دوليتني 

  لألسر املعيشية
)٢٠٠٧‐ ١٩٩٩(  

فيما بلدان ذات تغطية كاملة 
  الت األحوال املدنيةيتعلق بسج

)٢٠٠٧(  
  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  النسبة املئوية  العدد  اجملموعة /البلد/املنطقة

 ٤٥ ١٨ ٤٤ ١٨ ٥٥ ٢٢   آسيا واحمليط اهلادئ
 ٥٠ ١ ٣٣ ١ ١٠٠ ٢  )ب(شرق ومشال شرق آسيا

 ٢٢ ٢ ٥٦ ٥ ٥٦ ٥  جنوب شرق آسيا
 ٣٠ ٣ ٥٠ ٥ ٥٠ ٥  جنوب وجنوب غرب آسيا 

 ١٠٠ ٩ ٦٧ ٦ ٨٩ ٨  مشال ووسط آسيا
 ٣٠ ٣ ١٠ ١ ٢٠ ٢  منطقة احمليط اهلادئ 

 ١٥ ٣ ٦٤ ٩ ٤٦ ٦  منخفضة الدخل
 ٥٦ ٢٣ ٣٣ ٩ ٥٩ ١٦  متوسطة الدخل

  
تــشمل الدراســات االستقــصائية الوطنيــة لألســر املعيــشية الــيت مت النظــر فيهــا هنــا االستقــصاءات اخلاصــة بــدخل ونفقــات األســر املعيــشية،    )أ(  

ــصاءات اخلاصــ  و ــصادي أو        االستق ــشاط االقت ــصاءات اخلاصــة بالن ــة، واالستق ــالقوى العامل ــصاءات اخلاصــة ب ــة األســرة، واالستق ة مبيزاني
؛ وتشري الدراسات االستقصائية الدوليـة لألسـر املعيـشية إىل االستقـصاءات الـيت ترعاهـا الوكـاالت الدوليـة، مبـا يف              املتكاملةاالستقصاءات  

مـستويات  استقصاءات قياس    أو    جملموعات من البنود    املتعددة املؤشرات  ئية االستقصا والدراساتة  ذلك االستقصاءات الدميغرافية والصحي   
  .املعيشة

 الدراسـات   مـن لدراسات االستقصائية الدولية لألسر املعيشية، ولكنـها اسـتبعدت        حتليالت ا  الدميقراطية الشعبية مدرجة يف    مجهورية كوريا   )ب(  
  . دنيةاملاألحوال سجل تغطية اكتمال ية والوطنية لألسر املعيش االستقصائية

 ،)http://go.worldbank.org/0EZUI59C70(  مــن قاعــدة بيانــات املعلومــات اإلحــصائية القطريــة للبنــك الــدويل   مــستقاةاســتنادا إىل بيانــات  :  املصادر
موقـــع معلومـــات ، و)http://www.measuredhs.com/aboutsurveys/dhs/start.cfm (والـــصحيةالدميغرافيـــة  قياســـات االستقـــصاءات وموقـــع

  .)http://www.childinfo.org(نظمة األمم املتحدة للطفولة التابع ملاألطفال 
  . لإلنشاء والتعمريالبنك الدويل أو الدوليةاإلمنائية  من املؤسسة ةشمل فقط الدول املقترضت   :مالحظة

    
عقـود األخـرية أداة رئيـسية       الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية يف ال     أصبحت   لقدو  - ٣٣

ــة   ــصاءات االجتماعيـ ــسبة لإلحـ ــة بالنـ ــات، وخاصـ ــع البيانـ ــة و. جلمـ ــرة طويلـ ــانلفتـ ــاج  كـ إنتـ
علـــى لـــسكان ولدوريـــة ال تتعـــدادالاإلحـــصاءات االجتماعيـــة يعتمـــد إىل حـــد كـــبري علـــى   

 املعـايري الدوليـة    فـإن    ع،يسرالـ نمـو   ال وبـرغم .  كافيـة  مل تكـن   مـا     الـيت كـثريا    السجالت اإلداريـة  
 نــسبةليــست علــى نفــس الدرجــة مــن االنتــشار، كمــا هــو احلــال بال  لإلحــصاءات االجتماعيــة 



E/CN.3/2009/15
 

14 08-65585 
 

 مواضـيع   عـن ملعاجلة النقص اخلطـري يف اإلحـصاءات االجتماعيـة          و .)١٢(يةلإلحصاءات االقتصاد 
 لرصـد األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا،             ةأساسية، مثل الصحة والتعليم والفقـر، واحلاجـ       

 األطراف يف السنوات األخرية على االسـتثمار يف         و واملتعدد و األطراف ن الثنائي واملاحنفقد ركز   
برعايـة دوليـة، وذلـك      ءات الـيت تـتم      الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية، مبا فيها االستقـصا       

وقد سـاعد هـذا النـهج بـال شـك           . كوسيلة للحصول على بيانات يف العديد من البلدان النامية        
 ءاتاالستقـصا   بـرامج  دامة است بشأن القلق   أثارلكنه  و ، اإلحصاءات االجتماعية  زيادة توافر يف  
  .ةوطنيال

اإلمنائيــة املؤسـسة  مـن  قتـرض  ت يتالـ (البلــدان يبـدو أن  ، ١كمـا هـو مـبني يف اجلـدول     و  - ٣٤
 قــدرةيف املتوســط  لــديها يف مشــال ووســط آســيا)  أو البنــك الــدويل لإلنــشاء والــتعمري الدوليــة
مـن بلـدان يف منـاطق دون        لألسر املعيـشية    الدراسة االستقصائية   برامج   تنفيذ   على أفضلوطنية  

دراســات منــتظم للبرنــامج الــيت لــديها  مــن بلــدان منطقــة احملــيط اهلــادئ  وأنإقليميــة أخــرى، 
بـني البلـدان املنخفـضة     ذلـك التبـاين القـائم        الالفتة للنظـر  من األمور    و .قليلة العدد ستقصائية  الا

مجـع   تعتمـد يف     مـن البلـدان ذات الـدخل املـنخفض        فالعديـد   : ملتوسطة الدخل الدخل والبلدان ا  
يــث أجــرى ح برعايــة دوليــة،الــيت تــتم البيانــات علــى الدراســات االستقــصائية لألســر املعيــشية 

عــامي بــني  األقــل تني علــىدوليــ تلــك البلــدان دراســتني استقــصائيتني  يف املائــة مــن٦٤ حــوايل
 من بـرامج    ددا أكرب ظم البلدان ذات الدخل املتوسط ع     معلدى    أن ، يف حني  ٢٠٠٧ و   ١٩٩٩

 تني استقـصائي نيدراسـت ا  يف املائـة منـه  ٦٠رب اقـ أجـرى مـا ي    ، و  املنتظمـة  ةوطنيال الستقصاءاتا
  .لألسر املعيشية على األقل خالل نفس الفترةوطنيتني 

 ،يط اهلـادئ   آسيا واحملـ    منطقة  يف ووالبلدان املتقدمة النم   النامية كل من البلدان  تواجه  و  - ٣٥
 نظـام أكثـر تكـامال لإلحـصاءات الرمسيـة      وضـع كما يف أي مكان آخر يف العامل، مسألة كيفية  

ــنُيم ــن كِّـ ــتخدام األ مـ ــأ االسـ ــداد  لكفـ ــن تعـ ــستمدة مـ ــات املـ ــات  اتلبيانـ ــسكان والدراسـ  الـ
 التكــاليف ةزنــوا مــن عــبء االســتجابة، ومتقليــلمــن أجــل ال، ةاالستقــصائية واملــصادر اإلداريــ

  .االستدامةوزيادة 
  

__________ 
  )١٢(  Dennis Trewin “The evolution of national statistical systems: trends and implications” (draft, 

1 February 2007).  
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  تنفيذ املعايري الدولية  -باء   
مــع بــدء العمــل بنظــام احلــسابات القوميــة واســتمرار حتــسينه، أصــبحت اإلحــصاءات     - ٣٦

االقتــصادية يف ظــل إطــار يوحــد بينــها أكثــر تكــامال علــى مــر الــسنني مــن معظــم اإلحــصاءات  
 وطنية كبرية على إعـداد      ونشأت لدى الكثري من بلدان آسيا واحمليط اهلادئ قدرة        . االجتماعية

