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                للجنة اإلحصائية ا
                           الدورة احلادية واألربعون    

      ٢٠١٠      فرباير  /      شباط  ٢٦-  ٢٣
   * *                        من جدول األعمال املؤقت  )  م   ( ٣      البند 

ــرار    ــاذ القـ ــشة واختـ ــود للمناقـ ــصاءات    :                                          بنـ ــوير اإلحـ                       تطـ
                                        يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب         اإلقليمية 

      
ــة ومنطقــة البحــر الكــارييب      ــة االقتــصادية ألمريكــا الالتيني         تطــوير   :                                                                       اللجن

                         اإلحصاءات الرمسية يف املنطقة
  

                    مذكرة من األمني العام  
  

                                 يتشرف األمـني العـام بـأن حييـل                                            لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا األربعني،       ً استجابةً  
                    مـدعوة إىل تقـدمي               اللجنـة       و  .                 لبحـر الكـارييب                                                     اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة ا              تقرير  

   .                                                   مالحظاهتا عن هذا التقرير واعتماد اإلجراءات املقترحة فيه
  

 
  

   .                       أعيد إصدارها ألسباب فنية   *  
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        عـن                                                     ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                                     تقرير اللجنة االقتـصادية         
                                        يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب   ية                    تطوير اإلحصاءات الرمس

  
      مقدمة  -    أوال   

ّ    عّدت   أ  -   ١    دف    هبـ           الوثيقـة        هـذه                                                            اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب      
ــسية   ا       عــرض ــة ومنطقــة البحــر     ا          لتطــوير                     الجتاهــات الرئي ــة يف أمريكــا الالتيني                                                              إلحــصاءات الرمسي

 (          يف هذا اجملال  ة      املاثل        لتحديات      ألهم ا         الكارييب و
 

١( .   
 ُ                  أُعد اسـتنادا إىل               املنطقة    يف     ءات              إنتاج اإلحصا        تطوير       الة   حل            األول حتليال               يتضمن الفصل     -   ٢

         منـاطق          ثمانيـة    ول                                                             بلـدا يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                ٣٣    لـ               اإلحصائية           املعلومات
          ويتنـاول    .            يف املنطقـة                                                      لتنظـيم املؤسـسي للـنظم اإلحـصائية الوطنيـة            ل      وصفا        أيضا        يعرض   و  .     حمددة

                   اإلحـــصائي احلـــايل         ملـــؤمتر     وا                                                                 الثـــاين تطـــور آليـــات التنـــسيق اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة         الفـــصل 
ــابع           ألمــريكتني  ل ــة االقتــصادية          الت ــهما                    للجن ــ          وحالت                      الثالــث التحــديات                 ويــصف الفــصل   .  ة          الراهن

           يقتـرح         ات الـيت                        وينـاقش االسـتراتيجي   ،                                  اإلحصاءات الرمسية لبلدان املنطقة          تواجهها               الرئيسية اليت   
   .          التحديات   تلك         ملواجهة                    االقتصادية تنفيذها                              املؤمتر اإلحصائي لألمريكتني واللجنة

  
                                                            حالة اإلحصاءات الرمسية يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب  -      ثانيا   
                        توافر املعلومات اإلحصائية  -    ألف   

                    اختالفـات ثقافيـة        ، و           رايف كـبري                                                     أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب بتنوع جغ             تتميز    -   ٣
              املعنيــة هــي          لبلـدان                      ُ       ّ          وألغــراض هـذا التقريــر، ُيعتــرب أنّ ا   .                     وتبـاين يف حجمهــا  ن ا            بــني البلــد        واسـعة  
        بلــدان    ، و )                       الناطقــة باإلســبانية ة   يــ                           مبــا يف ذلــك البلــدان اجلزر (         الوســطى  و                   أمريكــا اجلنوبيــة         بلــدان 
ــ                           مبــا يف ذلــك البلــدان اجلزر (                  البحــر الكــارييب         منطقــة             وغيانــا             واهلولنديــة،          نكليزيــة    باإل             الناطقــة ة   ي

                         يف املنطقـة يف سـتة          ءات                               احلالة الراهنة إلنتاج اإلحصا     ١          اجلدول      ّ  ويبّين  .        واملكسيك   ،   )        وسورينام
   .      أساسية     جماالت 

__________ 
                                                                  وإحــصاءات التعلــيم وإحــصاءات تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت  ُ                                   أُعــدت مواضــيع اإلحــصاءات احليويــة    )١ (  

                                                  ، ومنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم                                              منظمة الصحة يف البلدان األمريكيـة                                       والتنسيق اإلقليمي، بالتعاون مع     
       لجنـة     وال                                                                                            رصد جمتمع املعلومات يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، واجلماعـة الكاريبيـة،                           والثقافة، وم 

                       للسوق املشتركة لبلـدان                                                                           اإلحصائية ألمريكا الوسطى، وجلنة األنديز لإلحصاء، وهيئة تنسيق اإلحصاء التابعة   
   .            املخروط اجلنويب
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   ١     جلدول  ا
    يف                                                    أمريكـــا الالتينيـــة ومنطقــة البحـــر الكـــارييب     يف          بلــدا   ٣٣                  بالنـــسبة لــــ          حــصائية   إل                      تــوافر املعلومـــات ا     

      ٢٠٠٨     عام
  

       اجملموع
                               بلــدان الــيت أجــرت تعــدادا    ال

                       يف السنوات العشر األخرية

ــود ــامج منـــــتظم           وجـــ                           برنـــ
ــات   ــراء دراســــــــــ                                       إلجــــــــــ
                                    استقـــــــصائية للعمالـــــــة أو  

              ألغراض متعددة

ــنة                                         البلــــدان الــــيت تعــــود ســ
ــ ــة     ا ال     ساباهت      األســاس حل         قومي

              سنوات أو أقل    ١٠  إىل
                                          البلــــــــدان الــــــــيت لــــــــديها 
                      إحصاءات بيئية منشورة

                                          البلــــــــدان الــــــــيت لــــــــديها 
       عــــن                        إحــــصاءات منــــشورة 

                                  تكنولوجيـــــــا املعلومـــــــات  
          واالتصاالت

       العدد  

                  النـــــــــــسبة 
ــة مــن                  املئوي
       العدد       اجملموع

                  النـــــــــــسبة 
ــة مــن                  املئوي
      العدد       اجملموع

                  النـــــــــــسبة 
ــة مــن                  املئوي
       العدد       اجملموع

                  النـــــــــــسبة 
ــة مــن                  املئوي
       العدد       اجملموع

ــسبة                    النـــــــــ
ــن   ــة م                املئوي
       اجملموع

١٥  ٢  ٢٣  ٣  ١٠٠  ١٣  ١٣  ...    ...    
٨٠  ١٦  ٧٠  ١٤  ٤٠  ٨  ٨٠  ١٦  ٩٥  ١٩  ٢٠  
٤٨  ١٦  ٤٢  ١٤  ٣٠  ١٠  ٥٨  ١٩  ٩٧  ٣٢  ٣٣  
  

ّ              بيانات خاصة معّدة استنادا إىل   ،                                       ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب                اللجنة االقتصادية  :      املصدر    .                البيانات القطرية              
    
          الكـارييب                      ومنطقة البحـر                        أمريكا الالتينية       بلدان    من            يف املائة       ٩٧    ّ أنّ   ١          اجلدول           يتبني من   -   ٤

  يف     ٨٠                    ّ               ويتـبني مـن جهـة أخـرى أنّ لـدى        .                                يف الـسنوات العـشر األخـرية             للـسكان    ا     تعداد      أجرت  
  .                                         دراسـات استقـصائية لألسـر املعيـشية                إلجـراء                ا منتظمـا                                              مـن بلـدان أمريكـا الالتينيـة برناجمـ                املائة  

ــدى  ــدان       ٤٠       ول ــذه البل ــن ه ــة م ــة                                   يف املائ ــود ســنة                    حــسابات قومي ــا إىل          األســاس               تع ــسبة هل                    بالن
         يف جمــايل و  .                    لإلحــصاءات احليويــة               نظــام شــامل                 يف املائــة منــها     ٣٥              أقــل؛ ولــدى            ســنوات أو    ١٠

  يف     ٨٠   و              يف املائـة        ٧٠      يف                      إحـصاءات منـشورة         مثـة                                                  البيئة وتكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت،        
            املنـاطق       بـني                         هناك اختالفات كبرية                                 وكما ميكن للمرء أن يتوقع،      .               ، على التوايل             من البلدان        املائة  

   .       التعداد     جمال                          قدرا أقل من التقدم، إال يف                          بلدان منطقة البحر الكارييب      حرزت      وقد أ  .         اجلغرافية
  

                                     تطوير املعلومات اإلحصائية يف جماالت خمتارة  -    باء   
              تعداد السكان    

          العـشرين                                 بلـدان أمريكـا الالتينيـة                      بلدا مـن       ١٦       سيجري     ،          ة احملددة           ول الزمني  ا          وفقا للجد   -   ٥
      ٢٠١٠               جلولـة عـام             املـساكن    و                          رييب تعـدادات الـسكان                            منطقة البحـر الكـا               من بلدان            بلدا     ٢٠  و

        تقــدما                                          وشــهدت التعــدادات يف جوالهتــا األخــرية    .     ٢٠١٢    و     ٢٠١٠             بــني عــامي              اإلحــصائية، 
ــة كـــ    ــة الـــصلة باملنطقـ ــدة وثيقـ ــا متغيِّـــرات جديـ ــلية  ُ              ِّ                                                          فأُدرجـــت فيهـ    ،                           اهلجرة، والـــشعوب األصـ

                ة يف اسـتخدام        خـرب       شـىت            بلـدان                 بـات لـدى                             وعـالوة علـى ذلـك،         .                   من أصل أفريقي            واملنحدرين
ــدة تتمثــل يف مجــع                       ملعلومــات واالتــصاالت  ا             تكنولوجيــات  ــة                             اجلدي              عــن طريــق                         البيانــات امليداني
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ــة جلمــع البيانــات،         ألجهــزة  ل                   االســتخدام املكثــف                                          واســتخدام املــسح البــصري حملتويــات                               اليدوي
ُ  ِّ      وُسـجِّل أ    .    ِّ     تغيِّـرات              وغريها من امل                     للفئات املهنية                   ترميز التلقائي   ال و   ،         التعداد          استمارات                 يـضا تقـدم     
                        ويف هــذا الــصدد، جتــدر   .        بلــدان         خمتلــف ال                       التعــداد املــستخدمة يف     ِّ      متغيِّــرات            يف مواءمــة         ملحــوظ 

   ،                                          لـسوق املـشتركة لبلـدان املخـروط اجلنـويب      ا          يف إطـار                 العمـل املنجـز                         اإلشارة بشكل خـاص إىل   
   .                  املتعددة القوميات       بوليفيا      ودولة      شيلي        من قبل  و
ــة    ّ    وســّجلت  -   ٦ ــضا            املنطق ــا يف        أي ــدما ملحوظ ــات                     تق ــداد،   ال                      اســتخدام بيان ــّسره          تع ّ      ي ــام          نظ

         بلـدا    ١٣              ؛ ويـسمح اآلن                                                                   استرجاع بيانات التعداد للمناطق الصغرية بواسطة احلواسيب اخلفيفـة     
     عـرب               إلكترونيـا                                 تجهيـز بيانـات التعـداد        ب                       منطقة البحر الكارييب       يف            بلدان    ٤                        يف أمريكا الالتينية و   

         العامـة    ة        لـسياس                         بـشكل أفـضل يف جمـايل ا         داد                             اسـتخدام بيانـات التعـ                ا التقدم     هذ          وأتاح    .     نترنت  اإل
                                    اليت تتيح إجـراء مقارنـات بـني                                             لوصول إىل قواعد البيانات املتخصصة       ا      فرصة        ومتثل    .     بحوث   وال

    يف   ها          واســتخدام                   نــشر التعــدادات ل      خــرى                                  أو حــىت مجيعهــا، أحــد املعــامل األ                 بلــدان املنطقــة       بعــض 
   .               أمريكا الالتينية

  
        ملعيشية        األسر ا                        الدراسات االستقصائية بشأن    

ــذ اآلن يف   -   ٧ ــا     َّ          تنفَّ ــة تقريب ــدان أمريكــا الالتيني ــع بل ــرامج                                               مجي          دراســات                   منتظمــة إلجــراء          ب
        القـرن      ات   ي              خـالل تـسعين    و   .     الـة    لعم ل                               لألسر املعيشية، أو على األقل                      متعددة األغراض              استقصائية  

      مثـل              ة منـها،          خمتلفـ          جوانـب      يف                     وحتـسنت تـدرجييا                         هـذه الـربامج             تعـززت                  والعقد احلـايل،           املاضي  
         الـيت         راحـل   امل                                                                              تغطية اجلغرافية، ونوعية األدوات والعينات، والتكنولوجيا املستخدمة يف خمتلف            ال

