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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) و (٤البند 

    بناء القدرات اإلحصائية
  الشراكة يف تسخري اإلحصاءات ألغراض التنمية يف القرن احلادي والعشرين    

  
  مذكرة من األمني العام    

ــرر اجمللــ     ــا ملق ــوفق ــاعي س االقت ــام   ٢٠٠٨/٢٣٨صادي واالجتم ــني الع ــشرف األم ، يت
تقرير الشراكة يف تسخري اإلحـصاءات ألغـراض التنميـة يف القـرن احلـادي والعـشرين         حييل   بأن

 ، املقـدم إىل اللجنـة للعلـم       ،ويوجز التقرير .  بناء القدرات اإلحصائية   عن،  )٢١شراكة باريس   (
ضل باعتبــار ذلــك جــزءا أساســيا   تــشجيع اســتخدام إحــصاءات أفــ مــن أجــلجهــود الــشراكة 

البلــدان جهــود  مــن خــالل دعــم وال ســيماالبيئــة املواتيــة إلحــراز التقــدم يف جمــال التنميــة،  مــن
ومــن خــالل الــدعوة تــصميم وتنفيــذ ورصــد االســتراتيجيات الوطنيــة إلعــداد اإلحــصاءات   يف
للجنـة أن حتـيط   د اوقـد تـوّ   .  على التعـاون يف بـرامج الـدعم اإلحـصائي          جلهات املاحنة تشجيع ا و

    .علما بالتقرير
تنميـــة يف القـــرن تقريـــر الـــشراكة يف تـــسخري اإلحـــصاءات ألغـــراض ال     

  بناء القدرات اإلحصائيةاحلادي والعشرين عن 
  

  مقدمة  - أوال  
إن اهلدف العـام للـشراكة يف تـسخري اإلحـصاءات ألغـراض التنميـة يف القـرن احلـادي                      - ١

 علـى األدلـة يف وضـع وتنفيـذ          قائمـة  ثقافة   استحداث  يتمثل يف ) ٢١باريس  شراكة  (والعشرين  
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 مـن الفقـر وحتقيـق األهـداف         احلـدّ ، تساعد على حتسني فعالية احلوكمة واحلكـم يف          السياسات
 جهودهـا علـى مـساعدة البلـدان الناميـة يف تـصميم              ٢١وتركِّز شراكة باريس    . اإلمنائية لأللفية 

تـوفر  ت لكـي    ، يف مجلـة أمـور     ،وذلكحصاءات  لتطوير اإل وتنفيذ ورصد االستراتيجيات الوطنية     
 مؤشـرات األهـداف     عن مجيع  بيانات خاصة هبا ومن إعدادها       ٢٠١٠لتلك البلدان حبلول عام     

  .التنميةسياسات تياجات يف جمال مجيع االحعن اإلمنائية لأللفية و
القـدرة  وتتيح االستراتيجية الوطنية لوضع اإلحصاءات للبلـد املعـين اسـتراتيجية لتعزيـز                - ٢

وستوفر االسـتراتيجية رؤيـة ملـا ينبغـي         . اإلحصائية على صعيد النظام اإلحصائي الوطين بأكمله      
ــني          ــراوح ب ــرة تت ــرور فت ــد م ــوطين بع ــام اإلحــصائي ال ــه النظ ــنوات ١٠ و ٥أن يكــون علي  س

  .)١(د معامل الطريق املؤدية إىل حتقيق ذلكوستحّد
  

  ٢٠٠٨ يف عام ٢١التقدم الذي أحرزته شراكة باريس   -ثانيا   
 الوطنيـة، وذلـك     يات ذات األولويـة يف االسـتراتيجيات       العمل ٢١تدعم شراكة باريس      - ٣

ــق     ــن طري ــية ع ــصورة أساس ــة أصــنافب ــشطة التالي ــربامج ) أ: ( األن ــة؛ال ــدعوة ) ب (اإلقليمي ال
ــدعوة  ــتحداث أدوات للـ ــام باإلحـــصاء؛واسـ ــة علـــى  تـــشج) ج (إىل االهتمـ ــات املاحنـ يع اجلهـ

ويـرد أدنـاه بيـان      . فرعيـة الربامج  الـ ) هــ  ( منهجيـة لالسـتراتيجيات الوطنيـة؛      ضعو) د (التعاون؛
  . يف إطار هذه األنشطة٢٠٠٨التقدم احملرز يف عام 

  الربامج اإلقليمية  -ألف   
،  بـصورة متزايـدة علـى األنـشطة القطريـة          ٢١تركِّز الربامج اإلقليميـة لـشراكة بـاريس           - ٤