ــاك الكــثري مــن        ــزال هن ــة الراســخة، وإن كــان ال ي ــايري الدولي ــا للمع ــصادية وفق إحــصاءات اقت
وميكن النظر إىل االشـتراك يف النظـام العـام لنـشر البيانـات واملعيـار اخلـاص لتعمـيم                    . التحديات

ري ذلـك مـن املبـادئ       البيانات فضال عن االمتثال للنقـاط اهلامـة يف نظـام احلـسابات القوميـة وغـ                
التوجيهيــة باعتبارهـــا مـــن املؤشـــرات الـــيت ينظـــر إليهــا عنـــد تقيـــيم القـــدرة الوطنيـــة يف جمـــال   

  .اإلحصاءات االقتصادية
  

  االشتراك يف النظام العام لنشر البيانات واملعيار اخلاص لتعميم البيانات
انـات، وكالمهـا مبادرتـان      يندرج النظام العام لنشر البيانات واملعيار اخلاص لتعميم البي          - ٣٧

أطلقهمــــا صــــندوق النقــــد الــــدويل تــــصديا لألزمــــات الــــيت شــــهدهتا األســــواق الناشــــئة يف  
التسعينات من القـرن املاضـي، وضـمن املعـايري الدوليـة لنـشر اإلحـصاءات االقتـصادية                   منتصف
. )١٣(إال أن االثــنني خيلقــان مــن حيــث التركيــز والنطــاق فــضال عــن شــروط العــضوية  . واملاليــة

وميكــن، مــع حتــسني الــروابط بــني هــاتني األداتــني، إدراج االشــتراك يف املعيــار اخلــاص لتعمــيم   
ــات      ــام لتعمــيم البيان ــة لألعــضاء يف النظــام الع ــات ضــمن األهــداف النهائي ــايل، . )١٤(البيان وبالت

اعتبــار أن البلــدان املــشتركة يف النظــام العــام قــد التزمــت بتحــسني نوعيــة اإلحــصاءات      ميكــن
ة، بينما ميكن أن تعد البلدان املشتركة يف املعيـار اخلـاص ذات قـدرة إحـصائية أعلـى                   الصل ذات

نــسبيا مــن قــدرة البلــدان الــيت مل تــشترك ســوى يف النظــام العــام أو مل تــشترك يف أي نظــم           
  .اإلطالق على

  

__________ 
: ــــع التــــــــالــــــــي   وهــــي متــــاحــــــة فــــي املـــــــوقــ ”Differences between the SDDS and the GDDS“انظر   )١٣(  

http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddsdiffbw/.  
 Assessing the General Data Dissemination System: what has been accomplished after 10 years“انظـر    )١٤(  

and where do we go from here?“     وهـي متاحـة يف املوقـع التـايل :www.imf.org/external/pubs/ft/sdds/gdds-

assess-08pdf.  
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  ٢اجلدول 
موعات االشتراك يف النظام العام لنشر  البيانات واملعيار اخلاص لتعميم البيانات حسب جم            

  ٢٠٠٨مناطق العامل وجمموعات بلدان منطقة آسيا واحمليط اهلادئ، 
  

  البلدان/جمموعات املناطق

عــدد األعــضاء يف 
صــــندوق النقــــد  

  الدويل

االشتراك يف النظـام    
العام لنشر البيانات    

  )النسبة املئوية(

االشـــــــــتراك يف 
ــاص   ــار اخلـ املعيـ
لتعميم البيانـات   

  )النسبة املئوية(

االشــــتراك يف  
ــ ــا االثــ نني معــ

ــسبة ( النــــــــــــ
  )املئوية

  ٧٩  ٢  ٧٧  ٥٣  أفريقيا
  ٦٩  ٣١  ٣٨  ٤٨  آسيا واحمليط اهلادئ

  ١٠٠  ٥٠  ٥٠  ٦  شرق ومشال شرق آسيا  
  ٧٣  ٤٥  ٢٧  ١١  جنوب شرق آسيا  
  ٧٠  ٢٠  ٥٠  ١٠  جنوب وجنوب شرق آسيا  
  ٧٧  ٤٤  ٣٣  ٩  مشال ووسط آسيا  
  ٤١  ٨  ٣٣  ١٢  احمليط اهلادئ  
  ٦٢  ٨  ٥٤  ١٣  املنخفضة الدخل  
  ٦٧  ٣٣  ٣٣  ٢٧  املتوسطة الدخل  
  ٧٥  ٦٣  ١٢  ٨  املرتفعة الدخل  

  ٨٩  ٧٩  ١٠  ٤٢  أوروبا وأمريكا الشمالية
  ٩٥  ٣٢  ٦٣  ٣٢ أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  
ــايل      :املصدر   ــوان التـــــــ ــى العنـــــــ ــات علـــــــ ــشر البيانـــــــ ــام لنـــــــ ــام العـــــــ ــشبكي للنظـــــــ ــع الـــــــ : املوقـــــــ

http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddscountylist/   ــاص ــار اخلــ ــشبكي للمعيــ ــع الــ  واملوقــ
  ./http://dsbb.imf.org/Applications/web//sddscountylist: لتعميم البيانات على العنوان التايل

نغ كونـغ، بالـصني، ومكـاو، بالـصني عـضوين منفـصلني يف صـندوق        ألغراض هذا التحليل، تعد هو   :مالحظة 
  .النقد الدويل

  
، لدى أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، من بني املنـاطق الـيت             ٢ووفقا للجدول     - ٣٨

 يف املائـة مـن      ٩٥(تضم العامل النامي، أعلى معدل اشتراك يف النظام العام واملعيـار اخلـاص معـا                
 وهذا ناجم إىل حـد      -)  يف املائة  ٧٩(، تليها أفريقيا    )ء يف صندوق النقد الدويل    البلدان األعضا 

وعندما يتعلق األمر باالشـتراك يف املعيـار        . كبري عن ارتفاع معدالت انضمامها إىل النظام العام       
ــا وأمريكــا الــشمالية هــي الــسباقة     )  يف املائــة٧٩بنــسبة (اخلــاص لتعمــيم البيانــات، فــإن أوروب

وى يف ذلــك منطقــة آســيا ومنطقــة احملــيط اهلــادئ وأمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر تتــسا بينمــا
وكمـا هـو عليـه احلـال يف منطقـة           ).  يف املائـة علـى التـوايل       ٣٢ يف املائـة و      ٣١بنسبة  (الكارييب  

http://dsbb.imf.org/Applications/web/gdds/gddscountylist/
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ــار      آســيا واحملــيط اهلــادئ، كلمــا ارتفــع مــستوى دخــل البلــد، ازداد احتمــال اشــتراكه يف املعي
  .اخلاص
ما بني البلـدان يف آسـيا واحملـيط اهلـادئ، يوجـد أعلـى معـدل لالشـتراك يف املعيـار             ويف    - ٣٩

مث )  يف املائـة ٤٥(، يليها جنوب شـرق آسـيا   ) يف املائة٥٠(اخلاص يف شرق ومشال شرق آسيا       
وأما معدل اشـتراك منطقـة احملـيط اهلـادئ دون اإلقليميـة يف              ).  يف املائة  ٤٤(مشال ووسط آسيا    

  . يف املائة٨فهو األدىن، إذ يبلغ أي من النظامني 
 الـيت اشـتركت يف املعيـار اخلـاص يف منطقـة آسـيا واحملـيط        ١٥وكان معظم البلدان الــ      - ٤٠

. ، وذلك بعد فترة وجيزة من بـدء العمـل بـه           ٢٠٠١ و   ١٩٩٩اهلادئ قد فعل ذلك بني عامي       
لنظـام العـام    أرمينيا وقريغيزستان وكازاخستان من ا    “ خترجت”،  ٢٠٠٤ و   ٢٠٠٣ويف عامي   

، أصبح االحتاد الروسـي أحـدث بلـد يف املنطقـة يـشترك يف               ٢٠٠٥ويف عام   . إىل املعيار اخلاص  
 بلدا عضوا يف كل من اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط              ١٥ويبقى حاليا   . النظام

  .اهلادئ وصندوق النقد الدويل غري مشترك يف أي من النظامني
  

  وميةجتميع احلسابات الق
تتجلــى القــدرة اإلحــصائية القوميــة أيــضا يف مــضمون ونوعيــة احلــسابات القوميــة الــيت   - ٤١

، تقـوم الـشعبة     ١٩٩٣ومـن أجـل تنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام               . ميكن لبلد ما جتميعهـا    
ــة لإلحــصاءات       ــذ املعــايري الدولي ــة وضــع وتنفي اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة، الــيت تقــود عملي

