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 اإلحصائية اللجنة
 واألربعون احلادية الدورة
 ٢٠١٠ فرباير /شباط ٢٦-٢٣
 *املؤقت األعمال جدول من )م( ٤ البند
       اإلحصائية القدرات بناء :للعلم بنود

 والعشرين احلادي القرن يف التنمية أجل من اإلحصاء جمال يف الشراكة   
    

 العام األمني من مذكرة   
  

 حييـل  بـأن  العـام  األمـني  يتـشرف  ،**األربعـني  دورهتا يف حصائيةاإل اللجنة لطلب وفقاً 
ــة، إىل ــم، اللجن ــر للعل ــشراكة تقري ــال يف ال ــن اإلحــصاء جم ــة أجــل م ــرن يف التنمي  احلــادي الق

 الــيت اجلهــود التقريــر ويــوجز. اإلحــصائية القــدرات بنــاء عــن )٢١ بــاريس شــراكة( والعــشرين
 املواتيـة  البيئة من أساسيا جزءا ذلك باعتبار ضلأف إحصاءات استخدام تشجيعل الشراكة تبذهلا
 بتـصميم  قيامهـا  لـدى  البلـدان  جهـود  دعـم  طريـق  عـن  سيما وال التنمية، جمال يف تقدم إلحراز

 الـدعوة،  طريـق  وعـن  ،اإلحـصاءات  إعداد أجل من ورصدها وتنفيذها الوطنية االستراتيجيات
 علـى  التقريـر  تـوي وحي. ئياإلحـصا  عمدالـ  بـرامج  يف التعـاون  علـى  املاحنة اجلهات تشجيع عربو

 ،٢٠٠٩ نـوفمرب /الثـاين  تـشرين  يف داكـار  يف املعقود ٢١ - باريس شراكة احتاد اجتماع نتائج
 مـن  وُيرجـى  .االجتمـاع  هـذا  أقـره  الـذي  ،اإلحصاء تطوير بشأن داكار إعالن مرفقه ويتضمن
 .بالتقرير علما حتيط أن اللجنة

 
  

  *  E/CN.3/2010/1.  
، الفـصل   )E/2009/24 (،٤ رقـم  امللحق ،٢٠٠٩ لعام واالجتماعي االقتصادي للمجلس الرمسية ثائقالوانظر    **  
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 احلــادي القــرن يف التنميــة أجــل مــن اإلحــصاء جمــال يف الــشراكة تقريــر    
 اإلحصائية القدرات بناء عن والعشرين

  
 مقدمة - أوال  

 الـسياسات  وتنفيـذ  لوضـع  ثقافة ثاستحدا يف ٢١ باريس لشراكة العام اهلدف يكمن - ١
 الفقـر  مـن  للحـدّ  مـساعيها  يف واحلكـم  احلوكمـة  فعاليـة  حتسني على تساعد األدلة، أساس على

ــق ــة األهــداف وحتقي ــة اإلمنائي ــاريس شــراكة وتركــز. لأللفي ــا ٢١ - ب ــى جهوده ــساعدة عل  م
ــدان ــة البلـ ــصميم يف الناميـ ــذ تـ ــد وتنفيـ ــتراتيجيات ورصـ ــة االسـ ــوير الوطنيـ  ،)١(اءاإلحـــص لتطـ
 مجيـع  عـن  ،إعـدادها  ومـن  هبـا  خاصـة  ،بيانـات  أمـور،  مجلـة  يف البلـدان،  تلك دىل فراتتو لكي

 . التنمية سياسات جمال يف االحتياجات مجيع وعن لأللفية اإلمنائية األهداف مؤشرات
  

 ٢٠٠٩ عام يف ٢١ - باريس شراكة أحرزته الذي التقدم - ياثان  
 طريـق  عـن  اأساسًـ  الوطنيـة  االستراتيجيات وضع عمليات ٢١ - باريس شراكة تدعم - ٢

 جمــال يف الــدعوة أدوات وتطــوير الــدعوة )ب( اإلقليميــة؛ الــربامج )أ( :التاليــة األنــشطة أنــواع
ــشجيع )ج( ؛اإلحــصاء ــى املاحنــة اجلهــات ت ــاون؛ عل ــة وضــع )د( التع  لالســتراتيجيات منهجي
 عـن  بيـان  أدنـاه  ويـرد . الفرعيـة  ربامجالـ  )و( احملـَرز؛  القطـري  التقـدم  عـن  اإلبالغ )هـ( الوطنية؛
 .األنشطة تلك إطار يف ٢٠٠٩ عام يف احملرز التقدم

