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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) م (٣البند 

اجلهود املبذولـة   : بنود للمناقشة واختاذ القرار   
      لوضع خطة عمل للتنمية اإلحصائية

  ع خطة عمل للتنمية اإلحصائيةضتقرير البنك الدويل عن اجلهود املبذولة لو    
  مذكرة من األمني العام    

  
، E/2011/24انظـر   (وفقا لطلب قدمته اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني                

 بــأن حييــل تقريــر البنــك الــدويل ، يتــشرف األمــني العــام)٤٢/١١٢بــاء، املقــرر  - الفــصل أوال
وقـد نظـر املنتـدى الرفيـع املـستوى      . حـصائية اجلهود املبذولة لوضـع خطـة عمـل للتنميـة اإل         عن

 تــشرين ٢٩الرابــع املعــين بفعاليــة املعونــة، املعقــود يف بوســان جبمهوريــة كوريــا، يف الفتــرة مــن 
ــاين ــوفمرب إىل /الث ــسمرب / كــانون األول١ن ــده  ٢٠١١دي ــامج عمــل لإلحــصاءات وأي . ، يف برن

تعزيـز  ) ب(يـة صـنع القـرار؛       إدماج اإلحـصاءات كليـا يف عمل      ) أ: (وتكمن األهداف فيما يلي   
. زيــادة املــوارد املتعلقــة بــنظم اإلحــصاءات ) ج(ســبل مفتوحــة للحــصول علــى اإلحــصاءات؛  

وتستند خطة العمل الشاملة هذه، املعروفة خبطة عمل بوسان لإلحصاءات، إىل النجـاح الـذي               
ولتحقيـق أهـداف خطـة    . حققته خطة عمل مراكش لإلحصاءات، الـيت حظيـت بتأييـد اللجنـة          

عزيــز الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة  عمــل بوســان، حتــدد هــذه اخلطــة مخــس خطــوات ضــرورية لت  
ومن النتائج املهمـة ملنتـدى   . الدول النامية وزيادة فعالية الدعم املقدم من الشركاء يف التنمية     يف

بوسان، تؤكد خطة العمل أمهيـة إنـشاء شـراكة إمنائيـة شـاملة مـن أجـل حتـسني الـنظم الوطنيـة                
إحصاءات موثوقـة ومتاحـة للجميـع لرصـد التقـدم احملـرز وتقيـيم األثـر وكفالـة إدارة          كي تنتج   

. القطاع العام على حنو سليم ومركز على حتقيق النتائج وتوجيـه اختـاذ القـرارات االسـتراتيجية                
  .واللجنة مدعوة إىل التعليق على أهداف خطة العمل وتقدمي توجيهات بشأن األولويات

  
  

  *   E/CN.3/2012/1.  
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  يل عن اجلهود املبذولة لوضع خطة عمل للتنمية اإلحصائيةتقرير البنك الدو    
  

  مقدمة  -أوال   
يف املنتدى الرفيع املـستوى الرابـع املعـين بفعاليـة املعونـة، املعقـود يف بوسـان جبمهوريـة                      - ١

، أكــد ٢٠١١ديــسمرب /كــانون األول ١نــوفمرب إىل / تــشرين الثــاين٢٩كوريــا، يف الفتــرة مــن 
وزراء وغريهـم مـن ممثلـي البلـدان املتقدمـة النمـو والبلـدان الناميـة                 جديد رؤساء الـدول والـ      من

وأثناء القيام بذلك، أشاروا إىل احلاجـة إىل أطـر للنتـائج تكـون       . التزامهم بفعالية التنمية الدولية   
شفافة وحتت قيادة البلدان وُتنفذ على مستوى كل بلد وتقوم على عدد معقول مـن مؤشـرات      

ــائج ــواتج والنت ــشفافية واملــساءلة    ودعمــ. الن ــد مــن ال ــة يف حتقيــق مزي ا لألهــداف األمشــل املتمثل
ــدها         ــدى خطــة عمــل شــاملة لإلحــصاءات فأي ــى املنت ــستدامة، عرضــت عل ــائج امل  انظــر(والنت

وهذه هي املرة األوىل اليت حتظـى فيهـا خطـة عمـل لإلحـصاءات بتــأييد علـى الـصعيد                     ). املرفق
ة اخلتاميـــة ملنتـــدى بوســـان قـــد ســـجلت الوثيقـــو. العـــاملي علـــى أعلـــى املـــستويات الـــسياسية 

  :)١(االلتزامات التالية)) ج (١٨ الفقرة(
سنقيم شراكة من أجل تنفيذ خطة عمل شاملة لتعزيز القدرات يف جمـال اإلحـصاءات                 

لرصــد التقــدم وتقيــيم األثــر وضــمان إدارة ســليمة للقطــاع العــام تركــز علــى النتــائج،  
  .بة للقرارات املتعلقة بالسياساتتيجية بالنسوتسليط الضوء على املسائل االسترا

ــضا      - ٢ ــة أيـ ــة اخلتاميـ ــارت الوثيقـ ــرة (وأشـ ــسني   )) أ (٢٣الفقـ ــلة حتـ ــرورة مواصـ إىل ضـ
  :اإلحصاءات اجلنسانية، عن طريق التزام الشركاء يف التنمية مبا يلي

تسريع وتعميق اجلهود املبذولـة جلمـع البيانـات املـصنفة حـسب نـوع اجلـنس ونـشرها                     
ــس ــرارات      وتن ــوفري املعلومــات ألغــراض اختــاذ الق ــها بالكامــل يف ت يقها واالســتفادة من

ــة       ــه النفقــات العام ــة توجي ــايل كفال ــه االســتثمارات، وبالت ــسياسات وتوجي ــة بال املتعلق
  .تفادة املرأة والرجل على السواءبالشكل املناسب حنو هدف حتقيق اس

ــذي      - ٣ ــال اإلحــصاءات املوضــوع ال ــدرات يف جم ــشات  وشــكلت الق ــه املناق  دارت حول
وجــرت اإلشــارة علــى . املتعلقــة بالنتــائج والــشفافية علــى املــستوى الــتقين واملــستوى الــسياسي

وقـد  . نطاق واسع إىل حتسن اإلحـصاءات الرمسيـة يف إطـار خطـة عمـل مـراكش لإلحـصاءات                  
ُينظر إىل التأييد الذي حظيت بـه خطـة عمـل بوسـان لإلحـصاءات كتعـبري عـن الثقـة يف قـدرة                        

  .األوساط اإلحصائية الدولية على كفالة استمرار تقدمها يف املستقبل
__________ 

  :متاحـــة علـــى املوقـــع التـــايل. “Busan Partnership for Effective Development Co-operation”انظـــر    )١(  
www.aideffectiveness.org.  
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  التقدم احملرز يف املاضي بفضل توجيهات خطة عمل مراكش لإلحصاءات  -ثانيا   
كانــت خطــة عمــل مــراكش لإلحــصاءات نتيجــة الجتمــاع املائــدة املــستديرة الــدويل     - ٤

. )٢(٢٠٠٤قـود يف مـراكش بـاملغرب، يف عـام           الثاين املعين باإلدارة من أجل نتـائج التنميـة، املع         
ويف خطة عمل مراكش، دعيـت الوكـاالت        . )٣(وقد أيدهتا اللجنة يف دورهتا اخلامسة والثالثني      

اإلحصائية ومقدمو التمويـل اإلمنـائي علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل إىل التعـاون علـى تعزيـز            
شكل سريع وأحـرز تقـدم كـبري يف إطـار     فلُبيت الدعوة ب . اإلحصاءات الرمسية يف الدول النامية    

ــراكش   ــل مـ ــة عمـ ــات      . خطـ ــضع احلكومـ ــة أن تـ ــراءات املقترحـ ــني أول اإلجـ ــن بـ ــان مـ وكـ
 بلـدا   ٧٩ بلدان فقـط مـن       ٨وبعد مرور سبع سنوات،     . استراتيجيات وطنية للتنمية اإلحصائية   

ة لــيس مــن البلــدان املنخفــضة الــدخل املؤهلــة لالســتفادة مــن مــساعدة املؤســسة الدوليــة للتنميــ 
وطا وقطع تنفيـذ هـذه االسـتراتيجيات شـ        . لديها استراتيجية وطنية وال تعتزم إعداد استراتيجية      

  .كبريا يف العديد من البلدان
 ٢٠١٠ووجهت خطة عمـل مـراكش االنتبـاه إىل أمهيـة جولـة التعـداد الـسكاين لعـام                      - ٥

بعد االنتهاء مـن جولـة   و. وحشدت املوارد ملساعدة البلدان يف ختطيط وتنفيذ تعدادات سكاهنا       
وأشـارت  .  يف املائة من سكان العامل قد خضعوا لعملية العد        ٩٨، سيكون   ٢٠١٠التعداد لعام   