ــصادي ــة يف      االقت ــة، برصــد مــضمون احلــسابات القومي ة واإلحــصاءات يف جمــاالت أخــرى هام
البلــدان، ويــستند التقيــيم إىل املعلومــات اجملمعــة مــن خــالل االســتبيانات املتعلقــة بامتثــال البلــد  
ــات          ــن املتطلب ــل احلــد األدىن م ــيت متث ــات ال ــة البيان ــة وكــذلك جمموع ــضيات املراحــل اهلام ملقت

  .E/CN.3/2004/10)انظر (وصى هبا واملرغوبة واجملموعات األخرى امل
وختتلف القدرة الوطنية علـى جتميـع إحـصاءات احلـسابات القوميـة اختالفـا كـبريا مـن             - ٤٢

فمــن بــني البلــدان الــيت قــدمت تقــارير إىل الــشعبة  . بلــد آلخــر يف منطقــة آســيا واحملــيط اهلــادئ
 يف املائـة مـا ال يقـل    ٤٩عـد  ، أ٢٠٠٧ و ١٩٩٩اإلحصائية مرة واحدة على األقل بـني عـامي         

 يف املائة منها مجيع اجلداول الالزمة جملموعة البيانات اليت متثـل            ٢٧عن ستة جداول، بينما أعد      
وحتظـى منطقـة شـرق ومشـال شـرق آسـيا بـأعلى نـسبة مـن البلـدان                    . احلد األدىن من املتطلبات   

موعـة البيانـات الـيت متثـل     اليت تستطيع تقدمي ما ال يقل عـن سـتة مـن جـداول جم             )  يف املائة  ٨٥(
بينمــا ).  يف املائــة٧٠(احلــد األدىن مــن املتطلبــات، تليهــا منطقــة جنــوب وجنــوب شــرق آســيا  

تتخلف منطقة احمليط اهلادئ كثريا، إذ ال تبلغ نسبة البلدان الـيت تعـد سـتة جـداول علـى األقـل                      
  . يف املائة١٣سوى 
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ني يعـد الوفـاء هبمـا بالنـسبة لبلـد مـا أكثـر           ، اللـت  ٢ و   ١وفيما يتعلق باملرحلتني اهلامتني       - ٤٣
ــه اشــتراطات جمموعــة البيانــات الــيت متثــل احلــد األدىن مــن املتطلبــات       انظــر (ســهولة مــن تلبيت

(E/ESCAP/CST/2 ــستطيع ــات      ٧٥، ي ــة متطلب ــدان آســيا واحملــيط اهلــادئ تلبي ــة مــن بل  يف املائ
وبينمـا تفـي مبعـايري      . ٢ات املرحلـة     يف املائـة منـها تلبيـة احتياجـ         ٦٣ ويـستطيع    ١املرحلة اهلامة   

 يف املائـة مـن بلـدان جنـوب     ٩٠كلتا املرحلتني مجيع بلدان شرق ومشال شرق آسيا وأكثر مـن   
ــتمكن ســوى    ــوب غــرب آســيا، ال ي ــدان احملــيط اهلــادئ مــن إعــداد     ٣١وجن ــة مــن بل  يف املائ

رات الـدخل القـومي      يف املائة مـن إعـداد مؤشـ        ٢٥املؤشرات األساسية للناتج احمللي اإلمجايل و       
  .اإلمجايل وغريها من املؤشرات األساسية

أما إطار تقييم نوعيـة البيانـات املتعلقـة باحلـسابات القوميـة الـوارد يف التقـارير اخلاصـة                   - ٤٤
باالمتثال للمعايري ومـدونات قواعـد الـسلوك، فيـشتمل علـى معلومـات تفيـد يف معاجلـة نوعيـة                    

 بلدا يف منطقة آسـيا واحملـيط        ١٧ التقارير سوى بالنسبة لـ      ورغم عدم توافر  . احلسابات القومية 
، )ستة منها تنتمـي إىل مشـال ووسـط آسـيا، ومخـسة إىل جنـوب وجنـوب غـرب آسـيا                  (اهلادئ  

ـــ  . فــإن التقييمــات ذات داللــة واضــحة   مقتــضيات املــرحلتني ١٧وبينمــا تلــيب مجيــع البلــدان ال
 من جداول جمموعة البيانات الـيت متثـل احلـد            بلدا منها ستة أو أكثر     ١٥، ويعد   ٢ و   ١اهلامتني  

ويف تـسعة بلـدان، ال جيـري التقيـد مبعـايري      . األدىن من املتطلبات، ال تزال هناك حتـديات كـبرية         
 أساســـا كافيـــا لتجميـــع وليـــةويف ســـتة بلـــدان، ال تـــوفر البيانـــات األ . األســـاليب اإلحـــصائية

 -افــق، ومــوارد احلاســوبية والتمويــل   مبــا يف ذلــك املوظفــون، واملر -اإلحــصاءات أو املــوارد 
ويف مخــسة بلــدان، ال يتفــق نطــاق  . وتعتــرب غــري متناســبة مــع احتياجــات الربنــامج اإلحــصائي  

  .احلسابات القومية مع املعايري، أو املبادئ التوجيهية أو أفضل املمارسات املتفق عليها دوليا
ا واحملـيط اهلـادئ يف تعزيـز    ومن الواضح أن بذل اجلهـود لـدعم البلـدان يف منطقـة آسـي         - ٤٥

قدرهتا اإلحصائية علـى إعـداد إحـصاءات اقتـصادية أفـضل ال يـزال يـشكل إحـدى األولويـات                     
الرئيسية على الـصعيد اإلقليمـي، وال سـيما نظـرا للتـأثري الـشديد لألزمـة املاليـة العامليـة اجلاريـة                       

ــق بــضرورة إعــداد إحــصاءات يف الوقــت املناســب تغ     ــداعياهتا فيمــا يتعل ــدان  وت ــع البل طــي مجي
  .واالقتصادات وتكون قابلة للمقارنة

  
 األهـــداف حتقيـــق حنـــو التقـــدم تقيـــيم أجـــل مـــن البيانـــات علـــى الطلـــبتلبيـــة  -جيم   

 لأللفية اإلمنائية
مــن أجــل رصــد املوجهــة منــذ أوائــل التــسعينيات مــن القــرن املاضــي، كــان للــدعوات   - ٤٦

ألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،    عليهـا دوليـا، وأبرزهـا ا   التقدم حنو حتقيـق األهـداف اإلمنائيـة  املتفـق        
اإلحـصائية الوطنيـة األساسـية املتعلقـة باإلحـصاءات          النظم  تفرزه   على ما ينبغي أن      تأثري متزايد 
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 االستقـصائية لألسـر املعيـشية الـيت جتـري حتـت       اتبرامج الدراسسامهت و . والبيئيةاالجتماعية
تعــددة املميغرافيــة والــصحية والدراســة االستقــصائية  رعايــة دوليــة، مــن قبيــل االستقــصاءات الد 

، يف زيادة توافر اإلحصاءات االجتماعية يف الكثري مـن  البلـدان              جملموعات من البنود   املؤشرات
 .النامية
 املتعلقـة مبؤشـرات     ات االجتاهـ  لتوافر البيانات الالزمة لتحليـ    املتصلة ب املعلومات  وتشري    - ٤٧

إىل أنــه، رغــم التحــسينات الــيت ) ٣اجلــدول (إلمنائيــة لأللفيــة األهــداف امؤشــرات خمتــارة مــن 
أبـسط  املتعلقـة ب   قـدرة الكـثري مـن البلـدان الناميـة علـى إعـداد البيانـات                  ال تـزال  مؤخرا،  طرأت  

 يف املائـة مـن   ٦٣فعلـى سـبيل املثـال، لـيس لـدى سـوى        .املؤشرات االجتماعية والبيئية ضـعيفة 
يف ) ١٩٩٠منـذ عـام     (هلادئ البيانات الكافية لتقييم االجتاهات      احمليط ا والبلدان النامية يف آسيا     

 وهـي نـسبة     - )مقاسة بصايف معدل القيد يف املدارس االبتدائيـة       (القيد باملدارس االبتدائية    جمال  
   . يف املائة فقط يف منطقة احمليط اهلادئ٣٧ يف املائة يف جنوب شرق آسيا إىل ٨٢تتفاوت من 