  
 اإلقليمية الربامج - ألف  

 عــــن إقليميــــة دراســــية حلقــــات ٢١ - بــــاريس شــــراكة نظمــــت ،٢٠٠٩ عـــام  يف - ٣
 /شـــباط يف ،نيويـــورك يف( الناميـــة الـــصغرية اجلزريـــة الـــدول لفائـــدة الوطنيـــة االســـتراتيجيات

ــ ــة والـــدول ،)٢٠٠٩ رفربايـ ــار يف ،مـــصر يف( العربيـ ــايو /أيـ ــدان ،)٢٠٠٩ مـ ــة والبلـ  الكاريبيـ
 تنظـيم  ٢١ - بـاريس  شـراكة  أمانة يّسرت كما. )٢٠٠٩ يوليه/متوز يف ،وتوباغو ترينيداد يف(

 مباشـرة  مـساعدة  وقـدمت  والنيجـر،  وموزامبيـق  ومـالوي  فاسـو  بوركينـا  يف األقران استعراض
 فاســو وبوركينــا وبــنغالديش وبرمــودا وبربــادوس اجلديــدة غينيــا بواوبــا أنغــوال( بلــدا ٢٢ إىل

ــا وبورونــدي ــة( وبوليفي ــة القمــر وجــزر )القوميــات املتعــددة - دول ــة الو ومجهوري  الدميقراطي
ــشعبية ــويت ال ــابون وجيب ــا وغ ــوار وكــوت وقطــر وغامبي ــو وكوســتاريكا ديف ــا والكونغ  وليربي
 عـداد باإل أو الوطنيـة  االسـتراتيجيات ب تتـصل  اتعملي يف )وهندوراس وهاييت ومالوي وماليزيا

 .املاحنون نظمهاي اليت املستديرة املائدة اجتماعات أثناء مداخالتلل

__________ 
  .E/CN.3/2005/18 انظر  )١(  
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  اإلحصاء جمال يف الدعوة أدوات تطويرو الدعوة - باء  
ــدعوة أنــشطة تتــضمن - ٤ ــاريس شــراكة هبــا قامــت الــيت ال  وضــع ،٢٠٠٩ عــام ٢١ - ب

 االقتـصادية  اللجنـة  مـع  واالشـتراك  ،حـصائية اإل الـدعوة  واردملـ  تاوأد جملموعـة  النهائيـة  الصيغة
. واإلحـــصاء املـــرأة بـــشأن للـــدعوة فيـــديو شـــريط إعـــداد يف املتحـــدة لألمـــم التابعـــة ألفريقيـــا
ــا ــدمت كم ــاريس شــراكة ق ــدعوة رســاالت ٢١ - ب ــة مناســبات يف لل ــة دولي ــاة وإقليمي  منتق

 .بالدعوة خاصة مواد حتضري على بلدا ٢٠ وساعدت
  

 التعاون على املاحنة اجلهات تشجيع - جيم  
 الـشركاء  دعـم  عـن  اإلبـالغ  بنظام ُتعَرف ،سنوية دراسة ٢١ - باريس شراكة ُتجري - ٥

 الـذي  الـدعم  بـشأن  والتقنـيني  املـاليني  الـشركاء  مـن  املعلومـات  مبوجبها جتمع اإلحصاء، لعملية
 هــذه ألن نظــرا ،البيانــات هــذه مبحدوديــة االعتــراف املهــم ومــن. اإلحــصاء لتطــوير يقدمونــه
 هـذا  يكـون  عنـدما  خاصة( ةاملاحن اجلهات تقدمه الذي الدعم أشكال مجيع تطال ال الدراسات
 تقــسيمب ،األحيــان أغلــب يف ،املــدفوعات وُتقــدَّر ،)أوســع قطــاعي برنــامج يف ُمــدَمجا الــدعم
 قــدر لالتــسجي ازدواج متحــيص ويــتم ه،جنــازإ فتــرات خمتلــف علــى بالتــساوي شروعاملــ تكلفــة
 .التسرب حاالت بعض وجود احتمال رغم ،اإلمكان

 ،)٢(٢٠٠٩ سـنة  خـالل  لإلحـصاء  الشركاء دعم عن اإلبالغ فريق جولة عن وانبثقت  - ٦
  :التالية النقاط ،٢٠٠٩-٢٠٠٧ الفترة تغطي اليت

