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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعونالدورة الثانية 

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ١ (٣البند 

         بناء القدرات اإلحصائية :بنود للمناقشة واختاذ القرار
  شرينوالع تقرير الشراكة يف اإلحصاءات من أجل التنمية يف القرن احلادي    

    
  ة من األمني العاممذكر    

  
يتشرف األمـني العـام بـأن حييـل إىل اللجنـة تقريـر الـشراكة يف اإلحـصاءات مـن أجـل                         
بنـاء  وذلـك  القرن احلادي والعشرين عن بناء القدرات اإلحصائية املقـدم إليهـا للعلـم        التنمية يف 

 ). ألـف -، الفـصل األول  E/2010/24انظر (على طلب تقدمت به يف دورهتا احلادية واألربعني     
ويسرد التقرير بإجياز اجلهـود الـيت تبـذهلا الـشراكة لتعزيـز اسـتخدام إحـصاءات أفـضل بوصـف               

بيئـة مواتيـة إلحـراز تقـدم يف عمليـة التطـوير، وخاصـة مـن خـالل                    ذلك جزءا رئيـسيا يف خلـق      
ــذ تلــك        ــة لتطــوير اإلحــصاءات، وتنفي ــدان يف رســم اســتراتيجيات وطني ــدعم إىل البل ــدمي ال تق

  .ويرجى من اللجنة أن حتيط علما هبذا التقرير. ات ورصدهااالستراتيجي
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تقريـــر الـــشراكة يف اإلحـــصاءات مـــن أجـــل التنميـــة يف القـــرن احلـــادي     
 والعشرين عن بناء القدرات اإلحصائية

    
 مقدمة  -أوالً   

يتمثــل اهلــدف الــشامل للــشراكة يف اإلحــصاءات مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي     - ١
تركـز أمانـة الـشراكة      و.  نتائج التنمية  يف سبيل حتقيق  إلدارة  تسخري ا وين ثقافة   يف تك  والعشرين

يف اإلحصاءات جهودها على تقدمي الدعم للبلدان النامية يف رسم استراتيجيات وطنيـة لتطـوير           
اإلحصاءات، وتنفيذ تلك االسـتراتيجيات ورصـدها لكـي تتـوافر لـدى تلـك البلـدان، يف مجلـة             

مجيـع   عن مجيع مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة وعـن      وتعدها وطنياً   متتلكهاأمور، بيانات   
 .)١(االحتياجات يف جمال سياسات التنمية

    
ات مـن أجـل     اإلحـصاء يف  شراكة   ال ٢٠١٠ يف عام    حرزتهالذي أ تقدم  ال  - ثانيا  

  التنمية يف القرن احلادي والعشرين
 الوطنيـة وخاصـة     سـتراتيجيات االعمليـات   ل الـدعم    ٢١ -اإلحـصاء   كة  اتقدم أمانة شر    - ٢

  معاجلــةحــسني تيــسري التنــسيق بــني اجلهــات املعنيــة لت )أ(:  التاليــةالنــشاططريــق ضــروب  عــن
ــة   )ب( ؛مــتغري جــدول أعمــال يقتــضيه مــا ــة الوطني  الــدعوة إىل زيــادة مــشاركة اجلهــات املعني
 العمـل  )ج( ؛ةت يف املبـادرات الدوليـة الرئيـسي      التطوير اإلحصائي وتعزيـز مكانـة اإلحـصاءا        يف

حتفيـز زيـادة الطلـب       )د( وتنفيـذها تنفيـذاً فعـاالً؛ و      الوطنيـة   على حتسني جودة االستراتيجيات     
 فيمـا يتعلـق   ٢٠١٠ عـام  ويـرد فيمـا يلـي التقـدم احملـرز يف      . على البيانـات وحتـسني اسـتخدامها      

  .بتلك املكونات
  

 التنسيق  - ألف  
تقريـــر ”، امسهــا  اســة ســنوية   در٢١ -  اإلحــصاء  شــراكة يرجتــ ، ٢٠٠٨منــذ عــام     - ٣