خطة عمل مراكش أيضا إىل ضرورة حتسني تغطية مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة ونوعيـة               
ــذه املؤشــرات  ــام  . ه ــي ع ــدى  ٢٠٠٣فف ــان ل ــط  ٤، ك ــدان فق ــة٢( بل ــاس )  يف املائ ــا قي  نقطت

، حتــسنت هــذه احلالــة فــصار العــدد  ٢٠٠٦ مؤشــرا؛ وحبلــول عــام ٢٢ و ١٦يتــراوح بــني  ملــا
وعلــى العكــس، . ٢٠٠٩يف عــام )  يف املائــة٧٢( بلــدا ١١٨، مث ) يف املائــة٦٤( بلــدان ١٠٤

، يف حني أن هـذا الـرقم اخنفـض    ٢٠٠٣ مؤشرات أو أقل يف عام ١٠كان لدى نصف البلدان    
ولتعزيـز قـدرات مكاتـب اإلحـصاءات الوطنيـة علـى       . )٤(٢٠٠٩م  يف املائة فقط يف عـا  ١١إىل  

رصــد أهــدافها املتــصلة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة باســتخدام اإلحــصاءات املنتجــة حمليــا، أعــد 
ــة سلــسلة  الفريــق املــشترك بــني الوكــاالت واخلــرباء املعــين مبؤشــرات األ   هــداف اإلمنائيــة لأللفي

ولتحسني نوعية وتوافر استقـصاءات     . )٥(ن التقدم احملرز  حلقات العمل والتقارير السنوية ع     من
وقد مجعت الشبكة حـىت     . األسر املعيشية، أنشئت الشبكة الدولية الستقصاءات األسر املعيشية       

 دراســة استقــصائية أجريــت يف البلــدان الناميــة وتــوفر معــايري وأدوات  ٤ ٠٠٠اآلن أكثــر مــن 
__________ 

 .http://siteresources.worldbank.org :خطة العمل متاحة على املوقع التايل   )٢(  

 ).E/2004/24( والثالثنيانظر تقرير اللجنة اإلحصائية عن دورهتا اخلامسة    )٣(  

 .www.paris21.org :متاح على املوقع التايل   )٤(  

 .)E/CN.3/2012/29(انظر تقرير األمني العام عن مؤشرات التنمية لرصد األهداف اإلمنائية لأللفية    )٥(  



E/CN.3/2012/16
 

4 11-64277 
 

كمـا سـاعد برنـامج البيانـات        . ا يف احملفوظـات   لتسجيل نتائج الدراسات االستقصائية وإدراجه    
 بلــدا مــن البلــدان الناميــة علــى حتــسني ممارســاهتا يف جمــال مجــع البيانــات  ٥٥املعجــل أكثــر مــن 

  .وإدارة استقصاءات األسر املعيشية وتعميم نتائجها
وزادت الشراكة القائمـة علـى أسـاس خطـة عمـل مـراكش مـا يقـدم مـن دعـم لتنميـة                          - ٦

ــدرات اإلحــص  ــام     . ائيةالق ــالغ يف ع ــذ أن شــرعت اجلهــات املاحنــة يف اإلب ، زادت ٢٠٠٨فمن
وخــالل .  بليــون دوالر١,٦ يف املائــة إىل ٦٠االلتزامــات املاليــة املرصــودة لإلحــصاءات بنــسبة 

هــذه الفتــرة، حتــسنت نوعيــة اإلحــصاءات، حــسب القيــاس الــذي جــرى مبؤشــر القــدرات          
  يف عــام٦٨ إىل ١٩٩٩ يف عــام ٥٢عــي البــالغ اإلحــصائية للبنــك الــدويل، مــن مــستواها املرج

ومـن اإلشـارات   . كما أحرز تقدم يف وضع أطر للرصد والتقييم مركـزة علـى النتـائج         . ٢٠٠٩
األخرى إىل تزايد القدرة يف جمال اإلحصاءات النمو الكبري يف عدد البلدان املشاركة يف النظـام            

ــغ      ــذي بل ــات ال ــشر البيان ــام لن ــشرين األ ١٠١الع ــة ت ــوبر /ول يف هناي ــانون . ٢٠١١أكت ويف ك
، وافق اجمللـس التنفيـذي لـصندوق النقـد الـدويل علـى إدخـال حتـسينات            ٢٠٠٨ديسمرب  /األول

أخرى على النظام وأيد إعادة تشكيله من أجل تأكيد أمهية نشر البيانـات وتيـسري االنتقـال إىل                  
مواصفات املعيار اخلـاص    املعيار اخلاص لتعميم البيانات، وذلك بوسائل منها زيادة التطابق مع           

  .لتعميم البيانات
اخلطـة تركـز علـى      ” إىل أن    ٢٠٠٨وخلص تقييم خلطة عمل مراكش أجـري يف عـام             - ٧

زالـت ذات أولويـة قـصوى يف وضـع اإلحـصاءات املتعلقـة بـإدارة                 نطاق واسع على مسائل مـا     
 جانــب نظــرائهم طــة، إىلالتنميــة يف البلــدان الفقــرية، وأن مثــة إشــارات إىل أن الــشركاء يف اخل 

ملتعلقــة بالطلــب وبــاحللول الــيت  البنــك، يعــدِّلون بــراجمهم بنــشاط يف ضــوء األدلــة اجلديــدة ا   يف
 إىل أمثلـة للتقـدم احملـرز        ٢٠٠٨وقد أشار تقييم عـام      . )٦( “املرجح أن تكون حلوال عملية     من

شـامل  ومشل أيضا خطـة عمـل مـراكش برنـامج استعراضـي             . يف إطار اإلجراءات الستة مجيعها    
وخلصت النتـائج الرئيـسية إىل      . ٢٠١٠أجراه فريق التقييم املستقل التابع للبنك الدويل يف عام          

أحرز تقدم كبري يف حتقيق اهلدف األويل املتمثل يف تشجيع ودعـم الـدول الناميـة يف جمـال     ”أنه  
فيـذ  وضع االستراتيجيات الوطنية للتنمية اإلحصائية، ولكـن مل حيـرز سـوى بعـض التقـدم يف تن                 

وأشــار التقريــر أيــضا إىل أن التنميــة اإلحــصائية بــدأت حتظــى بأولويــة  . “هــذه االســتراتيجيات

__________ 
 Christopher Willoughby and Philip Crook, “Marrakech Action Plan for Statistics: report of anانظـر     )٦(  

independent evaluation” (2008), p. 26 .متاح على املوقع :http://worldbank.org. 
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مـن الـضروري أن تـشرك بـرامج بنـاء         ”لكنـه نبـه إىل أنـه        . أعلى مرتبة يف برامج التنمية الوطنية     
  .)٧(“القدرات اإلحصائية مستخدمي اإلحصاءات بشكل أكثر فعالية

. ش للرصد والتأثري مـن جانـب اجملتمـع اإلمنـائي العـاملي            وخضع تنفيذ خطة عمل مراك      - ٨
املبـــادئ األساســـية املقترحـــة يف اجتمـــاع املائـــدة ”، اعتمـــد إعـــالن بـــاريس ٢٠٠٥ويف عـــام 

ويف وقت الحق، وضع برنامج عمل أكرا التزامـات واسـعة   . )٨(“املستديرة املعقود يف مراكش  
ل تعزيـز الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة؛ وتـوفري           النطاق باسم اجلهات املاحنة والدول النامية من أجـ        

االســتثمار  ”مزيــد مــن البيانــات املــصنفة حــسب نــوع اجلــنس واملنطقــة واحلالــة االقتــصادية؛ و
تعزيز القدرات الوطنية للدول الناميـة يف جمـال اإلحـصاءات ونظـم املعلومـات، مبـا يف ذلـك                     يف

د، أكد مـن جديـد إعـالن داكـار بـشأن      ويف وقت غري بعي. )٩(“القدرات املتصلة بإدارة املعونة   
تطوير اإلحصاءات ضرورة القيام بإجراءات متضافرة ومنسقة لزيادة فعاليـة اسـتخدام البيانـات              
اإلحصائية من أجل دعم سياسـات وبـرامج احلـد مـن الفقـر وتعزيـز قـدرات الـنظم اإلحـصائية              

خـري املتعلـق بتنفيـذ إعـالن     وتوصل االستعراض األ  . واحلفاظ عليها، وال سيما يف البلدان النامية      
وجود أطر مركزة علـى النتـائج ذات   ”باريس إىل أن تقدما كبريا أحرز والدليل على ذلك هو    

جودة عالية لرصد التقدم احملرز على أساس استراتيجيات التنمية الوطنية يف ربع البلـدان الناميـة    
د توافر اإلحصاءات املتـصلة     ، مع تزاي  ٢٠٠٥املشمولة بدراسة استقصائية يف أول األمر يف عام         

  .)١٠(“باألهداف اإلمنائية لأللفية
  : إىل الدروس التالية٢٠٠٤نذ عام وتشري اخلربة املكتسبة م  - ٩

من املمكن إحراز تقدم سريع، ومثة استيعاب قـوي مـن الـدول الناميـة للـربامج الراميـة                •  
نفيــذ علــى الــصعيد غــري أن اســتراتيجيات الت. إىل زيــادة قــدراهتا يف جمــال اإلحــصاءات

ومـن  . الوطين ليست دائما واضحة املعامل وكثريا ما تكون اخلطـط مغرقـة يف الطمـوح           
زالت مطروحة مواصـلة األنـشطة اإلحـصائية األساسـية واالسـتجابة         التحديات اليت ما  

__________ 
 Independent Evaluation Group, “Marrakech Action Plan for Statistics: Partnership in Statistics for:انظـر    )٧(  

Development in the 21st Century, and Trust Fund for Statistical Capacity”, Global Program Review, 

Vol. 5, Issue 3 (2011), p. 58.متاح على املوقع : www.globalevaluations.org. 