ــا تلقـــت  )أ(   ــر أفريقيـ ــدعم، جممـــوع نـــصف مـــن أكثـ ــن الـ ــدات حيـــث مـ  التعهـ
 مــدفوعات أفريقيــا تلقــت ،٢٠٠٩ عــام إىل ٢٠٠٧ عـام  مــنف .ســواء حــد علــى واملـدفوعات، 

 مليـون  ١٥٠ آسـيا  تلقـت  بينمـا  ،)يملالعا اجملموع من املائة يف ٥٤( دوالر مليون ٤٢٢ قيمتها
 دوالر مليــــون ٧١ الكــــارييب البحــــر ومنطقــــة الالتينيــــة وأمريكــــا ،)املائــــة يف ١٩( دوالر

 مليـون  ٩٥ قـدره  إضـايف  مبلـغ  وأُنِفـق  .)املائـة  يف ٦( دوالر مليـون  ٤٨ وأوروبـا  ،)املائة يف ٩(
 ؛حمددة ببلدان خاصة غري عاملية وبرامج مشاريع على )املائة يف ١٢( دوالر

 املتحــدة واململكــة ،الــدويل والبنــك األوروبيــة، املفوضــية( ثالثــة شــركاء مقــّد  )ب(  
  ؛الدعم مبالغ جمموع نصف من أكثر )الشمالية وأيرلندا العظمى لربيطانيا
ــة املــدفوعات جممــوع مثّــل  )ج(   ـــ مــةاملقدَّ التقديري ــا( بلــدا ١٣ ل  وأفغانــستان إثيوبي
 ومـايل  وكينيـا  والـسودان  وروانـدا  املتحـدة  ترتانيـا  ومجهوريـة  فاسـو  وبوركينا وأوكرانيا وألبانيا

ــا وموزامبيــق ومــالوي  علــى عــةاملوزَّ التقديريــة املــدفوعات مــن املائــة يف ٤٠ حــوايل )ونيجريي
 .حمّددة لبلدان املقدَّمة املدفوعات من املائة يف ٥٥ و ،العامل أحناء خمتلف

__________ 
  ./http://www.paris21.org/pages/partnership/press موقع على متاحة التفاصيل  )٢(  
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  اإلحصاء لتطوير الوطنية لالستراتيجيات منهجية وضع - دال  
ــنة يف  - ٧ ــدت ،٢٠٠٩ ســ ــراكة أعــ ــاريس شــ ــات ٢١ - بــ ــة الدراســ ــة املنهجيــ  :التاليــ
 ؛‘‘تــونس مثــال :الناميــة البلــدان يف الــوطين اإلحــصائي النظــام إصــالح جنــاح عوامــل’’ )أ(
ــة ســتراتيجيةا’’ )ب( ــَر :اإلحــصاء لتطــوير وطني ــة حمقت ــة لبِنَي ــة الوثيق ــل’’ )ج( ؛‘‘النهائي  متوي

ــة اإلحــصائية األنــشطة ــهج’’ )د( ؛‘‘الوطني ــة ســتراتيجياتاال تــصميم جبــودة املتعلــق الن  الوطني
 لبلـــورة دليـــل :االســـتعمال ســـهل بـــشكل اإلحـــصاءات عـــرض’’ )هــــ( ؛‘‘اإلحـــصاء لتطـــوير

 مرحلـة  يف متـر  الـيت  والبلـدان  الناميـة  للبلـدان  بالنـسبة  للنـشر  توجيهية ومبادئ نشرلل ستراتيجيةا
 شـراكة  فوضت ذلك، إىل وإضافة. النرويج إحصاءات دارةإ مع باالشتراك إعداده مت ‘‘انتقالية
 شــراكة”( انــشأهت منــذ اإلحــصاءات تطــوير يف احملــَرز مللتقــدُّ اســتعراض بــإجراء ٢١ - بــاريس
 ،)“١٩٩٩ سـنة  منـذ  اإلحـصائية  القـدرات  يف التحسينات - سنوات عشر بعد ٢١ - باريس

 علـى  الطلـب ’’ :وهـي  الـشراكة،  احتـاد  اجتمـاع  أثنـاء  املناقـشات  لتوجيه ورقات ثالث إعدادو
 :اإلحــصاء ريتطــو أجــل مــن ةاســتراتيجي’’ و ؛‘‘للبيانــات أفــضل واســتخدام أفــضل إحــصاءات

