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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية واألربعون

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

تطــوير : بنــود للمناقــشة واختــاذ القــرار
        آسيا اإلقليمية يف غريباإلحصاءات
تطــــوير تقريــــر اللجنــــة االقتــــصادية واالجتماعيــــة لغــــريب آســــيا عــــن       

  آسيا اإلقليمية يف غريبصاءاتاإلح
    

 مذكرة من األمني العام    
  

 ،E/2010/24 انظـر  (بناء على طلب من اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلاديـة واألربعـني            
، يتــشرف األمــني العــام بإحالــة تقريــر اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة  ) ألــف-الفــصل األول 

ــيا عـــن   ــهويـــوجز التقريـــر التحـــديات  . اإلقليميـــةتطـــوير اإلحـــصاءاتلغـــريب آسـ   الـــيت تواجـ
وتنـاقش  . جمـاالت موضـوعية حمـددة   يف  بـشكل عـام و   وأولوياهتـا اإلحصاءات الرمسية يف املنطقة 

الورقــة أيــضا قــضايا التنــسيق اإلقليمــي، مــع التركيــز بــصفة خاصــة علــى اتــساق البيانــات الــيت   
قتـرح نقـاط    وُت. نظمـات الدوليـة   تنشرها املكاتب اإلحصائية الوطنيـة والبيانـات الـيت تنـشرها امل           

 . ٥٢حمددة للمناقشة يف الفقرة 

 
  

  *  E/CN.3/2011/1. 
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تقريــــر اللجنــــة االقتــــصادية واالجتماعيــــة لغــــريب آســــيا عــــن تطــــوير       
  آسيااإلحصاءات اإلقليمية يف غريب

  
 مقدمة  -أوال   

ألمم املتحدة يف تطوير اإلحصاءات يف املنـاطق الـيت تغطيهـا            ا  يف  اإلحصائية ةتنظر اللج   - ١
 احلاديـة واألربعـني    يف دورهتـا      اإلحـصائية  وقررت اللجنة . اإلقليمية على أساس التناوب   جان  الل

 . آسيا تطوير اإلحصاءات يف منطقة غريبالثانية واألربعنيأن تناقش يف دورهتا 

اسـتخدام  ” علـى أسـاس   تطـوير اإلحـصاءات يف املنطقـة        ل برنامج العمل اإلقليمـي      يقوم  - ٢
التابعـة للجنـة    وتوجـه اللجنـة اإلحـصائية       . ‘‘دلـة ند إىل األ  تـست سياسـات   ات يف وضـع     اإلحصاء

ــة لغــريب آســيا   ــصادية واالجتماعي ــشعبة اإلحــصائية   االقت ــوم ال ــامج وتق ــصادية   الربن ــة االقت للجن
 اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا        عضوية   تكونوت.  بتنفيذه واالجتماعية لغريب آسيا  

وقـد أنـشأت   .  اإلحـصائية الوطنيـة   هاحصائية برؤساء مكاتبـ   تتمثل يف اللجنة اإل    )١( بلدا ١٤ من
 )١٦-د (١٧٩القرار  عمــال بــ اللجنــة اإلحــصائيةاللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا

 تنـاقش  )٢(كـل سـنتني    ة وتعقـد اللجنـة اإلحـصائية دور       .السادسة عشرة  يف دورهتا    الذي اختذته 
تخـب مكتبـها الـذي يتـألف مـن رئـيس ونـائيب رئـيس                 القضايا االستراتيجية والربناجميـة وتن     فيها

.  كــل دورة ومتتــد عــضويتهم لفتــرة ســنتني ينتخبــون يفمــن بــني ممثلــي أعــضاء اللجنــة   ومقــرر
فربايـر مـن كـل عـام     /وباإلضافة إىل ذلك، جيتمع رؤساء املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة يف شـباط            

روحة للمناقشة واختاذ قرار بـشأن       موقف إقليمي بشأن القضايا الرئيسية املط      إىلهبدف التوصل   
 . يف األمم املتحدةجدول أعمال اللجنة اإلحصائية

 مـع   اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا       تتعاون  بغية دعم تطوير اإلحصاءات،       - ٣
ولـذلك،  . غريها من املنظمات اإلقليمية والدولية اليت تعتمد مفهوما خمتلفا بشأن حتديد املناطق           

، مبـا فيهـا البلـدان       بلـدا  ٢٢وهي منطقـة تتـألف مـن        (ألنشطة تتعلق بالبلدان العربية     فإن بعض ا  
تـــونس واجلزائـــر وجـــزر القمـــر واجلماهرييـــة العربيـــة الليبيـــة وجيبـــويت  األعـــضاء يف اللجنـــة و

__________ 
 ، والبحـرين ، واإلمارات العربية املتحدة ،تتكون عضوية اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا من األردن          )١(  

 ، ومــصر، ولبنــان،كويــت وال، وقطــر، وفلــسطني، وعمــان، والعــراق، والــسودان،واجلمهوريــة العربيــة الــسورية
  . واليمن،واململكة العربية السعودية

 يف التاليــةدورات الــ، مث عقــدت ١٩٩٥نــوفمرب /عقــدت الــدورة األوىل للجنــة اإلحــصائية يف تــشرين الثــاين    )٢(  
، ٢٠٠٢أكتـــوبر /، وتـــشرين األول٢٠٠١أبريـــل /، ونيـــسان١٩٩٩مـــارس /، وآذار١٩٩٧فربايـــر /شـــباط

ــشرين األول ــوبر /وتــ ــاين ،٢٠٠٤أكتــ ــشرين الثــ ــوفمرب / وتــ ــشرين األول٢٠٠٦نــ ــوبر /، وتــ ، ٢٠٠٨أكتــ
  .٢٠١٠أكتوبر /األول وتشرين



E/CN.3/2011/20  
 

10-68943 3 
 

وُيـضطلع  . أو مبا يسمى منطقة الشرق األوسط ومشـال أفريقيـا         ) والصومال واملغرب وموريتانيا  
ون التقين، وال سيما املـشاريع املدرجـة يف حـساب األمـم املتحـدة للتنميـة،         ببعض مشاريع التعا  

 .اإلحصاء يف جمال  التقنيةبالتعاون مع املناطق األخرى اليت تواجه نفس املشاكل

، مبناسـبة   التابعة للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا      شرعت اللجنة اإلحصائية    - ٤
 مناقـشة هتـدف إىل وضـع رؤيـة         ءبإجرا،  ٢٠١٠أكتوبر  / األول انعقاد دورهتا التاسعة يف تشرين    

 أن تنجـز االسـتراتيجية      قـرر ومـن امل  .  يف املنطقـة   لتطـوير اإلحـصاءات   استراتيجية ملنتصف املـدة     
وتـرد  . ٢٠١١فربايـر   /أن تكون املـسودة األوليـة جـاهزة يف شـباط          يتوقع  ، و ٢٠١١خالل عام   

 .بعض عناصر االستراتيجية يف هذه الوثيقة
  

  وأولوياهتا يف منطقة غريب آسيا اليت تواجه تطوير اإلحصاءاتالتحديات  - ثانيا  
 :تشمل أولويات اإلحصاءات الرمسية يف املنطقة ما يلي  - ٥

ــل          )أ(   ــن قبي ــة م ــسية اخلاصــة باإلحــصاءات الرمسي ــات الرئي ــذ الطــرق والتقني تنفي
 احلسابات القومية؛

 مواءمة قواعد البيانات اإلحصائية؛  )ب(  

 قيـــاس الفقـــر  مبـــا يف ذلـــكبنـــاء القـــدرات يف خمتلـــف اجملـــاالت املوضـــوعية،   )ج(  
ومــستويات املعيــشة، وتقــديرات عــدد الــسكان واإلحــصاءات املتعلقــة بالقطــاع غــري النظــامي، 

اخلدمات، والبيئة، واملياه، والطاقـة، والزراعـة، والتقـدم احملـرز حنـو حتقيـق             بوالتجارة بالبضائع و  
 أللفية، والعمل، والعمالة؛األهداف اإلمنائية ل

إجراء حبوث بشأن األساليب اجلديـدة جلمـع البيانـات، وال سـيما الـسجالت                 )د(  
مبـــا يف ذلـــك معـــايري اجلـــودة املتعلقـــة بالـــسجالت اإلداريـــة املـــستخدمة لألغـــراض  (اإلداريـــة 
 ؛)اإلحصائية