 املـايل والـتقين     نياجلهات الشريكة يف اجملال    املعلومات من  جيمع   ،الشركاء عن دعم اإلحصاءات   
ومن املهم االعتراف مبحدوديـة هـذه       . تطوير اإلحصاء يف   ه تلك اجلهات  قدمتالدعم الذي   عن  

 الذي تقدمـه اجلهـات    الدراسات مجيع أشكال الدعمتلكتستويف  ال  :سباب التالية  لأل البيانات
ــذا الـــدعم ُمـــدَمجا يف برنـــامج قطـــاعي أوســـع   و(املاحنـــة  ــة عنـــدما يكـــون هـ ، وُتقـــدَّر )خاصـ

__________ 
  .E/CN.3/2005/18 انظر، لالستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءاتلالطالع على مناقشة أكثر تفصيال   )١(  
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املـشروع بالتـساوي علـى خمتلـف فتـرات إجنـازه،            قيمـة   ، يف أغلب األحيان، بتقسيم      االلتزامات
 .االزدواج بعض حاالت حدوثويتم متحيص ازدواج التسجيل قدر اإلمكان، رغم احتمال 

ــنة ءاتاإلحـــصاعـــن دعـــم تقريـــر الـــشركاء وانبثقـــت عـــن دورة   - ٤  ٢٠١٠ خـــالل سـ
  :)٢(، النقاط التالية٢٠١٠-٢٠٠٨الفترة الدعم النشط خالل تغطي  اليت

ــتلقــت   •   ــا يقــرب ا أفريقي ــدعم، مــن حيــث    م مــن ف. االلتزامــات مــن نــصف جممــوع ال
علــى  قليميــةاإليئــات اهلة وفريقيــ البلــدان األحــصلت، ٢٠١٠ إىل عــام ٢٠٠٨ عــام

ــا ) يف املائـــة مـــن اجملمـــوع العـــاملي ٤٥( مليـــون دوالر ٧١٦التزامـــات قيمتـــها  ، بينمـ
ــون دوالر  ٤٨٨علــى آســيا حــصلت  ــة٣١(ملي ــة ومنطقــة  ) يف املائ ، وأمريكــا الالتيني

ــارييب   ــر الكـ ــون دوالر ١٣٥البحـ ــة٨( مليـ ــا ) يف املائـ ــ مال١٠٧، وأوروبـ  دوالر نييـ
ملــشاريع )  يف املائــة٩( مليــون دوالر ١٥١وُخــصص كــذلك مــا قيمتــه ). املائــة يف ٧(

  .وبرامج عاملية غري خمصصة لبلدان بعينها
ــى  •   ــدا  تلقّــ ــشر بلــ ــسة عــ ــستان، ألبا ( مخــ ــا، أفغانــ ــستان،  إثيوبيــ ــا، باكــ ــا، أوكرانيــ نيــ

زانيا املتحدة، الـسودان، كينيـا، مـايل، مـالوي، موزامبيـق،            ـفاسو، مجهورية تن   بوركينا
.  منـها   مليـون دوالر لكـل بلـد       ١٩,٥ تتجاوز    تقديرية اتالتزام) نيجرييا، هاييت، اهلند  

مـا نـسبته    و يف املائـة مـن االلتزامـات اإلمجاليـة املقـدرة             ٤٥وتساوي جمتمعـة مـا نـسبته        
  . بعينهالبلداناملخصصة يف املائة من جمموع االلتزامات  ٤٨

 ةاملفوضــية األوروبيــة والبنــك الــدويل واململكــة املتحــد  (قــدمت ثــالث جهــات ماحنــة    •  
.  يف املائـة مـن جممـوع االلتزامـات         ٦٢نـسبته    مـا ) لربيطانيا العظمى وأيرلنـدا الـشمالية     

 يف املائـة مـن مجيـع االلتزامـات،          ٣٧وقدمت اجلهات املاحنة للمعونة الثنائيـة مـا نـسبته           
  . يف املائة٥٥ يف املائة، واملنظمات الدولية ٨واملؤسسات اإلقليمية 