 Organization for Economic Cooperation and Development, “The Paris Declaration on Aidانظــر    )٨(  

Effectiveness and the Accra Agenda for Action” (Paris, OECD, 2008), p. 7. ــع ــى املوق ــاح عل :  مت
www.oecd.org. 

 .٢٠ و ١٩املرجع نفسه، الصفحتان    )٩(  

 Organization for Economic Cooperation and Development, Aid Effectiveness 2005-10: Progressنظـر   ا  )١٠(  

in Implementing the Paris Declaration (Paris, OECD, 2011), p. 16.متاح على املوقع : www.oecd.org.. 
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يف الوقت نفسه خلطـة النتـائج األوسـع نطاقـا وتلبيـة احتياجـات صـناع القـرار الناشـئة                     
ويلزم تقدمي دعم إضايف، وخـصوصا يف الـدول اهلـشة والـدول             . اناتواجلديدة من البي  

زالـــت القـــدرة علـــى اســـتخدام  وعـــالوة علـــى ذلـــك، مـــا. اجلزريـــة الـــصغرية الناميـــة
ى املعلومات اإلحصائية ضعيفة وينبغي معاجلتها ضمن هنج لتنميـة القـدرات يكـون علـ              

  .نطاق أوسع وعلى صعيد املنظومة
صاءات املــصنفة مــن أجــل رصــد الــربامج وتقييمهــا علــى مثــة طلــب متزايــد علــى اإلحــ  •  

ــي  ــصعيد احمللـ ــضرورية     . الـ ــنس، الـ ــوع اجلـ ــسب نـ ــصنفة حـ ــصاءات املـ ــري أن اإلحـ غـ
النتائج وكفالة حتديد أهداف الربامج والنفقات العامة على حنو سليم، ال جتمـع              لقياس

ــالنواتج ال    ــة؛ واإلحــصاءات األساســية املتعلقــة ب ــة أو ال تــستخدم بــصورة منهجي زراعي
واإلنتاج الزراعي منعدمة أو عتيقة يف أغلبية البلدان النامية؛ والقليل من البلدان الناميـة              

يلزم إلدارة نظم املعلومات اجلغرافيـة الكـبرية أو إصـدار مـا متـس إليـه احلاجـة                    جمهز مبا 
  .من بيانات ُمرمَّزة جغرافيا

جلهـات املاحنـة لـربامج تنميـة     زال تنـسيق الـدعم املقـدم مـن ا     على املستوى الـدويل، مـا       •  
ــالنقص اإلحــصائيةالقــدرات  ــسم ب ــيم،    .  يت ــى الرصــد والتقي ــز عل ــادة التركي ورغــم زي

 اإلحـصائية زال العديد من املشاريع املمولة مـن اجلهـات املاحنـة ال جيمـع املؤشـرات                  ما
ويف نفس الوقت، تتيح التكنولوجيـات اجلديـدة أسـاليب مبتكـرة            . املهمة أو حيتفظ هبا   

 البيانات وختزينها وحتليلها، ممـا يتطلـب بـذل املزيـد مـن اجلهـود سـعيا إىل وضـع                     جلمع
  .معايري وأساليب دولية إلدارة جمموعات البيانات الضخمة ونشرها

  
  خطة عمل بوسان لإلحصاءات  -ثالثا   

ترتكز خطـة العمـل الـيت ُعرِضـت يف بوسـان علـى أسـس النجـاح الـذي حققتـه خطـة                       - ١٠
 الثغـرات الـيت أُشـري إليهـا         هـذه عمـل   الوتعـاجل خطـة     . فيـذ هـذه التجربـة     عمل مراكش وعلـى تن    

سابقا واتساع نطاق جدول أعمال اإلحصاءات الرمسية يف جمـاالت مثـل اإلحـصاءات املـصنفة                
وقـد اسـتفادت خطـة العمـل مـن املـشاورات            . حسب نوع اجلـنس ونظـم املعلومـات اجلغرافيـة         

حـصائية الدوليـة واجلهـات الفاعلـة اإلمنائيـة األخـرى            اهلامة التالية اليت أجريت مـع األوسـاط اإل        
  :وفود يف املنتدى الرفيع املستوىقبل أن ينظر فيها أعضاء ال

ضاء اللجنــة التنفيذيــة للــشراكة إجــراء مــشاورات أوليــة مــع أعــ: ٢٠١١يونيــه /حزيــران  •  
؛ )٢١ شـراكة اإلحـصاء   (جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين           يف

واجتمــاع الــشراكة العامليــة للــنظم القطريــة املعقــود يف مــانيال؛ واالجتماعــات املعقــودة    
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امليـدان االقتـصادي ومـؤمتر       ابعة ملنظمة التعاون والتنمية يف    ممثلي جلنة اإلحصاءات الت    مع
  .اإلحصائيني األوروبيني يف جنيف

 خـالل املـؤمتر     إجراء جولـة ثانيـة مـن املـشاورات        : ٢٠١١أغسطس  /آب -يوليه  /متوز  •  
 عقــدبنــاء القــدرات اإلحــصائية الــذي    ب املعــينالفرعــي للمعهــد اإلحــصائي الــدويل    

اإلحــصائي الـــدويل  كراكــو، ببولنــدا؛ ومــؤمتر اإلحــصاءات الــذي نظمــه املعهــد         يف
؛ واملائدة املستديرة اليت نظمتـها جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية      ٢٠١١دبلن عام    يف

ــسمربغ ــافة إىل ذلـــ . يف لكـ ــال     وإضـ ــرباء يف جمـ ــى خـ ــل علـ ــة العمـ ــت خطـ ك، ُعرِضـ
اإلحصاءات اجلنـسانية يعملـون لفائـدة حكومـة الواليـات املتحـدة األمريكيـة ومنظمـة            
التعـــاون والتنميـــة يف اجملـــال االقتـــصادي وشـــعبة االحـــصاءات وهيئـــة األمـــم املتحـــدة 

  ).هيئة األمم املتحدة للمرأة(للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة 
إجـراء مـشاورات إضـافية مـع خـرباء          : ٢٠١١أكتـوبر   /تـشرين األول   -سبتمرب  /لأيلو  •  

يف النتائج يف إطار حلقة عمل بشأن النتائج دارت يف برلني قبل اجتمـاع بوسـان ومـع          
. اإلحصائيني الوطنيني يف املنتدى الدويل املعين برصد التنمية الوطنية املعقـود ىف بـيجني   

ــع     ــى املوق ــشرت خطــة العمــل عل ــا ُن ــشراكة اإلحــصاء   كم ــشبكي ل ــاح  ٢١ ال ــا أت ، مم
 ونــاقش خطــةَ ،ألعــضاء اجمللــس ولألطــراف املعنيــة األخــرى فرصــة القتــراح تعــديالت
  .العمل فريق اخلرباء املشترك بني الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية

وتقترح خطة العمل مخسة جماالت الختاذ إجراءات ذات أولوية من املرجَّح أن تـدخل                - ١١
ويف كــل حالــة، ينبغــي أن تقتــرن بــرامج  . حتــسينات كــبرية ودائمــة علــى القــدرات اإلحــصائية 
وكمــا هــو الــشأن بالنــسبة خلطــة عمــل . العمــل مبؤشــرات لرصــد التقــدم احملــرز وقيــاس النتــائج

مراكش، تعترف خطة عمل بوسان بتكامل األدوار اليت تضطلع هبـا البلـدان الناميـة والـشركاء                 
وتــشجع علــى اتبــاع هنــج منــّسق علــى نطــاق   .  التنميــة والوكــاالت الدوليــةالثنــائيون يف جمــال