  يف نشر اإلحصاءات وإيصاهلا؛جديدة هنج تقدمي  )هـ(  

 ة للجودة فيما يتعلق باإلحصاءات الرمسية؛حتديد أطر وطني  )و(  

 توسيع نطاق استخدام نظم املعلومات اجلغرافية يف جمال اإلحصاء؛  )ز(  

 .توحيد التصنيفات املستخدمة يف املكاتب اإلحصائية الوطنية يف املنطقة  )ح(  

 وينبغـي  التعـاون اإلحـصائي بـني البلـدان األعـضاء،             مـن  إىل حد أكـرب   االستفادة  ينبغي    - ٦
 بـني اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب         نقـل وتبـادل اخلـربات     على وجـه اخلـصوص تيـسري        
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وتتمثـل إحـدى طـرق حتقيـق ذلـك يف تكثيـف             .  وغريها مـن املنظمـات العاملـة يف املنطقـة          آسيا
مـن   ء اإلحـصا   الدوليـة العاملـة يف جمـال       املنظمـات غريهـا مـن     التعاون التقين مع األمم املتحـدة و      

 .أساليب وآليات عمل املنظمات املتخصصة يف العمل اإلحصائي أجل تبادل
  

 علــى الــصعيد لتطــوير اإلحــصاءاتاملنــاطق الــيت متثــل التركيــز األساســي   -ثالثا   
 اإلقليمي

  
 حملة عامة  -ألف   

التابعـة للجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة         اللجنـة اإلحـصائية       اليت تسعى  افداألهتشمل    - ٧
 :ما يلي بدعم من شعبة اإلحصاءات اه إىل حتقيقلغريب آسيا

ــدان األعــضاء يف       )أ(   ــدى للبل ــةالعمــل كمركــز للخــربة ومنت ــادل اآلراء اللجن  لتب
 علق بالقضايا اإلحصائية؛تي فيما

 التشجيع على تبادل اخلربات بني البلدان األعضاء؛  )ب(  

 حتديــد األولويــات والثغــرات يف جمــال بنــاء القــدرات اإلحــصائية؛ وذلــك عــن   )ج(  
طريق تنظيم، وعند االقتضاء، تنسيق أنشطة بنـاء القـدرات بالتعـاون مـع غريهـا مـن املنظمـات                     

والبحــوث املعهــد العــريب للتــدريب ) علــى ســبيل املثــال ال احلــصر(اإلقليميــة والعامليــة، مبــا فيهــا 
توســطي؛ وجامعــة الــدول العربيــة؛    امل -يب ؛ وبرنــامج التعــاون اإلحــصائي األورو  اإلحــصائية

 اإلســالمية؛ وشــعبة للــدول اإلحــصائية واالقتــصادية واالجتماعيــة والتــدريب  ألحبــاثاومركــز 
 ؛ والبنك الدويل؛ التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية يف األمانة العامةاإلحصاءات

العمــل بتعــاون وثيــق مــع املــوظفني الفنــيني يف املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف   )د(  
 ضـمان جـودة البيانـات وتنفيـذ التـصنيفات الدوليـة        جماالت منـها   يف   اللجنةالبلدان األعضاء يف    

 والتوصيات؛

 اســـــتخدام ،٥االضـــــطالع بـــــدور اهليئـــــة التوجيهيـــــة للربنـــــامج الفرعـــــي    )هـ(  
التنميــة االقتـــصادية  ، ١٨، مــن الربنــامج   دلـــةتــستند إىل األ سياســات  يف وضــع   اتاإلحــصاء 

ــيا   ــريب آسـ ــة يف غـ ــن واالجتماعيـ ــار اال، مـ ــرة   اإلطـ ــرح للفتـ ــتراتيجي املقتـ  ٢٠١٣-٢٠١٢سـ
 ).A/65/6 (Prog.18) انظر(

 أساسـا علـى بنـاء       للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا     تركز األنشطة اإلحصائية      - ٨
بتعزيـز القـدرات اإلحـصائية للبلـدان        ) ٢٥-د (٢٨٧  اللجنـة  ويتعلق قرار . القدرات اإلحصائية 

 يف ذلـك القـرار علـى        اللجنـة ثت  وقد حُ . دلةاأل إىل   ندتست سياسات   وضع هبدف   هااألعضاء في 
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 األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وعلـى اعتمـاد            لتقييم التقـدم اإلقليمـي حنـو حتقيـق         إصدار مؤشرات 
ــصادرة عــن        ــصاالت، ال ــات واالت ــا املعلوم ــة املوحــدة للمؤشــرات األساســية لتكنولوجي القائم

االحتــاد  والــيت قــام االتــصاالت لغــرض التنميــةالــشراكة العامليــة لقيــاس تكنولوجيــا املعلومــات و
 وعلــى تــوفري البيانــات املتــصلة هبــذه املؤشــرات الســتخدامها يف    بنــشرها،الــدويل لالتــصاالت

ــة  مراجعــة ــدعو القــرار  .  الــسياسات االســتراتيجية وخطــط العمــل يف اجملــاالت ذات األولوي وي
مــن  وتنقيحاتــه ١٩٩٣ميــة لعــام  األعــضاء إىل اإلســراع يف تنفيــذ نظــام احلــسابات القوبلــدانال

ــتغريات االقتــصادية وحتــسني األداء االقتــصادي   رامســيمتكــني أجــل  ــسياسات مــن رصــد ال .  ال
 التـصنيفات  و عقـد حلقـات عمـل تدريبيـة بـشأن املفـاهيم      إىلوعالوة على ذلك، يـدعو القـرار        

 .واملعايري الدولية

يف األمــم ه اللجنــة اإلحــصائية التاليــة مــن هــذه الوثيقــة إىل توجيــه انتبــاالفــروع هتــدف   - ٩
 مـن اجملـاالت   خنبة آسيا يف إىل قضايا حمددة ختص تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف غريب    املتحدة  

  أساسا من رأي اللجنـة اإلحـصائية        هذه الرئيسيةجماالت االهتمام   وقد استخلصت   . املوضوعية
ة الفاعلــة الرئيــسية يف جمــال  بوصــفها اجلهــللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا  التابعــة

ــة وشــعبة اإلحــصاءات يف    ــة لغــريب آســيا   اإلحــصاءات اإلقليمي ــصادية واالجتماعي ــة االقت  اللجن
 أيـضا العمـل الـذي تـضطلع         ا تـضع يف االعتبـار     غري أهن . بوصفها الوكالة املنجزة واجلهة امليسرة    

 .أعاله) ج (٧به اجلهات الفاعلة األخرى، وال سيما تلك الواردة يف الفقرة 
  

 تنفيذ نظام احلسابات القومية  -باء   
يف الــسنوات القليلــة املاضــية، عقــدت املنظمــات الدوليــة العديــد مــن حلقــات العمــل       - ١٠

التقنية واملشاورات الرفيعة املـستوى إلطـالع خـرباء احلـسابات القوميـة ومـستخدميها ورامسـي                 
 ومناقـشة اسـتراتيجية التنفيـذ       ٢٠٠٨السياسات املتعلقة هبا على نظـام احلـسابات القوميـة لعـام             

وعلى الصعيد اإلقليمي، مشلت األنشطة الـيت       .  يف األمم املتحدة   اليت اعتمدهتا اللجنة اإلحصائية   
 حلقة عمل إقليميـة عـن احلـسابات القوميـة           اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا    تدعمها  

، واجتماعـا لفريـق     ٢٠٠٦ديـسمرب   / كانون األول  ٢١ إىل   ١٩ يف الفترة من  القاهرة  عقدت يف   
  / أيـــار١٤إىل ١٢يف الفتـــرة مـــن القـــاهرة عقـــد أيـــضا يف خـــرباء بـــشأن احلـــسابات القوميـــة  

 يف منطقـة غـريب   ٢٠٠٨، وحلقة دراسية عن تنفيذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام      ٢٠٠٩مايو  
يعـة  ، وحلقـة دراسـية رف     ٢٠١٠مـايو   / أيـار  ٢٦ إىل   ٢٣ يف الفتـرة مـن    مـسقط   عقـدت يف    آسيا  

جملـس التعـاون لـدول اخللـيج        بلدان  يف   ٢٠٠٨املستوى عن تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام        
 ).٢٠١٠مايو / أيار٢٧ يفمسقط عقدت أيضا يف العربية 
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أظهرت دراسة استقصائية حلالة تنفيذ نظام احلسابات القوميـة يف البلـدان األعـضاء يف                 - ١١
لثغـرات املفاهيميـة يف جتميـع احلـسابات القوميـة يف             أن هناك عددا من أوجـه القـصور وا         اللجنة
 : ما يليوتشمل املسائل الرئيسية اليت يتعني معاجلتها. املنطقة