إذ شكّل ما يزيد على ثلث عالقات املـساعدات يف جمـال             :االلتزامات جمزأة بشكل كبري     •  
مــن أدىن مــن جــزء ) بــني البلــدان اخلمــس عــشرة نفــسها املــذكورة أعــاله   (اإلحــصاءات 

  .عشرين من املساعدات املالية املخصصة لنظمها اإلحصائية
، ارتفعـت   ٢٠٠٨عـام     يف ءاتصااإلحـ لتقريـر الـشركاء عـن دعـم         منذ الدورة األولية      •  

 بليـون دوالر    ١يقرب مـن     ما من( يف املائة    ٦٠ات العاملية التقديرية بنسبة حنو      االلتزام
، علـى الـرغم مـن أن تلـك          )٢٠١٠دوالر يف دورة عـام      بليـون    ١,٦إىل ما يزيد على     

  .كون نامجة عن حتّسن معدل استجابة اجلهات املاحنةتالزيادة قد 
__________ 

  ./www.paris21.org/PRESS2010: بط الشبكي التايلالتفاصيل والنتائج متاحة على الرا  )٢(  
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 لإلحـــصاءات آخـــذ قدمـــة امل، يبـــدو أن توزيـــع التزامـــات املعونـــة ٢٠٠٨منـــذ دورة   •  
 الـيت حتظـى بـأكرب       ة املنطقـةَ  فريقيـ ففـي حـني ال تـزال القـارة األ         . اأفريقيالتحول عن    يف

، )٢٠١٠عـام    يف يف املائة مـن اجملمـوع العـاملي          ٤٥(بفارق كبري   نسبة من االلتزامات    
ــة ٥٢ (٢٠٠٩ن دورة عــام عــفقــد اخنفــضت حــصتها بــاطراد     ودورة عــام ) يف املائ

ارتفعـت   وقـد كـان ذلـك التغـيري، أساسـا، لـصاحل آسـيا، الـيت             ). ملائة يف ا  ٥٩ (٢٠٠٨
 يف املائـــــــة ١٧ إىل ٢٠٠٨ يف املائـــــــة يف دورة عـــــــام ١٥حـــــــصتها مـــــــن نـــــــسبة 

أمـــا ســـائر املنـــاطق األخـــرى .  يف املائـــة يف الـــدورة احلاليـــة٣١إىل و ٢٠٠٩ دورة يف
  .استقرت حصصها تقريبا فقد

يس بــشأن فعاليــة املعونــة، وبرنــامج عمــل أكــرا،  بــارإعــالن مبــادئ يفوفقــا ملــا ورد و  - ٥
  أيــضا٢١ -شــراكة اإلحــصاء تــدعم ومرفــق تــسخري اإلحــصاءات ألغــراض حتقيــق النتــائج،   

. حـصاءات تعىن بـأمور اإل اليت ية للجهات املعنية اجلهود القطرية الرامية إىل إقامة شراكات وطن     
 املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة مـن           الـدعم مواءمـة أفـضل بـني       وهتدف الـشراكة الوطنيـة إىل تيـسري         

، وزيـــادة تعبئــة املــوارد علـــى الــصعيد القطـــري،    خطــة تنفيـــذ االســتراتيجيات الوطنيــة    أجــل 
وميثـل تعزيـز    . واستخدام ترتيبات متويل أكثر كفاءة وأفضل تنسيقا ألنشطة التنميـة اإلحـصائية           
 بعثــات أمانــة هــذه الــشراكات وتــسهيل إقامتــها عنــصرا أساســيا مــن العناصــر املكونــة جلميــع   

  .إىل البلدان ٢١ -شراكة اإلحصاء 
  

  الدعوة  - باء  
 يف جمـال    ٢٠١٠ يف عـام     ٢١ -شـراكة اإلحـصاء     من بني األنشطة اليت اضـطلعت هبـا           - ٦