  
  ٣اجلدول 

 ةاألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، املنطقـ       مؤشـرات   ؤشـرات خمتـارة مـن       املتعلقة مب ت  توافر البيانا 
  ١٩٩٠النامية واملنطقة دون اإلقليمية يف آسيا واحمليط اهلادئ، منذ عام 

  

جمموعــــــــــــــــــــــــــــــات  
  البلدان/املناطق

األطفـــــال دون ســـــن  
اخلامسة الـذين يعـانون     
ــوزن  ــن نقـــــص الـــ  مـــ

  )النسبة املئوية(

صــايف معــدل القيــد
س يف املــــــــــــــــــدار

ــة ــسبة  (االبتدائيـ النـ
  )املئوية

تغطية الرعايـة قبـل     
ــوالدة ــارة ( الـــ زيـــ

ــى   ــدة علـــــ واحـــــ
ــسبة  ()األقـــــل النـــ
  )املئوية

إمكانيــــــة احلــــــصول 
خــــــــدمات علــــــــى 

 :الـــــصرف الـــــصحي
ــة ــاطق الريفيــــــ  املنــــــ

  )النسبة املئوية(

 جنـوب الـصحراء     أفريقيا
  ٩٦  ٧٤  ٨٤  ٨٠  الكربى

أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة
  ٨٣  ٥٧  ٧٢  ٤٨   الكارييبالبحر

  ٩٠  ٤٧  ٦٣  ٥١  آسيا واحمليط اهلادئ
  ٥٧  ٢٩  ٧١  ٤٣  شرق ومشال شرق آسيا

  ٨٢  ٦٤  ٨٢  ٧٣  جنوب شرق آسيا
ــوب غــرب   ــوب وجن جن

  ١٠٠  ٧٠  ٨٠  ٩٠  آسيا
  ٨٩  ٨٩  ٧٨  ٦٧  مشال ووسط آسيا

  ٨٤  -  ٣٧  -  احمليط اهلادئ
  
 كــانون ١٢ يف لألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  اســتنادا إىل البيانــات الــواردة يف قاعــدة البيانــات العامليــة    :املصدر  

 ./http://mdgs.un.org/unsd/mdg: التايليف املوقع ، املتاحة ٢٠٠٨ديسمرب /األول
ل  خـال  ، ثـالث سـنوات     فترة ما ال يقل عن   يفصل بينهما   د توافر البيانات بوجود نقطيت بيانات،       حيدَّ  :مالحظة 

  . معني فيما يتعلق مبؤشر تتوافر عنها بياناتآخر سنة إىل ١٩٩٠املمتدة من سنة فترة ال

http://mdgs.un.org/unsd/mdg/
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 بصورة مبتكرةواالتصاالت االستفادة من تكنولوجيا املعلومات   –دال   
ــا املعلومــات واالتــصاالت     - ٤٨  يف ةغــري حمــدودمــسامهة ســاهم التقــدم يف جمــال تكنولوجي

وســهل االســتعمال املبتكــر هلــذه  .طنيــة يف العقــود األخــريةحتــسني فعاليــة الــنظم اإلحــصائية الو
التكنولوجيا ظهور أشكال جديدة من مجع البيانات، وزاد إنتاجية معاجلـة البيانـات وحتريرهـا،               

 مبا فيها البيانـات     ،إدارة املعلومات بشكل أكثر فعالية، وشَجع الوصول إىل البيانات        من  ومكّن  
سـواء  دارة واالتـصاالت يف املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة،           وحـّسن اإل  على حنو أسهل،    اجلزئية،  

  .)١٢(داخليا أو خارجيا
ــات       و  - ٤٩ ــا املعلومـ ــن تكنولوجيـ ــتفادة مـ ــى االسـ ــة علـ ــدرة الوطنيـ ــستوى القـ ــاوت مـ يتفـ

مجهوريـة   مـا انتقـل بعـض البلـدان مثـل     نيفب . بني البلدان يف املنطقـة ا ملحوظتفاوتاواالتصاالت 
 اإلنترنــت أو بــدأ بتطــوير نظــم باالســتناد إىلا إىل مجــع البيانــات ونيوزيلنــد ســنغافورةوكوريــا 

اسـتعمال تكنولوجيـا رسـم      يف  وطنية متكاملـة للبيانـات، بـدأ الكـثري مـن البلـدان الناميـة لتوهـا                  
  .اخلرائط بواسطة نظام املعلومات اجلغرافية والوسائل البصرية للحصول على البيانات

ــسكان واحــد مــن     - ٥٠ ــا    ولعــل تعــدادات ال ــأثري لتكنولوجي اجملــاالت الــيت شــهدت أكــرب ت
دراسـة استقـصائية أعـدهتا اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة       سـاعدت  و .املعلومات واالتصاالت

عـــن املمارســـات املاضـــية للبلـــدان جلمـــع املعلومـــات  ٢٠٠٧آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ يف عـــام 
ــصاالت وامل     ــا االت ــا خيــص تطبيقــات تكنولوجي ــة فيم ــا احلالي ــدادات  وخططه ــى تع علومــات عل

يف جمـاالت   لـدعم   خربات البلدان واحتياجاهتا احملددة من ا     على  يف الوقوف    ،السكان واملساكن 
إلنــشاء شــبكة إقليميــة مــن اخلــرباء شــكلت تلــك الدراســة أساســا و.  مــن عمليــة التعــدادخمتلفــة

  .)١٥(الوطنيني  وتسهيل التعاون التقين  بني البلدان يف املنطقة

 ات القـــدرة الوطنيـــة علـــى تطبيـــق تكنولوجيـــات جديـــدة يف إجـــراء تعـــدادوتتفـــاوت  - ٥١
الدارســة علــى أســئلة  بلــدا ٤٠للــردود املقدمــة مــن فوفقــا .  بــني البلــداناالــسكان تفاوتــا كــبري

ــام االستقــصائية،  ــة عــام  ق ــدا ١٧ الــسكان واملــساكن  ات لتعــداد٢٠٠٠يف جول باســتخدام  بل
ــرامج حا ــشاريع ومتابعتــ  ب ــوبية إلدارة امل ــق  ؛هاس ــات    ٢٢وطب ــام املعلوم ــا نظ ــدا تكنولوجي  بل
 بلـدا وسـائل مؤمتتـة للحـصول     ٢٠ بلـدا  اخلـرائط الرقميـة؛ واسـتعمل     ١٥واستعمل  اجلغرافية؛

، ات للتعــداد٢٠١٠ومــن أجــل جولــة  ).املــستندة إىل اإلنترنــتتلــك مبــا فيهــا (علــى البيانــات 
ــساعدة طلــب  ــدا ٢٤امل ــدا يف ٢٠ و رســم اخلــرائط ووضــعها؛  جمــال يف  بل ــة جمــال  بل اجلدول

__________ 
 منطقـــة اللجنـــة االقتـــصادية اســـتخدام تكنولوجيـــا املعلومـــات يف تعـــدادات الـــسكان واملـــساكن يف ”انظـــر   )١٥(  

، وهـي متاحـة يف      “٢٠١٠طـط املتعلقـة جبولـة       املمارسـات املاضـية واخل    : واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ      
  .http://www.unescap.org/stat/meet/egm2007/index.asp : التايلاملوقع
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نـشر  جمـال  يف  بلدا ١٦ ضمان جودة البيانات؛ وجمال يف بلدا  ١٩ و وتصميم قواعد البيانات؛
  .نواتج التعدادات

، عقــدت الــشعبة ٢٠١٠ الــسكان واملــساكن لعــام اتالربنــامج العــاملي لتعــدادوكجــزء مــن   - ٥٢
ــصادية و     ــة االقت ــن اللجن ــدعم م ــم املتحــدة، ب ــادئ،   اإلحــصائية يف األم ــة آلســيا واحملــيط اهل االجتماعي

 يف آسيا لتـوفري التـدريب وتبـادل أفـضل املمارسـات      ٢٠٠٨  و٢٠٠٧ يف عامي ةعمل إقليمي حلقات  
ومـن  . اتيف جماالت رسم اخلرائط، ووضعها واحلصول على البيانـات وحتريرهـا فيمـا يتعلـق بالتعـداد                