تنتج التغطية غري الكاملـة للحـسابات القوميـة يف معظـم البلـدان األعـضاء، يف                   )أ(  
ــة احلــسابات نفــسها    ســر وهــذا يتعلــق بوحــدات األ . معظــم احلــاالت، عــن االفتقــار إىل مشولي

املعيشية غـري النظاميـة، ولكنـه ميتـد أيـضا إىل األنـشطة النظاميـة الـيت ال تـسجلها أدوات املـسح                    
ويطـرح االفتقـار إىل سـجالت جتاريـة مـستكملة مـشكلة             . اإلحصائي التقليدية على حنو كاف    

 عامة أيضا؛

ــستند تقــديرات : بيانــات احلجــم   )ب(   ــاج   ات ــة جلانــب اإلنت األســعار  بلقــيم اإلمجالي
وكثريا ما ال جتمـع القـيم اإلمجاليـة جلانـب     .  إىل الرقم القياسي ألسعار االستهالك   عموماتة  الثاب

ويف كــثري مــن البلــدان، يتــسم التقيــيم باألســعار . النفقــات وجانــب اإليــرادات باألســعار الثابتــة
ايل رأس املـــال الثابـــت ويف بعـــض احلـــاالت، ال يقـــدر تكـــوين إمجـــ. احلاليـــة بالـــضعف أيـــضا

 ختلفة؛ املوانب اجلوقلما تنفذ عملية موازنة حقيقية للتقديرات من . بندا جممعابوصفه  إال

ال يعــّرف قطــاع األســر املعيــشية دائمــا علــى حنــو مالئــم فيمــا يتعلــق بتجميــع    )ج(  
 سلسلة احلسابات؛

 ال يعامل املصرف املركزي دائما بوصفه جزءا من القطاع احلكومي؛  )د(  

تنقيـب عـن الـنفط يف تكـوين رأس املـال أو حـىت يف                ال يدرج اإلنفـاق علـى ال        )هـ(  
 ولديـه  كـربى قيمة الناتج، على الرغم من أن العديد من بلدان اخلليج ميتلك احتياطيات نفطيـة          

 بالتايل أنشطة تنقيب كبرية؛

 إيـرادات ال تدرج األرباح املعاد استثمارها من االسـتثمار املباشـر األجـنيب يف                )و(  
 العامل؛عوامل اإلنتاج من بقية 

ال ختصص خدمات الوساطة املالية املقيـسة بـشكل غـري مباشـر للمـستخدمني                 )ز(  
 النهائيني يف معظم احلاالت؛

د مــشاكل يف جــتتــسم تقــديرات اســتهالك األصــول الثابتــة بالــضعف، ممــا يو    )ح(  
 .تقدير القيم اإلمجالية والصافية

ــسلة مــن اإلجــراءات يف األجــل املتوســط      - ١٢ ــة واإلســراع  ينبغــي اختــاذ سل لتحــسني احلال
وتـدرج بعـض األنـشطة التاليـة يف برنـامج           . ٢٠٠٨بعملية تنفيذ نظام احلـسابات القوميـة لعـام          
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، يف حـني أن الـبعض       للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا       التابعة عمل شعبة اإلحصاءات  
 :اآلخر يتوقف على توافر املوارد املالية اخلارجية

سنوية منتظمة من خـالل إجـراء اسـتبيانات بـشأن احلـسابات             إجراء تقييمات     )أ(  
القوميــة واإلحــصاءات االقتــصادية ذات الــصلة مــن أجــل حتليــل القــدرات اإلحــصائية الوطنيــة   

 وتتبع التقدم احملرز؛

إرســال بعثــات إىل بلــدان خمتــارة إلجــراء تقيــيم أويل للقــدرات اإلحــصائية          )ب(  
  االقتصادية ذات الصلة يف املنطقة؛إلحصاءاتواالوطنية يف جمال احلسابات القومية 

 بلــدانللواحــدة (تنظــيم حلقــيت عمــل دعــائيتني علــى الــصعيد دون اإلقليمــي     )ج(  
مـن أجـل وضـع أطـر         )  األعـضاء فيـه     جملس التعاون اخلليجي وأخرى للبلـدان غـري        األعضاء يف 

 ؛تالتربعااستراتيجية وطنية، وإبالغ أصحاب املصلحة بأهداف املشروع ومجع 

تنفيــذ مخــس حلقــات عمــل تدريبيــة إقليميــة خــالل اإلطــار الــزمين للمــشروع    )د(  
ثـــالث عـــن احلـــسابات القوميـــة واثنتـــان عـــن (للمـــسؤولني املـــشاركني يف امليـــادين املـــشمولة 

 ؛)اإلحصاءات االقتصادية ذات الصلة

ــة          )هـ(   ــسابات القوميـ ــودة يف احلـ ــن اجلـ ــة عـ ــة إقليميـ ــل تدريبيـ ــة عمـ ــذ حلقـ تنفيـ
 ءات االقتصادية؛واإلحصا

ــة      )و(   ــرباء عـــن احلـــسابات القوميـ ــة اخلـ ــة ألفرقـ ــة اجتماعـــات إقليميـ ــيم ثالثـ تنظـ
  االقتصادية ذات الصلة؛واإلحصاءات

مـرة واحـدة يف الـسنة    (تقدمي الدعم املايل خلمـس زمـاالت وجـوالت دراسـية              )ز(  
ة ذات الـصلة،    عن احلسابات القومية واإلحـصاءات االقتـصادي      ) خالل اإلطار الزمين للمشروع   

 بغية تقاسم أفضل املمارسات على الصعيد اإلقليمي؛

ان إىل كـل مكتـب مـن املكاتـب          تاثن(بعثة مساعدة تقنية     ٢٨توفري ميسرين لـ      )ح(  
بـشأن قـضايا خمتـارة يف       ) ستغرق كـل منـهما مخـسة أيـام عمـل          يـ اإلحصائية الوطنيـة يف املنطقـة       

 .ة ذات الصلةجمال احلسابات القومية واإلحصاءات االقتصادي
  

 برنامج املقارنات الدولية  -جيم   
ــام        - ١٣ ــل ع ــة غــريب آســيا يف أوائ ــشروع ملنطق ــرح امل ــه نظــرا ألن  . ٢٠٠٩أعــد مقت إال أن

 من برنـامج املقارنـات الدوليـة مل حتـول مـن البنـك               ٢٠١١األموال الالزمة للشروع جبولة عام      
، مل تـتمكن    ٢٠١٠يونيـه   / إال يف حزيران   اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا    الدويل إىل   
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  يف منطقـة غـريب آسـيا يف        ٢٠١١األمانة سوى من عقد االجتمـاع األول للـشروع جبولـة عـام              
وقد أتـاح هـذا االجتمـاع الرفيـع املـستوى فرصـة لرؤسـاء               . بريوت يف   ،٢٠١٠يوليه  / متوز ٢٠

 يف اجلولـة اجلديـدة مـن    املكاتب اإلحصائية الوطنية أو ممثلـيهم للقـاء والتعـرف علـى التطـورات        
ــتعراض ومناقــشة هــذا املقتــرح، وتبــادل اآلراء          ــة اخلــاص بــه، واس ــامج وهيكــل احلوكم الربن

فرصـة أمـام    الوأتاح االجتماع أيـضا     . التربعاتيتعلق بااللتزام الوطين واستراتيجيات مجع       فيما
ارنــات الدوليــة املمــثلني لالتفــاق علــى عــضوية وهيكــل اجمللــس التنفيــذي اإلقليمــي لربنــامج املق

 .٢٠١١يتعلق جبولة عام  فيما

 / متـوز  ٢٢  و ٢١يف  بـريوت   عقدت أيـضا يف     أعقب االجتماع حلقة عمل ملدة يومني         - ١٤
 كـل بلـد مـن       قـام ، حضرها املنسقون الوطنيون لربنامج املقارنـات الدوليـة الـذين            ٢٠١٠يوليه  

لقـة العمـل نقطـة االنطـالق        وشـكلت ح  .  منـسقني للربنـامج    بتعيينهمالبلدان األعضاء املشاركة    
وعقــدت . اللجنــة مــن برنــامج املقارنــات الدوليــة يف منطقــة ٢٠١١الرمسيــة لتنفيــذ جولــة عــام 

 يف  ٢٠١٠أكتـوبر   / تـشرين األول   ٧  إىل ٤حلقة العمل الثانية للمنسقني الوطنيني يف الفترة من         
  .والبحوث اإلحصائيةعمان، ونظمت بالتعاون مع املعهد العريب للتدريب 