  . ‘‘إلحصاءا تطوير أجل من الشراكة’’و ؛‘‘استهاللية مذكرة
  

  احملَرز طريالق التقدم عن اإلبالغ - هاء  
 التقـّدم  عـن  )٣(تقريرا ٢١ - باريس شراكة تصدرأ ،٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين يف - ٨

 مــن الــدخل متوســطة والبلــدان الدوليــة اإلمنائيــة املؤســسة مــن املقترضــة البلــدان أحرزتــه الــذي
 :يلي ما إىل لتقريرا يشريو .الوطنية استراتيجياهتا وتنفيذ تصميم يف الدنيا الشرحية

 هــي الدوليــة اإلمنائيــة املؤســسة مـن  املقترضــة ٧٩ الـــ البلــدان مــن بلـدا  ٢٤ إن  )أ(  
 .االســتراتيجيات هلــذه حكوماهتــا إقــرار انتظــار يف هنــاأ أو وطنيــة ســتراتيجياتا تــصميم بــصدد

 املائـة  يف ٧٦ جمموعـه  مـا  فـإن  وهكـذا  .الوطنيـة  اسـتراتيجياته  تنفيـذ  بصدد هو آخر بلدا ٣٦ و
 يقــوم أفريقيــا، ويف .وطنيــة ســتراتيجياتا وضــع عمليــات يف حاليــا منخرطــة البلــدان هــذه مــن
 ئية؛إحصا ستراتيجيةا تنفيذ أو تصميمب القارة هذه يف بلدا ٣٦

 بـصدد  هـي  الـدنيا  الشرحية من الدخل متوسط بلدا ٣٩ أصل   من بلدا ٣١ إن  )ب(  
 املؤسـسة  مـن  املقترضـة  البلـدان  مـن  املائـة  يف ٧٧ فـإن  هكـذا و ؛سـتراتيجيات ا تنفيـذ  أو تصميم
 وضـع  عمليـات  يف منخرطة جمتِمعة الدنيا الشرحية من الدخل متوسطة والبلدان الدولية اإلمنائية

  ؛وطنية ستراتيجياتا

__________ 
  .http://www.oecd.org/dataoecd/23/19/41515158.pdf على متاح  )٣(  



E/CN.3/2010/29  
 

09-64098 5 
 

 تفتقـر  بـالتقرير  املـشمولة  ١١٨ الــ  البلـدان  مـن  )املائة يف ٨( فقط بلدان ٩ إن  )ج(  
 أكثــر هـي  البلـدان  هـذه  وأغلـب  .ســتراتيجيةال التخطـيط  بـصدد  ليـست  اأهنـ  أو سـتراتيجية ا إىل

 .النامية الصغرية اجلزرية الدول من أهنا أو نزاع حالة يف بلدان وهي - ضعفا البلدان
  

 الفرعية الربامج - واو  
ــة تواصــل - ٩ ــاريس شــراكة أمان ــذ ٢١ - ب ــاجمني تنفي ــرعيني برن ــشبكة :مهــا ف ــة ال  الدولي

 املعّجــــــــل البيانــــــــات وبرنــــــــامج (www.ihsn.org) املعيــــــــشية األســــــــر الستقــــــــصاءات
)www.ihsn.org/adp()ــ ،)٤ ــك ريوجي ــاون ذل ــق بتع ــع وثي ــك م ــدويل البن  .آخــرين وشــركاء ال

 إطـار  يف العـامل  أحناء خمتلف يف بلدا ٥٢ لـ دعما املعّجل البيانات برنامج قّدم ،٢٠٠٩ عام ويف
 البيانـات  لربنـامج  ٢ املهمـة  اختبـار  ومت .)هاونـشر  حفظهـا و الفرديـة  البيانـات  توثيق( ١ مهمته
 بالتعــاون الكــامريون يف )تقــصاءاالس أســاليب حتــسني/ومواءمــة البيانــات نوعيــة تقيــيم( املعّجــل

 الـــصحة ملنظمــة  التـــابع املــشترك  الرصــد  برنـــامج مــع  بالتعــاون  نيجرييـــا ويف ،اليونــسكو  مــع 
 تنفيـذ  يف اهلـادئ  يطاحملـ  مجاعـة  مانـة وأ األفريقـي  التنميـة  مـصرف  ويساهم .واليونيسيف العاملية
 الـيت  البلدان بعض يف عليها ظةاحملاف ميكن قدرات بناء وجرى .القطري املستوى على ١ املهمة