ـــ     ــدعم ل ــدمي ال ــا بتق ــدعوة، قيامه ــع أحنــاء   ١٧ال ــدا يف مجي ــ بل ــة   أفريقي ا وآســيا وأمريكــا الالتيني
ة الوطنية وعمليـات التخطـيط االسـتراتيجي اخلاصـة          إصدار كتيبات لتعزيز نظمها اإلحصائي     يف

وتلـك البلـدان هـي      . ة أو موائد مستديرة للجهـات املاحنـة       يهبا، ويف تنظيم حلقات دراسية دعو     
زانيا املتحـدة،   ـإثيوبيا، أوغندا، بابوا غينيا اجلديـدة، بـنن، بورونـدي، جـزر القمـر، مجهوريـة تنـ                 

 - األخــضر، زمبــابوي، الــسلفادور، غامبيــا، غينيــا مجهوريــة الو الدميقراطيــة الــشعبية، الــرأس  
ــدوراس    ــا، هن ــوار، الكونغــو، ليربي ــساو، كــوت ديف ــك، كتيــب   . بي وأُصــدر، باإلضــافة إىل ذل

 أيـضا رسـائل     ٢١ -شـراكة اإلحـصاء     وسلمت  . إقليمي بالتعاون مع أمانة مجاعة دول األنديز      
  . أحداث دولية وإقليمية مهمةدعوية يف
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  اتت الوطنية لتطوير اإلحصاءااالستراتيجي  - جيم  

التخطيط بــــ املعــــينجتمــــاع اال ٢١ -اإلحــــصاء  ، نظمــــت شــــراكة٢٠١٠يف عــــام   - ٧
وذلـك  ،   والـدول اخلارجـة مـن نزاعـات        اهلـشة االستراتيجي يف جمال التطوير اإلحصائي للـدول        

ــى ــامش علــ ــصائية،   هــ ــة اإلحــ ــني للجنــ ــة واألربعــ ــدورة احلاديــ ــو  الــ ــلةحلقــ ــة عمــ   إقليميــ
ات الوطنية بالتعاون مـع أمانـة مجاعـة احملـيط اهلـادئ بالنـسبة للبلـدان واألقـاليم                   االستراتيجي عن

 بلـدا  ٣٣ الـدعم املباشـر لــ        ٢١ -اإلحـصاء    وقـدمت أمانـة شـراكة     . اجلزرية يف احملـيط اهلـادئ     
ات يمبــا يف ذلــك تعمــيم تطــوير اإلحــصائ(عمليــات االســتراتيجيات الوطنيــة  يفالتاليــة أمساؤهــا 

ـــ  ــة يف ثالث ــدانالزراعيـ ــران، و ،)ة بلـ ــات لألقـ ــراء استعراضـ ــشاركة   ويف إجـ ــتعداد للمـ يف االسـ
إثيوبيـا، أوغنـدا، بـابوا غينيـا اجلديـدة، بـروين         : اجتماعات املائدة املـستديرة للجهـات املاحنـة        يف

ليـشيت، مجهوريـة    - بـريو، تـشاد، توغـو، تونغـا، تيمـور     بورونـدي،  بوتـان،   دار الـسالم، بـنن،  
ــ ــة،      أفريقيـــ ــو الدميقراطيـــ ــة الكونغـــ ــسورية، مجهوريـــ ــة الـــ ــة العربيـــ ــطى، اجلمهوريـــ ا الوســـ
الدميقراطيــة الــشعبية، الــرأس األخــضر، روانــدا، زمبــابوي، ســاموا، ســان تــومي    الو مجهوريــة

بيـساو، الفلـبني، فيجـي، فييـت نـام،           - وبرينسييب، سـري النكـا، الـسلفادور، الـسنغال، غينيـا          
الـشراكة أيـضا الـدعم      أمانـة   وقـدمت   . موزامبيق، هندوراس، اليمن  الكونغو، ليربيا، موريتانيا،    