  
  جماالت أخرى لإلحصاءات االقتصادية  -دال   

برنــامج عمــل اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا أنــشطة ذات صــلة  يــشمل   - ١٥
ويف كـال اجملـالني، جيمـع العمـل بـني أنـشطة بنـاء               . باإلحصاءات التجارية وإحصاءات الـصناعة    

  .القدرات ومجع البيانات ونشرها
حـصاءات اخلاصـة بالتجـارة الدوليـة مـشروعا حتـت إشـراف              اإلجمال  يف  اللجنة  أجنزت    - ١٦

ألخـرية أن مثـة     اويتـضح مـن االعتبـارات       . حساب التنمية حول تعزيز إحـصاءات جتـارة الـسلع         
 مـع منظمـة     اللجنـة وتتعـاون   . حاجة لنقل التركيز حنو إحصاءات التجارة الدوليـة يف اخلـدمات          

اللجنـة  وتنـشر   . ل العربيـة يف هـذه اجلهـود       التجارة العاملية ومعهـد البنـك الـدويل وجامعـة الـدو           
حول إحصاءات التجارة الدولية، استنادا إىل البيانات اليت جتمـع مـن الـدول               أيضا نشرة سنوية  

  .اللجنةاألعضاء يف 
 مع املنظمة العربيـة للتنميـة الـصناعية والتعـدين فيمـا يتعلـق بأنـشطة بنـاء                   اللجنةتتعاون    - ١٧

، بفـضل هـذا     اللجنـة وقـد متكنـت     . حصاءات الصناعة ونـشرها   القدرات ومجع البيانات حول إ    
  .ا عربيا بلد٢٢ لـالتعاون، من استئناف نشر إحصاءات الصناعة 

 آسـيا إيـالء     عند القيام مبزيـد مـن التطـوير إلحـصاءات الـصناعة يف منطقـة غـريب                 ينبغي  - ١٨
مــال التجاريــة إىل تبــادل التجــارب واخلــربات يف ترســيخ الــسجالت اإلحــصائية لألع  االهتمــام
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ــصادية و       ــصاءات االقت ــات لالستق ــارا ألخــذ العين ــا إط ــا باعتباره ــة عليه ــك واحملافظ اخلاصــة تل
 إحـــصاءات وضـــع أيـــضا مـــن مـــشروع يهـــدف إىل املنطقـــةستفيد تـــوس. باألعمــال التجاريـــة 

اقتصادية قصرية األجل من شأهنا أن تتيح للبلدان األعضاء احلـصول علـى دليـل إحـصائي علـى                 
  . الوطنيةالقتصاداهتامسية السمات املو

  
  اإلحصاءات الدميغرافية، وتشمل السكان واهلجرة والتعدادات السكانية  - هاء  

 .ويرتبط بـذلك العديـد مـن القـضايا         .متثل التقديرات السكانية حتديا رئيسيا يف املنطقة        - ١٩
ومثـة   .تحـدة ها التضارب بني التقديرات على الصعيد الوطين وتلـك الـيت تنـشرها األمـم امل       احدإ

، األحـوال املدنيـة   قضية أخـرى تتمثـل يف نقـص بعـض البيانـات املتعلقـة بالـسكان وإحـصاءات                   
 واملكتـب اإلقليمـي لـصندوق األمـم         اللجنـة وهلذا الغرض، اتفقت     .األساسيةاملعدالت  وخاصة  

 املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة       اتاملتحدة للسكان يف القاهرة على توحيد جهودمها يف بناء قـدر          
  .يةالسكانلى إصدار البيانات األساسية والتقديرات ع

التابعة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسـيا يف دورهتـا        أنشأت اللجنة اإلحصائية    - ٢٠
فرقـة العمـل    . ٢٠٠٤أكتوبر  / تشرين األول  ٨ إىل   ٦ الفترة من    يف بريوت يف  املعقودة  السادسة  

الربنـامج العـاملي     رض من فرقة العمـل هـو دعـم تنفيـذ          الغو .املعنية بتعدادات السكان واملساكن   
  عـام واملـساكن علـى املـستوى اإلقليمـي وتطبيقـه خـالل الفتـرة املمتـدة مـن          لتعدادات الـسكان   

 تنقـيح   )أ( :لألهداف التاليـة  وقد عقدت فرقة العمل ستة اجتماعات        .٢٠١٠عام   إىل   ٢٠٠٥
التوصـــيات املتعلقـــة بتعـــدادات الـــسكان الترمجـــة العربيـــة للنـــسخة املنقحـــة الثانيـــة للمبـــادئ و

 تالتعـدادا  تنـاول دور وسـائط اإلعـالم يف إجـراء            )ب( ؛واملساكن والقيام بالتعديالت الالزمة   
؛ التعـدادات الـسكانية داخـل املـدن       وإدارة   مناقـشة تنظـيم      )ج( ؛السكانية ومناقشة هـذا الـدور     

االقتـصادية   اللجنـة ن األعـضاء يف      تبادل التجارب واخلربات الناجحة ذات الصلة بني البلدا        )د(
  .واالجتماعية لغريب آسيا

ــة عــام  وضــعاقترحــت فرقــة العمــل    - ٢١  لتعــدادات الــسكان ٢٠٢٠ برنــامج إقليمــي جلول
ت، سـوف تركـز   واملساكن واليت، باإلضـافة إىل األنـشطة العامـة لبنـاء القـدرات وتبـادل اخلـربا        

  :على املهام التالية
ــق إقليمـــي للم   )أ(   ــداد ملحـ ــسكان   إعـ ــدادات الـ ــة بتعـ ــيات املتعلقـ ــادئ والتوصـ بـ

واملساكن يعكس خصوصيات املنطقة ويتناول جتارهبا يف إجراء التعـدادات الـسكانية، وخاصـة              
  فيما يتعلق باملناهج والتقنيات املستخدمة؛ 

  التركيز على عملية توثيق التعداد السكاين؛  )ب(  
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لوضـع  لية تكـون مبثابـة أسـاس        حتليل واستخدام البيانات وإجراء دراسات حتلي       )ج(  
  السياسات والربامج يف القطاعني العام واخلاص؛ 

إعـــداد دراســـات علميـــة حـــول التقنيـــات املـــستخدمة يف إجـــراء التعـــدادات     )د(  
وحتسني اجلودة وتنويـع وسـائل التعـاون بـني أصـحاب املـصلحة، ومطالبـة البلـدان ذات اخلـربة                     

ــواد      ــال بتــويل إعــداد م ــعة يف ذلــك اجمل ــل املعــ  الواس لبلــدان األعــضاء  إىل ارف ا التــدريب ونق
  األخرى؛ 
  تكنولوجيا نظم املعلومات اجلغرافية؛ تنويع تقنيات نشر البيانات، مبا يف ذلك  )هـ(  
  ؛استخدام بيانات التعداد يف إعداد التوقعات السكانية  )و(  
 ةدعوة جمموعة من املنظمات اإلحصائية الدولية حلضور مجيع اجتماعات فرقـ            )ز(  
  .معارف وخربات ممثليهامباشرة من استفادة فادة الست ابغيةالعمل، 

  
  اإلحصاءات واملؤشرات االجتماعية  - واو  

ــيا يف جمـــال اإلحـــصاءات      - ٢٢ يـــرتبط عمـــل اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة لغـــريب آسـ
افـة   العمـل والـصحة والثق     بـشأن ومجع البيانـات ونـشرها       واملؤشرات االجتماعية ببناء القدرات   

  .ميزانية األسر املعيشية والشبابو والتعليم واإلسكان
وينبغــي بــذل اجلهــود   .إحــصاءات العمــل يف جمــال تمثــل أحــد التحــديات الرئيــسية يو  - ٢٣

علـى فتـرات منتظمـة،       قوة العمل   من أجل تنفيذ استقصاءات    اللجنةداخل البلدان األعضاء يف     
 يــتم فهــم التقلبــات املومسيــة يف ن أجــل أنمــ شــهرية أو/ وفــصلية إمكانيــة إصــدار بيانــات بغيــة

 أيضا تنـاول اجلوانـب األخـرى مـن إحـصاءات العمـل، مـن قبيـل نوعيـة              وينبغي. أسواق العمل 
 حلقـة عمـل تدريبيـة بالتعـاون مـع منظمـة العمـل               اللجنـة وقـد نظمـت     . العمالة والعمـل الالئـق    

. ة العمـل الدوليـ    منظمـة ن مع   العربية وختطط لتنظيم حلقة عمل مشتركة للبلدان العربية بالتعاو        
وتنعقد اآلمال على إمكانية أن تؤدي حلقة العمل هذه إىل تعاون أطـول أمـدا يف بنـاء مـستدام                    