وستكون املعونات املقدَّمة حسب استراتيجيات تطـوير اإلحـصاءات         . املنظومة لتنمية القدرات  
تبـدأ مببـادرة    يف البلدان أكثر فعالية من اجلهود املخصصة لتنميـة القـدرات ومجـع البيانـات الـيت                  

 ستساهم التحسينات املدَخلة على النظم اإلحصائية القطريـة يف زيـادة            كما.  اجلهات املاحنة  من
 نظـام دويل أكثـر فعاليـة مـشورة أكثـر            سـيقدم حتسني اإلحـصاءات الدوليـة، ويف نفـس الوقـت           

  :وتتألف اجملاالت اخلمسة ذات األولوية مما يلي.  أفضل لألنشطة الوطنيةااتساقا ودعم
ــة،  اتيجيات ا تعزيــــز وتركيــــز االســــتر - ١اإلجــــراء   •   إلحــــصائية الوطنيــــة واإلقليميــ

 بشكل خاص على حتـسني الـنظم اإلحـصائية الـيت ُتعـىن بأولويـات التنميـة                  التشديد مع
ويتمثل اهلدف الرئيسي يف زيادة القدرات القطريـة علـى تلبيـة            . على املستوى القطري  
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التحـديات  وينبغي حتديث االستراتيجيات لتراعـي      . االحتياجات اجلديدة وغري املتوقعة   
  .ت على املستويني الدويل واحملليوالفرص اجلديدة ولتقوم بدمج أنشطة مجع البيانا

ا يتيح اطـالع مجهـور      مب تطبيق معايري حلفظ البيانات وتوثيقها وتوزيعها        - ٢اإلجراء    •  
  .على اإلحصاءاتأكرب 

حـصاءات   وضع برامج لزيـادة املعـارف واملهـارات الالزمـة السـتخدام اإل        - ٣اإلجراء    •  
الـشفافية واملـساءلة    وبالتايل زيادة   بفعالية ألغراض التخطيط والتحليل والرصد والتقييم،       

  . إمكانية احلصول على اإلحصاءات على الصعيدين الوطين والدويلنيوحتس
 تتبـع نتـائج    إعداد أدوات لرصد النتائج وتعهد هـذه األدوات مـن أجـل              - ٤اإلجراء    •  

ويتطلـب رصـد املبـادرات      . يـة واملنتـديات الرفيعـة املـستوى       كافة مـؤمترات القمـم العامل     
وينبغـي أن تعتـرف     . العاملية بدقـة التعـاون بـني املنظمـات اإلحـصائية الوطنيـة والدوليـة              

 مبـا يف ذلـك احلاجـة إىل         ، القدرات اإلحصائية  نميةالوثائق اخلتامية بالتحديد بضرورة ت    
  .توفري املساعدة التقنية والتدريب والدعم املايل

 ضـمان تـوفري متويـل ثابـت للمعلومـات اإلحـصائية وأن تعكـس أدوات                 - ٥اإلجراء    •  
  .ديدة يف جمال التمويل اإلمنائيوأساليب التمويل الطرائَق واجلهاَت الفاعلة اجل

دف إقامــة نظــام إحــصائي ينــتج  إىل املــضي قــدما هبــ وهتــدف اإلجــراءات املوصــى هبــا    - ١٢
بفــضل مــستدامة اع الــسياسات ويف متنــاول املــواطنني و إحــصاءات عاليــة اجلــودة مفيــدة لــصنّ 

ولـذلك ينبغـي تقيـيم      . املوارد املتاحة حمليا، واملـوارد الـيت توفرهـا مـصادر خارجيـة عنـد اللـزوم                
  :جناح خطة العمل حسب التقدم احملرز حنو حتقيق أهدافها العامة وهي

ــرار    •   ــنع القـ ــام يف صـ ــصاءات بـــشكل تـ ــوء نوع - دمـــج اإلحـ ــة سـ ــة  لكـــسر حلقـ يـ
اإلحصاءات اليت تؤدي إىل تـدين اسـتخدامها الـذي يـؤدي بـدوره إىل إمهـال األنـشطة                  
ــها، ينبغــي إشــراك املكاتــب اإلحــصائية بانتظــام يف عمليــات      اإلحــصائية ونقــص متويل
ــدة       ــا مفي ــيت تنتجه ــيم حبيــث تكــون اإلحــصاءات ال ــة والرصــد والتقي التخطــيط وامليزن

  .للمستخدم وتراعي أولوياته
 ينبغـي إتاحـة إحـصاءات       - احة اإلحصاءات على نطاق أوسع ودون قيد      تشجيع إت   •  

 وكـــذلك لـــصّناع القـــرار ،موثـــوق منـــها ويف أواهنـــا، علـــى نطـــاق واســـع للجمهـــور
  . احلكومات وثقة عامة الناس فيهاواجلهات املعنية األخرى، وهكذا تزداد فعالية
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االسـتثمارات مفتـاح    مواصـلة   تـشكل    - زيادة املـوارد املخصـصة للـنظم اإلحـصائية          •  
وينبغــي إدراج الــدعم . مهــال اإلحــصاءات وعــدم اســتخدامها إلكــسر احللقــة املفرغــة 

املــايل املقــدَّم للــنظم اإلحــصائية الوطنيــة يف بــرامج املــساعدة اإلمنائيــة علــى أن تتحمــل   
وينبغــي أن تعتمــد . البلــدان الناميــة مــسؤولية اإلشــراف عليهــا علــى املــستوى القطــري

 تنـسيق اسـتراتيجياهتا يف جمـال املـساعدة     مـع ة ُنهجا علـى نطـاق املنظومـة         اجلهات املاحن 
ولكن يـتعني علـى احلكومـات أيـضا         . من أجل ضمان مواءمتها مع األولويات الوطنية      
  .تخصيص ما يكفي من املوارد هلابأن تربهن على حرصها على نظمها اإلحصائية 

  
  املقبلةاخلطوات   -رابعاً   

ة العمل جهودا واستثمارات كبرية من ِقبل مجيـع اجلهـات الفاعلـة             سيتطلب تنفيذ خط    - ١٣
وستتــضمن خطــوات التنفيــذ .  البلــدان الناميــة بــدور قيــادي هــاممــع اضــطالعيف جمــال التنميــة 

اإلقرار بأن للدول اهلشة وللدول اجلزرية الـصغرية الناميـة احتياجـات خاصـة وأهنـا قـد تتطلـب                     
كمـا سـيعكس التنفيـذ      . ة، لتنميـة قـدراهتا وبنـاء مؤسـساهتا        جا خمتلفة، ولعلـها تكـون تدرجييـ       ُنُه

ازديــاد تنــوع الــشراكات يف جمــال التنميــة مــن حيــث الــدعم املــايل وتبــادل املعــارف ومــصادر    
  :لتزم التنفيذ باملعايري التاليةوسي. املشورة التقنية

يوجــد دعــم دويل واســع النطــاق وميكــن حتديــد وكالــة أو شــراكة أو مؤســسة رائــدة      •  
  عم القيادة القطرية الستراتيجيات التنفيذ الوطنيةتد

  )وليس إقامة بريوقراطيات دولية( حمور التركيز األساسي يتنمية القدرات داخل البلد ه  •  
توجيهيـة  ؤشـرات   م تـوفري (ينبغي أن تكون النتائج حمّددة وقابلة للرصـد وحمـددة زمنيـا               •  

  )لتتبع التقدم احملرز على مستوى التنفيذ
ــذ الت  •   ــضوع ل ”نفيـ ــل اخلـ ــةقليـ ــاالت   “لبريوقراطيـ ــشراكات والوكـ ــى الـ ــيعتمد علـ  وسـ

  .واملؤسسات القائمة
ــذ        - ١٤ ــدويل خطــة تنفي وســتعد شــراكة اإلحــصاء يف القــرن احلــادي والعــشرين والبنــك ال

وسيقومان بتنسيق اخلطوات املقبلة بالتعـاون مـع الوكـاالت املعنّيـة لـضمان حتديـد املـسؤوليات              
وسـيتم اإلبـالغ عـن التقـدم احملـرز عـن طريـق الـشراكة                . د التقـدم احملـرز    ووضع مؤشرات لرص  

 ة العاملـ  ةعقده الفرقـ  تاالجتماع الذي س  بدءا ب فعال،  ال التعاون اإلمنائي    ألغراضالعاملية املقتَرحة   
يونيـه  / ملنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان االقتـصادي يف حزيـران              ة بفعاليـة املعونـة التابعـ      ةاملعني
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أن يظـل هـذا النـشاط مـن بـني           يف ضمان   وستضطلع اللجنة اإلحصائية بدور هام      . )١١(٢٠١٢
  .وهلذا، ستتلقى اللجنة تقارير مرحلية كل سنتني لتنظر فيها. أولويات األوساط اإلحصائية