 أنـشطة  تـزداد  أن املتوقّـع  ومـن . )املعجـل  البيانـات  برنـامج ( مـن  مباشـر  دعـم  إىل حباجـة  تعد مل
 االستقــــصاء أســــاليب مــــةمواء جمــــال يف املعيــــشية األســــر الستقــــصاءات الدوليــــة الــــشبكة
 برنــامج هلــا يــروج الــيت الــشبكة أدوات وحتــسني حتــديث وسيــستمر. املقبلــة الــسنوات خــالل
 .املعّجل البيانات

  
ــاريس شــراكة احتــاد اجتمــاع نتــائج - ثالثا    /الثــاين تــشرين يف املعقــود ٢١ - ب

 ٢٠٠٩ نوفمرب
 إىل ١٦ مـــن رةالفتـــ يف داكـــار يف احتادهـــا اجتمـــاع ٢١ - بـــاريس شـــراكة عقـــدت  - ١٠
 بلـد  ١٠٠ مـن  أكثـر  من مشارك ٤٠٠ من أكثر واجتمع .)٥(٢٠٠٩ نوفمرب/الثاين تشرين ١٨

 بالــضبط، فعلــه يــتعني مــا ولتحديــد الناميــة، البلــدان يف اإلحــصاءات تطــور مــستوى يف للنظــر
 الـشركاء  خمتلـف  ومسؤوليات أدوار بشأنو اختاذها ينبغي اليت املقبلة اخلطوات بشأن ولالتفاق
 الـذي  ،)املرفـق  انظر( اإلحصاء تطوير بشأن كاراد إعالن املشاركون وأيد .املقبل العقد خالل
 تتـصل  مسائل بشأن نقاط مخس تشمل للعمل دعوة الشراكة إىل وّجهوي األهداف هذه يتناول
 وتنــسيق إلحــصاء،ا أجــل مــن واملاليــة التقنيــة املــوارد وحــشد االســتراتيجيات، تنفيــذ :يلــي مبــا

__________ 
  E/CN.3/2007/25 انظر  )٤(  
  .http://www.consortium-paris21.org على تاحةم الوثائق  )٥(  
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 وتطـوير  البيانـات،  مـستعملي  احتياجـات  وتلبيـة  ،اإلحصاء جمال يف املاحنون يقدمه يالذ الدعم
 . حصائيةاإل نهجياتاملو دواتاأل

 أقـرت  جلسة ٢١ - باريس شراكة توجيه جلنة عقدت االحتاد، اجتماع هامش وعلى  - ١١
 للــشراكة رئيــسية أهــداف مخــسة ترســم ،٢٠١٤-٢٠١٠ للفتــرة جديــدة ســتراتيجيةا خالهلــا
 التنـسيق  تيـسري  )ب( ؛أفـضل  حنـو  علـى  واسـتعماهلا   البيانات على الطلب زيادة حفز )أ( :وهي
 لتكثيــف التــرويج )ج( متغّيــر؛ أعمــال دولجلــ أفــضل معاجلــة إىل للتوصــل املعنيــة اجلهــات بــني

ــة اجلهــات مــشاركة ــة املعني ــة اســتراتيجيات تــشجيع )د( ؛اإلحــصاءات تطــوير يف الوطني  وطني
 .الرئيسية الدولية املبادرات يف اإلحصاء مكانة تعزيز )هـ( بفعالية؛ فَّذَةنوُم أفضل نوعية ذات

  
  ٢١ - باريس شراكة ألعمال املقبلة التوجهات - رابعا  

 ،٢١ - بـاريس  شراكة ستساعد داكار، إعالن ورصد تنفيذ على املساعدة عن فضال - ١٢
 بلـدان  لفائـدة  الوطنيـة  االسـتراتيجيات  بـشأن  املـستوى  رفيـع  منتـدى  تنظـيم  علـى  ،٢٠١٠ سنة
 لجنـة ال دورة هـامش  وعلـى  .اهلادئ احمليط مجاعة أمانة مع بالتعاون وذلك ،اهلادئ احمليط جزر