  . للقدرات
  

  اإلحصاءات اجلنسانية  )زاي(  
 على إنتـاج    اللجنةبتعزيز قدرة البلدان األعضاء يف      ) ٢٥-د( ٢٨٦ اللجنةاختص قرار     - ٢٤

ــسانية للمــساواة وا  ــتمكني إحــصاءات جن ــيت ل ــة حاجــة إليهــا مــن أجــل التخطــيط و   ال رســم مث
ة يف اإلطـار    الـوارد ويهيب القـرار بالبلـدان األعـضاء أن تعتمـد جمموعـة املؤشـرات                .السياسات

رصــد وتقيــيم الــسياسات لالعــريب للمــسائل واملؤشــرات اجلنــسانية وتنــتج إحــصاءات تــستخدم  
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ات الـــيت تراعـــي االعتبـــارات  وتـــستحدث آليـــة جلمـــع املؤشـــر،االســـتراتيجية وخطـــط العمـــل
  القـرار  ويـشجع  .اجلنسانية والبيانات الدميغرافية املصنفة حسب نوع اجلنس، ونشرها وحتليلـها         

أيضا البلدان األعضاء على صوغ وتنفيذ بـرامج تدريبيـة لـدمج املؤشـرات اجلنـسانية يف نظمهـا           
 . باملـساواة بـني اجلنـسني      املتـصلة   توعية منتجي البيانات ومـستخدميها باملـسائل       بغيةاإلحصائية  

 تقــدمي الــدعم الفــين للبلــدان األعــضاء يف شــكل خــدمات اللجنــةطلــب إىل ويف ذلــك القــرار، ُي
 ومساعدة البلدان األعضاء يف دمج منظور جنساين يف اسـتراتيجياهتا           ،استشارية وحلقات عمل  
  .عمل للنظم اإلحصائية الوطنيةالحصاءات وخطط اإلالوطنية من أجل تطوير 

 Arab  أول قاعـدة بيانـات عربيـة لإلحـصاءات اجلنـسانية، بعنـوان      اللجنـة استحدثت و  - ٢٥

GenInfo_09 االجتمــاع الثــاين للفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء    يف والــيت مت إطالقهــا
 ١٤ إىل  ١٢ يف الفتـرة مـن       بـريوت ، املعقـود يف     املعين باإلحصاءات اجلنسانية يف املنطقة العربيـة      

 مؤشـرات   شمل لتوسـيع قاعـدة البيانـات لتـ        اللجنةوختطط أمانة    .٢٠٠٩أكتوبر  /لتشرين األو 
ــرأة    ــسىن اســتخدامها ك حــول العنــف ضــد امل ــدان   ليت ــسانية يف البل ــة القــضايا اجلن مرصــد ملراقب

ــضاء ــدت  . األعـ ــا أعـ ــةكمـ ــاص بالتعـــ   اللجنـ ــها اخلـ ــسودة أوىل لدليلـ ــصطلحات ا مـ ريف واملـ
مـصطلحات  للنكليـزي    اإل - نسانية واملـسرد العـريب     املستخدمة يف اإلحصاءات اجل    ياتواملنهج
  .اجلنسانيةاملتعلقة بالقضايا  ئيةاإلحصا

ــة   - ٢٦ ــؤدي اللجن ــة يف شــكل     ت ــة اخلاصــة باملنطق ــضايا الثقافي  دورا يف ضــمان انعكــاس الق
 االسـتبيانات اخلاصـة بـالعنف       كييـف ومن بني األمثلـة علـى ذلـك ت        .  توجيهية ئتوصيات ومباد 

تناولـت مـسائل    وقد اشتمل االستبيان األصـلي علـى أسـئلة          . اسب ثقافة املنطقة   مبا ين  ضد املرأة 
  .وتعني إعادة صياغتهاة يلثقافا من الناحيةحساسة 

  
  اإلحصاءات واحملاسبة البيئية  - حاء  

 قــدرة املــسؤولني علــى اعتمــاد معــايري دوليــة يف جمــال إحــصاءات البيئــة اللجنــة عــززت  - ٢٧
والــذي سيــصبح  ، املتكاملــةاالقتــصاديةونظــام احملاســبة البيئيــة ل جبطــرق منــها التــروي ،والطاقــة

ــا يف   ــارا دولي ــام معي ــدمت    . ٢٠١٢ع ــى وجــه اخلــصوص ق ــة وعل ــام اللجن ــة  نظ احملاســبة البيئي
لمنطقــة لووســعت النطــاق اجلغــرايف للميــاه، جمللــس الــوزاري العــريب ا إىل اجتمــاعواالقتــصادية 

  .معة الدول العربية بالتعاون مع جا، بلدا٢٢ليشمل العربية 
آسـيا يف التركيـز علـى املـوارد     مبنطقة غـريب  لقضايا البيئية  اجلوانب اخلاصة ل  حد  أتمثل  ي  - ٢٨

 بــرامج تــشملوبنــاء علــى ذلــك .  ويــتعني أن تلتــزم اإلحــصاءات الرمسيــة هبــذه األولويــة،املائيــة
  .العمل اإلحصائي جزءا خاصا مكرسا إلحصاءات املياه
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اللجنـة  إحصاءات امليـاه يف منطقـة     و ستقبلي يف جمال اإلحصاءات البيئية    لعمل امل لينبغي    - ٢٩
تتعلـق   وهـذه الـنظم قـد حتتـوي علـى بيانـات       .أن خيطو حنو استخدام نظم املعلومـات اجلغرافيـة     

ــغرية، و  ــاطق صـ ــة    مبنـ ــرات البيئيـ ــي واملؤشـ ــاء األرضـ ــي والغطـ ــتخدام األراضـ ــرات باسـ واملؤشـ
  .باملياه اخلاصة

  
  طاقةإحصاءات ال  - طاء  

ــدان األعــضاء يف  شــارك  - ٣٠ ــةت البل ــو    اللجن ــة، وه ــل إحــصاءات الطاق  يف اســتعراض دلي
ــه   ــشور قامــت بتجميع ــة من ــة للطاق ــة الدولي ــة يف    الوكال ــاون والتنمي ــة ملنظمــة التع ــدانالتابع  املي

يف و. االقتــصادي واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، ومتــت ترمجتــه إىل اللغــة العربيــة
ع يـ جمت يف ال  اللجنـة تـشارك   ى هنج منـسَّق جلميـع البيانـات مـن البلـدان األعـضاء،               مثال آخر عل  

  .  والذي تقوده الوكالة الدولية للطاقة،بإحصاءات الطاقة املتعلقةاملشترك للبيانات 
 حــساب التنميــة يهــدف إىل برعايــة يف الفتــرة القادمــة مــشروعا اللجنــةوســوف تنفــذ   - ٣١

إىل معاجلــة  ويهــدف ذلــك . إحــصاءات وأرصــدة الطاقــة مجــع وتــصنيفعلــىتنميــة القــدرات 
واكتمـال    القياسـات تنـسيق ة يف املنطقـة، وحتديـدا   البيئيـ حـصاءات  اإلالتحـديات الـيت تواجههـا    

  .إحصاءات الطاقة
  

  قياس التطور   - ياء  
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا يف دورهتـا          التابعة ناقشت اللجنة اإلحصائية    - ٣٢
اجلهـود املبذولـة     تقريـرا مرحليـا حـول رصـد        ٢٠١٠أكتـوبر   /تشرين األول  سعة املعقودة يف  التا
ــة ل ــة لأللفي ــر  .)٣(تحقيــق األهــداف اإلمنائي ــه ويكــشف التقري ــدان عــن تقــدم ملمــوس حققت  البل

 عمـا تقـوم بـه مـن أعمـال        االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا يف اإلبـالغ             اللجنة   األعضاء يف 
 منـذ عـام   تـوافر البيانـات   يف املائـة يف   ١٧حـوايل    بزيادة بلغت  ،اإلمنائية لأللفية أهدافها  لتحقيق  
مثـة فـروق    . عالقـة يف هـذا الـصدد       زالـت  هنالك بعض القضايا اليت مـا      لك فإن ومع ذ . ٢٠٠٨

 يف  ١٥ ويف،  ٢٠١٠ففي عـام    .  الوطنية والدولية  ها املصادر تقوم بتبليغ كربى بني البيانات اليت     
ــة مــن احلــاال  ــة (ت املائ ــة يف عــام  ١٨ مــعمقارن  القــيموكانــت القــيم املبلغــة   ،)٢٠٠٨ يف املائ

 متطابقـة   نفـسه  لبلـد بعينـه يف العـام       نفس املؤشـر  لـ الشعبة اإلحصائية    املوجودة يف قاعدة بيانات   
 يف املائـة    ٣٩ مـع  مقارنة   يف املائة أخرى من نقاط البيانات      ٢٧ كان مثة    ٢٠١٠ويف عام   . متاما