                      البلــدان يف الــسنوات                            أجــرت جمموعــة كــبرية مــن                              يف منطقــة البحــر الكــارييب،  و  .                تــشتمل عليهــا
     مـن          ثالثـة                                      أو ألغـراض متعـددة؛ ولـدى                       لظروف املعيشية  ل    أو                             دراسة استقصائية للعمالة           األخرية  
   .            لألسر املعيشية                  دراسات استقصائية     جراء    إل ة     منتظم      برامج          لدان فقط        هذه الب
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   ٢      اجلدول 
      ٢٠٠٩-     ٢٠٠٠        للفترة                                    الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية :       الكارييب            منطقة البحر                  أمريكا الالتينية و    

  
  تاريخ إجراء آخر دراسة استقصائية    

  دراسات استقصائية عن

         البلدان

                 برنامج منتظم       وجود
ــراء دراســـــات                         إلجـــ

ــصائية لل          عمالـــة                استقـ
                 أو ألغراض متعددة

ــرادات                        اإليـــــــــــ
         والنفقات

                  الظـــــــــــروف 
        املعيشية

ــسكان و    أو  /          ال
             عمالة األطفال      العجز      الصحة

            أمريكا الشمالية والوسطى
  ٢٠٠٥  ٢٠٠٥     ٢٠٠٨  ٢٠٠٨-٢٠٠٧  X      بنما

  ٢٠٠٠     ٢٠٠٧     ٢٠٠٧-٢٠٠٦ X اجلمهورية الدومينيكية
  ٢٠٠١  ٢٠٠٤        ٢٠٠٥-٢٠٠٤ X   ور       السلفاد
  ٢٠٠٠  ٢٠٠٥     ٢٠٠٦              غواتيماال

        ٢٠٠٩   X     كوبا
  ٢٠٠١           ٢٠٠٥-٢٠٠٤ X          كوستاريكا
  ٢٠٠٧     ٢٠٠٦     )أ(٢٠٠٨ X       املكسيك
  ٢٠٠٠  ٢٠٠٣  ٢٠٠٦  ٢٠٠٥  ٢٠٠٧            نيكاراغوا
  ٢٠٠٢  ٢٠٠٢  ٢٠٠٥  ٢٠٠٤     X        هندوراس

                  منطقة البحر الكارييب
           X          وتوباغو        ترينيداد
           X        جامايكا

           X            سانتا لوسيا
                                أمريكا اجلنوبية

              ٢٠٠٥-٢٠٠٤ X        األرجنتني
  ٢٠٠٤  ٢٠٠٤    ٢٠٠٦-٢٠٠٥  ٢٠٠٦-٢٠٠٥ X        إكوادور

  ٢٠٠٣  ٢٠٠٣        ٢٠٠٦-٢٠٠٥ X         أوروغواي
  ٢٠٠٦  ٢٠٠٤        ٢٠٠٦-٢٠٠٥ X         باراغواي
  ٢٠٠٨           ٢٠٠٣-٢٠٠٢ X        الربازيل
  ٢٠٠٤  ٢٠٠١  ٢٠٠٨  ٢٠٠٨  ٢٠٠٤-٢٠٠٣ X)لقوميات املتعددة ا-دولة (بوليفيا 
  ٢٠٠٧     ٢٠٠٩  ٢٠٠٩  ٢٠٠٩  X    بريو
  ٢٠٠١        ٢٠٠٦  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ X     شيلي

  ٢٠٠     ٢٠٠٩     ٢٠٠٥-٢٠٠٤ X ) البوليفارية- مجهورية (فرتويال 
  ٢٠٠١     ٢٠٠٥  ٢٠٠٧  ٢٠٠٧-٢٠٠٦ X         كولومبيا

  
   .        الرمسية       القطرية          البيانات           استنادا إىل   ،                                     ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب    ية              اللجنة االقتصاد  :      املصدر
   .    ٢٠٠٨     و    ٢٠٠٠                 يف الفترة ما بني           والنفقات                         دراسات استقصائية لإليرادات   ٥            أجرت املكسيك    ) أ (  
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  ؛                                                                          املنطقة أيضا خربة يف إجراء الدراسات االستقـصائية لإليـرادات والنفقـات                  واكتسبت    -   ٨
            يف العقـد                      من هـذا النـوع                    على األقل         دراسة      أجرت                        مجيع البلدان تقريبا     ّ    أنّ    ٢       اجلدول     يف         ويتبني  
                                                                              بعض بلدان منطقة البحر الكارييب مثل هذه الدراسات االستقصائية يف اآلونـة                   وأجرت    .     احلايل
   .      ّ                                                       رغم أنّ الصعوبات اليت تواجهها يف إجرائها بشكل منتظم ما فتئت كبرية   ،     األخرية

ــشية نتيجــة           إجــراء         يف جمــال       حملــرز  ا         التقــدم        وجــاء   -   ٩                                                    الدراســات االستقــصائية لألســر املعي
                   مثـل برنـامج          احنـة   امل         وكـاالت         ات لل          مـسامه          دعمتـها      يت                    البلـدان، والـ            بذلتـها                       لجهود الكبرية الـيت      ل

                                                                                           الدراســات االستقــصائية وقيــاس الظــروف املعيــشية يف أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر        حتــسني 
ــة   ني                     مــشروع مــشترك بــ       وهــو   ،          الكــارييب ــة للبلــدان األمريكي ــدويل   ،                                      مــصرف التنمي    ،                والبنــك ال

         يف هـذا             لبلـدان                                  عريق بتوفري الدعم املنـتظم ل                               اللجنة االقتصادية تقليد          ولدى    .                   واللجنة االقتصادية 
                   ملناقـشة وتبـادل     ا           منتـديات            تـشجيع    و           والتدريب،                       املساعدة التقنية           توفري               من خالل بعثات         اجملال،  
                                                                      ، مـن جهتـها، مبـا تقـوم بـه مـن أعمـال يف جمـال قيـاس                          دوليـة                    منظمة العمل ال         وتساهم  .      اخلربات

   .       العمالة    ِّ    متغيِّرات 
  

                       واإلحصاءات االقتصادية       القومية        احلسابات     
                                                يف اعتمــاد نظــام احلــسابات القوميــة لعــام      ٢٠٠١                     اعتبــارا مــن عــام  ُ                   أُحــرز تقــدم كــبري   -    ١٠

ــ         دولــة   ٢٢          فوصــل إىل                    هــذه التوصــيات                بلــدا إضــافيا    ١٨             ، إذ اعتمــد     ١٩٩٣       الــيت     دول           عــدد ال
 (          لـديها                                            كإطار حلساب إحـصاءات االقتـصاد الكلـي                            تستخدم هذا األسلوب    

 

                    ، رغـم أن معظـم      )٢
   .                               جمموعة كاملة من اجلداول التقديرية          تفتقر إىل             بلدان املنطقة 

ُ            وُسجلت أبرز     -    ١١        حـساب                    واسـتخدامها ويف                                                   اإلجنازات يف جمـال منـشأ الـسلع واخلـدمات            
                               بلـدا فقـط لـديها جـداول       ١٢                على الرغم من أن  (     فاق               عناصر اإلن     حسب                     الناتج احمللي اإلمجايل    
                            بلــدان فقــط تنــشر تلــك      ١٠    ّ أنّ   ، و    ٢٠٠٠            بعــد عــام                       تعــود إىل فتــرة مــا                         بــاملوارد واســتخدامها

       وبـدأ     ،                       ما تنشره من حسابات                                               مثانية بلدان حسابات القطاعات املؤسسية يف              وتدرج     ).       اجلداول
         حبــسابات                 وفيمــا يتعلــق   .        ؤســسية            لقطاعــات امل ل                                  إعــداد بيانــات األصــول واخلــصوم    ب     فقــط        بلــدان 

                  املاليـة واألسـر                   االجتماعيـة غـري            القطاعات              األساسية من           صعوبات           تتأتى ال    ،                   القطاعات املؤسسية 
  ي               قطــاع احلكــوم                                             ال تتــوافر دائمــا معلومــات كافيــة عــن ال                              واملؤســسات غــري الرحبيــة، و         املعيــشية
          ا تتـيح                      ول املنطقـة نظمـ                              بقليـل مـن نـصف د                ميلك أكثر         فصلية،    ال          لتقديرات                  وفيما يتعلق با    .      العام

              سـواء حـسب                            الناتج احمللي اإلمجـايل،         عن                             يف جمال االقتصاد الكلي                               احلصول على بيانات فصلية   
__________ 

           ، النـشرة   “América Latina y el Caribe: Series históricas de estadísticas económicas: 1950-2008 ”       انظـر     )٢ (  
            ، املتاحـة    )    ٢٠٠٩                                  ومنطقـة البحـر الكـارييب،                  الالتينيـة           ألمريكـا              االقتـصادية          للجنـة  ا           سانتياغو،     (  ٣٧          اإلحصائية  

   .www.eclac.cl/deype/cuaderno37/index.htm  :                  على العنوان التايل
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ــاق   ــدان ذات اخلــربة يف      .                                  القطــاع أو حــسب وجــه اإلنف ــضا مــن البل ــل أي ــة عــدد أق ــاج                                                            ومث         إنت
       سابات   حـ        ميلـك                       مـن البلـدان               قلـيال   ا     عـدد         إذ إن     :                                             يسمى باحلسابات التابعـة لإلطـار املركـزي          ما

   .                       الصحة والتعليم والثقافة      أخرى ك                  البيئة وجماالت حمددة  و                يف جمال السياحة      فرعية
  

              حسب نوع اجلنس       حصاءات   اإل    
                                                                                         جمموعة متزايدة من بلدان أمريكا الالتينيـة أنظمـة للمؤشـرات اجلنـسانية، يف حـني                     متلك    -    ١٢
           البيانـات   و          اجلنسني                  عن الفوارق بني            املعلومات       جلمع       كربى          عمليات                         البلدان األخرى باشرت        أن  

          قياســات          يف تنفيــذ        كــبري        تقــدم  ُ             وأُحــرز أيــضا   .  ) ٣               انظــر اجلــدول  (                             املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس  
   .                  عن استخدام الوقت   ئية      استقصا      دراسة     ١٨       أجريت  ،     ٢٠٠١        منذ عام  و   ؛             استخدام الوقت

  
   ٣      اجلدول 

                           اجلنسانية على الصعيد الوطين              نظم املؤشرات              التقدم احملرز يف    
  
                     االتفاقات بني الوكاالت           املتوفرة        املعلومات       البلد

ــوطين             األرجنتني ــد الـ ــدها املعهـ ــيت يعـ ــسانية الـ ــرات اجلنـ                                                              املؤشـ
                لإلحصاء والتعداد

  

                                                           نظــام املؤشــرات بــشأن وضـــع املــرأة وأوجــه عـــدم              إكوادور
                 ، ضمن النظـام     )SIMUJERES (                    املساواة بني اجلنسني    

                                      املتكامل للمؤشرات االجتماعية يف إكوادور

                                 لوطين للمرأة، واملعهد الوطين لإلحصاء      اجمللس ا 

                         نظام املعلومات اجلنسانية         أوروغواي
                                                                اتفـــاق قيـــد اإلعـــداد بـــني إدارة شـــؤون املـــرأة واإلدارة             باراغواي

                                            العامة لإلحصاء والدراسات االستقصائية والتعداد
                  مرصـد املـساواة     /                                    النظام الوطين للمعلومات اجلنـسانية            الربازيل

         بني اجلنسني
                                                            ارة اخلاصـة للــسياسات املعنيـة بــاملرأة التابعـة لرئاســة       اإلد 

                                                            اجلمهوريـــة، واملعهـــد الربازيلـــي للجغرافيـــا واإلحـــصاء، 
                  ومؤسسات عامة أخرى

ــدين املنتجــة                                              نظام املؤشرات املستند إىل نوع اجلنس يف بنما     بنما ــع امل ــات اجملتم ــة وهيئ ــات العام ــبكة اهليئ                                                                ش
                                للمعلومات اإلحصائية واملستخدمة هلا

ــرات      ريو ب ــاع تتــــضمن مؤشــ                                                       إحــــصاءات حــــسب القطــ
ــسانية  ــوير   -           جنـ ــة لتطـ ــتراتيجية الوطنيـ ــة االسـ                                                 اخلطـ

     ٢٠١٢-    ٢٠٠٨                اإلحصاءات للفترة 

                                                                 وزارة املــــرأة والتنميــــة االجتماعيــــة، واملعهــــد الــــوطين  
                   لإلحصاء واملعلوماتية

ــة         اجلمهوريـــــــــــــــــــ
            الدومينيكية

                       لإلحــصاء، مــن أجــل                                     إدارة وضـع املــرأة واملعهــد الـوطين                         املرصد اإلحصائي للمرأة 
                           إصدار إحصاءات حسب نوع اجلنس