 املــوارد التقنيــة واملاليــة، وتقــدمي  وحــشدالــشراكة، عناصــر متنوعــة مثــل تعزيــز  وهــي تتــضمن 
 تقـدمي   ٢٠٠٨ومن بني إجنـازات الـشراكة يف عـام          . خدمات استشارية للبلدان بناء على طلبها     

ـــ    ــساعدة املباشــرة ل ــدا ١٢امل ـــزانيا      ( بل ــة تن ــر، ومجهوري ــو، وجــزر القم ــا فاســو، وتوغ بوركين
يفــوار، وليــسوتو، ومــايل، ومدغــشقر،  املتحــدة، وغواتيمــاال، وغينيــا، والكــامريون، وكــوت د 

 الوطنيـة أو يف إعـداد املـداخالت يف اجتماعـات            إطار عمليات االسـتراتيجيات   يف  ) ونيكاراغوا
حلقــتني  ٢١ نظمــت شــراكة بــاريس ، وباإلضــافة إىل ذلــك. للجهــات املاحنــةاملائــدة املــستديرة
لبلـدان منطقـة البحـر الكـارييب          كانتـا، علـى التـوايل،       باالستراتيجيات الوطنية  دراسيتني معنّيتني 

 ٢٠٠٨ديـــسمرب /كـــانون األول(وبلـــدان املغـــرب العـــريب )  يف بليــــز٢٠٠٨يونيـــه /حزيـــران(
منـــهم اللجنـــة هلـــا  ودعمـــت الـــشراكة أيـــضا مناســـبات إقليميـــة نظمهـــا شـــركاء ).تـــونس يف

لقـة   واحل ،)نرو غـابو   يف ٢٠٠٨سـبتمرب   /أيلول(ة اإلمنائية للجنوب األفريقي     اإلحصائية للجماع 
__________ 

لالطالع على مزيـد مـن التفاصـيل املتعلقـة باملناقـشات بـشأن االسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات،                        )١(  
  .E/CN.3/2005/18انظر الوثيقة 
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  الدراسية املعنية بإحـصاءات التعلـيم الـيت عقـدهتا منظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة                   
  .) يف أبيدجان، كوت ديفوار٢٠٠٨أكتوبر /يف تشرين األول(

  
  ت للدعوة إىل االهتمام باإلحصاءالدعوة واستحداث أدوا  -باء   

 جهـــود الـــدعوة   عـــشرة بلـــدان يف ٢٠٠٨ يف عـــام ٢١ســـاعدت شـــراكة بـــاريس     - ٥
إثيوبيا، وتوغو، وجزر القمر، ومجهورية تنــزانيا املتحـدة، والـسنغال، وغينيـا،             (تضطلع هبا    اليت

، وشـرعت أيـضا يف إعـداد شـريط فيـديو            )والكامريون، وكوت ديفـوار، وموزامبيـق، والنيجـر       
  .للدعوة بشأن املرأة واإلحصاءات

  
  تشجيع اجلهات املاحنة على التعاون  -جيم   

 اجتماعات لفريق عامل مشترك بني الوكاالت تتمثـل مهمتـه           ٢١عقد شراكة باريس    ت  - ٦
يف اإلبالغ بشأن الدعم الذي تقدمه اجلهات املاحنة من أجل بناء القدرات اإلحصائية يف مجيـع                

وقــد قــام الفريــق .  رابطــة التنميــة الدوليــة والبلــدان ذات الــدخل املتوســطمــن ةضــاملقترالبلــدان 
 ٢٠٠٨بإجناز جولتـه لعـام      “ ءاإلحصاظام اإلبالغ عن دعم الشركاء لعملية       ن” باسماملعروف  

مـن بـني النتـائج األساسـية        و. جملـدات  ونشر النتائج يف ثالثة      ٢٠٠٨-٢٠٠٦اليت تغطي الفترة    
بلغـت املـدفوعات املاليـة      ) أ(: املتعلقة بالتمويل واليت أظهرهتا العملية، تشري األرقـام إىل مـا يلـي            

الــسنوات  مليــون دوالر تقريبــا يف فتــرة ٥٥٠ألغــراض تطــوير اإلحــصاءات  علــى نطــاق العــامل
 نـصف الـدعم الكلـي    علـى تلقت بلدان أفريقيا جنوب الصحراء مـا يزيـد بكـثري        )ب(؛  الثالث

ــة األخــرى  كــل واحــدة مــن ألغــراض اإلحــصاءات، يف حــني تلقــت    ــاطق اجلغرافي آســيا، ( املن
ل ومنطقة البحر الكارييب، والشرق األوسط، ومشـا      وأوروبا، وآسيا الوسطى، وأمريكا الالتينية      

 األوروبيــة، والبنــك  املفوضــية(قــدم ثالثــة شــركاء   ) ج ( مليــون دوالر؛٥٠حــوايل ) أفريقيــا
ــا العظمــى وأيرلنــدا الــشمالية   ــة أربــاع  ) الــدويل، واململكــة املتحــدة لربيطاني الــدعم زهــاء الثالث