 يف  ١٠مـع فـروق إجيابيـة أو سـلبية مقـدارها            (م بالتوافق من حيث القيمة       تتس )٢٠٠٨يف عام   
يف )  يف املائـة   ١٠ لـى زيد ع ت (فروق كبرية ويف املقابل، كانت هنالك     . يف كال املصدرين  ) املائة

__________ 
  .ملزيد من املعلوماتلالطالع على ا E/ESCWA/SD/2010/IG.1/9انظر   )٣(  
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وقـد   .٢٠٠٨ يف املائـة يف عـام       ٤٣ مع، مقارنة   ٢٠١٠ يف املائة من نقاط البيانات يف عام         ٥٨
 إىل الـــشعبة التابعـــة للجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة لغـــريب آســـيا طلبـــت اللجنـــة اإلحـــصائية

ذا الوضع املقلـق وأن تـدافع       هل تصدى أن ت  للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا     اإلحصائية
ة عن اإلحصاءات الوطنية الرمسية وأن تعمل بالتعاون مع املنظمات األخـرى            املنبثقعن البيانات   

  . التفاوتاتتقليلعلى 
 شـريك يف املـشروع العـاملي املعـين بقيـاس            االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا    اللجنةو  - ٣٣

جـرى متثيلـها    يف هذا امليـدان،  اللجنة أنشطة يف إطار و. تقدم اجملتمعات وعضو يف جملس إدارته     
ــصادي        مبوضــوع املعــين  يف املنتــدى العــاملي الثالــث ملنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقت

ــسياسات إلحــصاءات ا” ــارف وال ــود يف “ واملع ــا،  املعق ــة كوري ــدة مــن  بوســان، مجهوري يف امل
ور الرصــد اإلحــصائي يف وقــدمت عرضــا حــول َد ٢٠٠٩ أكتــوبر/ تــشرين األول٣٠إىل  ٢٧

ــة    .أوقــات األزمــات  ــدمت أمان ــك، ق ــةوباإلضــافة إىل ذل ــدان األعــضاء   اللجن ــا للبل  دعمــا مالي
ومنظمـة التعـاون   اللجنـة  بذلت  و. نها من املشاركة يف املنتدى    املستحقة ملثل هذا التمويل لتمكي    

 لتنفيذ املـشروع العـاملي علـى      التربعات مشتركة حنو مجع     اوالتنمية يف امليدان االقتصادي جهود    
 واألمــني التنفيــذي ملنظمــة للجنــةاألمــني التنفيــذي   املنتــدى، وقــعخــالل و،املــستوى اإلقليمــي

 املـستقبلي بـني املنظمـتني يف        قتصادي مذكرة تفاهم حول التعاون    التعاون والتنمية يف امليدان اال    
  .اجملال هذا
ــةوتعاونــت   -٣٤ ــة لغــريب آســيا   اللجن ــدريب    االقتــصادية واالجتماعي مــع املعهــد العــريب للت

 بــشأناإلعــداد لالجتمــاع األول للجنــة التوجيهيــة وحلقــة العمــل  والبحــوث اإلحــصائية علــى 
ونظمـت أيـضا    . ٢٠٠٩أكتوبر  / تشرين األول  ٤ و   ٣يومي  ن،  عمااملعقود يف    تقدم اجملتمعات 

ــة  العمــل ا حلقــة ــاس رفاهي ــشأن قي ــسقني ب ــة وتقــدمها   ألوىل للمن املعقــودة يف اجملتمعــات العربي
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين٥ إىل ١يف املدة من بريوت، 

  
  التحديات اليت تواجه التنسيق اإلحصائي اإلقليمي  - رابعا  

مفــاهيم خمتلفــة لتلــك املنظمــات اإلقليميــة العاملــة يف غــريب آســيا  تلــف خميوجــد لــدى   - ٣٥
مفهـوم املنطقـة العربيـة،    واملفهوم اجلغرايف الذي تـستخدمه األمـم املتحـدة،    املنطقة، مبا يف ذلك    

الـشرق األوسـط    ”وتستخدم بعض املنظمات أيضا مفهوم      . جمموعة البلدان اإلسالمية  ومفهوم  
اللجنـة االقتـصادية    : هـي . ت اإلقليميـة العاملـة يف جمـال اإلحـصاءات         واملنظمـا . “ومشال أفريقيا 

ملعهــد العــريب  ، وامعــة الــدول العربيــة ووكاالهتــا املتخصــصة    ، وجاواالجتماعيــة لغــريب آســيا  
ــ ــدريب والبحـ ــصائية، وث وللتـ ــز اإلحـ ــاث امركـ ــة  األحبـ ــصادية واالجتماعيـ ــصائية واالقتـ إلحـ
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برنـامج التعـاون اإلحـصائي األورويب       ، و ي للتنمية البنك اإلسالم ، و اإلسالميةللدول  والتدريب  
  .املتوسطي

اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا مـع            تقـوم   لقرب اجلغرايف والثقايف،    نظرا ل   - ٣٦
األنـشطة  بالتنـسيق بـشأن     اللجنة االقتـصادية ألفريقيـا ومكتبـها دون اإلقليمـي لـشمال أفريقيـا،               

  .اإلحصائية للدول العربية
 جهـات فاعلـة يف التنـسيق         هـي  علـى الـصعيد العـاملي     أيـضا   اليت تعمـل    التالية  نظمات  امل  - ٣٧

ــي   ــصعيد اإلقليمـ ــى الـ ــصائي علـ ــاون اإلحـ ــيا والتعـ ــريب آسـ ــصادية  :  يف غـ ــشؤون االقتـ إدارة الـ
؛ رئيـسية شعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة بـصورة           من خالل    واالجتماعية يف األمم املتحدة   

سـواء يف املقـار     وكـاالت األمـم املتحـدة املتخصـصة          و لبنك الـدويل؛  اوصندوق النقد الدويل؛    و
 .من خالل مكاتبها اإلقليمية أو

أوهلـا ضـرورة   . عـدة طبقـات  املنطقـة  للتحديات املتصلة بتنسيق األنشطة اإلحصائية يف        - ٣٨
د وتعـ . املنطقة بإنتاج بيانـات متـسقة  مجيع اجلهات الفاعلة يف جمال اإلحصاءات الرمسية يف         قيام  

ــز اتلــك مــسألة مهمــة ل  ــة يف الثقــة تعزي وقــد أعربــت املكاتــب اإلحــصائية   . إلحــصاءات الرمسي
إبالغــي الوطنيــة يف غــريب آســيا مــرارا عــن قلقهــا مــن نقــص التنــسيق الــذي يــؤدي إىل عــبء     

البيانات اليت تنشرها خمتلـف املنظمـات       بني  ، وكذلك من وجود حاالت تضارب مهمة        جسيم
اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة     تتوقع على وجـه اخلـصوص أن تقـود       وهي. الدولية واإلقليمية 

  .لغريب آسيا لتنسيق اجلهود يف املنطقة
وميثل ذلك املسؤولية الرئيـسية للمنظمـات املـذكورة         . اتالتحدي الثاين هو بناء القدر      - ٣٩

ي مـن   وال يسمح ختـصيص املـوارد أل      . جتاه املكاتب اإلحصائية الوطنية    ٣٧ و   ٣٥يف الفقرتني   
ومـن شـأن    .نقل اخلربات وبنـاء القـدرات  متطلبات  بأن تغطي مجيع  ، على حدة  تلك املنظمات 

مــن حتقيــق مزيــد مــن الكفــاءة وجتنــب االزدواجيــة وتغطيــة الثغــرات    الــتمكني تــضافر اجلهــود 
ومراعاة للمسائل اللغوية، يبدو من املعقول النظر يف عقـد حلقـات عمـل جممعـة لكـل                  . القائمة

اللجنـة  ويف هـذا الـصدد، فـإن تعـاون اللجنـة اإلقليميـة ألفريقيـا وغـريب آسـيا و                   . عربيـة البلدان ال 
 آليـة   إلقامـة  املنطقـي    األسـاس جامعة الدول العربية يعد     االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا مع      

  .املنطقةللتنسيق اإلحصائي يف 
ء علــى إقــرار آليــات  األعــضاالبلــدانينبغــي للمنظمــات الدوليــة واإلقليميــة أن تــساعد   - ٤٠

 واملكاتــب اإلحــصائية املركزيــة مــن أجــل وزاراهتــاللتنــسيق بــني اإلدارات اإلحــصائية ملختلــف 
وبعبـارة  . حتقيق التكامل اإلحصائي واحلصول على نتائج ومعلومـات إحـصائية دقيقـة ومتـسقة             