  .ات التعدادات ونشرها بشأن جتميع بيان٢٠٠٩املزمع عقد حلقات عمل أخرى يف عام 
  

 والفرص التحديات - خامسا 
  التطوير مستقبل حتديد  - ألف  

 تواجـه  اهلـادئ  واحملـيط  آسيا منطقة تزال ال مؤخرا، أحرز الذي التقدم من الرغم على  - ٥٣
 .البلــدان مــن العديــد يف اإلحــصاءات تطــوير جمــال يف أعلــى مــستوى بلــوغ يف هائلــة حتــديات
 ذات القــضايا مــن عــدد معاجلــة كيفيــة علــى املنطقــة يف اإلحــصاءات تطــوير مــستقبل ويتوقــف
  .األولوية

 الناميـة،  البلـدان  مـن  العديـد  يف الوطنيـة  اإلحـصائية  الـنظم  تـزال  ال املثـال،  سـبيل  علىف  - ٥٤
 دعمالـ  غيـاب  اسـتمرار  مـن  تعـاين  ،الناميـة  الصغرية اجلزرية الدول أو منوا البلدان أقل سيما الو
 .والبـشرية  املاليـة  املـوارد  يف حـاد  نقـص  نمـ  ذلـك  عن ينجم وما إلحصاءاتا لتطوير سياسيال

 لالسـتمرار  قابـل  غـري  دعـم  وهـو  اخلارجي، الدعم على اإلحصائية النظم هذه تعتمد ما وكثريا
 جيـري  الـيت  اإلحـصائية  القـوانني  تزايـد  مـن  الرغم علىو ،ذلك على وعالوة .الطويل األجل يف

ــزال ال املنطقــة، يف ســنها ــ ت ــة اإلحــصائية املكاتــب ضبع  وهــو ،يتهااســتقالل يف ةمهــدد الوطني
ــؤدي أن ميكــن مــا ــسهولة ي ــوطنيني املــستعملني ثقــة تآكــل إىل ب ــدوليني ال  اإلحــصاءات يف وال

  .)١٦(الرمسية
 حتـسني  ذلـك  يف مبـا  ،التكـام  أكثـر  ةإحـصائي  نظـم  وضـع  ضرورةبـ  التـسليم  تزايد معو  - ٥٥

 وقـت  أي مـن  إحلاحـا  أكثـر  احلاجـة  أصبحت اإلدارية، راملصاد من املستمدة البيانات ماستخدا
 املعـايري  وضـع  يف الوطنيـة  اإلحـصائية  املكاتـب  بـه  تضطلع الذي القيادي الدور تعزيز إىل مضى

 فقـط  يعـزز  لـن  التنـسيق  جيـد  وطين نظام فوجود .الوطين اإلحصائي النظام وتنسيق اإلحصائية
 ويزيـد  االسـتجابة  عـبء  مـن  خيفـف  مـا  وهو – الرمسية لإلحصاءات متكامل وطين نظام وضع

__________ 
  )١٦(  Dennis Trewin, “Summary of discussion of national statistical systems”  التـايل  املوقـع  علـى  متاحـة  وهـي: 

http://unstats.un.org//unsd/statcom/statcom_seminar/Summary%20-%20Evaluation%20Seminar.pdf.  
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 بـني  وخـصوصا  البيانـات،  يف التناقض حاالت من أيضا يقللس بل - للنظام الكلية الكفاءة من
 هــذه ثــلفم .دوليــة مــصادر مــن املــستقاة األخــرىو وطنيــة مــصادر مــن املــستقاة البيانــات

 داخـل  الـسياسات  علـى  املنصبة املناقشات خطري بشكل تعرقل أن ميكن البيانات يف تناقضاتال
  .والدولية الوطنية اإلحصائية النظم من كال ضووتق البلدان،

 جمــــال يف الدوليـــة  املعـــايري  تنفيـــذ  علــــى الوطنيـــة  اإلحـــصائية  القـــدرة  أن حـــني  يفو  - ٥٦
 االهتمـام  إيـالء  ينبغـي  البلـدان،  من كثري يف التعزيز من مزيد إىل تاجحت االقتصادية اإلحصاءات

 جمــاالت يف أفــضل دوليــة معــايري لوضــع امللحــة للــضرورة الكــايف اراالســتثم وختــصيص الالئــق
 دعـم  إىل حاجـة  يف البلدان فإن نفسه، الوقت يفو .والبيئية االجتماعية اإلحصاءات من عديدة
 اإلحــصاءات أهــم مــن لــبعض الالزمــة بيانــاتال إنتــاج علــى ستدامةاملــ ةقــدرال إجيــاد يف مالئــم

   .القائمة اإلدارية للبيانات املبتكر االستخدام طريق عن كذل يف مبا واالقتصادية، االجتماعية
 ضمانلـ  مناسـبة  آليـات  إىل اهلـادئ  واحملـيط  آسـيا  منطقـة  يف البلـدان  مـن  العديد ويفتقر  - ٥٧

 املـستعملني  احتياجـات  تلـيب  النوعيـة  جيدة إحصاءات إنتاج كفالة على تساعد تقييمالو اجلودة
 ودعـم  البيانـات  إىل أسـهل  بـصورة  الوصـول  تعزيـز  يظـل  ،نفسه الوقت ويف .تتبدل تفتأ ال اليت

  .الوطنية اإلحصائية املكاتب من للعديد هائال حتديا لإلحصاءات الفعال االستخدام
 حتـديث و اإلحـصاءات،  جمـال  يف األساسـي  التدريب توفري على كبريا الطلب يزال وال  - ٥٨

 يوجـد  وال .اهلـادئ  واحملـيط  آسـيا  ةمنطقـ  يف الناميـة  البلـدان  مـن  كـثري  يف ،اإلحـصائية  املهارات
 يف الناميــة البلــدان مــن قليــل عــدد يف إال ءاتاإلحــصا جمــال يف للتــدريب منتظمــة بــرامج حاليــا
 املنظمـات  قبل من وينظم ميول يزال ال اإلحصائي اجملال يف األساسي التدريب ومعظم .املنطقة
 املناســب الوقـت  ويف لـدوام ا علـى  تـستجيب  أن هاميكنــ ال منظمـات  وهـي  واإلقليميـة،  الدوليـة 

 بنـاء  مـن  أخـرى  ضـروبا  خيص وفيما .حدة على بلد بكل اخلاصة للحاجات املالئمة وبالطريقة
 بـني  فيمـا  وثيـق ال تعاونبال هاوتنظيم ءاإلحصا جمال يف التدريب أنشطة ختطيط ينبغي ،القدرات

  .عنيةامل الوطنية ساتاملؤس إشراكبو ،)املتلقية اجلهاتو املاحنة اجلهات( التنمية يف شركاءال
  

  التنوع من االستفادة  - باء  
 اهلــادئ واحملــيط آســيا بلــدان بــني اتحــصاءاإل تطــوير جمــال يف الكــبري التنــوع يعكــس  - ٥٩

 هــذه يف املتاحــة اإلمكانــات حجــم ذلــك بنييــ كمــا .املنطقــة هــاتواجه الــيت التحــديات حجــم
ــة ــوفر املنطق ــدة فرصــا وي ــضيل فري ــة يف قــدما لم ــويرالت عملي ــيما ال ،ط ــن س  تبــادل خــالل م

   .التقين التعاون وتعزيز اجليدة املمارسات
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  املستوى رفيعة استراتيجية إقليمية مناقشات يف املشاركة    
 توجــه ملهمــة قــوة قليمــياإل الــصعيد علــى اإلحــصاءات تطــوير أســاليب تنــوع يــشكل  - ٦٠

 علــى باالهتمــام حتظــى الــيت قــضاياال بــشأن املــستوى الرفيعــة االســتراتيجية اإلقليميــة املناقــشات
 ،املكرسـة  اإلقليميـة  اإلحـصائية  املنتـديات  خـالل  مـن ف .امجاعي عمال وتتطلب اإلقليمي الصعيد
 األولويـات  وحتديـد  اخلـربات  لتبادل البعض بعضهم مع الوطنية اإلحصائية املكاتب قادة يتعامل

 مـشتركة  يميـة إقل مواقـف  أيـضا  يبلـورون  العمليـات  تلـك  خـالل  نومـ  .اخليـارات  واستكشاف
 ذات والــربامج بالــسياسات املتعلقــة القــراراتو املناقــشات يف العــاملي املــستوى علــى ويــؤثرون
  .اإلحصائية اللجنة خالل من وخاصة اإلحصاءات، تطوير جمال يف احلامسة األمهية
ئ اهلـاد  واحملـيط  آلسـيا  واالجتماعيـة  االقتـصادية  للجنـة  التابعـة  اإلحـصائية  اللجنة ومتثل  - ٦١