  
  نقاط تقتضي من اللجنة اختاذ إجراءات بشأهنا  - خامسا 

  :ُيطلب من اللجنة ما يلي  - ١٥
   خطة العمل؛ى أهدافالتعليق عل  )أ(  
  .تقدمي إرشادات بشأن األولويات  )ب(  

  .قابلة للقياس وطرائق التمويلنتائج وقد تود اللجنة حتديد فرص التنفيذ بسرعة و  - ١٦
  

__________ 
 .٣٦، الفقرة “Busan Partnership for Effective Development Co-operation”انظر    )١١(  
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  املرفق
خطـة  : اإلحصاءات من أجل حتقيـق الـشفافية واملـساءلة والنتـائج          تسخري      

  عمل بوسان لإلحصاءات
  

 يف بوسان، عقدفعالية املعونة الذي املعين بملستوى الرابع أُِعدَّت من أجل املنتدى الرفيع ا(    
  )٢٠١١ديسمرب / كانون األول٢نوفمرب إىل / تشرين الثاين٣٠مهورية كوريا، من جب
    

  موجز تنفيذي    
 مـــن التحـــديات، حيتـــاج صـــانعو ة معقـــدطائفـــةنظـــرا إىل أن اجملتمـــع العـــاملي يواجـــه   - ١

  .السياسات إىل إحصاءات أفضل
نتائج وتعزيـز   توثيق ال  اإلحصاءات األدلة الضرورية لتحسني عملية صنع القرار و        توفرو  - ٢

ــة  ــد . املــساءلة العام ــأدت املوق ــة    ب ةطالب ــة لأللفي تحــسني اإلحــصاءات لرصــد األهــداف اإلمنائي
مـساعٍ  إىل حفـز    واجلهود املبذولة بالتوازي مع ذلـك لـدعم ثقافـة اإلدارة القائمـة علـى النتـائج                  

 ولكـن ال يـزال      ،وحتققت نتـائج هائلـة    . الزمن من أجل حتسني اإلحصاءات    استمرت عقدا من    
  .القيام بأعمال كثريةيتعني 

وهـي  . وحتدد خطة العمل هذه، اليت تتألف من مخس نقاط التوجهات خالل العقـد املقبـل       - ٣
إدماج اإلحـصاءات بـشكل تـام يف عمليـة صـنع القـرار؛              ) أ: (تدعم حتقيق ثالثة أهداف رئيسية هي     

  .زيادة املوارد املخصَّصة للنظم اإلحصائية) ج(تشجيع إتاحة االحصاءات دون قيد؛ ) ب(
فعالية املعونـة فرصـة إلقامـة شـراكة لتنفيـذ           ب املعينوأتاح املنتدى الرفيع املستوى الرابع        - ٤

علـى  أقـدر   املكاتب اإلحـصائية يف البلـدان الـشريكة         ستكون  ونتيجة لذلك،   . خطة العمل هذه  
اختـاذ القـرارات املتعلقـة بالـسياسات ورصـد          ألغراض  ء على القضايا االستراتيجية     تسليط الضو 

  .التقدم احملرز وتقييم األثر وضمان أن تتم إدارة القطاع العام بطريقة تركّز على النتائج
ومع أن خطة عمل بوسـان أبقـت علـى النـهج الـذي يقـوم علـى قيـادة البلـد الـشريك                          - ٥

 ، فـإن  ٢٠٠٤ لسنة   ات خبطة عمل مراكش لإلحصاء    تسترشدا اليت    اجلهود السابقة  املعتمد يف 
هنجـا لتنميـة    فهـي تعتمـد     . خطة عمل مراكش على أكثر من صعيد      خطة عمل بوسان تتجاوز     

متطلبــات مــع األنــشطة اإلحــصائية الوطنيــة  تكامــل القــدرات علــى نطــاق املنظومــة مــن أجــل   
ــائج   ــد والنتـ ــة والرصـ ــيط وامليزنـ ــة الت تو. التخطـ ــرف بأمهيـ ــني  عتـ ــل بـ ــات  كامـ ــات الدراسـ بيانـ

البيانات املستمدَّة من عمليات التعـداد والبيانـات اإلداريـة وإحـصاءات األحـوال          االستقصائية و 
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الـشفافية وتـشّجع علـى اسـتخدام أسـاليب         زيـادة   كما تؤيد خطة العمل بشكل صريح       . املدنية
  .حلصول عليهاجديدة من أجل زيادة موثوقية اإلحصاءات وتيسري إمكانية اتكنولوجيات و
حتــدد خطــة العمــل صــراحة األنــشطة اإلحــصائية الــضرورية لــدعم االلتزامــات العامليــة   و  - ٦

انظـر التـذييل   (الرئيسية مبا يف ذلك تلك املتعلقة مببادرات مثل املساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة       
  ).املية احلديثةلالطالع على قائمة بعينة من الربامج اإلحصائية اليت تستجيب للمبادرات الع

ــن خمتلــف اجلهــات الفاعلــ      - ٧ ــذل الكــثري   وســتتطلب خطــة العمــل م ــة ب ة يف جمــال التنمي
 إىل  تـها جيـب ترمج  إنـه   ولويـات، ف  األومع أهنا حتـدد     . اجلهود وتوفري الكثري من االستثمارات     من

ع قليــل اخلــضو”وينبغــي أن يكــون التنفيــذ . للرصــدجمموعــة مــن املهــام احملــددة زمنيــا والقابلــة 
وســُيقدَّم الــدعم .  باالعتمــاد علــى الــشراكات والوكــاالت واملؤســسات القائمــة“لبريوقراطيــةل

 كمـا  ،املايل أساسا من اإليرادات احمللية ولكن يظل الـدعم الـذي تقدمـه اجلهـات املاحنـة حيويـا           
ــة         ــصادر احلالي ــل امل ــة لتكمي ــساعدات املالي ــدمي امل ــدة لتق ــصادر جدي ــن م . ســيجري البحــث ع

شاركة التامــة للــهيئات الدوليــة أمهيــة حامســة، وال ســيما احملافــل الــيت تتــيح جمــاال وستكتــسي املــ
  .ليجتمع اخلرباء الوطنيون مع اخلرباء الدوليني من أجل تبادل املعارف وحل املشاكل

  
  صّناع السياسات إىل إحصاءات أفضلحاجة     

ــوفر اإلحــصاءات    - ٨ ــة واملتاحــة  ت ــضرورية لتحــسني عم املوثوق ــة ال ــرار  األدل ــة صــنع الق لي
ــق و ــة   توثي ــز املــساءلة العام ــه    و. نتــائج وتعزي ــع العــاملي يواج  ة معقــدطائفــةنظــرا إىل أن اجملتم

التحــديات تــربهن و. إىل إحــصاءات أفــضليف حاجــة صــّناع الــسياسات فــإن التحــديات،  مــن
ليـة اجلـودة    عاواقتصادية كلية   العاملية االقتصادية واملالية الراهنة على ضرورة توفري بيانات مالية          

ترك ارتفاع أسعار املواد الغذائية آثاًرا متفاوتة على املـستهلكني          يو. ومناسبة من حيث التوقيت   
واملنــتجني ال ميكــن فهمهــا إال مــن خــالل إحــصاءات متكاملــة عــن اســتهالك األســر املعيــشية     

ديــة وغــري وباملثــل تتطلــب الــربامج الــصحية املعنّيــة بــاألمراض املع. واإلنتــاج الزراعــي والتجــارة
 مـن استقـصاءات األسـر       املـستمدة بيانـات   الاملعدية بيانات إدارية من النظام الصحي إىل جانب         

املـساواة بـني    الراميـة إىل معاجلـة      كمـا أن املبـادرات اجلديـدة        . املعيشية املتعلقة باألحوال املدنيـة    
  .لهانات وحتليلمرأة ستتطلب أساليب مبتكرة جلمع البيالاجلنسني والفرص املتاحة 

ــد   - ٩ ــامل أدتوق ــة   غــراض رتحــسني اإلحــصاءات أل ب ةطالب ــق األهــداف اإلمنائي صــد حتقي
لأللفية واجلهود املبذولة بالتوازي مع ذلك لترسيخ ثقافة اإلدارة القائمة على النتـائج مـن أجـل                 

. مساعٍ استمرت عقـدا مـن الـزمن مـن أجـل حتـسني اإلحـصاءات               إىل حفز   زيادة فعالية التنمية    
  .يتعني القيام بأعمال كثرية نتائج هائلة ولكن ال يزال وقد حتققت
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  أضحت احلاجة ملحة بسبب وجود العديد من الثغرات    