 املكاتـب   املبادئ األساسية لإلحصائيات الرمسية ودور    أخرى، ينبغي للمنظمات الدولية احترام      
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بإشـراك املكاتـب اإلحـصائية      ،   علـى الـصعيد الـوطين      إلحـصاءات الرمسيـة   ااإلحصائية يف تنسيق    
اإلبـالغ  زال عـبء     ومـا . لوك طرق خمتـصرة يف مجـع البيانـات        الوطنية يف أنشطتها، وحتاشي س    

بـسبب نقـص التنـسيق بـني       وحـاالت عـدم االتـساق يف مجـع البيانـات            بالنسبة للبلدان األعضاء    
ثــل قــضية كــربى يف  يف بنيــة مــا جتربــه مــن استقــصاءات وإطارهــا الــذي، مي  ات الدوليــة نظمــامل

  .املنطقة
  

  املنطقةبناء مؤسسات اإلحصاءات الرمسية يف   -خامسا  
البلـــدان ) ٢٥-د (٢٨٣ اللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة لغـــريب آســـيا يـــدعو قـــرار   - ٤١

ــن أجــل إ      ــة م ــدابري الالزم ــع الت ــضاء إىل اختــاذ مجي ــة اجلــودة    األع ــة عالي ــاج إحــصاءات رمسي نت
وتشمل تلك التـدابري تطبيـق املفـاهيم والتـصنيفات واملعـايري            . الستخدامها يف املقارنات الدولية   

الدولية، واعتماد وتطبيق املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسيـة، وكفالـة مـصداقية املؤسـسات              
حـــصاءات علـــى الـــصعد الوطنيـــة ، وتعزيـــز مـــصداقية اإلتها واســـتقالليتـــهاوحيادياإلحـــصائية 

ويطلـــب القـــرار إىل البلـــدان األعـــضاء أيـــضا إكمـــال تـــصميم وتنفيـــذ   . واإلقليميـــة والدوليـــة
جمـال  االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء وفقاً للتوجهات العامة الصادرة عن الـشراكة يف             

عزيـز موقـف آليـات     ويـدعو القـرار إىل ت     . احلادي والعشرين لقرن  يف ا اإلحصاء من أجل التنمية     
اإلحصاءات الوطنية يف إطار اهليكل املؤسسي الوطين، وتقوية العوامل اهليكلية املتصلة باإلطـار             

  .التشريعي والترتيبات التنظيمية
يبني رصد تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسيـة أن أغلـب البلـدان األعـضاء يف                  - ٤٢

مـن   علـى األقـل      ٨ و   ٦يتـراوح بـني     مـا   قـد نفـذت     يا  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آس    
عـد  يو .)٤(املبادئ األساسية، كما أن ثالثة بلدان قد أبلغت بامتثاهلا الكامل للمبـادئ األساسـية             

 نتيجة مشجعة، نظرا ألن تنفيذ املبادئ األساسية يعتمد على عوامـل عديـدة خارجـة عـن                 ذلك
  .النظم اإلحصائية

ــت   - ٤٣ ــدان ا ١٠أكمل ــن البل ـــ  م ــة األعــضاء يف ١٤ل ــة لوضــع   اللجن  اســتراتيجياهتا الوطني
وهـذه االسـتراتيجيات   . زال بلدان آخران بـصدد اعتمـاد اسـتراتيجياهتما         اإلحصاءات، بينما ما  

  .للجنةمتاحة يف املوقع الشبكي 
 على أمهيـة    للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا    شددت اللجنة اإلحصائية التابعة       - ٤٤

ومتتثل عدة بلـدان أعـضاء يف اللجنـة         . نشر البيانات، واليت وضعها صندوق النقد الدويل      معايري  
__________ 

  املكتبـة انظـر ملزيد من التفاصيل واملعلومات املتـصلة بتنفيـذ املبـادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة يف غـريب آسـيا،              )٤(  
  .www.escwa.un.org/divisions/scu/themes/main.asp?ID=6: للجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيااالفتراضية 
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 املعيـار اخلـاص لتعمـيم البيانـات، وهـي البحـرين             االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا لـشروط        
ــارا مــن ( ــارا مــن (والعــراق ، )٢٠٠٨أغــسطس / آب٢٩اعتب ديــسمرب / كــانون األول١٥اعتب

اإلمـارات العربيـة املتحـدة    و ،)٢٠١٠ينـاير   / كـانون الثـاين    ٢٨را مـن    اعتبا(األردن  و ،)٢٠٠٩
  ).٢٠٠٨يوليه / متوز٣١اعتبارا من (
  

  سبل املضي قدما  -سادسا  
منطقــــة اللجنــــة االقتــــضادية ينبغــــي للعمــــل اإلحــــصائي اإلقليمــــي يف املــــستقبل يف    - ٤٥

وقـد أصـدرت    . طنيـة  أن يدعم مزيدا من تطـوير نظـم اإلحـصاءات الو           واالجتماعية لغريب آسيا  
ــة اإلحــصائية التابعــة   ــة لغــريب آســيا  اللجن ــة االقتــصادية واالجتماعي  يف دورهتــا التاســعة يف للجن

  : التوصيات التالية٢٠١٠أكتوبر /لتشرين األو
 اللجنـة االقتـضادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا     ينبغي أن يكـون الـدور الرئيـسي          )أ(  

ن طريـق املـوظفني األساسـيني يف شـعبة اإلحـصاءات،            هو تقدمي اخلربات إىل البلدان األعضاء ع      
ريـق يـدير   فوينبغـي لـشعبة اإلحـصاءات إنـشاء      . اإلقليميني االستشارينيواخلرباء  واملستشارين و 

  التدريب اإلحصائي وتتبع طلبات املساعدة التقنية؛ 
للجنــة وينبغــي . مــن الــضروري حتديــد األولويــات فيمــا خيــص املــوارد املتاحــة   )ب(  
 حتديد أكثر االحتياجات شيوعا للنظم اإلحصائية الوطنيـة،         دية واالجتماعية لغريب آسيا   االقتصا
  .وتغطيتها
ــدا  ينبغــي  )ج(   ــدريب املــدربني هنجــا رائ ــة  أن يكــون ت ــادة نــشر املعــارف   لكفال زي

 واحللقــات الدراســية وحلقــات العمــل، يف املكاتــب     الــربامج التدريبيــة املكتــسبة عــن طريــق   
   ويكفل ذلك أيضا أال تضيع املعارف يف حالة تغري املوظفني؛ .اإلحصائية الوطنية

 مبزيد من التركيـز علـى طـرق اإلحـصاءات           اللجنةتطالب البلدان األعضاء يف       )د(  
 للبيانـات اإلحـصائية،     كمـصدر ويشمل ذلك استخدام السجالت والقيود اإلداريـة        . وأساليبها

  وجيات اجلديدة؛ونظم املعلومات اجلغرافية، واالستفادة من التكنول
ـــدعى   )هـ(   ــة إىلُتـ ــا   اللجنـ ــة نظمهـ ــاء وتقويـ ــدان األعـــضاء علـــى بنـ  مـــساعدة البلـ

اإلحصائية الوطنية، وال سيما فيما خيص التشريعات اإلحصائية واهلياكل األساسـية اإلحـصائية             
  متشيا مع تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية؛ 

ــدد      )و(   ــام حمـ ــة منـــاط اهتمـ ــة اللجنـ ــي أن يـــشمل ا ملنطقـ ــام بتطـــوير   ينبغـ الهتمـ
  .اإلحصاءات يف البلدان واملناطق املبتالة برتاعات
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تعد جودة البيانات اإلحصائية اليت تنـشرها املنظمـات الدوليـة مثـار قلـق كـبري للبلـدان                 - ٤٦
ــةاألعــضاء يف  ــات ختتلــف كــثريا عــن      . اللجن ــل يف أن تلــك البيان ــة تتمث وتوجــد مــشكلة مزمن

وليـست أسـباب تلـك االختالفـات واضـحة          . شرها املكاتب اإلحصائية الوطنيـة    البيانات اليت تن  
وتشعر املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة أيـضا بعـبء ثقيـل بـسبب االسـتبيانات                . يف مجيع األحوال  

 وملواجهـة هـذه املـشكلة، تقتـرح اللجنـة           .اإلحصائية العديدة اليت تتلقاها من املنظمات الدوليـة       
  :يلي ما