ــ اإلحــصائية  يف للنظــر اســتثنائيا جانبيــا اجتماعــا ٢١ - بــاريس شــراكة ســتنظم ،٢٠١٠ سنةل
 بعـد  مـا  مرحلـة  يف متـر  الـيت  الـدول و الـضعيفة  بالـدول  اخلاصـة  اإلحصائية املسائل معاجلة كيفية

 الوطنيــة باالســتراتيجيات املتعلقــة التوجيهيــة املبــادئ لتحــديث عمــل فريــق وســيجتمع .رتاعالــ
 أفــضل دمــج أجــل ومــن .األخــرية اخلمــس الــسنوات خــالل املكتــسبة التجــارب مــن وإلفادهتــا

ــتراتيجيات يف للقطاعـــات ــة، االسـ ــُيقدَّم الوطنيـ ــدد دعـــم أيـــضا سـ ــة حمـ ــدان ألربعـ ــوير بلـ  لتطـ
 وسيتواصـل  .والزراعـة  لألغذيـة  املتحـدة  األمم منظمة مع بالتعاون وذلك الزراعية تاإلحصاءا
 وسـُتنظّم  االسـتراتيجيات،  هبـذه  املتـصلة  القطـري  املـستوى  علـى  تتم اليت نشطةلأل املقدَّم الدعم
 خـالل  إلحـصاء ا عمليـة ل الـشركاء  دعـم  عـن  اإلبـالغ  نظـام  فريـق  جولـة  ٢١ - بـاريس  شراكة
 .٢٠١٠ سنة
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  املرفق
 اإلحصاء تطوير بشأن داكار إعالن  

  
 الديباجة    

ــاء   ــاريس شــراكة احتــاد اجتمــاع أثن ــود ،٢١ - ب ــسنغالية العاصــمة يف املعق  داكــار، ال
 أن باإلمجـــاع املـــشاركون أكـــد ،٢٠٠٩ نـــوفمرب/الثـــاين تـــشرين ١٨ إىل ١٦ مـــن الفتـــرة يف

 وأنـه  الرشـيدة  حلوكمـة ا عناصر نم جوهري عنصر هو والكفاءة بالفعالية يتسم إحصائيا نظاما
 األهــداف لرصــد الــضرورية البيانــات لتــوفري ســريعة إجــراءات اختــاذ إىل حاجــة هنــاك زالتــ ال

 أنـه  إال ،٢٠٠٠ سـنة  منـذ  الكثري حتقق بأنه االجتماع وأقر. ٢٠١٥ سنة حبلول لأللفية اإلمنائية
 وينبغـي  .صاءلإلحـ  مـراكش  عمـل  خطـة  رؤية لتحقيق الكثري فعل ينبغي يزال ال أنه جمددا أكد
 دعـم  أجـل  مـن  أكـرب  بفعاليـة  اإلحصائية البيانات من لإلفادة ومنسَّقة متضافرة بإجراءات القيام

 واحلفــاظ اإلحــصائية الــنظم قــدرات وتعزيــز الفقــر مــن حلــدا إىل اهلادفــة والــربامج الــسياسات
 ونــــشرها اإلحــــصاءات جتميــــع دعــــم أن إىل وأُشــــري .الناميــــة البلــــدان يف ســــيما ال ،عليهــــا

 شـعوب  مجيـع  لـصاحل  تعمـل  إجيابيـة  قـوة  العوملـة  جعـل ’’ ضمانلـ  مجاعية مسؤولية واستخدامها
 .األلفية إعالن يف ورد ماحسب ‘‘العامل

  
 واملبادئ القَيم    

ــا   ــاد دعـ ــع االحتـ ــشركاء مجيـ ــرار إىل الـ ــأن اإلقـ ــصاءات بـ ــة اإلحـ ــة الرمسيـ ــة منفعـ  عامـ
 ينبغـي  واملـساءلة،  الثقـة  ولتعزيـز  .اتاحلكومـ  جلميـع  األساسـية  املهام من ونشرها إعدادها وأن

 الرمسيـة  لإلحـصاءات  األساسية املبادئ مع فقيت مبا اإلحصائية نظمها وتطوير دعم للحكومات
 ذلـــك، إىل وإضـــافة .اإلقليميـــة واملـــدونات اإلعالنـــات خمتلـــف مـــع وكـــذلك املتحـــدة لألمـــم
 :التالية األربعة بادئبامل االلتزام إىل اإلحصاءات تطوير يف املشاركني يعمج االحتاد دعا