 تلــك مــن واحــدا اللجنــة، مــؤمترات هيكــل يف فرعيــةال اهليئــات ضــمن تنــدرج الــيت ،)للجنــةا(
 تـشكيلها  أعيـد  مث ، ٢٠٠٢ عـام  حـىت  املنطقـة  لبلـدان  خـدماهتا  قدمت قدو .املكرسة ياتنتدامل

 يف بلـدان ال بعـض  سـعت  األثنـاء،  تلك ويف .للجنة والستني الرابعة الدورة يف سنوات ست بعد
 منتــدى وهــو - رمسيــةال غــري ترتيبــاتال أحــد خــالل مــن اإلقليمــي احلــوار لةمواصــ إىل املنطقــة

ــة يف حـــصائينياإل ــيا منطقـ ــيط آسـ ــادي واحملـ ــرتني واجتمعـــت - اهلـ ــامي خـــالل مـ  ٢٠٠٥ عـ
 أثنـاء  أخرى مرة الوطنية اإلحصائية املكاتب قادة بانكوك يف جيتمع أن املتوقع ومن .٢٠٠٦ و

 ،)٢٠٠٩ فربايـر /شـباط  ٦-٤( تـشكيلها  املعـاد  اإلحـصاءات  لجنةل املقبلة األوىل الدورة انعقاد
 بيئـة  تعرفـه  مـا  ظل يف اإلحصاءات تطوير جمال يف اإلقليمي للتعاون جديد اجتاه لتحديد وذلك
 املوقــع يف املعلومــات مــن مزيــد علــى االطــالع ميكــن( .متــسارعة تغــريات مــن احلاضــر الوقــت
  ).http://www.unescap.org/stat/cst/1/index.asp :التايل
 املعهـد  ينظمهـا  الـيت  العليـا  لـإلدارة  الدراسـية  احللقـة  أتاحـت  فقـد  ذلك، إىل ضافةباإلو  - ٦٢

 تعزيـز  إىل هتـدف  الـيت و ،الوطنيـة  اإلحـصائية  املكاتـب  رؤسـاء ل ئاهلاد واحمليط آلسيا اإلحصائي
ــادة جمــال يف اإلحــصائية القــدرات  اســتراتيجية اتمناقــش إلجــراء أخــرى فرصــة واإلدارة، القي
 منـذ  نظمـت  الـيت  الـسبع  دراسيةال لقاتاحل غطت وقد .اإلقليمي الصعيد على اخلربات وتبادل
 املعلومــات تكنولوجيــا اســتخدام مــن األولويــة، ذات املــسائل مــن عريــضة طائفــة ٢٠٠٣ عــام

 اإلداريـة  البيانـات  اسـتخدام  يتيحهـا  الـيت  اإلمكانـات و السكان تعدادات إدارة إىل واالتصاالت
 علـى  املنطقـة  يف اإلحـصاءات  تطـوير  علـى  قويـة  آثـار  ذات وكلـها  - يطرحها اليت والتحديات

  .الطويل املدى
  

http://www.unescap.org/stat/cst/1/index.asp
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  اإلقليمي دون املستوى على الدعم تعزيز    
 مـدى  ىفعلـ  .اإلحصاءات لتطوير إقليمي دون هنج اتباع أيضا قليمياإل التنوع يشجع  - ٦٣
 بنـاء  تعزيـز  جمـال  يف اإلقليميـة  دون املنظمـات  مـن  العديـد  نـشاط  تـدرجييا  تزايـد  املاضـي،  العقد

 أمـم  رابطـة  املنظمـات  تلـك  ومـن  ،اإلقليميـة  دون تـها منطق يف كل الوطنية اإلحصائية القدرات
 رابطــةو ،املــستقلة الــدول رابطــة دول بــني املــشتركة اإلحــصائية اللجنــةو ،آســيا شــرق جنــوب
 E/ESCAP/CST/INF/19 انظـر ( اهلـادئ  احملـيط  مجاعـة  أمانـة و اإلقليمـي،  للتعـاون  آسـيا  جنـوب 

  .E/ESCAP/CST/INF/23 و E/ESCAP/CST/INF/17 و
 جهـات  مـن  قـوي  بـدعم  آسـيا،  شرق جنوب أمم رابطة فيه ركزت الذي الوقت ويف  - ٦٤

 علـى  الدوليـة،  للتنميـة  املتحدة الواليات وكالةو األورويب االحتادو الدويل النقد صندوق مشلت
 قــدمت آســيا، شــرق جنــوب بلــدان بــني االقتــصادية لإلحــصاءات وحــدةامل تــصنيفاتال تنــسيق
 لكـثري  اقويـ  ومؤسسيا منهجيا دعما املستقلة الدول رابطة دول بني املشتركة اإلحصائية اللجنة
 .لــسوقا اقتــصاد ظــل يف اجلديــدة حــصائيةاإل الــنظم إىل انتقاهلــا خــالل آســيا وســط بلــدان مــن

 يف اإلحـصائية  القـدرات  تنميـة  تعزيـز  يف احامس فاعال عنصرا اهلادئ احمليط مجاعة أمانة وكانت
 قويـة  شـراكة  وأقامـت  واملـساكن،  الـسكان  اتتعـداد  جمـال  يف سـيما  وال اهلادئ، احمليط منطقة
 اإلقليمــي للتعــاون آســيا جنــوب رابطــة وتعهــدت .ونيوزيلنــدا أســتراليا بينــها مــن جهــات مــع

 فريقـا  توشـكل  اإلحـصاءات  تطـوير  جمـال  يف اإلقليمـي  للتعـاون  قـصوى  أولويـة  بإعطاء مؤخرا
 قـوي  دعـم  تقـدمي  وينبغـي  .دفاهلـ  ذلك حتقيق يف للمساعدة اإلحصاءاتب معنيا هلا تابعا ادائم
 لتحقيـق  واإلقليميـة  الدوليـة  الـربامج  مـن  غريهـا  مع هاوتنسيق اإلقليمية دون املبادرات هذه ثلمل

   .التأثري من قدر أقصى
  

   اجلنوب بلدان بني فيما والتعاون الثالثي التعاون زيادة    
 للتعـاون  متينـا  أساسـا  املنطقـة  يف الوطنيـة  اإلحـصائية  القـدرات  يف القائم التنوع يشكل  - ٦٥
 توجيـه  إطـاره  يف جيـري  الـذي  ،الثنـائي  التعـاون  خـالل  مـن  فقـط  لـيس  ،البلـدان  بني فيما التقين

 التعـاون  طريق عن أيضا بل تطورا، األقل نظريهتا إىل طورات األكثر يةاإلحصائ النظم من دعمال
  .النامية اجلنوب بلدان بني فيما والتعاون الثالثي
 مواصـلة  مـع  اهلـادئ،  احملـيط  منطقـة  علـى  ونيوزيلنـدا  أسـتراليا  تركز املثال، سبيل علىف  - ٦٦

 الـدعم  تـوفري ب وذلـك  قـة، املنط صـعيد  علـى  اإلحـصائية  املبـادرات  من عريضة طائفة يف اإلسهام
 .كـثرية  أحيـان  يف الوطنيـة  اإلمنائية املعونة وكاالت من بتمويل البلدان، من لكثري املباشر التقين
 القـدرات  لبنـاء  الفعلـي  الـدعم  تقـدم  الـيت  املهمـة  املاحنـة  البلـدان  من أيضا وهي اليابان، أن كما

 مـن  العديـد  يف الثنـائي  الـتقين  اونالتعـ  يف بدورها تشارك وخارجها، املنطقة هذه يف اإلحصائية
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 تقـين  دعـم  مـن  ٢٠٠٨ لعـام  الـسكان  تعدادل حتضريها أثناء يف كمبوديا استفادت وقد .البلدان
 والترميـز  والتحريـر  اخلرائط رسم منها جماالت، يف الياباين حصاءاإل مكتب قدمه نطاقال واسع

  .الدويل للتعاون اليابانية الوكالة من بتمويل وذلك تبويب،الو
 خــالل مــن آلخــرينا مــع التقنيــة اخلــربات تبــادل يف ناميــةال بلــدانال مــن عــدد وينــشط  - ٦٧