                                                     إدراج املنظــور اجلنــساين يف التعــداد الــوطين الــسادس           السلفادور
                                                        للسكان والتعـداد اخلـامس للمـساكن، الـذي أجـري           

     ٢٠٠٧      يف عام 

ــسلفادور      ــد ال ــداد، ومعه ــة لإلحــصاء والتع                                                             اإلدارة العام
             لتنمية املرأة

                  تعـداد األعـوام                                      اإلحصاءات حسب نوع اجلـنس مـن             شيلي
              ، على اإلنترنت    ٢٠٠٢-    ١٩٩٢
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                     االتفاقات بني الوكاالت           املتوفرة        املعلومات       البلد

ــة                                         نظام املؤشرات لتحليل الشؤون اجلنسانية         غواتيماال ــرأة التابع ــوطين لإلحــصاء، وإدارة شــؤون امل                                                              املعهــد ال
                لرئاسة اجلمهورية

  -          مجهوريـــة  (         فرتويـــال 
  )           البوليفارية

                                        املعهد الوطين للمرأة، واملعهد الوطين لإلحصاء  

                                         احتاد النساء الكوبيات واملكتب الوطين لإلحصاء                  متوافرة املعلومات             قاعدة بيانات      كوبا
                                                 املعهد الوطين لإلحصاء والتعداد، واملعهد الوطين للمرأة                                    املقترح األويل لنظام املؤشرات اجلنسانية          كوستاريكا
       ١٠٠٩              القــــــانون  (                                       مرصــــــد الــــــشؤون اجلنــــــسانية          كولومبيا

  )    ٢٠٠٦     لعام 
  

                                                            املعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا، واملعهــد الــوطين                               ابعة وضع املرأة يف املكسيك               نظام املؤشرات ملت       املكسيك
       للمرأة

                                                              معهـــد نيكـــاراغوا للمـــرأة، واملعهـــد الـــوطين لإلحـــصاء                                   نظام املؤشرات املستند إىل نوع اجلنس          نيكاراغوا
         والتعداد

                                                             إدراج املؤشـــــــــرات اجلنـــــــــسانية يف الدراســـــــــات      هاييت
                   االستقصائية الوطنية

                        ومعهــد هــاييت لإلحــصاء                            ة وضــع املــرأة وحقوقهــا،     وزار 
             واملعلوماتية

ــة             هندوراس ــرأة واملراهقـ ــن املـ ــات عـ ــوطين للمعلومـ ــام الـ                                                                النظـ
        والطفلة

ــرأة،       ــوطين للمـ ــد الـ ــصاء، واملعهـ ــوطين لإلحـ ــد الـ                                                                املعهـ
                                                     بالتعاون مع صندوق األمم املتحدة للسكان وعن طريق        

ــصادي     ــة االقتـ ــة للجنـ ــسانية التابعـ ــشؤون اجلنـ ــعبة الـ   ة                                                                  شـ
                                     ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  
ّ                      بيانات خاصة معّدة استنادا إىل املعلومات  ،                                       ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب                اللجنة االقتصادية  :      املصدر    .         القطرية              

    
              بـني منتجـي     ُ                                                             أُسـبغ تـدرجييا طـابع مؤسـسي علـى عالقـات التعـاون                            البلدان،         أغلبية   يف   و  -    ١٣

ــ           اإلحــصاءات  ــة   ها          ومــستخدمي        اجلــنس   وع          حــسب ن   ،  ء      إلحــصا   ل                                  ، وخباصــة بــني املكاتــب الوطني
   .          القطاعية                         وعدد متزايد من الوزارات ،                             واآلليات الوطنية للنهوض باملرأة

          ملتابعـة                                                     اللجنة االقتصادية نظامـا للمؤشـرات اجلنـسانية               وضعت     ،      ١٩٩٩      مايو   /       يف أيار  و  -    ١٤
ــيم  ــامج            وتقيــ ــي             برنــ ــل اإلقليمــ ــة                        العمــ ــا الالتينيــ ــساء أمريكــ ــارييب،                                   لنــ ــر الكــ ــة البحــ                                       ومنطقــ
                                                              وقامت اللجنـة االقتـصادية، عـرب تنظـيم إنـشاء مرصـد               .                  ومنهاج عمل بيجني     ،      ٢٠٠١-    ١٩٩٥

                                 باعتبـاره جـسرا بـني منتجـي                                                  مريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                             املساواة بني اجلنسني يف أ    
       ريكتني                         املــؤمتر اإلحــصائي لألمــ ة     واليــ                                                     اإلحــصاءات حــسب نــوع اجلــنس ومــستخدميها، بتنفيــذ 

   .  تو و             توافق آراء كي                   والوالية املنبثقة عن 
         تلـك             مـصادر    ألن                                                         ثغرات يف املعلومات عن فئات معينة من السكان، إمـا                 ّ         بيد أنّ هناك      -    ١٥

             االسـتبيانات      ألن                                                             ليست متثيلية إىل حد يسمح بتصنيفها حىت تلـك املـستويات، وإمـا               املعلومات
                             وجيعـل ذلـك مـن الـصعب          .                اد تلك الفئات             لتبيان أفر                  تتضمن أسئلة        ال                     أو السجالت اإلحصائية  
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ــاس           الالجــئ     أو        املهــاجر       مركــز    و         والعجــز،  ،                        حــسب االنتمــاء اإلثــين                 بــني اجلنــسني           الثغــرات        قي
   .            ، يف مجلة أمور     املشرد  و أ

  
                 اإلحصاءات احليوية    

                           إحــصاءات عــن املواليــد          بانتظــام                          إلحــصاءات احليويــة تنــتج  ل                      مجيــع البلــدان نظــم       لــدى   -    ١٦
            أكثــر مــن  (        واســعة         تغطيــة    فال  .                   التغطيــة واجلــودة              علــى صــعيدي         مــشاكل           ّ       ؛ بيــد أنّ مثــة          والوفيــات

             البلــدان      مــن         بلــدان ٧                     ً               تــشمل أحنــاء البلــد كافــةً يف     )            والوفيــات         الــوالدات       مــن          يف املائــة   ٨٥
ـــ  ــيت     ٢٥      ال ــوفر       ال ــها         تت ــل،  و  .                  معلومــات عن ــوالدات               يف املقاب ــسجيل هــذه ال ــستويات ت                                              تكــاد م

                                           ومـن جهـة أخـرى، تتـساوى بالنـسبة            .             لدان أخـرى      ب  ٧                يف املائة يف       ٥٠            تبلغ نسبة         ال         والوفيات
                     علومـات عـن سـن                     وإن غيـاب امل     .            احليويـة            اإلحـصاءات           بنوعيـة              املتعلقـة         شاكل      املـ                  جلميع البلـدان  

                                                                     عنــد الــوالدة ومكــان اإلقامــة واخلــصائص االجتماعيــة واالقتــصادية                       هــات ووزن األطفــال    األم
      عـدم         أو    ، )                     واملوتى من البـالغني         اتا،              أحياء أو أمو                                       آباء وأمهات األطفال الذين يولدون         (       للمعنيني

ــدان للمــستويات      ــة البل ــة                                                                                         حتديــد أســباب الوفيــات أو عــدم تــسجيلها، حتــول دون معرف            احلقيقي
   .                           حتديد األمناط الوبائية للوفيات    دون  و               وعواقب األمراض،         لألخطار

                                     يف جمــال إحــصاءات االعــتالل واملــوارد                          بلــدان املنطقــة أيــضا                           ويظهــر تفــاوت كــبري بــني   -    ١٧
ّ     وُتعـّد     .     دمات   واخل                    ، مثـل الـضمان            اجملـاالت     أو   /                                 يف بعـض املنـاطق اجلغرافيـة و                  املنخفـضة              التغطيـة    ُ  

      شاملة                املعلومـات الـ                                   الـشائعة الـيت تـؤدي إىل نـدرة                     ، مـن املـشاكل                           االجتماعي أو القطاع اخلاص 
   .               السياسات الصحية            الالزمة لرسم         وثوق هبا   امل       صحيحة و  ال و

ــة و        خطــة        وهتــدف   -    ١٨ ــز اإلحــصاءات احليوي ــيت وضــعتها                                  تعزي ــريكتني، ال ــصحية يف األم                                         ال
                    يف هـذا الـسياق،      و  .      عليها            والتغلب                  هلذه العوائق           ىل التصدي      ة، إ                               منظمة الصحة للبلدان األمريكي   

                                   البلـدان املعنيـة أدوات التـشخيص                                      إذ اسـتخدم عـدد كـبري مـن            :         ُ ُ      املتخذة أُكُلـها            اإلجراءات       آتت  
                                    مـن وضـع خطـط اسـتراتيجية          ،                        ، بفـضل تلـك األدوات            بعـضها      متكن      و                         املقترحة يف خطة التعزيز   

   .                                           لتعزيز اإلحصاءات احليوية ونظم املعلومات الصحية
  

                 إحصاءات التعليم    
ــد      خــالل  -    ١٩ ــصرم          العق ــة    ،         املن ــة حتــسينات كــبرية                     أدخلــت أغلبي ــدان املنطق ــى                                   بل ــاج      عل           إنت

              الـيت كانـت                                                   التغلـب علـى أوجـه القـصور الرئيـسية                           ، ومتكنت مـن                              إحصاءات ومؤشرات التعليم  
                        عــزل وحــدات إحــصاءات    و ،          املــستمر                     ملعلومــات األساســية      غيــاب  :        وهــي    سابق               موجــودة يف الــ

         وغيـاب                       ملعلومـات املنتجـة،                                                     من مركز صـنع القـرار، وقلـة اسـتخدام ا                 قريبة    ال       دوائر        عن ال          التعليم  
                                                          وحــدة، واالفتقــار إىل القيــادة املؤســسية علــى املــستوى    امل         نــهجيات   امل                           حمافــل تبــادل املعلومــات و
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                     انتــشار تكنولوجيــا                   عوامــل أخــرى،        يف مجلــة                    هــذه التطــورات،    يف      أســهم و  .                   اإلقليمــي والــدويل
                                    واضـطلعت أيـضا بـدور يف هـذا           .                                      على صعيد واسع وبأسعار منخفـضة              واالتصاالت          املعلومات  

                           االلتزامـات الـيت اتفـق                             مـن أجـل متابعـة                                     قابلـة للمقارنـة دوليـا                            مؤشرات التعلـيم ال           مشاريع        اجملال  
                                               التـابع ملنظمـة األمـم املتحـدة للتربيـة                              لتعلـيم للجميـع              تـوفري ا            برنـامج                                  عليها اجملتمع الـدويل، مثـل       

                          إنشاء معهـد اليونـسكو      و                  اإلمنائية لأللفية،                ألمم املتحدة  ا        وأهداف     ،   )        اليونسكو (                   والعلم والثقافية   
                                                   املسؤولة عن إنتاج اإلحصاءات الرمسية يف قطـاع                  املشرفة         اهليئة  و     ، وه     ١٩٩٩                لإلحصاء يف عام    

   .                 تحدة واجملتمع الدويل                             التعليم يف إطار منظومة األمم امل
                          تـوافر بعـض املؤشـرات                                           علـى التطـور اآلنـف الـذكر يف             ة      واضـح   ال                    يتمثل أحد الدالئل   و  -    ٢٠

   . ٤           بني يف اجلدول             على النحو امل                       األهداف اإلمنائية لأللفية،       تنفيذ               الرئيسية لرصد 
  

   ٤      اجلدول 
           التعليم                           األهداف اإلمنائية لأللفية يف جمال      تنفيذ                      ملؤشرات الرئيسية لرصد  ا      تغطية     
      ٢٠٠٩               السنوية لعام                   الدراسة االستقصائية  ،  )              السكان املشمولني     ً       مرجحةً بعدد  (    

  
  معدل التسجيل الصايف يف التعليم االبتدائي

  )*بالنسبة املئوية(
                                                 مؤشرات التكافؤ بني اجلنسني يف معدالت التسجيل اإلمجالية

     )**              بالنسبة املئوية (

       العايل         الثانوي          االبتدائي  
٨٢    ٩٥    ٩٥    ٩١    
  

   .                    معهد اليونسكو لإلحصاء  :      املصدر
   .                     األهداف اإلمنائية لأللفية         الثاين من        اهلدف        تنفيذ    لرصد             املؤشر الرمسي   *  
   .                     األهداف اإلمنائية لأللفية          الثالث من        اهلدف      تنفيذ                      املؤشرات املستخدمة لرصد     **  

    
                 لـيت تـضاف إىل          وا                                                                    ومع ذلك، ال تزال هناك بعض املشاكل اليت مت حتديـدها يف املاضـي               -    ٢١

          مبـادرات                               ذا، تنفـذ حاليـا عـدة           لـ   .            القطـاع              علـى هـذا               الطلـب                   الـيت يطرحهـا                       التحديات اجلديـدة    
                             معهـد اليونـسكو لإلحـصاء                        مـن قبيـل مبـادرة             وطنيـة،     ال              فرق التقنية     لل                   التدريب واملساعدة          لتوفري  

   .                                             تنسيق اجلهود مع الوكاالت األخرى العاملة يف املنطقة     تتوىل     اليت 
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      يئية            اإلحصاءات الب    
ــد احلــايل،     -    ٢٢ ــى        ُ أُ                        خــالل العق ــابع مؤســسي عل ــى صــعيد إضــفاء ط ــدم كــبري عل                                                                    حــرز تق

                                         بلــدا بــرامج لإلحــصاءات البيئيــة، يف   ٢١              كــان لــدى  ،    ٢٠٠٨        عــام      فحــىت  .                     اإلحــصاءات البيئيــة
  .                                     وحـدة خمصـصة حـصرا هلـذا املوضـوع                    كان لـديها        ٢٨     الـ         وطنية    ال       وكاالت    ال       من     ١٤        حني أن   

   .                     عن اإلحصاءات البيئية   رات                 ستة عشر بلدا منشو         وكان لدى 
              األمـر الـذي               يف املنطقـة،                       لإلحـصاءات البيئيـة                                              هـذا التطـور علـى األمهيـة املتزايـدة               ويدل    -    ٢٣

  .                                                 فيمــا يتعلــق باملكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة          ، وخباصــةُ                                       ُيتــرجم برفــع مــستوى تطــور املؤســسات
َ                                        تالَحــظ أوجــه قــصور كــربى يف هــذا اجملــال     زال    تــ         ولكــن ال          تعزيــز           ينبغــي                    ففــي املقــام األول،  .   