 - قد ال تعرف أفريقيا أبدا حجـم تـأثري األزمـة املاليـة العامليـة علـى أفقـر مواطنيهـا                      - ١٠
يانـات الالزمـة    البالكربى   بلدا من بلدان أفريقيا الواقعة جنوب الصحراء         ١٧مل جيمع سوى     إذ

 يف املائــة مــن هــذه البلــدان  ٤٧لقيــاس الــتغريات يف معــّدل الفقــر يف العقــد املاضــي، ومل ينفــذ   
  .سنوات ما يزيد على مخسخالل دراسة استقصائية عن دخل األسرة املعيشية أو إنفاقها 

دون حتسني االحصاءات، إن فرص وضع وتنفيـذ الـسياسات الربناجميـة الكفيلـة      وب  - ١١
 فـي الفتـرة مـا بـني عـامي      ف -  املساواة بني اجلنسني وزيادة متكني املرأة تكون حمدودة        بتعزيز
بيانـات عــن حــصة املــرأة  )  بلــدا١٤٥مـن أصــل  ( بلــدا ٧١، مل يقـدم ســوى  ٢٠٠٩  و٢٠٠٥

اإلمنائيـة  هـداف  األ مـن  ٣العمل املأجور غـري الزراعـي، وهـو مؤشـر مـن مؤشـرات اهلـدف              من
  .من جانب اإلناثألعمال احلرة ا مباشرةمؤشرات  مثة نقص يفزال ي وال. أللفيةل

وحتـديثها  تتطلب اإلجراءات الالزمة لتعزيـز األمـن الغـذائي حتـسني اإلحـصاءات           و  - ١٢
كميـة ونوعيـة    تـشهد   ،  )الفـاو (ألغذيـة والزراعـة     لألمم املتحدة   انظمة  ملوفقا  و - بوترية أسرع 

ــواردة مــن املكاتــب اإلحــصائية ال   اإل ــة ال ــة اخنفاضــ حــصاءات الزراعي ــل  ا مطــرداوطني ــذ أوائ  من
مثانينــات القــرن املاضــي، وخاصــة يف أفريقيــا، وقــد بلغــت التقــارير الرمسيــة املقدمــة مــن بلــدان   

حيــث مل يقــدم ســوى بلــد واحــد فقــط   ، ١٩٦١ أدىن مــستوى هلــا منــذ مــا قبــل عــام   اأفريقيــ
  .إنتاج احملاصيلعن كل أربعة بلدان أفريقية بيانات أساسية  من
، مل تــــسجل والدة ٢٠٠٩فــــي عــــام ف - صاءات مــــسألة حيــــاة أو مــــوتاإلحــــو  - ١٣
قد جاؤوا إىل الدنيا من دون أن يكون لديهم دليـل علـى الـسن أو املواطنـة                  و. مليون طفل  ٥٠

 مليـون شـخص مـن دون ينتبـه أحـد إىل مـوهتم               ٤٠تـويف   ويف تلـك الـسنة نفـسها،        . أو النسب 
 أن سـبب  م وال مكاهنا واألهم مـن ذلـك          ساعة وفاهت  ومل تسجل . سوى عائالهتم أو أصدقائهم   

األحــداث املتــصلة يف معظــم البلــدان ذات الــدخل املرتفــع، تــسجل هــذه   و.  مل يــسجلوفــاهتم
سجل أيــضا حــاالت تــ يت، الــة املدنيــتالــسجالنظــم يف ) املواليــد والوفيــات (بــاألحوال املدنيــة

 غـري مكتملـة   تالـسجال ظم ن ولكن يف كثري من البلدان النامية تكون      ؛الزواج والتبين والطالق  
املدنيـة  األحـوال  يف جنـوب آسـيا، ال تغطـي سـجالت     و. أو ال يكون هلا وجود علـى اإلطـالق       

 يف املائـة مـن الـسكان، ويف بلـدان أفريقيـا الواقعـة جنـوب الـصحراء الكـربى                     ١الكاملة سـوى    
 تقريــر إحــصاءاتاألمــم املتحــدة، (مــن الــسكان  يف املائــة ٢ ســوى الــسجالتتــشمل تلــك  ال

 فعالـة،   بسبب االفتقار إىل نظـم تـسجيل       البلدان،   تضطرو). ٢٠١١،  األحوال املدنية السكان و 
نـادرة وباهظـة التكـاليف لتقـدير إحـصاءات األحـوال       دراسـات استقـصائية   أن تعتمد علـى     إىل  
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ــ الـــضروريةاملدنيـــة  ويف أكثـــر . دعم الوظـــائف األساســـية للحكومـــة والتخطـــيط للمـــستقبل لـ
  .ارات الرئيسية املتعلقة بالسياسات يف غياب أي بيانات موثوقةاألحيان، ُتتخذ القر

  
  ستنبين التحسينات على النجاحات السابقة    

الالزمـة لتـصميم الـربامج اإلمنائيـة ورصـدها          اعُترف بضرورة حتسني اإلحـصاءات        - ١٤
وتقييمها يف اجتماع املائدة املستديرة الدويل األول املعين بتوجيه اإلدارة حنو حتقيق النتائج             

 املــستديرة الثــاين، الــذي ُعقــد أيــد اجتمــاع املائــدةو - ٢٠٠٢اإلمنائيــة، الــذي ُعقــد يف عــام 
، حيـث وضـع جـدول       اتش لإلحـصاء  ، خطة عمل مراك   ٢٠٠٤مراكش باملغرب، يف عام      يف

ويف الــسنة التاليــة، اعتمــد إعــالن بــاريس  . أعمــال دويل لــدعم اإلحــصاءات يف البلــدان الناميــة 
املبادئ األساسـية الـيت طرحهـا اجتمـاع مائـدة مـراكش املـستديرة املعـين بتوجيـه اإلدارة حنـو                      ”

 باسـم   واسـعة النطـاق   امـات   وبعد ذلك، قدم برنامج عمـل أكـرا التز        . )أ(“حتقيق النتائج اإلمنائية  
 وتـوفري املزيــد مـن البيانــات   ؛تعزيــز الـنظم اإلحـصائية الوطنيــة  باجلهـات املاحنـة والبلــدان الناميـة    

االسـتثمار يف تعزيـز قـدرات البلـدان         ” املصنفة حسب اجلنس واملنطقة والوضع االقتـصادي؛ و       
 القـدرات اخلاصـة بـإدارة        مبـا يف ذلـك     ،النامية يف جمالَي اإلحـصاءات الوطنيـة ونظـم املعلومـات          

 املتعلـق بتطـوير   ٢٠٠٩ لعـام إعـالن داكـار    أكـد مـن جديـد       ويف اآلونـة األخـرية،      . )ب(“ةاملعون
اإلحــصاءات ضـــرورة اختـــاذ إجـــراءات متـــضافرة ومنــسقة لزيـــادة فعاليـــة اســـتخدام البيانـــات   

لكفيلـة باحلـد مـن الفقـر وتعزيـز قـدرة الـنظم        اإلحـصائية مـن أجـل دعـم الـسياسات والـربامج ا      
  .اإلحصائية واحلفاظ على تلك القدرة، وخصوصا يف البلدان النامية

 ة األجـل  إجـراءات قـصرية األجـل ومتوسـط       ”وأوصت خطة عمل مراكش باختاذ ستة         - ١٥
يتفــق مــع إدخــال حتــسينات مــستدامة وطويلــة األجــل علــى القــدرات اإلحــصائية الوطنيــة      مبــا

وجــود شــراكة أساســية فيمــا بــني املؤســسات الوطنيــة والدوليــة، فقــد ب اعترافــاو. )ج(“ةوالدوليــ
قُسمت اإلجراءات إىل إجراءات تليب االحتياجات الوطنية، وإىل جمموعة ثانيـة مـن اإلجـراءات        

وجاءت املوارد الالزمة لدعم تنفيذ خطة عمل مراكش من جهـات           . تعاجل املسؤوليات الدولية  
  .عددة األطراف ومن ميزانيات وطنيةماحنة ثنائية ومت

  
 
  

 Organization for Economic Cooperation and Development, “The Paris Declaration on Aidانظــر    )أ(  

Effectiveness and the Accra Agenda for Action” (Paris, OECD, 2008), p. 7. www.oecd.org.  
  .٢٠ و ١٩جع نفسه، الصفحتان املر   )ب(  
 ”World Bank, “Better data for better results: an action plan for improving development statisticsانظـر     )ج(  

(Washington, D.C., World Bank, 2004), p. 1. 
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املؤسـسة  املنخفضة الدخل املستفيدة من     بلدان  المن بني   ف -  الكثري من التقدم   وأُحرز  - ١٦
 بلـدا، ال يتجـاوز عـدد البلـدان الـيت لـيس لـديها اسـتراتيجية         ٧٩البالغ عددها  واإلمنائية الدولية   