 إدمــاج وعلــى هبــا اخلاصــة األولويــات حتديــد علــى البلــدان مجيــع ودعــم تــشجيع جيــب  - ١
 إىل مجعهــا مــن ،اإلحــصاءات جمــال يف اإلمنائيــة مــساراهتا رســم وعلــى املــستعملني احتياجــات
 . دوليا هبا املعتَرف النوعية معايري احترام ظل يف وذلك نشرها،

ــع وينبغــي  - ٢ ــشركاءا جلمي ــشجيع ل ــنظم تطــوير ت ــيت اإلحــصائية واألســاليب ال ــستبق ال  ت
 . هلا وتستجيب املستويات مجيع على البيانات من والناشئة اجلديدة االحتياجات

 الــيت والوكــاالت املؤســسات تــدعم أن اإلحــصاءات لتحــسني املبذولــة لجهــودل ينبغــي  - ٣
 . ستمراريتهاا على وحتافظ تعززها وأن الوطنية اإلحصائية النظم تنشئ
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 وعلـى  الناميـة  البلـدان  يف اإلحـصائية  الـنظم  تعزيـز  على املساعدة التنمية لشركاء ينبغي  - ٤
 . أكرا عمل برنامج مع يتواءم مبا استخدامها

  
 لعملا إىل الدعوة    

 .رئيسية جماالت ةمخس يف إجراءات ختاذا إىل الشركاء مجيع االحتاد دعا  

 خطـط  إعـداد  مـن  ،٢٠١٤ سـنة  حبلول حتول، قد ماالهتما مركز يكون أن ينبغي  - ١
 يتحقـق  حبيثُ مستدمية تقنية وقدرات مستدمي متويل على باالعتماد تنفيذها إىل ستراتيجيةا
 :يلي ما

 موضــع اإلحــصائية نظمهــا بتحــسني التزمــت الــيت البلــدان مجيــع تــضع أن  )أ(  
 ء؛اإلحصا لتطوير الوطنية استراتيجياهتا التنفيذ

 وطنيــة اســتراتيجيات إطــار يف إلحــصاءل اإلمنائيــة املــساعدة فريتــو يــتم أن  )ب(  
 .املعونة فعالية بشأن باريس إعالن مبوجب املواءمة مبدأ واحترام وطنيا معتَمَدة

 البلـدان  يف سـيما  ال اإلحـصائية  الـنظم  تعزيـز  جمـال  يف وهـام  ملحـوظ  متقـدّ  أُحرِز وقد  
 حظيـت  وقـد  .اإلقليميـة  العمليـات  مـن  وعـدد  لإلحـصاء  مـراكش  عمل خطة طريق عن النامية

ــد ضــرورة ــدان حتدي ــات البل ــة لألولوي ــا اخلاصــة اإلمنائي ــن اإلحــصائية بنظمه ــق ع ــداد طري  إع
 إىل اإلعــداد طــور مـن  اآلن االنتقــال ينبغــي ولكـن  النطــاق؛ واســع بقبـول  وطنيــة اسـتراتيجيات 

 . التنفيذ طور

 الرئيـسية  العاملية حصائيةاإل الربامج مجيع وضع التنمية وشركاء للحكومات ينبغي  - ٢
 . ٢٠١٤ سنة حبلول مستدمية وتقنية مالية أسس على

 الوطنيــة، اإلحــصاء نظــم :هــي ،رئيــسية دعــائم ثــالث الــدويل اإلحــصاء نظــام يــشمل  
 يف مبـا  ،لإلحـصاءات  الدوليـة  احلوكمـة و ؛بعيد حد إىل ومتّوهلا وتديرها احلكومات لهاتشغِّ اليت

ــع ذلـــك ــايريامل وضـ ــرامج ؛عـ ــصاءا وبـ ــة إلحـ ــيت ،العامليـ ــي الـ ــا، ينبغـ ــدر إدماجهـ ــان، قـ  اإلمكـ
 الـسنوات  خـالل  وتطويرهـا  دعمهـا  وجيـب  ضـرورية  الثالثـة  العناصر وهذه .الوطنية الربامج يف

 . املقبلة اخلمس

 ينبغـي  ،٢٠١٤ سـنة  حبلـول  املستويات مجيع على فعالية أكثر تنسيق كفالة هبدف  - ٣
 :يلي ما حتقيق