                                     تزويدها باملوارد املالية والبـشرية      و                     يف املكاتب اإلحصائية                                      ات أو برامج اإلحصاءات البيئية         وحد
َ              ويالَحـــظ أيـــضا   .           الكافيـــة        وزارات    ء و                         بـــني مكاتـــب اإلحـــصا  ات                 مـــستوى العالقـــ  يف          اخنفـــاض    

    جيع     تـش                               أخـريا، مـن املهـم جـدا          و  .          املتـوفرة                         املـوارد البـشرية                       نقـص يف تأهيـل        و  ،         البيئة       إدارات   أو
             االقتـــصادية  و                             نظـــام احملاســـبة البيئيـــة              الـــواردة يف                                                   اســـتخدام التعـــاريف واملفـــاهيم والتـــصنيفات  

   .                       لتطوير اإلحصاءات األساسية        مفاهيمي       كإطار   ،         املتكاملة
  

            واالتصاالت                          إحصاءات تكنولوجيا املعلومات    
     شأن   بـ                                                                    السنوات األخرية تطورا هاما يف إنتاج اإلحصاءات واملؤشرات املتسقة                شهدت    -    ٢٤

             حـىت عـام    و  .            يف املنطقـة                واسـتخدامها                                        تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت           إىل        وصول             إمكانية ال 
                   إمكانيـة الوصـول          بـشأن         مؤشرات     متلك                           بلدا يف أمريكا الالتينية    ١٥                  مل يكن هناك إال      ،      ٢٠٠٤

           املعلومــات                  ها، اســتنادا إىل          اســتخدام                                     ثالثــة بلــدان متلــك مؤشــرات بــشأن            اإلنترنــت و       شــبكة    إىل 
        اآلن إىل     ت                                                                                ة من الدراسات االستقصائية لألسر املعيشية، يف حني أن هذه األرقـام ارتفعـ                   املستقا
                منطقــة البحــر                                                       وهــذا النــوع مــن املعلومــات هــو أقــل تــوافرا يف    .               علــى التــوايل        بلــدا،     ١٥    و   ١٨

            الوصــول إىل        بــشأن          مؤشــرات                  ، كــان لــديهما     ٢٠٠٤      عــام                             ، إذ إن بلــدين فقــط، حــىت          الكــارييب
                 ، فقد ارتفعـت       اآلن        ؛ أما                   استخدام اإلنترنت                          عدد نفسه مؤشرات بشأن               لدى ال                اإلنترنت، وكان 

                  بلدا أسـئلة عـن       ١١     أدرج         أخرى،    جهة    من   و  .               ، على التوايل          بلدان          ستة ومخسة     إىل               هذه األرقام   
        شركات يف                   املوجهـــة إىل الـــ                          الدراســـات االستقـــصائية   يف                                      تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت 

                          تكنولوجيـا جـزءا مـن                     عـن هـذه ال              حـصاءات         كل اإل        ، تـش                                   يف أكثـر مـن نـصف البلـدان         و  .       املنطقة
   .       الوطنية    ئية             لمكاتب اإلحصا ل     ئية     ستقصا                        املنتظم إلجراء الدراسات اال      ربنامج   ال
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                                                              جدا من مرصد جمتمـع املعلومـات يف أمريكـا الالتينيـة              ا   كبري      دعما                هذه العملية          وتلقت    -    ٢٥
   . )٣  ( )     املرصد   (                    ومنطقة البحر الكارييب

                                                               هــذا التطــور اعتمــاد املــؤمتر اإلحــصائي لألمــريكتني التــابع               الــيت يــسرت           العوامــل        ومــن  -    ٢٦
                  نـسخة عـام              باسـتعراض          حاليـا                        ويقـوم املرصـد       .                    وافيـة للممارسـات     ال       الصـة                االقتصادية اخل        للجنة  
ــشري            اخلالصــة،        هــذه      مــن    ٢٠٠٩ ــيت ت ــة    ٢٠        إىل أن             ال ــدا يف املنطق ــة   ١٥ (                     بل                           يف أمريكــا الالتيني

   إىل        وصــول            مؤشــرات ال       مــن  ا        مؤشــر        ى األقــل    علــ              قــد اعتمــدت   )                              يف منطقــة البحــر الكــارييب ٥  و 
  .                          الـيت اقترحهـا املرصـد                                               ومؤشـرا مـن مؤشـرات اسـتخدامها                                       تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت   

ــق العامــل         يقــوم  و ــابع           املعــين ب                   الفري ــا املعلومــات واالتــصاالت الت                     للمــؤمتر اإلحــصائي                                               تكنولوجي
          ألغــراض         أساســية        ؤشــرات  م                                  بإعــداد اقتــراح إقليمــي بــشأن   ،                        بالتعــاون مــع املرصــد  ،           لألمــريكتني

   .                          التعليم واحلكومة اإللكترونية
  

                                    هيكل النظم اإلحصائية يف بلدان املنطقة  -    جيم   
                                                                                يف أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، يتخذ اهليكـل املؤسـسي يف األغلـب شـكل         -    ٢٧
 (                   مكتب وطين لإلحـصاء          أو       معهد

 

   ُ                                                               وُتنـشأ هـذه املؤسـسات يف العـادة بواسـطة قـانون خـاص                .  )٤
                           وتكــون الــنظم اإلحــصائية   .                                                                      تكــون جــزءا مــن القــانون املتعلــق بالوظيفــة اإلحــصائية يف البلــد  و أ

                                                                                                 الوطنية يف أغلب األحيان ال مركزية لدى إنتاج اإلحصاءات وتعميمها، ومركزيـة فيمـا يتعلـق                
                   الـدور القيـادي                                 املكتـب الـوطين لإلحـصاء ب            أو                                                باجلوانب التنظيمية وذلك حيثما اضطلع املعهـد      

   .        ي للنظام        والتنسيق
                                                                 ُ                         ووفقا لدراسة استقصائية للتقييم الذايت عن املمارسـات اإلحـصائية اجليـدة أُجريـت يف                 -    ٢٨

                                                                بلــدا، هنــاك بــضع خــصائص ذات أمهيــة تتــسم هبــا الــنظم     ١٩                                اآلونــة األخــرية واســتجاب هلــا  
 (                          اإلحصائية الوطنية هي كالتايل

 

٥( :   
                               املتعلقـة جبمـع البيانـات                                                           يف املائة من احلـاالت، حيـدد القـانون الواليـة              ١٠٠   يف     ) أ (  

                                                                           إلنتاج اإلحصاءات، وتنطبق النسبة ذاهتا على ضمان التشريع الوطين لسرية اإلحصاءات؛

__________ 
   .www.cepal.cl/tic/flash     انظر    )٣ (  
         شـعبة يف        أو                                                               د فيهما مبهام إعـداد اإلحـصاءات وتعميمهـا إىل مديريـة                 َ َ َ                                  هناك َبلََدان فقط يف أمريكا الالتينية يعه         )٤ (  

   .             إحدى الوزارات
 informe sobre la elaboración y adopción del código de buenas prácticas estadísticas en América  :        املـصدر    )٥ (  

Latina y el Caribe]          جليـدة يف أمريكـا الالتينيـة                                                                    تقريـر بـشأن إعـداد واعتمـاد مدونـة املمارسـات اإلحـصائية ا                             
    ).LC/L.3075(CEA.5/13)   ] (                    ومنطقة البحر الكارييب
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                                                                        يف املائة من احلاالت، تكون لدى مكاتب اإلحصاء خطـة اسـتراتيجية              ٨٤   يف     ) ب (  
   ؛ )    أكثر     أو        مخس سنوات (               خطة طويلة األجل    أو

                                      ئيس مكتب اإلحصاء عن طريق مـسابقة                          ُ   َّ          يف املائة من احلاالت، ُيعيَّن ر        ٤٢   يف     ) ج (  
               تنافسية عامة؛

                                                       َ                  كانت املرتبة الوظيفية لرئيس مكتب اإلحصاء يف تسع حاالت مرتبةَ موظـف               ) د (  
   .                           كتب يف بلدين اثنني برتبة وزير                         رفيع املستوى، وكان رئيس امل  )         غري سياسي (      عمومي 

                مــواطن الــضعف                                                                   ويف هــذا الــصدد، أورد املــؤمتر اإلحــصائي لألمــريكتني وصــفا لــبعض   -    ٢٩
 (                                                اليت تعتري النظم اإلحصائية الوطنية على النحو التايل

 

٦( :   
                                                                                         يف الكثري من بلدان املنطقـة، مـا زالـت تغطيـة اإلحـصاءات الوطنيـة ونوعيتـها                     ) أ (  

                                                                                                            وشفافيتها ال ترقى دوما إىل مـستوى أفـضل املمارسـات الدوليـة، ممـا ينفـي صـفة االمتيـاز عـن                       
ــة فيمــا بــني املــست                                                       عملني وأصــحاب املــصلحة مــن االقتــصاديني واألطــراف                                           اإلحــصاءات الرمسي

                                فاعلة االجتماعية وصانعي القرار؛  ال
                                                                                    تفتقر األجهـزة اإلحـصائية يف املنطقـة، يف حـاالت معينـة، إىل إطـار مؤسـسي                     ) ب (  

              وقانوين مالئم؛
          بـشرية                                                                   تؤدي املكاتب اإلحصائية مهامها، يف الكثري من احلاالت، دون موارد            ) ج (  

   .       ة كافية                ومعلوماتية ومالي
                                                                                   ويف السنوات األخرية، جرى إدخال تغيريات هامة هتدف إىل التعزيز املؤسـسي للـنظم                -    ٣٠

ــة ــا إىل      .                     اإلحــصائية الوطني ــه أن حتويــل املعهــد املكــسيكي لإلحــصاء واجلغرافي                                                                           وممــا ال شــك في
                                                     ّ                                             مؤسـسة تتمتـع باالســتقالل الـذايت التــام، يـديرها جملــس إدارة يعّينـه رئــيس اجلمهوريـة وجملــس       

                                                                                        شيوخ وهلا قانون يتعلق باإلحصاءات يسمح هلا بالقيام على الوجه األكمـل بـدورها القيـادي          ال
                                                                                                  يف النظام اإلحصائي الوطين برمته هلو خطوة غري عادية إىل األمام ومنوذج مبشر للغاية بالنـسبة                 

  ا                         ُ                                               وجدير باملالحظة أيضا تنفيـذُ بعـض البلـدان نظـم اإلدارة العليـ               .                           لتطور اإلحصاءات يف املنطقة   
               ية عــن طريــق                                                                                    العامــة الــيت تــسمح باختيــار شــاغلي مناصــب اإلدارة العليــا يف املكاتــب اإلحــصائ

   .                  املسابقات التنافسية

__________ 
          كـانون    ٢٢  ،  )LC/L.2575/Rev.1 (   ]    ٢٠١٥-    ٢٠٠٥                     اخلطـة االسـتراتيجية    [plan estrategico   2015-2005     انظر    )٦ (  