 علـى  تركيا، يف الوطين اإلحصائي املكتبف .الثالثي التعاون أو اجلنوب بلدان بني فيما التعاون
 يف بلـدان  عـدة  علـى  عـدات وامل واالستـشارة  التـدريب  جمـاالت  يف خدماتـه  عرضي املثال، سبيل
 فقـد  الفلبني وأما .الدويل للتعاون التركية الوكالة من مايل بدعم ،١٩٩٤ عام منذ آسيا وسط

 هامكتبــ قــام إذ :التقنيــة املــساعدةب يتعلــق فيمــا املنطقــة يف البلــدان أنــشط مــن واحــدا أصــبحت
 ىلإ مــساعدات بتقــدمي والدوليــة، اإلقليميــة الوكــاالت مــن ومتويــل تيــسريب ،الــوطين اإلحــصائي

 ةالزراعيـ  اتلتعـداد وا املـدين  التـسجيل  منـها  اجملـاالت،  مـن  عريـضة  طائفة يف ابلد ٢٠ من كثرأ
  .اإلحصائية احلوسبةو لبياناتا وجتهيز املعيشية لألسر االستقصائية الدراسات تصميمو

 بلـدان  بـني  فيما التعاون بإمكانات يعترف املتحدة لألمم العام األمني أن الواضح ومن  - ٦٨
 هـذه  مـن  أكـرب  بـصورة  تستفيد أن اهلادئ واحمليط آسيا نطقةمل ويلزم .الثالثي والتعاون اجلنوب

 مــن املنطقــة هــذه إىل تــذهب الــيت هــي فقــط صــغرية نــسبة أن إىل بــالنظر وخاصــة اإلمكانــات،
 قـدرها  والبـالغ  العـاملي،  الـصعيد  علـى  اإلحـصاءات  لتطـوير  املخصصة املالية املدفوعات جمموع
 .دوالر مليون ٥٥٠

  
 اإلقليمي الصعيد على اإلحصاءات لتطوير دعمال تقدمي  - سادسا 

 حصاءاتاإل تطوير يف الشركاء من املقدم الدعم  - ألف  
 الكـثري  تتلقـى  األخـرية  السنوات مدى على اهلادي واحمليط آسيا يف عديدة بلدان ظلت  - ٦٩
 جلنتـائ  ووفقـا  .اإلحـصاءات  تطوير يف الشركاء خمتلف من اإلحصائية القدرات لبناء الدعم من

 أجـل  مـن  اإلحـصاء  يف الـشراكة  أجرهتـا  املاحنـة  اجلهـات  مـن  املقـدم  الـدعم  بشأن حديثة دراسة
 االسـتراتيجية  اخلطـط  تـصميم  مثـل  املؤسـسي،  التطوير ميثل والعشرين، احلادي القرن يف التنمية

 ومنـها  الكـربى،  لألنـشطة  التكنولوجيـة  املـوارد  تـوفري  أو/و البـشرية  املـوارد  وتنميـة  ،ةحصائياإل
 األولويـة  ذات اجملـاالت  مـن  بعـضا  ،املعيـشية  لألسر االستقصائية والدراسات السكان عداداتت

  .األطراف واملتعددة الثنائية املاحنة اجلهات من الدعم تلقى اليت
 املتحـدة،  األمـم  يف اإلحـصائية  الـشعبة  قامـت  واإلقليميـة،  الدوليـة  املنظمـات  بـني  منو  - ٧٠

 الدوليـة،  اإلحـصائية  املعـايري  وتنفيـذ  وضع يف املتحدة ألممبا ةاإلحصائي املنظومة رائدة ابوصفه
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 مـع  وثيـق  بـشكل  العمـل  خـالل  مـن  اهلـادئ  واحملـيط  آسـيا  منطقـة  يف حصاءاتاإل تطوير بدعم
  .االستشارية واخلدمات التقنية املساعدة تقدمي طريق عن الوطنية اإلحصائية النظم
 اســتراتيجيات دعــم بينــها مــن نــشطةاأل مــن عــدد علــى يركــز الــدويل البنــك فتــئ مــاو  - ٧١

 للحـسابات  التقنيـة  املـساعدة  تقـدمي  علـى  الـدويل  النقد صندوق ركز بينما ؛اإلحصائي التطوير
 علـى  فركـزت  الدوليـة  العمـل  منظمـة  وأما ؛واملالية االقتصادية اإلحصاءات من وغريها القومية
 األعمــال ومــشاريع ةملــاالع ةلقــوا تتنــاول الــيت اإلحــصائية للدراســات التقنيــة املــساعدة تقــدمي
 علـى  يسـيو اآل التنميـة  مـصرف  ركـز  حـني  يف العمـل؛  سوقبـ  املتعلقة اإلحصاءات من وغريها
 .اإلحـصائية  القـدرات  مـن  وغريهـا  االقتـصادية  اإلحـصاءات  لتطـوير  والـتقين  املايل الدعم تقدمي
ــة وتقــدم ــة اللجن ــدانل كــبريا دعمــا األوروبي  ،حــصائيةاإل اهتامؤســس إلصــالح ياآســ وســط بل
 يف القـدرات  وبنـاء  اإلحـصائي  بالتنـسيق  املتعلقـة  جهودهـا  يف آسـيا  شـرق  جنـوب  أمـم  ولرابطة
 اهلـادي  واحملـيط  آلسـيا  واالجتماعيـة  االقتـصادية  اللجنة من كل تقوم وبينما .ءاتاإلحصا جمال

 اإلقليميـة،  اللجـان  إحـدى  إطـار  يف إحـصائي  فرعـي  برنـامج  بإدارة ألوروبا االقتصادية واللجنة
ــ تعـــاون عالقـــات أقامتـــا فقـــد  بلـــدان احتياجـــات لتلبيـــة مـــشتركة مـــشاريع تطـــوير يف ةوثيقـ
  .آسيا وسط
 بتقـدمي  الثنائيـة،  للمعونـات  املاحنـة  اجلهـات  أكـرب  مـن  واحدة باعتبارها اليابان، وقامت  - ٧٢
 مدعالـ  سـاهم  كمـا  .املنطقـة  أحناء مجيع يف البلدان من كثري يف اإلحصائية القدرات ناءلب دعمال

 الــصعيد علــى حــصاءاتاإل تطــوير يف اهلــادئ واحملــيط آلســيا اإلحــصائي للمعهــد تقدمــه الــذي
 وهولنــدا وأملانيــا ســترالياأ ىلإ ضــافةإلباو .اإلحــصائي اجملــال يف التــدريب طريــق عــن اإلقليمــي
 اإلحـصاءات  لتطـوير  ارئيـسي  اداعمـ  باعتبارهـا  املتحـدة،  اململكـة  سـامهت  ،ونيوزيلنـدا  والسويد
 الـــنظم مـــن ثريلكـــ واملؤســـسي االســـتراتيجي التطـــوير يف والـــدويل، الـــوطين يدينالـــصع علـــى

  .املنطقة هذه يف الوطنية اإلحصائية
 أجـل  مـن  اإلحصاء يف الشراكة أجرهتا اليت الدراسة إليها توصلت اليت النتائج وأكدت  - ٧٣

 جمــال يف األطـراف  بـني  التعـاون  حتـسني  إىل حاجــة وجـود  والعـشرين  احلـادي  القـرن  يف التنميـة 
 لتطـوير  املقـدم  الـدعم  تنـسيق  بشأن موازية مناسبة لتنظيم التحضري وجيري .حصاءاتاإل تطوير

ــ اهلــادئ واحملــيط آســيا يف اإلحــصاءات  اإلحــصائية للجنــة القادمــة األوىل الــدورة مــع التزامنب
 مـن  داعـد  املناسـبة  هـذه  وسـتجمع  .ئاهلاد واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية للجنة التابعة

 ودون واإلقليمــي الــدويل األصــعدة علــى اإلحــصاءات تطــوير يف الرئيــسيني والــشركاء بلــدانال
 سـتدور  ،اخلـصوص  وجـه  علىو .والتعاون التنسيق حتسني سبل الستكشاف والثنائي اإلقليمي

 ةإقليميـ  صـيغة  مبثابـة  تكون رمسية، غري آلية إنشاء إمكانية بشأن مناقشات املناسبة هذه إطار يف
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 بانتظــام، املعلومــات تبــادل مــن لــشركاءا متكــني أجــل مــن اإلحــصائية، األنــشطة تنــسيق نــةلجل
 املـستوى  علـى  وخاصة مجاعية، جهود بذل تتطلب اليت القضايا ومعاجلة التعاون فرص وحتديد
  .القطري