علــى ) ألغــراض منــشوراهتا( عملــها يف جمــال البيانــات اللجنــةركــز ينبغــي أن ت  )أ(  
 ختـزين نتـائج عمليـة مجـع البيانـات هـذه             وينبغـي . اجلمع املباشر للبيانـات مـن البلـدان األعـضاء         

تتّعهـده  يف مـصرف بيانـات      ) ومـن بينـهم املنظمـات الدوليـة       (وإتاحتها للمـستخدمني اآلخـرين      
  اللجنة؛

.  أن تكثـــف التنـــسيق يف مجـــع البيانـــاتباللجنـــة ينبغـــي لـــشعبة اإلحـــصاءات  )ب(  
وثانيـا، عنـد إرسـال     . اللجنـة  أوال أن تدمج وتنسق مجيع طلبات البيانات الـصادرة عـن             وينبغي

ـــبقي املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة مــشاركة علــى   للجنــةاالســتبيانات اإلحــصائية، ينبغــي    أن ُت
ــا      ــات فيه ــتج البيان ــيت تن ــدوام، ويــشمل ذلــك احلــاالت ال ــات عــن وزارال ــة ات أو هيئ  حكومي

الـيت مـن املقـر      سـتبيانات   اال أن تروج على حنـو نـشيط السـتخدام           للجنةوأخريا، ينبغي   . أخرى
مـن  )  يف املقـام األول ومنظمـات مـن منظومـة األمـم املتحـدة     (مع منظمات دولية أخرى   تبادهلا  

  .أجل تقليل عبء الرد وحتسني اتساق طلبات البيانات
 حاليـا   باللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا          اللجنة اإلحصائية    ويناقش أعضاء   - ٤٧

 حـىت سـنة    يف فتـرة الـسنوات اخلمـس املقبلـة       املنطقةالرؤية االستراتيجية لألعمال اإلحصائية يف      
٢٠١٦.  

باللجنـــة االقتـــصادية واالجتماعيـــة طريقـــة العمـــل املقترحـــة للجنـــة اإلحـــصائية     
  آسيا لغريب
مـع القيـام،    ئ التالية طريقة عمل اللجنة اإلحصائية حسب صياغتها احلاليـة،           تبني املباد   - ٤٨

عـــدد مـــن التوصـــيات املقدمـــة بغـــرض جعـــل برنـــامج األعمـــال يف الفقـــرات التاليـــة، بإضـــافة 
 أكثر منهجية وأشد تركيزا على اجملـاالت اإلحـصائية          للجنة االقتصادية واالجتماعية  اإلحصائية  

ســتقدم اللجنــة اإلحــصائية مزيــدا مــن . تركيــز علــى نــواتج فرديــةالواســعة النطــاق، بــدال مــن ال
  .التفاصيل عن هذا االقتراح يف إطار املناقشة اجلارية

أكتـوبر مـن    /جتتمع اللجنة اإلحصائية مرة كل سـنتني، يف شـهر تـشرين األول              )أ(  
  ؛لسنوات الزوجيةا
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بلـدان   مـع ال خطيـة قد يشرع مكتـب اللجنـة اإلحـصائية يف إجـراء مـشاورات           )ب(  
  ؛األعضاء بشأن املسائل اليت يعتربها مهمة

ــهر      )ج(   ــنة يف شـ ــرة كـــل سـ ــة اإلحـــصائية مـ ــابع للجنـ جيتمـــع الفريـــق العامـــل التـ
، هبـدف رئيـسي يتمثـل يف تنـسيق          اللجنة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة       فرباير، قبل دورة    /شباط

  يف األمم املتحدة؛اللجنة اإلحصائية املوقف اإلقليمي بشأن املسائل اليت ستناقش يف 
ويتمثـل  . أفرقة خرباء استدامة بنـاء القـدرات اإلحـصائية         أو   تكفل أفرقة دائمة    )د(  

سـواء يف اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة          يف اجملـاالت اإلحـصائية،       اتدورها يف متابعة التطور   
 اإلحـصائية  على الصعيد العاملي؛ وإعداد التوصيات؛ وتقـدمي املـشورة إىل اللجنـة           لغريب آسيا أو    

  .ومكتبها وفريقها العامل
وينبغي للمكاتـب  . أفرقة اخلرباء أو   هناك عدد قليل من األفرقة الدائمة     ينبغي أن يكون      - ٤٩

باللجنــة اإلحــصائية الوطنيــة تفــويض أعــضاء مــن كــل فريــق، وينبغــي لــشعبة اإلحــصاءات          
وقـد  . كـل فريـق   لر   تكليـف أحـد موظفيهـا بالعمـل كميـس          االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا   

وســتتناول . املواضــيع املطروحــةبتــشمل عــضويتها أيــضا خــرباء خــارجيني هلــم معرفــة متقدمــة  
األفرقة املواضيع يف اجملاالت اليت ختـص كـال منـها، وتيـسر تبـادل املعـارف واخلـربات، وتكفـل                     

 وتقـدمي  ،اتاحملافظة على الروابط مع األفرقـة العامليـة مثـل أفرقـة املـدن التابعـة لـشعبة اإلحـصاء                   
وقد تـشمل تلـك التوصـيات       . توصيات قائمة على اخلربة إىل اللجنة اإلحصائية وفريقها العامل        

، واقتراحـات لـربامج     اللجنـة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة        اعتماد مواقف مـشتركة فيمـا خيـص         
  .حلقات العمل، والصيانة املستمرة حملتوى املواقع الشبكية عن أفضل املمارسات

وباالسـتفادة  .  أن يكون إنـشاء األفرقـة وحلـها خاضـعا ملوافقـة اللجنـة واملكتـب                غيينب  - ٥٠
مــن اخلــربة املــستمدة مــن األقــاليم األخــرى، قــد يكــون مــن احلكمــة قــصر عــدد األفرقــة علــى    

  . اجملاالت االستراتيجية الرئيسية من أجل ضمان إمكانية إدارهتا على أحسن وجه
 أن تـستعرضها اللجنـة   ينبغـي ت واختـصاصات واضـحة،    أن تكون لألفرقة واليا ينبغي  - ٥١

وذلـك  . وكانت الرؤية االسـتراتيجية رهـن املناقـشة يف وقـت كتابـة هـذا التقريـر            . بصفة دورية 
  :التايل لألفرقة قد تكون خمتلفة قليال عن االقتراح ةألن القائمة النهائي

ل بـأن تنفيـذ     ، ميكـن القـو    رئيـسية بوصفها قضية إحـصائية     (احلسابات القومية     )أ(  
  ؛)نظام احلسابات القومية يستوجب فريقا حمددا

  اإلحصاءات االقتصادية، خبالف احلسابات القومية؛   )ب(  
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اإلحصاءات االجتماعية، وتشمل عمـل فرقـة العمـل املعنيـة بتعـدادات الـسكان            )ج(  
  واملساكن؛
  إحصاءات العمالة؛   )د(  
  إحصاءات البيئة واملياه والطاقة؛   )هـ(  
 باإلحـصاءات إحصاءات الشؤون اجلنسانية، وتشمل عمل فرقة العمـل املعنيـة             )و(  
  اجلنسانية؛
الطرق واألساليب اجلديدة واملبتكـرة يف اإلحـصاء، وتـشمل اسـتخدام القيـود                )ز(  

  .والسجالت اإلدارية، ونظم املعلومات اجلغرافية
  

  اإلجراءات املطلوب من اجلمعية العامة اختاذها  - اسابع  
  :تود اللجنةقد   - ٥٢

 يف  املُْبـرَزة املواضـيع   فـرادى   التعليق على مسائل التطور اإلحصائي يف جمـاالت           )أ(  
  من هذه الوثيقة؛ الفرع ثالثا 

ــاة       )ب(   ــع مراعـ ــي، مـ ــصائي اإلقليمـ ــاون اإلحـ ــة التعـ ــشأن تقويـ ــه بـ ــدمي التوجيـ تقـ
   من هذه الوثيقة؛ الفرع رابعا يف املدرجةالتحديات 

ابري اليت اختذهتا بلدان غريب آسـيا فيمـا خيـص البنـاء املؤسـسي               التعليق على التد    )ج(  
  ؛ الفرع خامسا، والواردة يف املنطقةلإلحصاءات الرمسية يف 

تقدمي املشورة بشأن التحديات املتمثلة يف قيام بلـدان غـريب آسـيا باسـتحداث                 )د(  
ات الـواردة يف    استراتيجية إقليمية مـن أجـل مزيـد مـن تطـوير اإلحـصاءات، وال سـيما املقترحـ                  

   خامسا؛ الفرع
  .تقدمي اقتراحات خبصوص عمل األفرقة العاملة  )هـ(  

  