ائـة مـن النـاتج       يف امل  ٠,١ان املتلقية، أقل من     مثّلت املدفوعات، بالنسبة ملعظم البلد    ) د(الكلي؛  
 يف املائـة مـن املـدفوعات الكليـة خمصـصا لبلـدان حمـددة                ٢٠مل يكن زهاء    ) هـ (احمللي اإلمجايل؛ 

ــشطة  ــل ألن ــة و متعــددة األقطــار   إحــصائيةب ــة وعاملي ــسيق   . إقليمي ــة تن وســتقّدم يف اجتمــاع جلن
 يف نيويورك، تفاصـيل النتـائج احملـرزة    ٢٠٠٩فرباير  /األنشطة اإلحصائية الذي سيعقد يف شباط     

  .اإلحصاء لنظام اإلبالغ عن دعم الشركاء لعملية ٢٠٠٨ جولة يف
 اشـتركت أيـضا  ولدعم تعاون اجلهـات املاحنـة وحـشد املـوارد ألغـراض اإلحـصاءات،          - ٧

 يف تنظــيم مناســبة إحــصائية علــى هــامش املنتــدى الرفيــع املــستوى املعــين    ٢١شــراكة بــاريس 
، والـذي مت فيـه تدشـني املرفـق اجلديـد      ٢٠٠٨سـبتمرب  / املعونة املعقود يف أكرا يف أيلـول     بفعالية

ويهـدف املرفـق إىل تعجيـل عمليـة تعزيـز الـنظم             . لتسخري اإلحصاءات ألغـراض حتقيـق النتـائج       
 بناء قدرة على إدارة األنشطة لتحقيق نتـائج إمنائيـة           يعتزموهو  . اإلحصائية يف البلدان املشارِكة   
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اجلهـود  مـن جهـة و    طط التنميـة واسـتراتيجيات احلـد مـن الفقـر            زيادة املواءمة بني خ   ل  من خال 
 املبذولــة يف جمــال اإلحــصاءات وتيــسري تنفيــذ االســتراتيجيات الوطنيــة لتطــوير اإلحــصاءات        

  .جهة أخرى من
  

  وضع منهجية لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات  -دال   
مـواد توجيهيـة    بإعـداد   ار تعـاون وثيـق مـع شـركائها،          ، يف إط  ٢١تقوم شراكة باريس      - ٨

ــة  ــالتخطيط االســتراتيجي لإلحــصاءات   منهجي ــة يف االضــطالع ب ــدان الراغب ومــن بــني  . )٢(للبل
بـــني العالقـــة ) أ: ( دراســـات تستكـــشف مـــا يلـــي٢٠٠٨ الـــيت مت إعـــدادها يف عـــام الورقــات 

 يقــة اســتراتيجية وطنيــة؛إلعــداد وثاملمارســات الــسليمة ) ب (اإلحــصاءات والرصــد والتقيــيم؛
يانــات  البحفــظإدمــاج عمليــات ) د (ية وطنيــة وحتديــد تكلفــة تنفيــذها؛ متويــل اســتراتيج) ج(
الــدروس املــستفادة مــن التقييمــات احلديثــة الواســعة النطــاق  ) هـــ (االســتراتيجيات الوطنيــة؛ يف

  .ملبادرات بناء القدرات اإلحصائية
  

  الربامج الفرعية  -هاء   
الــشبكة الدوليــة  :  علــى تنفيــذ برنــاجمني فــرعيني   ٢١ شــراكة بــاريس  تــشرف أمانــة   - ٩

ف لع بنشاط مكثّـ   وقد اضطُ . للدراسات االستقصائية لألسر املعيشية، وبرنامج البيانات املعّجل      
من املسامهة القيِّمة لعدة شـركاء       الربناجمان   واستفاد. ٢٠٠٨الربناجمني يف عام     كل من يف إطار   

  .لذي أدى دورا أساسيا من حيث التمويل والتنسيقمن بينهم البنك الدويل ا
: وللــــشبكة الدوليــــة للدراســــات االستقــــصائية لألســــر املعيــــشية هــــدفان أساســــيان   - ١٠

ــن    )أ( ــشجيع حتــسني االســتفادة م ــصائية    ت ــن الدراســات االستق ــستقاة م ــة امل ــات اجلزئي   ؛ البيان
 ٢٠٠٨شبكة يف عــام وواصــلت الــ. حتــسني نوعيــة الدراســات االستقــصائية يف املــستقبل ) ب(