 ،اأفريقيــمجاعــة شــرق :  إقليميــة يف رســم اســتراتيجية إحــصائية إقليميــة، وهــي كيانــاتلــثالث 
  .ومنظمة دول شرق البحر الكارييباالقتصادية واالجتماعية ومجاعة أمريكا الوسطى 

ــاين   - ٨ ــشرين الث ــوفمرب /ويف ت ــراك ٢٠١٠ن ــرا ٢١ -اإلحــصاء ة ، أصــدرت ش ــن  تقري ع
ــذها يف     ــة وتنفي ــدان الالتقــدم احملــرز يف وضــع االســتراتيجيات الوطني ملؤســسة ااملقترضــة مــن  بل

ــة  ــة للتنمي ــدان الدولي ــدخل و ، والبل ــة ال ــدان األ  ةاملتوســطاملتدني ــع البل ــدخل، ومجي ــ ال  .)٣(ةفريقي
 :يلي ويكشف التقرير ما

ــني    •   ــن ب ــدان الم ــن  بل ــة املؤســسة الاملقترضــة م ــة للتنمي ــددها دولي ــوم  ٧٩ وع ــداً، يق  بل
كومـة لتلـك    احلاعتمـاد   بانتظـار   هـي     بلدا يف وضـع اسـتراتيجياته الوطنيـة أو         ٢٨ حاليا

ــتراتيجي ــة . اتاالسـ ــتراتيجياته  ٣٥ومثـ ــذ اسـ ــر بـــصدد تنفيـ ــدا آخـ ــذا.  بلـ ــإن ،وهكـ  فـ
ــا ــه  مـ ــع      ٨٠جمموعـ ــات وضـ ــا يف عمليـ ــرط حاليـ ــدان منخـ ــك البلـ ــن تلـ ــة مـ  يف املائـ

 بلدا من أصـل البلـدان األربعـني يف القـارة            ٣٦ا، يقوم   أفريقيويف  . وطنيةاستراتيجيات  
  ؛استراتيجية إحصائيةأو تنفيذ بوضع 

__________ 
  .www.paris21.org/nsds-status: ميكن االطّالع على التقرير املرحلي على املوقع الشبكي التايل  )٣(  
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 الــدخل وبقيــة الــدول ةتوســطاملاملتدنيـة الــدخل و  بلــدا ٣٨  الـــ مــن أصــل، بلـدا ٢٩إن   •  
ــتراتيجياتأو تنفيـــذ  هـــي بـــصدد وضـــع ،ةفريقيـــاأل  يف املائـــة ٧٩؛ وهكـــذا فـــإن اسـ
 املتوسـطة الـدخل   املتدنيـة الـدخل و    لدان املؤسسة اإلمنائية الدولية والبلدان      بجمموع   من

)  يف املائـة ١٢(بلـدا آخـر    ١٤ومثـة   .منخرطة يف عمليـات وضـع اسـتراتيجيات وطنيـة      
لرسـم  لكنها ختطـط     أو لديها استراتيجية انتهى العمل هبا و       ،ليس لديها أي استراتيجية   

  . وطنيةةاستراتيجي
ــط ١١إن   •   ــدا فقـ ــة٩ ( بلـ ـــ  )  يف املائـ ــدان الـ ــن البلـ ــر  ١١٧مـ ــالتقرير تفتقـ ــشمولة بـ  املـ

ــست    إىل ــا لي ــتراتيجية أو أهن ــاً اس ــتراتيجية  حالي ــيط الس ــصدد التخط ــك  . ب ــب تل وأغل
 يف حالـة نـزاع أو أهنـا مـن الـدول اجلزريـة       ابلدانتضم  البلدان ضعفا و   شدالبلدان هي أ  
 .الصغرية النامية

  
 صاءتسخري معارف يف خدمة اإلح  - دال  

برنـاجمني إحــصائيني  وتنفيـذ   املـشاركة يف إدارة  ٢١ -اإلحــصاء تواصـل أمانـة شـراكة      - ٩
الشبكة الدولية الستقـصاءات األسـر      : رئيسيني مع البنك الدويل وجهات شريكة أخرى، ومها       