  
  ئاهلاد واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة استراتيجية  - باء  

ــان  - ٧٤ ــوير كـ ــصاإل تطـ ــى اءاتحـ ــدوام علـ ــا الـ ــسيا مكونـ ــامج يف رئيـ ــل برنـ ــعبة عمـ  شـ
 سـعت  اللجنـة  أن إال .ئاهلـاد  واحملـيط  آلسيا واالجتماعية االقتصادية للجنة التابعة اإلحصاءات

 عمـل  برنـامج  وحيظـى  .املنطقـة  يف وقـوة  سـبقا  أكثـر  بـدور  تضطلع أن إىل األخرية السنوات يف
 )للجنــة تابعــة فرعيــة هيئــة وهــو( اهلــادئ احملــيطو آلســيا اإلحــصائي املعهــد مــن بالــدعم اللجنــة
 للجنـة  التابعـة  اإلحـصائية  الـشعبة ف :هبـا  يـضطلع  متميزة أدوارا منهما واحد لكل أن من بالرغم
 يف ،ناشـئة  دوليـة  منـهجيات و معـايري  تشهد اليت اجملاالت ستهدفتو التقين، التعاون على تركز
 العملــي التطبيــق جمــال يف اإلحــصائي يبالتــدر وتــسهيل بتــوفري اإلحــصائي املعهــد يقــوم حــني

 متينــا أساســا للعمــل الواضــح التقــسيم هــذا ويتــيح .هبــا املعمــول الدوليــة واملنــهجيات للمعــايري
 هبـا  تقـوم  الـيت  اإلحـصائية  القـدرات  بناء وأنشطة للمعهد التدرييب لربنامجا بني التكامل لتحقيق
  .للجنة التابعة ءاتاإلحصا شعبة
 مهيـأة  إقليميـة،  منظمة بوصفها ،ئاهلاد واحمليط آلسيا واالجتماعية اديةاالقتص واللجنة  - ٧٥

 مــع ،القطريــة واالحتياجــات اإلقليميــة املنظــورات معاجلــة خــالل مــن العامليــة املبــادرات لــدعم
 علــى ملــح طلــب الــسياسات خيــص فيمــا يوجــد حيــث األولويــة ذات اجملــاالت علــى التركيــز
  .ةكامل صورةب تنفذ مل أو دولية معايري بعد توضع مل حيثو ،حصاءاتاإل حتسني
 االقتـــصادية اللجنـــة هبـــا تقـــوم الـــيت اإلحـــصائية القـــدرات بنـــاء مبـــادرات وتـــسترشد  - ٧٦

  :التالية باملبادئئ اهلاد واحمليط آلسيا واالجتماعية
  اإلقليمية؛ املنظورات إدراج مع الدولية املعايري تعزيز  )أ(  
 ملحـة  حاجـة  اتلـسياس ا خيـص  فيما هبا توجد اليت للمجاالت األولوية إعطاء  )ب(  

  الدولية؛ املعايري وضع يكتمل أن إىل ،بياناتال حتسني إىل
ــسعي  )ج(   ــضافر إىل ال ــق عــن اجلهــود ت ــة طري ــع صــالت إقام ــادرات م ــة املب  املهم
  اإلقليمي؛ ودون اإلقليميو العاملي الصعيد على األخرى
 تـأثري ال لتعظـيم  ممكنـا  ذلـك  كـان  اكلمـ  االستراتيجية األنشطة من مبزيج القيام  )د(  
 مقـاييس  وضـع و ،والتوعية الدعوة أنشطة بني اجلمع طريق عن أمور مجلة يف وذلك - املتحقق
 االستـشارية  اخلدمات تقدميو اهلدف، احملدد التدريب وتوفري ،إقليمية توجيهية ومبادئ موحدة



E/CN.3/2009/15
 

28 08-65585 
 

 يف الـوطنيني  للخـرباء  ةإقليميـ  شـبكات  إنـشاء  علـى  خاصـة  بـصفة  التركيـز  مـع  رف،ااملع وإدارة
 والتعـاون  الثالثـي  التعـاون  تيـسري ب ذلـك  خـالل  من القيامو إلحصاء،ا جماالت من معينة جماالت
  ؛اجلنوب بلدان بني فيما

 املراحــل خــالل البلــدان مــن حمــدود عــددب بــدءالو الوطنيــة األولويــات مراعــاة  )هـ(  
 املـستفادة  والـدروس  اجليـدة  تاملمارسـا  السـتخالص  البلدان تلك تخربا واستخدام التجريبية

  .األولية املشاريع من املستفيدة البلدان خارج الحقا تطبيقها ميكن اليت
 الـتقين،  للتعـاون  اجلديدة االستراتيجية إطار يفو املاضية، الثالث السنوات مدى علىو  - ٧٧

 مـن  لعديـد ا وتنفيـذ  وضـع  يف رائدةئ  اهلاد واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية اللجنة كانت
 يف املطبقـة  القياسـات  حتـسني  بشأن أقاليمي تعاون مشروع ذلك يف مبا التقين، التعاون مشاريع
ــاع ــري القطـ ــي غـ ــةو الرمسـ ــري العمالـ ــة، غـ ــشروع الرمسيـ ــر ومـ ــشأن آخـ ــسني بـ ــات حتـ  القياسـ

 مـن  املـشروعني  كـال  وميـول  .لأللفيـة  بيواكـو  عمـل  إلطـار  دعما اإلعاقةب املتعلقة حصاءاتاإلو
 الوكـاالت  يـات كرب مع وثيقة شراكة إطار يف متابعتهما جتريو ،للتنمية املتحدة مماأل حساب
  .)E/ESCA/CST/3 انظر( اجملاالت تلك من جمال كل يف رباءاخل من وأفرقة واإلقليمية الدولية
 املـشاريع  هـذه  خـالل  مـن  ،مباشـرة  بـصورة  اهلـادئ  واحمليط آسيا منطقة بلدان وتسهم  - ٧٨

 تنميــة ومواصــلة الدوليــة اإلحــصائية املعــايري وضــع يف أخــرى، عامليــة اتمبــادر يف تهاومــشارك
  .خمتارة جماالت يف الوطنية التقنية القدرات

  
  اختاذها اإلحصائية اللجنة من املطلوب اإلجراءات  - سابعا  

 جمــال يف املتبقيــة والتحــديات اإلجنــازات أهــم عــن مــوجزة حملــة التقريــر هــذا يقــدم  - ٧٩
 القيـام  يف اللجنـة  ترغـب  قـد و .اهلـادئ  واحملـيط  آسـيا  منطقـة  بلـدان  يف اتحصاءاإل تطوير
  :يلي مبا

 يف اإلحــصاءات تطــويرب النــهوض أجــل مــن اجلاريــة اجلهــود علــى التعليــق  )أ(  
  ؛امللحة والتحديات الرئيسية اإلجنازات وخاصة ،اهلادئ واحمليط آسيا منطقة بلدان

ــق  )ب(   ــى التعليـ ــة دور علـ ــصائية اللجنـ ــشأ اإلحـ ــديثا ةاملنـ ــة حـ ــة والتابعـ  للجنـ
 يف حــصاءاتاإل تطــوير عمليــة تعزيــز يفئ اهلــاد واحملــيط آلســيا واالجتماعيــة االقتــصادية

  .نطقةامل
 رمسيــة غــري تنــسيق آليــة لوضــع ةاملقترحــ قليميــةاإل بــادرةامل علــى التعليــق  )ج(  

  ؛اهلادئ واحمليط آسيا منطقة يف اإلحصاءات تطوير يف شركاءال بني فيما
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 يف ءاتاإلحـصا  شـعبة  بـني  الـروابط  تعزيز إىل احلاجة بشأن املشورة تقدمي  )د(  
 علـى  املقدم الدعم حتسني أجل من اإلقليمية اللجان يف ئيةاإلحصا تباكاملو املتحدة ألمما

 بغيـة  اإلحـصاءات  شـعبة  تقودهـا  دوليـة  ومبـادرات  بـرامج  وتنفيذ وضعل اإلقليمي الصعيد
  ؛اإلحصاءات تطوير

 اللجنـة  أمانـة  اقترحتها اليت التقين لتعاونا استراتيجية بشأن هالتوجي قدميت  )ـه(  
 يف اإلحـصائية  القـدرات  بنـاء  تعزيز أجل من اهلادي واحمليط آلسيا واالجتماعية االقتصادية

  .املنطقة
  