جمموعة األدوات إلدارة البيانات، واسـتخدام حمفوظـات        (تطوير أدواهتا إلدارة البيانات اجلزئية      
ــة، وأدوات   ــات الوطني ــة     حجــبالبيان ــادئ توجيهي ــة، ومب ــات اجلزئي ــق بالبيان ــة فيمــا يتعل  اهلوي

وطـورت  هـدت    وطورت الـشبكة أيـضا قاعـدة بياناهتـا اخلاصـة باألسـئلة، وتع              .)يق والنشر ثللتو
  .وللشبكة جملس إدارة خاص هبا. فهرس دراساهتا االستقصائية

تــصميم وتنفيــذ ورصــد  مفيــدة لولتعزيــز قــدرة البلــدان علــى إعــداد بيانــات إحــصائية     - ١١
توثيـق وحفـظ ونـشر      ) أ: (السياسات، يؤدي برنامج البيانات املعّجل ثالث مهـام رئيـسية هـي           

ــة املتاحــة    ــات اجلزئي ــصلة باالبيان ــصائية؛ املت ــات الدراســات   ) ب (لدراســات االستق ــل بيان حتلي
وضـع برنـامج حمـّسن      ) ج ( الدراسات االستقصائية الـسابقة؛    االستقصائية القائمة وتقييم برامج   

وجيــري حاليــا االضــطالع بتركيبــة مــن هــذه املهــام   . للدراســات االستقــصائية ومجــع البيانــات 
__________ 
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ــا وأمريكــا الال  ٤٠ يف ــا يف آســيا وأفريقي ومــا زال الطلــب . تينيــة والــشرق األوســط  بلــدا تقريب
  . األوىل والثانية من هذه املهاميتزايد بصورة خاصة على أنشطة الفئتني

ــز مـــشروع   - ١٢ ــاغورا”ركّـ ــاريس   “ميتـ ــراكة بـ ــة شـ ــضا أمانـ ــضيفه أيـ ، ٢١، الـــذي تستـ
. قـوق اإلنـسان واحلكـم الـدميقراطي       التمتـع حب  طرائـق وأدوات وأطـر العمـل لقيـاس مـدى             على
 نتــائج أعمالــه إىل مركــز وأحيلــت ٢٠٠٨أنــشطته يف عــام “ ميتــاغوارا”تم مــشروع اختــ قــدو

  .أوسلو املعين باحلوكمة والتابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  

   يف املستقبل٢١اجتاهات عمل شراكة باريس   -ثالثا   
 املنتـــدى الرابـــع املعـــين ببنـــاء القـــدرات ٢٠٠٩ يف عـــام ٢١م شـــراكة بـــاريس ســـتنظّ  - ١٣
 وســـتدعم النـــدوة األفريقيـــة الرابعـــة املعنيـــة بتطـــوير  ،إلحـــصائية للبلـــدان العربيـــة يف القـــاهرةا

 يف برنـامج    ٢١ويف منطقـة البحـر الكـارييب، ستـشرع شـراكة بـاريس              . نداااإلحصاءات، يف لو  
جديد السـتهالل عمليـة االسـتراتيجيات الوطنيـة لتطـوير اإلحـصاءات وذلـك، كخطـوة أوىل،                  

 أيـضا مـع شـركاء       ىوسـيجر . ليمية، مع تقدمي دعـم حمـدد لبليـز وسـورينام          من خالل أنشطة إق   
وطنيني وإقليميني حتديد برنامج موضوع خصيـصا لتلبيـة احتياجـات البلـدان الـصغرية والـدول                 

. ل معــين بطرائــق التــصدي للقــضايا احملــددة للــدول الــضعيفة اجلزريــة، وســيبدأ عمــل فريــق تأّمــ
جراء دراسات إضافية عـن التخطـيط االسـتراتيجي يف          ، ستصدر تكليفات بإ   ٢٠٠٩ طيلة عام و

 لنظـام اإلبـالغ عـن دعـم         ٢٠٠٩ جولـة عـام      ٢١وسـتعقد شـراكة بـاريس       . جمال اإلحـصاءات  
 يف داكار يف الفتـرة مـن        ٢١  وستنظم اجتماعا لتجّمع شراكة باريس     اإلحصاءالشركاء لعملية   

فريـــدة لكـــي يقـــوم وسيـــشكل التجّمـــع فرصـــة . ٢٠٠٩نـــوفمرب / تـــشرين الثـــاين١٨ إىل ١٦
 املـشاركون يف إعـداد إحـصاءات التنميـة، مبناقـشة احلالـة            الشركاء من مجيع األصناف املتنوعة،    

ومن املقـرر أن ُيعقـد      . ملضي قُدما يف جمال التعاون اإلحصائي     فيما يتعلق بتطوير اإلحصاءات وا    
  .٢١تاريخ يوافق الذكرى السنوية العاشرة إلنشاء شراكة باريس  التجّمع يف

  