وجيـري تنفيـذ    . جيةيطـط لوضـع اسـترات      بلدان، وهذه البلدان ال خت     ٨ اإلحصاءات   لتنميةوطنية  
ــدان      ــد مــن البل ــدم وســاق يف العدي ــى ق ــداد   . تلــك االســتراتيجيات عل ــة تع ــام جول ــد اختت وبع

ومـذ بـدأت اجلهـات      .  يف املائـة مـن سـكان العـامل         ٩٨، سيكون قـد أجـري تعـداد         ٢٠١٠ عام
 االلتزامــات ، زادت٢٠٠٨املاحنــة اإلبــالغ بالــدعم املقــدم لتنميــة القــدرات اإلحــصائية يف عــام 

ــسبة    ــة املخصــصة لإلحــصاءات بن ــة فبلغــت  ٦٠املالي ــرة   ١,٦ يف املائ ــون دوالر خــالل الفت  بلي
 بلدا ناميا ممارساته يف جمال مجـع البيانـات وإدارهتـا            ٥٥حّسن ما يربو على     و. ٢٠١٠-٢٠٠٨

ــشية   ــصاءات األســر املعي ــشر استق ــين      . ون ــني الوكــاالت واخلــرباء املع ــشترك ب ــق امل ــام الفري وأق
ؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة سلــسلة مــن حلقــات العمــل اإلقليميــة هتــدف إىل حتــسني   مب

وخـالل هـذه الفتـرة، طـرأ حتـسن علـى            . رصد األهداف وتقدمي تقارير سنوية عن التقدم احملرز       
 فانتقلـــت مبؤشـــر البنـــك الـــدويل للقـــدرة اإلحـــصائية،  حـــسب قياســـهانوعيـــة اإلحـــصاءات، 

 وأُحـــرز تقـــدم ؛٢٠٠٩ يف عـــام ٦٨ إىل ١٩٩٩ عـــام يف ٥٢غ البـــال القياســـي امـــستواه مـــن
  .التقييم تركز على حتقيق النتائجوضع أطر للرصد و يف
فقـد خلـص التقريـر       - اتبتت التقييمات فعالية خطـة عمـل مـراكش لإلحـصاء          أثو  - ١٧

زيـادة يف عـدد     ” يـنعكس يف  “ تقـدم كـبري   ”ز  احـر إ إىل،  “التقدم احملـرز منـذ بـاريس      ” املسمى
 كــون أوليــات هــذه  البلــدان الــشريكة الــيت لــديها اســتراتيجيات إمنائيــة وطنيــة ســليمة، ويف        

 دليـل   وجـود ” مـع    “٢٠٠٥ا كانت عليه يف عـام       ممبشكل كبري   االستراتيجيات غدت أوضح    
يــشري إىل أن اإلحــصاءات املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة أصــبحت متاحــة بــشكل متزايــد  

 ٢٠٠٨عمـــل مـــراكش أُجـــرَي يف عـــام وأظهـــر تقيـــيم خلطـــة . )د(“علـــى املـــستوى القطـــري
وى صتــزال ذات أولويــة قــ  تركــز علــى موضــوعات الاتخطــة عمــل مــراكش لإلحــصاء” أن
ذات  شاكلاملـ  ملعاجلـة من أجـل وضـع إطـار مـتني          ...  تطوير اإلحصاءات يف البلدان النامية     يف

ــددة   ــب املتع ــةاجلوان ــة ة اإلحــصائيللتنمي ــدان النامي ـــ(“ يف البل ــل    . )ه ــة عم ــضا خط وأُدرجــت أي
 لبنـك الـدويل يف عـام      التـابع ل  لتقيـيم املـستقل     ا شامل أجراه فريـق       برناجمي مراكش يف استعراض  

أُحـــرز تقـــدم كـــبري يف حتقيـــق اهلـــدف  ”وخلـــصت االســـتنتاجات الرئيـــسية إىل أنـــه  . ٢٠١٠
 
  

 Organization for Economic Cooperation and Development, Aid Effectiveness 2005-10: Progressانظـر     )د(  

in Implementing the Paris Declaration (Paris, OECD, 2011).  
 Independent Evaluation Group, “Marrakech Action Plan for Statistics: Partnership in Statisticsانظـر     )هـ(  

for Development in the 21st Century, and Trust Fund for Statistical Capacity”, Global Program 

Review, Vol. 5, Issue 3 (2011), p. 22..  
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ــى      ــة علـ ــدان الناميـ ــشجيع البلـ ــل يف تـ ــي املتمثـ ــع األساسـ ــوير   وضـ ــة لتطـ ــتراتيجيات وطنيـ اسـ
اإلحصاءات وتقدمي الدعم هلا يف هذا اجملال، ولكن مل حيرز سوى بعـض التقـدم يف تنفيـذ تلـك         

ظــى بأولويــة عليــا حت ت بــدأة اإلحــصائيالتنميــةأيــضا إىل أن وأشــار التقريــر . “االســتراتيجيات
ــة الوطنيــة  يف ــه إىل غــري أنــه . بــرامج التنمي ــاء القــدرات اإلحــصائية حتتــاج إىل   ”أن نب بــرامج بن

  .)و(“إشراك مستخدمي اإلحصاءات بفعالية أكرب
  : إىل الدروس التالية٢٠٠٤وتشري اخلربة املكتسبة منذ عام   - ١٨

دول الناميـة للـربامج الراميـة    من املمكن إحراز تقدم سريع، ومثة استيعاب قـوي مـن الـ            •  
غـري أن اسـتراتيجيات التنفيـذ علـى الـصعيد           . )ز( إىل زيادة قدراهتا يف جمال اإلحـصاءات      

. تكــون اخلطــط مغرقــة يف الطمــوح الــوطين ليــست دائمــا واضــحة املعــامل وكــثريا مــا   
زالــت مطروحــة مواصــلة األنــشطة اإلحــصائية األساســية       التحــديات الــيت مــا   ومــن

اع  الوقــت نفــسه خلطــة النتــائج األوســع نطاقــا وتلبيــة احتياجــات صــنّ   واالســتجابة يف
ويلزم تقـدمي دعـم إضـايف، وخـصوصا يف الـدول            . القرار الناشئة واجلديدة من البيانات    

زالــت القــدرة علــى  وعــالوة علــى ذلــك، مــا. اهلــشة والــدول اجلزريــة الــصغرية الناميــة
تـها ضـمن هنـج لتنميـة القـدرات       استخدام املعلومـات اإلحـصائية ضـعيفة وينبغـي معاجل         

  .يكون على نطاق أوسع وعلى صعيد املنظومة
مثة طلب متزايد على اإلحصاءات املـصنفة وعلـى البيانـات املرمَّـزة جغرافيـا الـضرورية                   •  

غري أن اإلحصاءات املصنفة حـسب نـوع        . لرصد الربامج وتقييمها على الصعيد احمللي     
ة حتديد أهداف الربامج والنفقـات العامـة علـى          اجلنس، الضرورية لقياس النتائج وكفال    

حنو سليم، ال جتمع أو ال تـستخدم بـصورة منهجيـة؛ واإلحـصاءات األساسـية املتعلقـة                  
بالنواتج الزراعية واإلنتاج الزراعي منعدمة أو عتيقة يف أغلبية البلـدان الناميـة؛ والقليـل               

  .اجلغرافية الكبريةمن البلدان النامية جمهز مبا يلزم إلدارة نظم املعلومات 
زال تنـسيق الـدعم املقـدم مـن اجلهـات املاحنـة لـربامج تنميـة          على املستوى الـدويل، مـا       •  

ــالنقص   ــسم ب ــيم،    . القــدرات اإلحــصائية يت ــى الرصــد والتقي ــز عل ــادة التركي ورغــم زي
زال العديد من املشاريع املمولة مـن اجلهـات املاحنـة ال جيمـع املؤشـرات اإلحـصائية                   ما

 
  

  .٥٨املرجع نفسه، الصفحة    )و(  
 اإلحصائية النمو الكبري يف عدد البلدان املـشاركة يف الـنظم العـام              من املؤشرات على هذه الزيادة يف القدرة         )ز(  

 ديــسمرب/ويف كــانون األول. ٢٠١١أكتــوبر / بلــدا يف هنايــة تــشرين األول١٠١لنــشر البيانــات، حيــث بلــغ 
، رحب قرار اجمللس التنفيذي لصندوق النقد الدويل بإدخال مزيد من التحسينات علـى الـنظم العـام      ٢٠٠٨