ــشية  ــل  ) www.ihsn.org(املعيـ ــات املعّجـ ــامج البيانـ ــح  . )٤()www.ihsn.org/adp(وبرنـ ــد جنـ وقـ
ــاهرا يف حتــ الربناجمــان جنا ــشر  حفــظ سنيحــا ب ــربامج املــسحية  ن ــسيق ال ــات وتن وكانــت . البيان

 عــامال مــساعدا يف حتفيــز ٢١ - قــدمها ذينــك الربناجمــان للــشراكةياألدوات واملنــهجيات الــيت 
 .هاحتسني استخدامالبيانات وزيادة الطلب على 

يل يف توثيـق البيانـات     ، قدم برنامج البيانات املعجَّل الدعم الـتقين واملـا         ٢٠١٠ويف عام     - ١٠
ــالغ عـــددها  التاليـــةانالبلـــدفلـــسطني وونـــشرها يف الدقيقـــة وتبويبـــها  ــا : بلـــدا٥٣ً البـ ، إثيوبيـ

ــتني ــدا، أوروغــواي، إكــوادور، األردن، األرجن ــاراغواي، أوغن ــل، ب ــنغالدش، الربازي ــا، ب ، بنم
زانيا ـريــة تنــمجهو، تــونس، بــريو، ) متعــددة القوميــات-دولــة  (بوليفيــا، بوركينــا فاســو، بوتــان

، دومينيكـــــا، مجهوريـــــة الو الدميقراطيـــــة الـــــشعبية  ، اجلمهوريـــــة الدومينيكيـــــة ، املتحـــــدة
، غامبيـا ،  سـوازيلند ،  الـسنغال ،  الـسلفادور ،  سري النكا ،  لوسيا سانت،  زامبيا،  األخضر الرأس
، كــوت ديفــوار، كمبوديــا، الكــامريون، فييــت نــام، الفلــبني، فــانواتو، غينيــا، غواتيمــاال، غانــا
، مــالوي، املكــسيك، املغــرب، مــصر، مــايل، ليــسوتو، ليربيــا، كينيــا، كولومبيــا، وســتاريكاك

  .هندوراس، نيكاراغوا، نيجرييا، النيجر، نيبال، موزامبيق ،منغوليا

__________ 
  .E/CN.3/2007/25لالطّالع على املزيد من املعلومات، انظر   )٤(  
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بلـدان أدخلـت حتـسينات كـبرية علـى ممارسـاهتا       مـستدامة يف بـضعة     وقد ُبنيت قدرات      - ١١
املرصـد االقتـصادي    ويـساهم   . الزبـائن  حنـو االهتمـام ب     الدقيقة وتوجههـا  جمال إدارة البيانات     يف

 فريقــي ومــصرف التنميــة األالواقعــة جنــوب الــصحراء الكــربى ة فريقيــلبلــدان األل واإلحــصائي
ويقـدم برنـامج    . بلـدان بـضعة    يف تنفيذ برنامج البيانات املعّجـل يف         ،وأمانة مجاعة احمليط اهلادئ   

حتـسني  /دان يف تقيـيم نوعيـة بيانـات املـسوح ومواءمـة     بلـ قلة من الالبيانات املعّجل أيضا الدعم ل   
منظمــة الكــامريون مــع معهــد مت االضــطالع بــه يف وبعــد العمــل الرائــد الــذي . أســاليب املــسح

نيجرييـا مـع برنـامج الرصـد        يف  لإلحـصاء، و  ) اليونـسكو (املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة        األمم
، يـوفر برنـامج     )اليونيـسيف (م املتحدة للطفولة    منظمة األم واملشترك بني منظمة الصحة العاملية      

ويـرّجح  . مشل يف إنشاء مصارف األسئلة الوطنيـة يف إثيوبيـا والكـامريون   أالبيانات املعّجل هنجا  
  . شديداألنشطة النوع من اذهانضمام بلدان أخرى ألن اإلقبال على 