   .    ٢٠٠٦      ديسمرب  /    األول
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                                                                                           ومع ذلك، فإن استمرار أوجه القصور الشديد فيما يتعلق باحلالة املؤسـسية وباسـتدامة                -    ٣١
                 علـى ذلـك،                                    ويصبح مـن الـضروري، بنـاء        .                                                 هذه العمليات يف شىت البلدان يطرح حتديات كبرية       

      وقـد    .                                                                                                   رفع مستوى القدرات التقنية وإضفاء املزيد مـن االسـتقاللية علـى عمليـة إدارة امليزانيـات                
                                                                        التـابع للجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر                                                     تناول املـؤمتر اإلحـصائي لألمـريكتني        

        املكتـب        دية و                                                                                                  الكارييب هـذه الـضرورة جمـددا، وحـث علـى القيـام، بالتعـاون مـع اللجنـة االقتـصا                    
   .                                       ، بإعداد مدونة للممارسات اجليدة اإلحصائية                         اإلحصائي للجماعات األوروبية

  
                 التنسيق اإلقليمي  -       ثالثا  
                        نبذة عن التطور التارخيي  -     ألف  

                                                                                 تعود جهود التنسيق اإلقليمي اليت تبذهلا احلكومات والوكاالت املتخصـصة يف املنطقـة            -    ٣٢
     ُ                                                 فقد أُنشئ املعهد اإلحـصائي للبلـدان األمريكيـة يف            .        بعيد                                  يف جمال اإلحصاءات الرمسية إىل زمن     

                     لبلـدان األمريكيـة                اإلحـصائي ل       ؤمتر                                                      وكان قيام منظمة الدول األمريكيـة بإنـشاء املـ           .     ١٩٤٠     عام  
ُ                     وقــد ُعقـدت دورات هــذا    .                                                       كأحــد مؤمتراهتـا املتخصــصة معلمـا تأسيــسيا بـارزا       ١٩٥٠        يف عـام       

   .                     معهد البلدان األمريكية              بالتعاون مع     ١٩٩٦                     املؤمتر بانتظام حىت عام 
ــة        ١٩٨٩   ويف   -    ٣٣ ــتقين األول ملــديري اإلحــصاءات يف أمريكــا الالتيني ُ                                                                         ، ُعقــد االجتمــاع ال   

ــه     ــذي نظمت ــة البحــر الكــارييب ال ــة                                               ومنطق ــصادية ألمريكــا الالتيني ــة االقت ــة البحــر                                            اللجن                     ومنطق
               ية يف الوقـت                                                                                                 الكارييب، وجـاء تلبيـة للحاجـة إىل إتاحـة منتـدى تقـين ملـديري املكاتـب اإلحـصائ                   

                                                                                                         الــذي كــان فيــه املــؤمتر اإلحــصائي للبلــدان األمريكيــة التــابع ملنظمــة الــدول األمريكيــة يواجــه    
                                                  وأخريا، قررت اللجنة التنفيذية الدائمـة جمللـس          .                                               صعوبات مالية شديدة فيما يتعلق بتسيري عمله      

ــة، يف       ــدول األمريكي ــابع ملنظمــة ال ــة الت ــة املتكامل ــة للتنمي ــدان األمريكي ــول    ١٧                                                                                      البل         ســبتمرب  /       أيل
ــدول        ،     ١٩٩٨ ــة، وحثــت ال ــدول األمريكي                                                                                          إهنــاء وجــود املــؤمتر اإلحــصائي يف إطــار منظمــة ال

                                                                                                     األعضاء يف املنظمة على توحيد جهـود التنـسيق يف املـسائل اإلحـصائية يف كيـان واحـد داخـل                     
   .                            لالتينية ومنطقة البحر الكارييب                         اللجنة االقتصادية ألمريكا ا

  
                                                           التابع للجنة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                                    املؤمتر اإلحصائي لألمريكتني      -     باء  

               البحر الكارييب
                                                                             املؤمتر اإلحصائي لألمريكتني التابع للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة             يهدف    -    ٣٤

          بما ورد يف                                                                            ، وهو هيئة فرعية منبثقة عن اللجنة، إىل حتقيق األهداف التاليـة حـس                           البحر الكارييب 
   :                           تصادي واالجتماعي لألمم املتحدة            للمجلس االق ٧ /    ٢٠٠٠       القرار 



E/CN.3/2010/16
 

16 09-64327 
 

                                                                                     تعزيــز تطــوير اإلحــصاءات الوطنيــة وحتــسينها، والعمــل علــى كفالــة قابليتــها       ) أ (  
                                                                                                      للمقارنة على الصعيد الدويل، مـع مراعـاة توصـيات اللجنـة اإلحـصائية التابعـة لألمـم املتحـدة،              

                  نظمات ذات الصلة؛                             والوكاالت املتخصصة، وغريها من امل
                                                                                    تعزيــز التعــاون الــدويل واإلقليمــي والثنــائي بــني املكاتــب الوطنيــة والوكــاالت     ) ب (  

                    الدولية واإلقليمية؛
                                                                                      إعــداد برنــامج أنــشطة التعــاون اإلقليمــي والــدويل لفتــرة ســنتني لتلبيــة طلبــات    ) ج (  

   .                               بلدان املنطقة رهنا بتوافر املوارد
ــه مــرة كــل ســ    وي  -    ٣٥                                            عقــد بــني كــل دورة وأخــرى اجتماعــات         ُ نتني، وُت                                       عقــد املــؤمتر دورات

                                                                                                                  للجنته التنفيذية وهـي هيئـة تـضم سـبعة بلـدان أعـضاء يف اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة                       
 (                      ومنطقة البحر الكارييب  

 

                                                                            وهلا والية مدهتا سنتني ووظيفتـها الرئيـسية هـي تعزيـز ورصـد تنفيـذ                 )٧
                                               دورة وضـع برنـامج لألنـشطة لفتـرة سـنتني،                   وجيـري يف كـل    .                                    االتفاقات املنبثقـة عـن املـؤمترات     

                                تـوفر إطـارا لـربامج فتـرة         ٢٠١٥-    ٢٠٠٥  ُ                                     اُتفق على خطـة اسـتراتيجية للفتـرة        ٢٠٠٥        ويف عام  
                                                                                               ووفقـــا للخطـــة االســـتراتيجية، تتمثـــل التحـــديات الرئيـــسية الـــيت ســـتواجهها الـــنظم   .          الـــسنتني

                           واف للمعلومـات ملتابعـة                  وضع نظـام      :             فيما يلي      ٢٠١٥                                       اإلحصائية الوطنية يف املنطقة حىت عام       
                    ، وتنفيـذ نظـام         ٢٠١٠                                                                             األهداف اإلمنائية لأللفية، وإعداد وتنفيذ جولة تعـدادات الـسكان لعـام             

   .                    يف مجيع بلدان املنطقة    ٢٠٠٨    عام                  احلسابات الوطنية ل
                                                                                     ولتنفيذ متطلبات اخلطة االستراتيجية والكثري مـن األنـشطة املنـصوص عليهـا يف بـرامج            -    ٣٦

ُ         فتــرة الــسنتني، ُشــكل   .                                                                                  ت أفرقــة عاملــة تــشارك فيهــا شــىت البلــدان واهليئــات اإلقليميــة والدوليــة               
   ويف   .                                                     وكالة أخرى دعم خدمات األمانة إىل هـذه األفرقـة               أو                                   وكثريا ما تقدم اللجنة االقتصادية    

         مـشاريع     أو /                                                                                          بعض احلاالت، يتوافر الدعم للمهـام عـن طريـق مـوارد تقـدمها وكـاالت معينـة و                  
                    وتوجـد يف الوقـت       .                     ُ                                  صائي لألمـريكتني نفـسه وُتقـدم إىل هيئـات ماحنـة           ُ                        ُتعد يف إطار املؤمتر اإلح    

   :                         ألفرقة العاملة التايل ذكرها      احلايل ا
                                                             يقــوم هــذا الفريــق بتــشجيع أنــشطة الــدعم املقدمــة إىل     ‐                    تعــدادات الــسكان   ) أ (  

             وقـد جـرى      .     ٢٠١٠                                                                               بلدان املنطقة من أجل التحضري جلولة التعدادات املزمـع إجراؤهـا يف عـام               
ُ       وُعقـدت    .                                                                             دل اخلربات وإحراز تقدم فيما يتعلق مبواءمة متغريات معينة يف جمال التعداد                     تعزيز تبا   

                                                                                               اجتماعات بشأن قياس االنتماء إىل شعوب أصلية، واهلجرة الداخلية والدوليـة وغـري ذلـك مـن              

__________ 
  .                                                        منطقة البحر الكـارييب لـيس مـن منطقـة اللجنـة                                                للجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية و                                   العديد من الدول األعضاء يف ا        )٧ (  

   .                شارك فيها من قبل     أو                                                                    وتشترك هذه الدول مشاركة نشطة يف املؤمتر وبعضها يشارك يف اللجنة التنفيذية
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                            وتـوافر الـدعم للفريـق        .                                                                   أشكال احلراك املكاين، وبشأن جوانب تشغيلية يف جمال رسم اخلـرائط          
                                                                                    رد ماليــة قــدمها مــصرف التنميــة للبلــدان األمريكيــة وصــندوق األمــم املتحــدة                   مــن خــالل مــوا

                               للسكان بغية تنفيذ هذه األنشطة؛
ــز املؤســسي    ) ب (   ــة اإلحــصاءات        ‐                     التعزي ــز مواءم ــى تعزي ــق عل ــذا الفري                                                             عكــف ه

ــة        ــدان األمريكي ــة للبل ــاً مــن مــصرف التنمي ــاً مالي ــذا الغــرض دعم ــة، وتلقــى هل    ويف   .                                ً      ً                                                              االجتماعي
                                                                                      امس للمؤمتر اإلحصائي لألمريكتني، تقرر أن يركـز هـذا الفريـق أنـشطته، بـدعم                           االجتماع اخل 

ــارييب و    ــر الكـ ــة البحـ ــة ومنطقـ ــا الالتينيـ ــصادية ألمريكـ ــة االقتـ ــصائي                                                                                      مـــن اللجنـ                     املكتـــب اإلحـ
                                                                             ، على إعـداد مـشروع مدونـة للممارسـات اجليـدة اإلحـصائية يف أمريكـا                               للجماعات األوروبية 

                               تعزيز استعمال املعايري الدولية؛         يب تتناول                             الالتينية ومنطقة البحر الكاري
        تنميــة   ‘  ١ ’  :                                             تــشمل أنــشطة الفريــق ثالثــة جمــاالت هــي    ‐                     الــشؤون اجلنــسانية   ) ج (  

                                 تعزيـز العالقـة بـني منتجـي          ‘  ٢ ’                                                                      القدرات علـى إنتـاج إحـصاءات جنـسانية ذات نوعيـة جيـدة؛               
               ير اإلحـصاءات                                              توطيد التعاون الـدويل مـن أجـل تطـو           ‘  ٣ ’                                 اإلحصاءات اجلنسانية ومستعمليها؛    

                                                                            ويف هــذا الــسياق، شــجع الفريــق تبــادل اخلــربات، ومناقــشة التعريفــات      .                      اجلنــسانية وتعميمهــا
  ُ                                                                                                      الُنهج املـشتركة، وتقـدمي املـساعدة التقنيـة والتـدريب يف جمـاالت منـها علـى سـبيل املثـال                         أو / و

ــالعنف ضــد املــرأة       أو                                                الدراســات االستقــصائية عــن اســتغالل الوقــت،      ،                                            اإلحــصاءات املتعلقــة ب
          ويتــوافر    ).                                               املتــصلة بقيــاس مــسامهة العمــل غــري املــأجور (                                     احلــسابات الفرعيــة لألســر املعيــشية    أو

                                    واللجنـة االقتـصادية ألمريكـا                                                    صـندوق األمـم املتحـدة اإلمنـائي للمـرأة                                     للفريق الدعم املقدم مـن      
                               ما يتعلق خبدمات األمانة الفنية؛                                الالتينية ومنطقة البحر الكارييب في

                                                     تناول هذا الفريق يف املقام األول دراسة األسـاليب           ‐        تحويالت           اهلجرات وال      ) د (  
  .                                                                                            املستخدمة يف املنطقة لقياس التحويالت الدولية، وقام بتحليل طرائق حتسني هـذه اإلجـراءات             

ُ                                                                        واضطلع مبسؤولية مشروع موَّله مـصرُف التنميـة للبلـدان األمريكيـة الـذي يـسر املهـام املوكلـة                       َّ                       
            إىل الفريق؛

ــة             األهــداف اإل   )  هـ (   ــة لأللفي ــل التعريفــات      ‐                  منائي ــه إىل حتلي ــق أعمال                                                        وجــه هــذا الفري
                       وعكـف الفريـق بـشكل      .                                                                   واملنهجيات املتعلقة باملؤشرات احملددة لرصد األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة     