 مـع  ،أكـرب  بفعاليـة  واإلقليميـة  الدوليـة  والتعـاون  تنـسيق ال آليـات  تعمل أن  )أ(  
 ؛اإلدماج عمليات وأيضا النامية البلدان وأولويات احتياجات مراعاة
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 أجـل  مـن  وطنيـة  شـراكات  التنميـة،  شركاء مبساعدة احلكومات، ُتقيم أن  )ب(  
  .قائمة كاتاالشر هذه تكون ال حيثما اإلحصاء

 حتـسني  وجيـب  سـواء،  حـد  علـى  وداخليـا  دوليا ية،اإلحصائ الربامج تنسيق تعزيز جيب  
 عـرب  املـستويات  مجيع على الرئيسية عملنياملست وجمموعات اإلحصاءات منتجي بني املشاورات
 . ممكنا ذلك كان كلما املوجودة واملنتديات والشراكات املؤسسات خدمات من االستفادة

 احتياجــات البلــدان عمجيــ يف اإلحــصاء نظــم ُتلــيب أن ينبغــي ،٢٠١٤ ســنة حبلــول  - ٤
 علــى قــائم وبأســلوب التكلفــة حيــث مــن وبفعاليــة بكفــاءة تــشغيلها وينبغــي املــستخدمني،

  .والرتاهة باالستقالل املتعلقة الرئيسية االحتياجات مع يتواءم مبا النتائج، أساس

ــدير علـــى   ــاالت يمـ ــصاء وكـ ــة اإلحـ ــة يف رئيـــسي دور الرمسيـ ــودة كفالـ ــة جـ  ونزاهـ
 املـوارد  عـن  ومـسؤولني  منفتحني أيضا يكونوا أن وجيب. اوهننشريو اوهنعمجي اليت اإلحصاءات

 إمنائيـة  معونـة  ُتقـدَّم  حيثمـا  أكـري  املـساءلة  وضـرورة . وأعمـاهلم  قـراراهتم  وعن ايستخدموهن اليت
 . القدرات بناء على للمساعدة

 والتطـوير  للبحـث  برناجمـا  يـدعم  أن الـدويل  للمجتمـع  ينبغـي  ،٢٠١٤ سنة حبلول  - ٥
ــ ــات األدوات ديثلتحــ ــصائية والتكنولوجيــ ــز اإلحــ ــتخدامها، ولتعزيــ ــصوصا اســ  يف خــ
 .النامية البلدان

 ومعاجلتـها،  كـبرية  بيانـات  جمموعـات  جتميـع  تـشمل  اليت اإلحصائية، األنشطة شهدت  
. واالتــصاالت املعلومــات تكنولوجيــا اســتخدام بــسبب األخــرية الــسنوات خــالل كــبريا تغــريا
ــ تغــيري يطــرأ مل ولكــن  مــن العديــد يف باإلحــصاءات املتعلقــة األساســية اإلجــراءات علــى ذكرُي
 علـى  أفـضل  أدوات وتطوير حاليا املستخدَمة األدواتب االرتقاء وينبغي. الفترة هذه يف البلدان
 ينبغــي كمــا. وعرضــها البيانــات ولتحليــل مــصدرية بيانــات جلمــع وخاصــة املــستويات، مجيــع
 .الصغرية البلدان يف كلفةالت حيث من الةوفّع وطيدة طرائق تطوير

  
 املستقبلية اآلفاق    

 :التالية اإلجراءات اختاذ االحتاد اقترح داكار، إعالن رؤية حتقيق هبدف  

 إعـالن  تنفيـذ  اآلخـرين،  الـشركاء  مـع  بالتعـاون  ،٢١ - باريس شراكة أمانة ترصد أن  - ١
 .احملَرز التقدم عن سنويا تقريرا وتنشر تعّد وأن كاراد

 تنفيـذ  يف زاحملـرَ  مالتقـدُّ  ملتابعـة  ٢٠١٤ سـنة  هنايـة  قبـل  لالحتـاد  متابعـة  اجتماع دُيعق أن  - ٢
 .عنه ولإلبالغ اإلعالن
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 املـوارد  وحشد لإلحصاء الترويج مبواصلة االحتاد يف واألعضاء الشركاء مجيع يلتزم أن  - ٣
 .اإلعالن لتنفيذ

 مجيـع  علـى  ،٢٠١٠ عـام  هنايـة  حبلول ،رمسيا اإلحصاء لتطوير داكار إعالن ُيعرض أن  - ٤
 .املعنية واملؤسسات العمليات

  