ــام   - ١٢ ــشية    ٢٠١٠ويف ع ــصاءات األســر املعي ــة الستق ــشبكة الدولي ــشطتها ، ركــزت ال  أن
ودعـم تلـك   الدقيقة ووضع مبادئ توجيهية إلدارة البيانات ) برجميات( تطوير أدوات  )أ( :على

جمموعـة أدوات إدارة  و،  الدقيقـة دارة البيانـات  إلاألدوات واملبادئ، من قبيل جمموعـة األدوات        
ت املــسوح، وتطبيــق حمفوظــات البيانــات الوطنيــة، وأدوات حجــب اهلويــة فيمــا يتعلــق بالبيانــا  

لبيانـات  ا وضـع معـايري ومبـادئ توجيهيـة مثـل منـوذج        )ب( بنـك األسـئلة؛      ات، وتطبيقـ  الدقيقة
املبـادئ  ووضـع    األسـئلة،     مـصرف  حملتويـات واملبادئ التوجيهيـة    املشتقة ملبادرة توثيق البيانات،     

البيانــات الوصــفية، وورقــة عمــل  التوجيهيــة بــشأن احلفــظ الطويــل األجــل للبيانــات الرقميــة و  
مبـــادرة كنـــدا لتحريـــر ”، وورقـــة عمـــل عـــن “فـــاح يف ســـبيل التكامـــل والتنـــسيقالك” عـــن

وستواصــل الــشبكة . الدقيقــة، واملبــادئ التوجيهيــة بــشأن سياســات نــشر البيانــات   “البيانــات
ــديث    ــشية حتــ ــر املعيــ ــصاءات األســ ــة الستقــ ــة وحتــــسني الدوليــ ــادئ التوجيهيــ األدوات واملبــ

  .اطّرادلتلبية الطلب املتزايد بواستحدثتها  اليت
    

  يف املستقبلشراكة الاجتاهات عمل   - ثالثا  
، باإلضــافة إىل تقـدمي املــساعدة يف تنفيــذ إعــالن داكــار  ٢١ -اإلحــصاء  راكةشــتقـوم    - ١٣

بتقـدمي مـساعدة يف تنظـيم اجتماعـات          ،)٥(ورصـده  ٢٠١١بشأن تطـوير اإلحـصاءات يف عـام         
البلــدان  القــدرات اإلحــصائية يف بنــاءوحلقــات عمــل إقليميــة، مبــا يف ذلــك املنتــدى اخلــامس ل  

جلماعـة اإلمنائيـة للجنـوب    نـاطق ا  ، وحلقات عمـل دعويـة مل      )٢٠١١مايو  /بريوت، أيار  (ةالعربي
وســتقوم الــشراكة بتحــديث املبــادئ  . ، وجنــوب شــرق آســيا، ومجاعــة دول األنــديز فريقــياأل

__________ 
  .E/CN.3/2010/29، انظر اتتطوير اإلحصاء عن إعالن داكار بشأن املعلوماتالع على مزيد من لالطّ  )٥(  
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. األخــريةسنوات الــيف ، وإثرائهــا مبــا اكتــسبته مــن خــربات  التوجيهيــة لالســتراتيجيات الوطنيــة
االسـتراتيجيات الوطنيـة، سـتقوم      أجل تعميم أفضل ملراعـاة الـشواغل القطاعيـة يف صـلب              ومن

تطـوير إحـصاءات التعلـيم لعـدد مـن           يف  بتقدمي دعم إضايف حمّدد    ، كذلك ،الشراكة واليونسكو 
ــدان األ ــالبل ــدةفريقي ــصعيد     . ة الرائ ــى ال ــة عل ــتراتيجيات الوطني ــدعم لالس ــدمي ال  وسيتواصــل تق
 ٢١ -اإلحــصاء ، وســتجري شــراكة اإلقليمــي الــصعيد وستتواصــل األنــشطة علــى  ،القطــري
  .اإلحصاءات دعم تقرير الشركاء عن ل٢٠١١  عامدورة

  