                                                                                                  خاص على حتليل الفروق اليت كثريا ما توجد بني التقديرات اليت تتوصل إليها الدول مـن خـالل                  
                                                                         الــيت تــضعها اهليئــات الدوليــة، وجيــري حاليــا وضــع برنــامج عمــل                                  هــذه املؤشــرات والتقــديرات  

                                                  وقـام الفريـق أيـضا بتـشجيع مـشاركة املكاتـب         .                                                     للتوفيق بينها بغيـة التغلـب علـى هـذه الفجـوات      
         وتـوافر    .                                                                                           الوطنية لإلحصاء بقدر أكرب يف إعداد التقارير الوطنية املتعلقة باألهداف اإلمنائية لأللفية           
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ُ                                                                              دعُم املايل املقدم من مـصرف التنميـة للبلـدان األمريكيـة ودعـم خـدمات                                          للفريق لتنفيذ أنشطته ال      
                               لالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛                                                األمانة الفنية املقدم من اللجنة االقتصادية ألمريكا ا

ــة   ) و (   ــز     ‐                       احلـــسابات الوطنيـ ــة إىل تعزيـ ــراءات الراميـ ــذا الفريـــق اإلجـ                                                               يـــشجع هـ
                    وهلذا الغـرض، أعـد     .                        حلسابات الوطنية يف املنطقة                                       اإلحصاءات االقتصادية األساسية وتقديرات ا  

                                                                                                          الفريق تشخيـصا للحالـة الراهنـة وجمموعـة مـن االقتراحـات لتكـون أساسـا لوضـع برنـامج مـن                    
                                                                                                      شــأنه تنــسيق أنــشطة البلــدان والوكــاالت الدوليــة بغيــة مواجهــة املــصاعب الــيت تعتــرض إنتــاج  

                                              ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب                               وتتوىل اللجنة االقتصادية    .                            البيانات االقتصادية األولية  
                              أعمال األمانة الفنية للفريق؛ 

ــصاالت     ) ز (   ــات واالت ــات املعلوم ــشة      ‐                                      تكنولوجي ــدى للمناق ــق منت ــشكل الفري                                       ي
                                                                                                 يتناول قياس إمكانية الوصـول إىل تكنولوجيـات املعلومـات واالتـصاالت واسـتعماهلا، ويـسعى                

ُ                           وقـام الفريـُق العامـل بتنـسيق          .                                  ة بينها علـى صـعيد املنطقـة                                              إىل املسامهة يف تطوير القابلية للمقارن                
  .                                                                                  مرصـد جمتمـع املعلومـات يف أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                                         أنشطته عن كثـب مـع       

                                       ُ                                                      وشجع أنشطة أتاحت مناقشة وتعميم مقترحـات ُنفـذت علـى الـصعيد العـاملي وجـرى تقاسـم              
                              جتارب البلدان يف جمال التطوير؛ 

                                                                                 جـديرة باملالحظـة هـي تلـك املتعلقـة بتحويـل الفريـق العامـل املعـين                             ومثة حالة      ) ح (  
                                             والشبكة نظام تعاوين يـضم خمتلـف مراكـز           .                                                  باملوارد البشرية والتدريب إىل شبكة نقل املعارف      

                                                                                                   التــدريب التابعــة للمكاتــب اإلحــصائية وســائر املــوارد الــيت تــدعم التــدريب، وهــي هتــدف إىل   
                                                    ب يف جمــال اإلحــصاءات ذات األمهيــة بالنــسبة ملــوظفي                                             تنــسيق وتعزيــز وتعمــيم أنــشطة التــدري 

ُ                                      وحتقيقا هلذه الغاية، يدير الشبكة جملُس إدارة، وتوجـد هبـا وحـدة               .                           النظم اإلحصائية يف املنطقة                                     
ُ                                                                    أساسية للتنسيق ميوهلا جزئيا البنُك الدويل ويقع مقرها يف املعهـد الـوطين املكـسيكي لإلحـصاء                                                

ُ                                     تقوم هبا شبكة نقل املعارف الدعُم التنظيمي واملـايل املقـدم                                   وقد توافر لألنشطة اليت     .          واجلغرافيا                              
                                   من املعهد الوطين لإلحصاء يف إسبانيا؛ 

                                                            يهــدف هــذا الفريــق املنــشأ حــديثا إىل تــشجيع اإلنتــاج ‐                      اإلحــصاءات البيئيــة   ) ط (  
                                                                                                   املنتظم لإلحصاءات البيئية يف بلدان أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، وذلك مـن خـالل              

         ويتلقـى    .                                                                                      نشر التجارب املستقاة من خارج املنطقة دون إغفال تبادل التجارب فيما بني بلداهنا            
                                                                                                   الفريق الدعم املقدم من برنامج األمم املتحدة للبيئـة، ودعـم خـدمات األمانـة الفنيـة املقـدم مـن          

                               لالتينية ومنطقة البحر الكارييب؛                         اللجنة االقتصادية ألمريكا ا
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                                                                   يق املنشأ يف املـؤمتر األخـري يهـدف إىل إحـراز تقـدم يف جمـال                        هذا الفر   ‐       الفقر   ) ى (  
                         وانطالقــا مــن املنهجيــة   .                                                                         مواءمــة منهجيــة قيــاس الفقــر مــن خــالل مــستوى الــدخول يف املنطقــة 
                   ومـن املنـهجيات       ٢٠١٠                                                                                 اجلديدة املقترحة اليت سـتنتهي منـها اللجنـة االقتـصادية يف أوائـل عـام                

                                                            تقديراهتا الوطنية، سيقترح الفريق جمموعة مـن التوصـيات                                                اليت تعتمدها البلدان املختلفة إلعداد      
   .                           قارنة األقاليمية بني القياسات                       من شأهنا تعزيز قابلية امل

                                                                                       ولتسهيل التنسيق والتعاون بني الوكـاالت وتعزيزمهـا وحتقيـق االسـتفادة القـصوى مـن              -    ٣٧
                          املـؤمتر، عـن طريـق                                                                                          مسامهاهتا يف تنمية القـدرات اإلحـصائية يف الـنظم الوطنيـة اإلحـصائية، قـام               

                                                                                                       اللجنــة االقتــصادية، بوضــع قاعــدة بيانــات تــشمل األنــشطة اإلحــصائية التعاونيــة الــيت تنفــذها    
 (                              ً                    اهليئات الدولية يف املنطقة، موزعةً حسب املواضيع واهليئات

 

٨( .   
  

                            آليات التنسيق دون اإلقليمية  -     جيم  
 (   نويب                                                    تطوير اإلحصاءات يف إطار السوق املشتركة لبلدان املخروط اجل    

 

٩(   
                                                                                          تشجع السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب، اليت مر على إنـشائها مـا يقـرب مـن                   -    ٣٨

َ                                                 َ                  عقدين من الزمان، تطويَر املعلومات اإلحصائية فيما بني بلداهنا األعضاء، ومواءمَتهـا والتحقـق                           
َ         من سالمتها واإلفصاَح عنها            وطنيـة                                                                     وبناء على ذلك وعلى سبيل املثـال، قـام مـديرو املعاهـد ال               .                 

                                             ، أثنــاء اإلعــداد لالتفاقيــة األوىل املتعلقــة  )                  مبــا فيهــا شــيلي (                                      اإلحــصائية لبلــدان الــسوق املــشتركة 
   ويف   .                                                                                          باملــسائل اإلحــصائية، بتوقيــع االتفــاق اإلطــاري للتنــسيق واملواءمــة يف جمــال اإلحــصاءات 
       قـدما                                                                                            هذا االتفاق اإلطاري، أعرب مديرو املعاهد الوطنية اإلحصائية عـن اسـتعدادهم للمـضي               

                                              بيــد أن هــذا االتفــاق ال يــنص علــى وضــع     .                                                  بعمليــة مواءمــة اإلحــصاءات يف خمتلــف املواضــيع  
                                                                                                           سياسة إحصائية مشتركة حتـدد الـسبيل إىل تطـوير هـذا النـشاط مـع مراعـاة احتياجـات عمليـة                      

    .                                                                       التكامل اإلقليمي، وال على هيكل مؤسسي مما يعين عدم وجود قواعد للتطبيق املوحد
      َ            تنفيــذَ أنــشطة     ١٩٩٨   ُ                                                 اونُ الــذي تقدمــه اجلماعــة األوروبيــة منــذ عــام                    وقــد ســهل التعــ  -    ٣٩

ــة اإلحــصائية  ــة، وإجــراء         .                      املواءم ــة وجوال ــات عمــل إقليمي ــد حلق ــشطة عق ــذه األن ــشمل ه                                                                               وت
                                                                    ، عالوة على املساعدات التقنيـة احملليـة والدوليـة، والتـدريب             )                   كل سنتني يف العادة    (          اجتماعات  

ُ                وُشكلت أفرقة عام    .                   الداخلي والدراسات                                            يشارك فيها اخلرباء واملوظفون يف املعاهـد        (            لة متنوعة    
                                                                       املــصارف املركزيــة يف املنطقــة الــذين يتــشاطرون االهتمــام باملوضــوع      أو /                    الوطنيــة لإلحــصاء و

__________ 
   .http://websie.eclac.cl/StatisticalActivities/index.asp     انظر    )٨ (  
                                                                                 ُ                           تضم السوق املشتركة لبلدان املخروط اجلنويب األرجنتني وأوروغـواي وبـاراغواي والربازيـل، يف حـني ُتعتـرب                     )٩ (  

   .                                                      شيلي بلدا منتسبا وهي تشارك يف خمتلف جماالت التنسيق اإلحصائي
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                                                        ُ                                   يضطلع كل منها مبسؤولية عرض أوجه التقدم املتعلقة بكل مسألة ُيعىن هبا الفريـق حبكـم                  )     ذاته
    .           ختصص أعضائه

ــة مواءمــ   -    ٤٠                                                               ة إنتــاج اإلحــصاءات يف الــدول األعــضاء يف الــسوق املــشتركة                            وتواجــه عملي
                                 ُ                                                             لبلــدان املخــروط اجلنــويب بعــض الــصعوبات ُتعــزى يف املقــام األول إىل تفــاوت مــستوى تــوافر   
                                                              ٍ                                          املوارد، وندرة اخلربات السابقة يف جمال املواءمـة اإلحـصائية يف إطـار عمليـٍة للتكامـل، واملنـاخ                   

    .                              قاعدة مؤسسية إحصائية مشتركة                             غري املوايت الناشئ عن االفتقار إىل
  

                                                                 جلنة أمريكا الوسطى لإلحصاءات التابعة ملنظومة التكامل ألمريكا الوسطى    
ــد           -    ٤١ ــاء املعاه ــديري ورؤس ــني م ــدويل ب ــاون ال ــستند إىل التع ــادرة ت ــة كمب ــشأت اللجن                                                                                               ن

    .                                                  واملديريات املعنية باإلحصاء والتعداد يف أمريكا الوسطى
ــام   -    ٤٢ ــر عـ ــاء دول    ٨   ٢٠٠                   ويف أواخـ ــثالثني لرؤسـ ــاد االجتمـــاع الثالـــث والـ ــاء انعقـ                                                                      ، أثنـ

                                                                                                 وحكومات بلدان منظومة التكامل ألمريكا الوسطى، جرى التوقيـع علـى اتفـاق تأسـيس جلنـة                 
    .                                                            أمريكا الوسطى لإلحصاءات التابعة ملنظومة التكامل ألمريكا الوسطى

        إعـداد    )  ب (            ي إقليمـي؛                     تيسري وضع نظام إحصائ  )  أ   : (                           وهتدف اللجنة إىل حتقيق ما يلي   -    ٤٣
                        ُ                                                                                 معلومات إحصائية إقليمية ُمحدثـة تـصدر يف الوقـت املناسـب، اسـتنادا إىل معلومـات تـرد مـن                     

ــة؛    ــة وإقليمي ــة        )  ج (                               مؤســسات وطني ــسىن مقارن ــات حــىت تت ــهجيات والتعريف ــني املن ــة ب                                                                  املواءم
            للمبـادئ                                                                               وجتميع البيانات اإلحصائية يف منطقة أمريكا الوسطى واجلمهورية الدومينيكية، وفقـا   
    .                                                                          الدولية ومتشيا مع اإلجراءات والتقنيات املستخدمة يف هذا اجملال على الصعيد العاملي

                                                                                                    وقد بـدأت البلـدان األعـضاء يف تنفيـذ إجـراءات التنـسيق األوىل ومنـها وضـع اللـوائح                       -    ٤٤
ــرة     ــسنوات للفت ــة وإعــداد خطــة متعــددة ال ــة      ٢٠١١-    ٢٠٠٩                                                      للجن ــستند إىل احملــاور التكاملي                                   ت

                                                                ويهدف ذلك إىل تلبية متطلبـات خمتلـف األمانـات واملؤسـسات              .                       اليت يرد عرضها أدناه           السبعة  
                                                                                                املتخصــصة التابعــة ملنظومــة التكامــل ألمريكــا الوســطى فيمــا يتعلــق باملؤشــرات واإلحــصاءات، 

   .                                                            ومساعدهتا بالتايل على اختاذ القرارات الصائبة على الصعيد اإلقليمي
  

 (                           اللجنة اإلحصائية لدول األنديز    
 

١٠(   
                                                                                            اللجنة اإلحصائية لدول األنديز هي اهليئة التقنية الدائمة املعنية بتقدمي الـدعم واملـشورة             -    ٤٥

                                                                         أمانتها العامة، وهي مكلفـة بإسـداء رأيهـا الفـين غـري امللـزم                     أو                              إىل مفوضية مجاعة دول األنديز    
ــة   ــة اجلماعـ ــا يتعلـــق باإلحـــصاءات يف منطقـ ــال لتحـــسني    .                                                     فيمـ ــة اجملـ ــة إىل هتيئـ                                                  وهتـــدف اللجنـ

__________ 
   .                                   تضم إكوادور وبوليفيا وبريو وكولومبيا   )١٠ (  
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                                                                                                       اإلحـــصاءات االقتـــصادية واالجتماعيـــة والدميغرافيـــة والبيئيـــة، ومواءمـــة املفـــاهيم والتعريفـــات 
    .                                     واحملتويات الدنيا واملنهجيات وسبل عرضها

ــة يف البلــدان      -    ٤٦ ــنظم اإلحــصائية الوطني ــا لل ــة مــن الــسلطات العلي ــألف اللجن         وتتــوىل   .                                                                                       وتت
                                           بع للبلــد الــذي يــضطلع بقيــادة اجمللــس                                                               الرئاســة الــسلطة العليــا للمكتــب الــوطين لإلحــصاء التــا 

ٌ                                     ويتبع اللجنة مكتٌب لإلحصاء مقره يف األمانة العامة للجماعة  .                         الرئاسي جلماعة دول األنديز                  .    
                                                                                            وللجنة اإلحصائية لدول األنديز برنامج إحـصائي علـى صـعيد اجلماعـة يـشمل الفتـرة                   -    ٤٧

                              الـيت ينبغـي إنتاجهـا علـى                                                  وجيسد هذا الربنامج رؤية استراتيجية لإلحصاءات      .     ٢٠١٣-    ٢٠٠٨
   .                                                                            صعيد اجلماعة يف الفترة املذكورة استنادا إىل متطلبات عملية التكامل يف منطقة األنديز

                                                                                          وقد وضـعت مجاعـة دول األنـديز تـشريعا لإلحـصاءات علـى صـعيد اجلماعـة، وذلـك                     -    ٤٨
                                                                                                        عن طريق مقررات وقرارات تـشكل قـوانني تتجـاوز حـدود الواليـة الوطنيـة وتتنـاول مواضـيع                   
                                                                                                             إحـــصائية خمتلفـــة منـــها مـــا يتعلـــق بالـــشؤون االجتماعيـــة واالقتـــصادية والبيئيـــة، وبالكتيبـــات  

    .                                                 والتسميات الالزمة، وبوضع األدلة وغري ذلك من املواضيع
ــدريب يف جمــال اإلحــصاء         -    ٤٩ ــيم والت ــديز للتعل ــشئ مركــز دول األن ــك، أُن                ُ                                                                          إضــافة إىل ذل

                                                  يــة للتعلــيم والتــدريب يف اجملــال ذاتــه لتكــون                                                       ليكــون آليــة للتنــسيق، كمــا أنــشئت املراكــز الوطن
    .                                         أجهزة تنفيذية للسياسات والربامج التدريبية

  
                                                               اللجنة اإلحصائية ملنطقة البحر الكارييب التابعة للجماعة الكاريبية    

   ُ                                              ، أُنـشئت أيـضا آليـة رمسيـة للتنـسيق يف                ١٩٧٣                                           عند تأسيس اجلماعة الكاريبيـة يف عـام           -    ٥٠
                                     وهــذه اللجنــة الــيت جتتمــع ســنويا   .                                 الدائمــة لإلحــصائيني الكـاريبيني                              جمـال اإلحــصاء هــي اللجنــة  

    .                                                 تضم مجيع مديري اإلحصاءات يف البلدان األعضاء يف اجلماعة
ُ                                                                          وكانت اللجنة الدائمة قد ُشكلت يف بادئ األمر ملتابعـة التجـارة داخـل املنطقـة وتنميـة                     -    ٥١                         

                                       رى بعد ذلـك توسـيع نطـاق هـذه            وج  .                                                         قدرة البلدان على إنتاج إحصاءات عن التجارة اخلارجية       
                                                                                                الوالية احملدودة لتشمل مهام تنسيق يف جماالت منها على سبيل املثال احلسابات الوطنية، وتعـداد              

   .                           ريا اإلحصاءات املتعلقة بالبيئة                                                  السكان واملساكن، واإلحصاءات االجتماعية واجلنسانية، وأخ
ــة     -    ٥٢ ــة اجلماعــة الكاريبي ــامج اإلحــصائي ألمان ــة الدائمــة،                                                             ويقــدم الربن ــتقين للجن                                     الــدعم ال

           وذلــك يف  ،                                                                                     ويقــوم بــدوره مبهــام تنــسيق وتعزيــز لألنــشطة اإلحــصائية يف املنطقــة دون اإلقليميــة
   .  ٥١                         االت املشار إليها يف الفقرة             العديد من اجمل
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                                                                                 التحــــديات الرئيــــسية الــــيت تعتــــرض تطــــور اإلحــــصاءات يف املنطقــــة     -       رابعا  
                                   واالستراتيجيات الرامية إىل مواجهتها

                   التحديات الرئيسية  -     ألف  
                                                                                            ســتواجه أمريكــا الالتينيــة ومنطقــة البحــر الكــارييب يف الــسنوات املقبلــة حتــديات شــىت     -    ٥٣

                                           ورغــم أن تلــك التحــديات ســتعم املنطقــة   .                                                    تعتـرض تطــور إنتــاج اإلحــصاءات الرمسيــة ونـشرها  
                ظــرا للتبــاين                                                   ة هــذا التــأثر ســيتفاوتان بــاختالف البلــدان ن                              ّ            ككــل إال أن كيفيــة تأثرهــا هبــا وحــدّ 

    .                                                                        الشديد يف مستويات التطور اليت بلغتها النظم اإلحصائية الوطنية يف تلك البلدان
  

                إنتاج اإلحصاءات    
                                                                      ال تــزال االســتفادة مــن التعــدادات متثــل حتــديا حيــث أن مطالــب      ‐                   يف جمــال التعــداد  -    ٥٤

         الدقــة،                                                                                            املــستعملني تتزايــد مــن حيــث الطلــب علــى مــستوى أعلــى مــن التــصنيف، واملزيــد مــن  
                             وتتقاسـم هـذه التحـديات        .                                                                             واإلحالة املرجعيـة اجلغرافيـة للبيانـات وخباصـة علـى الـصعيد احمللـي              

                                                                                                      أساســا مــشتركا وهــو افتقــار املنطقــة علــى مجيــع املــستويات للمــوارد البــشرية املدربــة يف جمــال  
                                                                                                  غرافيا والدراسات السكانية واإلمنائيـة، وهـو العجـز الـذي جتـري حمـاوالت لتعويـضه مـن                  و    الدمي

    .                                                                          خالل مبادرات منعزلة وموارد اقتصادية ضئيلة، يف غياب استراتيجية إقليمية منسقة
                                                            تتمثــل األولويــة الرئيــسية يف االنتــهاء مــن برنــامج        ‐                               يف جمــال اإلحــصاءات احليويــة    -    ٥٥

                                                                                                           لإلجراءات الرامية إىل الـتمكن يف فتـرة وجيـزة مـن حتقيـق زيـادة يف تغطيـة تـسجيل األحـداث                        
                                                                        سني نوعية البيانات اليت جيري مجعها، ال سيما فيمـا يتعلـق بعمـر األمهـات                        احليوية، وكذلك حت  

    .                                                                             ووزن املواليد وحمال اإلقامة والصفات االجتماعية واالقتصادية للمعنيني باألحداث احليوية
                                                             بـالرغم مـن التقـدم اهلـام احملـرز، ال تـزال هنـاك                 ‐                                  يف جمال استقصاءات األسر املعيشية      -    ٥٦

                                                                            ق بإضفاء الطابع املؤسسي على برامج استقصاءات األسر املعيشية واسـتدامة                             حتديات ماثلة تتعل  
                                                                                                         هــذه الــربامج، وهــي احلالــة الــيت يكثــر حــدوثها علــى مــا يبــدو يف منطقــة البحــر الكــارييب عــن   
                                                                                                 غريها، ومثة حتـديات تتعلـق أيـضا بأوجـه تقنيـة مثـل تـصميم املـسوحات وتنفيـذها، والقـدرات            

                                                          إن عوامــل مثــل ضــعف املؤســسات، واالفتقــار إىل املــوارد    .                                  التحليليــة للمؤســسات اإلحــصائية
ــة تــضر هبــذا اهلــدف              ويف أغلــب   .                                                                                    الالزمــة للمــضي قــدما بتطــوير اإلحــصاءات، ودوران العمال

   .                                     ٍ                                احلاالت، ال يتم العمل يف إطار مفهوم منظومٍة متكاملة الستقصاءات األسر املعيشية
                        اإلحــصاءات األساســية       تواجــه  -               االقتــصادية           واإلحــصاءات                           جمــال احلــسابات القوميــة    -   ٧ ٥

                                                      حتـديات كـربى علـى صـعيدي التـوافر والنوعيـة                                              إلعداد حسابات السلع واخلدمات              املستخدمة
                                 دراســات االستقــصائية القطاعيــة   لل   ُ                أُعطيــت األولويــة                        فــي الــسنوات األخــرية،  ف  .       شــىت         يف بلــدان
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              وتتـبني مـن      .  ة     عاجلـ   امل                  لتكلفة وسـهولة                           العتبارات ذات عالقة با                      التعداد االقتصادي              على حساب   
        ويطــرح   .                                 نظــام اإلنتــاج الرمســي بأكملــه        تــشمل                 وحــدات اإلنتــاج                     تــوافر أدلــة عــن                هنــا ضــرورة

           ألن تــسجيل                    صــعوبة إضــافية  ة                 أو غــري املنظمــ ة                   نتــاج غــري الرمسيــ  اإل        وحــدات    ل      واســع  ال        نتــشار   اال
                                           اعتمــاد نظــام احلــسابات القوميــة لعــام        وميثــل   .                                                  معــامالت تلــك الوحــدات أمــر يف غايــة التعقيــد

         نظـام          لتطبيـق     هود            املزيد من اجل    بذل           ربز ضرورة                     لبلدان املنطقة، وي           بالنسبة     ا       جديد   يا     حتد     ٢٠٠٨
                 ومـن التحـديات     .                                   وحتـديث نظـم احملاسـبة الوطنيـة                       بصورة هنائية        ١٩٩٣                        احلسابات القومية لعام    

ــها   ــاج             العاجــل             يف القريــب                                  األخــرى الــيت ينبغــي مواجهت ــادة إنت                            املؤشــرات القــصرية األجــل                   زي
   .         قت املناسب            ونشرها يف الو

  يف                                           أكرب التحديات الـيت تواجـه البلـدان                تتعلق    -           نوع اجلنس      حسب                 جمال اإلحصاءات     -    ٥٨
                                              مثـل مـشاركة املـرأة يف صـنع القـرار                                 يف اجملـاالت األساسـية                حـصائية     اإل          علومـات                  هذا الصدد بامل  

   ة ر                 وغـري املـأجو     ة        املـأجور        الـة                                املنظـور اجلنـساين، والعم                     مـن زاويـة               ، والفقـر   ه                مجيـع مـستويات        على  
                                      بـشكل خـاص علـى حالـة بلـدان                 ذلـك          ينطبق   و  .                 العنف ضد املرأة   و   ،                  واستخدام الوقت   ،      للمرأة

                                                     كبرية يف املعلومات عن فئات معينة من الـسكان،               فجوات             وهناك أيضا     .                      منطقة البحر الكارييب  
          املهـاجر        مركـز     و         والعجـز،   ،                         حـسب االنتمـاء اإلثـين                     بني اجلنـسني            الثغرات                   يزيد صعوبة قياس      مما  
   .            ، يف مجلة أمور     املشرد   و أ        الالجئ   أو
                     املؤسسات التعليميـة             املتعلقة ب                                من الضروري حتسني البيانات      -                       جمال إحصاءات التعليم    -    ٥٩

ّ   واملدّرسني       اخلاص،                   التابعة للقطاع                                                                    ، واإلنفاق على التعليم، والتعليم يف الطفولة املبكرة والتعلـيم          
       توضـح                                          ز إنتاج التقارير التحليليـة الـيت                  أيضا تعزي         وينبغي    .                                         العايل، وزيادة توافر البيانات الوصفية    

  ،                                 ذات الـصلة بقطـاع التعلـيم                                      ج خمتلـف مـصادر املعلومـات         ا    دمـ  إ    ، و             وتفـسرها                    املعلومات املنتجـة  
       سياسات     الــ       رســم و  ،                                                   بــاملوارد البــشرية واالســتثمار وتقيــيم الــتعلم                      املعلومــات املتعلقــة           وال ســيما 

               حتقيـق مزيـد             األخـرى        امة    اهل      هداف    األ               يدخل يف عداد           أخريا،   و  .                      نشر املعلومات املنتجة            الكفيلة ب 
ــني وزار    ــن التكامــل املؤســسي ب                                 ، وتعزيــز املــوارد البــشرية    ة         اإلحــصائي         املعاهــد            التعلــيم و   ات                                     م

   .  ها      وتدريب                       يف العمليات اإلحصائية       املشاركة
ــة    -    ٦٠ ــي-                              جمــال اإلحــصاءات البيئي ــادة          ينبغ ــة             زي ــات البيئي ــوافر البيان ــها،                                 ت                    وحتــسني نوعيت

ــة        الــسالسل  يف             منهجيــة       بــصورة       تــها               البيئيــة ومعاجل                  مجــع البيانــات         وتــشجيع   .                      اإلحــصائية الرمسي
                            يـستلزم إعـداد بيانـات                                          بنـاء القـدرات، األمـر الـذي          ل         بـرامج                                    لتحقيق هذا الغرض، ينبغي وضع       و

   .                  املشتركة بني الوكاالت     ليات          وتعزيز اآل      نهجية                        فوقية ووثائق متعلقة بامل
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                                 مثة حتـديان أساسـيان يف هـذا          -     االت                  املعلومات واالتص   ت                       جمال إحصاءات تكنولوجيا    -    ٦١
                                                       املبذولة إلعداد السالسل اإلحصائية املتعلقـة بالوصـول               اجلهود         تكثيف         ، جيب           فمن جهة   .     اجملال
                                       ومــن املهــم، لتحقيــق هــذا الغــرض،    .               واســتخدامها                       املعلومــات واالتــصاالت ت           تكنولوجيــا   إىل 

           مل تعتمـد                               علـى البلـدان الـيت                                         بناء القـدرات، مـع التركيـز             تعزيز                                    مواصلة تطوير املساعدة التقنية و    
ــة القيــاس امل  ــ                          بعــد عملي ــا   ل  سق   ت            قــم بعــد    مل ت               ، وتلــك الــيت                        املعلومــات واالتــصاالت ت           تكنولوجي

        ينبغــي         أخــرى،       جهــة      مــن  و  .                        علــى املــستوى الــدويل              املوصــى هبــا            األساســية          املؤشــرات          بإدمــاج 
  يف         سياسات                     رسـم وتقيـيم الـ         ل  ت   دخال   ُ   كمُـ      ُ         الـيت ُتجمـع                                       استخدام املعلومـات اإلحـصائية            تشجيع
   .        القرارات        ية وصنع          التشخيص        الدراسات       وتطوير   ،                    املعلومات واالتصاالت ت         تكنولوجيا    جمال 

  
                     واالتصال مع املستخدمني         اإلحصاءات      نشر    

                                                يف حتسني وتوسيع نطاق نشر اإلحصاءات واملؤشـرات           ة            الرئيسي   ات      التحدي     أحد         يتمثل    -   ٢ ٦
                      ومـن األمهيـة مبكـان،      .              بوجـه عـام             اجلمهـور       إىل   و   ني                    املستخدمني املتخصـص              املوجهة إىل            املتاحة،  

                                    علـى صـعيد واسـع وبأسـعار                                         الوسـائط الرقميـة واإلنترنـت                                        لتحقيق هذا الغرض، نشر استخدام      
        زيــادة            ، أال وهــي                                أخــرى قائمــة يف هــذا اجملــال ة      ولويــ                 وثيــق الــصلة بأ               هــذا التحــدي  و  .         منخفــضة

   .  ها    قييم    وت  ها    ورصد                 السياسات العامة    رسم   يف          املتوافرة                            استخدام البيانات واإلحصاءات 
                                                  تـــشجيع احلـــوار بـــني منتجـــي اإلحـــصاءات                               اإلجـــراءات الراميـــة إىل           تنفيـــذ  ُ       وُيعـــد   -    ٦٣
      مـدى                                                  نوعيـة اإلحـصاءات الرمسيـة يف املنطقـة و                                               ها عنصرا حامسا مـن عناصـر حتـسني               مستخدمي و

         يف رفـع           إجيـايب          أثـر                                                  تكثيـف هـذا احلـوار، يف الوقـت نفـسه،                       وسـيكون ل    .   ها             واسـتخدام     تها    مالءم
   .        القرار     صانعي              يف جداول أعمال                               تعزيز النظم اإلحصائية الوطنية        ا ضرورة                املرتبة اليت حتتله

  
   ة        الوطني ة             النظم اإلحصائي    

               يف كـثري مـن              يعتـرب،                                                             تعزيز اإلطار القانوين واملؤسسي للنظم اإلحصائية الوطنية                 ال يزال     -    ٦٤
   ات      قـدر        سـيخ     تر    و  ة          املهنيـ    ية       االستقالل       أركان            توطيد              وسيتيح ذلك   .                  أولوية رئيسية   ،             بلدان املنطقة 

   .                   يف املكاتب اإلحصائية ة           دارة الذاتي  اإل
                ملوارد البــشرية     بــا                            تزويــد املكاتــب اإلحــصائية                األمهيــة مبكــان      مــن                      وباإلضــافة إىل ذلــك،   -    ٦٥

  ،                             فـي كـثري مـن البلـدان        ف  .                  حتقيـق أهـدافها                      بلـوغ غاياهتـا و                             الـيت متكنـها مـن         ة                    واملالية والتكنولوجي 
             اسـتدامة            بل كفالة    ،         فحسب                          لتلك املكاتب اإلحصائية                    املوارد املتاحة        هذه            زيادة كمية        ينبغي    ال

               علـى املـديني           برامج                                              وسيتيح ذلك للمكاتب املذكورة وضع وتنفيذ         .                           امليزانيات اخلاصة هبا أيضا   
                     الفنـيني للمـساعدة        و          املتخصـصني                                           االستعانة يف الوقت نفسه مبجموعـة مـن                            املتوسط والطويل، و  

   .                           يف حتسني نوعية اإلحصاءات الرمسية
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        ودور                                                       ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب                                       تراتيجية اللجنة االقتـصادية     اس  -    باء   
                     يف مواجهة التحديات                      املؤمتر اإلحصائي لألمريكتني

       ثالثـة                   االقتـصادية إىل                                      الربنـامج اإلحـصائي للجنـة                    يسترشد هبـا                    االستراتيجية اليت          تستند    -    ٦٦
                                ونـشر املعـايري الدوليـة                اإلحـصاءات                                  الترويج ألفضل املمارسات يف جمال      )  أ (  :      هي             حماور رئيسية 

                    لـنظم اإلحـصائية يف    ل                       التقنيـة واملؤسـسية    ة                                         توفري املساعدة املوجهة لتعزيز القـدر       ) ب (     ها؛   ف ي    وتكي
         للفتـرة                      طـة االسـتراتيجية      اخل      مـع     ُ  َّ                        وُتنسَّق جماالت التحرك هـذه        .          املنهجي        التطوير   ) ج   (    و  ؛      املنطقة
   .                                 ىل اللجنة االقتصادية أمانته التقنية        الذي تتو  ،                          للمؤمتر اإلحصائي لألمريكتني    ٢٠١٥-    ٢٠٠٥

                                                                      االقتصادية مبجموعة من األنشطة احملددة اليت هتـدف إىل إحـراز تقـدم                        اللجنة         وتضطلع  -    ٦٧
      ومـن    .        املـؤمتر          حـددها              ية الـيت      يع   ضـ  ا               األولويـات املو                                                   يف اجملاالت اآلنفة الـذكر وتأخـذ يف االعتبـار           
ــة االقتــصادية ت   ــة  ل        الــدعم             ا بانتظــام      فيهــ  م   ّ   قــّد                                                  اجملــاالت الــيت مــا فتئــت اللجن         إجــراء                    لبلــدان النامي

                  ألسـر املعيـشية،                                                املنتظمـة إلجـراء دراسـات استقـصائية ل              هـا     براجم        وتنفيذ     ،                 ت السكان فيها        تعدادا
                           وحتقيقـا هلـذه األغـراض،        .                     احلـسابات القوميـة                                  حسب نوع اجلـنس، وإحـصاءات               حصاءات    اإل و

                      الــدورات التدريبيــة             وم بتنظــيم     تقــ                     املــساعدة التقنيــة و        لتــوفري         بعثــات                               تــضطلع اللجنــة االقتــصادية ب
      هــذه         يف مجيـع   و  .           املعنيـة                   ممثلــي البلـدان      قبـل                   شاركة نـشطة مـن               ، وذلـك مبــ          التقنيـة              واالجتماعـات  

                    العاملـة يف هـذه                                          وثيق مع الوكاالت الدولية األخـرى                                      تنسق اللجنة االقتصادية بشكل        ،        األنشطة
ــ                             اجملـــاالت وتـــشجع املـــساعدة            تطـــوير           مـــستوى                                            فيمـــا بـــني البلـــدان، نظـــرا الخـــتالف   ة         األفقيـ

  ،           املنـهجيات                     من حيـث تطـوير       و  .                                            أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب                  ءات يف بلدان       اإلحصا
       تكـون                                            مقترحات لقياس الفقر والتماسـك االجتمـاعي                                      واصلت اللجنة االقتصادية عملها لوضع  

         يف هـذا    و  .            النطـاق                     بـرامج عامليـة                            أيضا أو تدعم تنفيذ                        اللجنة االقتصادية       وتنفذ  .       لمنطقة ل       مالئمة
           األهـداف                  متابعـة تنفيـذ                                                   شارك يف اجلهود الدولية املبذولة لتحـسني مؤشـرات                 ما فتئت ت     ،       الصدد

   .        لألسعار                                   تنسيق أنشطة برنامج املقارنات الدولية      ستتوىل    و ،              اإلمنائية لأللفية
        آخـر                 ركنـا أساسـيا                       مع واقـع املنطقـة         متكيفة                          وضع مدونة للممارسات اجليدة       يشكل   و  -    ٦٨
              هـذا اهلـدف            وميثـل     .                      اللجنـة االقتـصادية       و                                     يجية املـؤمتر اإلحـصائي لألمـريكتني                 اسـترات       أركان    من  

                      إسـباغ مزيـد مـن                       احلكومات على                     ، أال وهو تشجيع                  ذه االستراتيجية                         أحد الشواغل األساسية هل   
         تطـوير                           املـوارد املاليـة ألغـراض            زيـادة                         املؤسـسي والقـانوين و           اإلطـار      تعزيز           على ضرورة           األولوية  
   .           يف البلدان    اءات    اإلحص
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          اختاذها                 اللجنة اإلحصائية         املطلوب من          اإلجراءات  -      خامسا  
   :        اللجنة   تود   قد   -    ٦٩

                                           بلـدان أمريكـا الالتينيـة ومنطقـة                      اليت تتخـذها           التدابري      عن                  إبداء مالحظاهتا    ) أ (  
                       اإلجنــازات الرئيــسية       عــن     اصــة خب                                                        البحــر الكــارييب للمــضي قــدما يف تطــوير اإلحــصاءات، و

          إحلاحا؛       األكثر  ها      ومشاكل             لتلك البلدان 
                             املؤمتر اإلحـصائي لألمـريكتني                      الذي يضطلع به         دور        عن ال                 إبداء مالحظاهتا    ) ب (  

   ؛    ٢٠١٥-    ٢٠٠٥       للفترة                  اخلطة االستراتيجية   ن   وع
   ؛                     اشتغال األفرقة العاملة                   تقدمي اقتراحات بشأن    ) ج (  
  يف           اإلحصائية        كاتب                      ات اليت تواجهها امل         التحدي              فيما يتعلق ب             املشورة        إسداء   ) د (  

ــة ا              جمــال رفــع مك ــة        ان ــها يف                    إلحــصاءات الرمسي ــز أولويت ــة        عمــال   األ   ول  ا    جــد                      وتعزي           احلكومي
         القرار؛     انعي  ص ل

                             تشجيع وتعزيز التعاون بـني               الكفيلة ب            ستراتيجية   ال          بشأن ا                إعطاء توجيهات    )  هـ (  
   .                                                         الوكاالت واملنظمات الدولية اليت تضع الربامج اإلحصائية يف املنطقة

  
  