ت، وأّيد إعادة صياغته للتركيز على نـشر البيانـات وتـسهيل االنتقـال إىل املعيـار اخلـاص لتعمـيم                     لنشر البيانا 
 .البيانات، بطرق منها التقيد الدقيق مبواصفات هذا املعيار
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ويف نفــس الوقــت، تتــيح التكنولوجيــات اجلديــدة وظهــور نظــم . و حيــتفظ هبــااملهمــة أ
املعلومات اجلغرافية أساليب مبتكرة جلمع البيانات وختزينها وحتليلها، مما يتطلـب بـذل          
املزيد مـن اجلهـود سـعيا إىل وضـع معـايري وأسـاليب دوليـة إلدارة جمموعـات البيانـات                     

  .الضخمة ونشرها
  

   اإلحصاءاتشراكة متجددة لتحسني    
 شراكة أقرها املنتدى الرفيع املستوى الرابع املعين بفعالية املعونة لتنفيـذ خطـة عمـل                تتيح  - ١٩

بوسان لإلحصاءات فرصة لتوسيع نطاق التقـدم احملـرز علـى مـدى العقـد املاضـي يف إطـار خطـة               
  :هي يسيةوخلطة العمل ثالثة أهداف رئ. عمل مراكش، ولتوفري التوجيه الالزم للعقد املقبل

بـد مـن إدخـال       ال فـ  - إدماج اإلحصاءات إدماجا كامال يف عملية اختـاذ القـرارات           •  
حتــسينات علــى إنتــاج اإلحــصاءات، ولكــن جيــب علــى واضــعي الــسياسات ومــديري  

ويـؤدي سـوء نوعيـة      . الربامج أيضا فهم كيفية استخدام اإلحصاءات اسـتخداما فعـاال         
دي أيـضا إىل إمهـال األنـشطة اإلحـصائية     اإلحصاءات إىل نقص استخدامها، الـذي يـؤ    

وينبغي أن تـشارك املكاتـب اإلحـصائية مـشاركة منتظمـة يف عمليـات           . ونقص متويلها 
التخطيط واملوازنة والرصد والتقييم لكـي تكـون اإلحـصاءات الـيت تنتجهـا ذات أمهيـة         

  .وتليب أولويات املستخدمني
تـشكل إمكانيـة الوصـول غـري         - اتتعزيز إمكانية الوصول غري املقّيد إىل اإلحصاء        •  

ــات الــيت تتــسم بالــشفافية واخلاضــعة         ــدة إىل املعلومــات الــسمة املميــزة للحكوم املقي
إذ تــؤدي إتاحــة إحــصاءات موثوقــة وحــسنة التوقيــت علــى نطــاق واســع    . للمــساءلة

ــة      ــة احلكوم ــادة فعالي ــصناع القــرار وأصــحاب املــصلحة اآلخــرين إىل زي للجمهــور ول
  .ور بتلك اإلحصاءاتوتعزيز ثقة اجلمه

واصــلة االســتثمار أمهيــة بالغــة    مل - زيــادة املــوارد املخصــصة لألنظمــة اإلحــصائية      •  
وينبغـي إدمـاج   . حصاءات والتوقف عـن اسـتخدامها  كسر احللقة املفرغة إلمهال اإل   يف

ــنظم اإل   ــدم لل ــايل املق ــدعم امل ــرام  ال ــة يف ب ــذة   حــصائية الوطني ــة املنف ــساعدة اإلمنائي ج امل
وينبغــي للجهــات املاحنــة اعتمــاد ُنهــج . ان الناميــة الــيت تــوفر القيــادة القطريــةالبلــد مــع

تتخلــل املنظومــة بأســرها، وتنــسيق اســتراتيجياهتا املتعلقــة بتقــدمي املــساعدة مــن أجــل     
  .ضمان متاشيها مع األولويات الوطنية
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  خطة عمل بوسان لإلحصاءات    

 أعــضاء الــشراكة يهــا وصــادق علاســتفادت خطــة العمــل مــن عمليــة تــشاور شــاملة،    - ٢٠
جمــال اإلحــصاء مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين وشــركاء التنميــة الرئيــسيون   يف

. ج احلاليـة  وهي تعتمد على جناحـات سـابقة وتعـاجل الثغـرات القائمـة متجـاوزةً الـُنهُ                . اآلخرون
لعوامـل الرئيـسية الـيت     اخلربة املكتسبة منذ بدء خطة عمل مراكش ومن تقيـيم ل  تستند إىل وهي  

ــنظم اإلحــصائية    ــور ال ــشكل تط ــعو. ت ــا ينــ أن م ــة     تركيزه ــدرات القطري ــة الق ــى تنمي صب عل
الترابط بـ  تعتـرف ، فإهنـا    البلـد قودهـا   ي و للبلـد خـالل اسـتراتيجيات للتنميـة القطريـة مملوكـة            من

ــائم  ــة  القـ ــة والدوليـ ــصائية الوطنيـ ــشطة اإلحـ ــول   . بـــني األنـ ــدد معقـ ــاذ عـ ــة اختـ ــرح اخلطـ وتقتـ
  .ميكن تكييفها مبرونة لتتناسب مع ظروف كل بلداليت اإلجراءات  نم

وتعترف مثل خطة عمل مـراكش، بتكامـل أدوار البلـدان الناميـة، والـشركاء الثنـائيني                   - ٢١
ــة  ــة والوكــاالت الدولي ــهاج هنــ  . يف التنمي ــى انت ــشجع عل ــة بأســرها   وت ــسود املنظوم ــسق ي ج من

 ئية اإلحـصا  للتنميـة اشـية مـع اسـتراتيجيات البلـدان         وسـيكون للمعونـة املتم    . تنمية القـدرات   يف
 يف جمـال تنميـة القـدرات      اليت تستهلها اجلهات املاحنـة      و املخصصة    اجلهود فعالية أكرب من فعالية   

 الـنظم اإلحـصائية القطريـة إىل حتـسني اإلحـصاءات الدوليـة،             حتـسني ؤدي  يوسـ . مجع البيانات و
املقـدم   الـدعم    حتـسني  مشورةً أكثر اتـساقا، و      توفري ستؤدي زيادة فعالية النظام الدويل إىل     بينما  

  .لألنشطة الوطنية
تقــدم احملــرز يف إطــار كــل إجــراء  وســتعتمد هــذه اخلطــة أيــضا علــى مؤشــرات لتتبــع ال   - ٢٢
 التقــدمبعــض مؤشــرات فــإن وعلــى الــرغم مــن أن هــذا العمــل عمــل جــار،   . اإلجــراءات مــن

  . اخلمسةيف إطار كل إجراء من اإلجراءاتُوضعت املمكنة 
  

ــع     - ١اإلجــراء  ــة، م ــة واإلقليمي ــز االســتراتيجيات اإلحــصائية الوطني ــز وتركي ــشديد  تعزي الت
.  القطـري  املستوىعلى   التنمية   أولوياتب ُتعىنعلى حتسني النظم اإلحصائية اليت      بشكل خاص   

 وغــري ةاالحتياجــات اجلديــدتلبيــة  القطريــة علــى ويتمثــل اهلــدف الرئيــسي يف زيــادة القــدرات 
  ولتقــوم بــدمج التحــديات والفــرص اجلديــدةلتراعــي االســتراتيجيات ينبغــي حتــديثو. توقعــةامل

  . الدويل واحمللياملستوينيأنشطة مجع البيانات على 
االستناد إىل اخلطط الوطنية القائمة، ترتيب أولويات التنفيذ لكفالـة معاجلـة أولويـات              ب  •  

احـات صـغرية مبكـرة عـن طريـق          وسيـساعد حتقيـق جن    . السياسات احملليـة احلامسـة أوال     
  .قيق جناحات أكرب يف مرحلة الحقةالتنفيذ التدرجيي على متهيد الطريق لتح
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ات للمستعملني واملنتجني الوطنيني للبيانات عن طريق جمتمعـات املمارسـني           إقامة شراك   •  
  .)ح(على الصعيدين الوطين واإلقليمي على السواء لتعزيز االتصال وتشجيع االبتكار

، بـشكل   القطريـة ولويات  األ باالستناد إىل اإلحصاءات اجلنسانية،   مراعاة  كفالة تعميم     •  
وسيتطلب هـذا حتـسني الـُنهج احلاليـة جلمـع البيانـات       . تام يف النظام اإلحصائي الوطين 

سـيكون الستقـصاءات األسـر املعيـشية        و.  على أساس منتظم   تنفذ جديدة   ُنُهجووضع  
 مــن جانــب  قيــاس مباشــرة األعمــال احلــرة يفأمهيــة بــصفة خاصــة املتعــددة األغــراض 

  . والعنف اجلنساين،الوقت، وإمكانية احلصول على التمويلاستخدام ، واإلناث
 والبيانـات احلامسـة لرصـد أداء         األحـوال املدنيـة    معاجلة أوجه الضعف يف نظـم تـسجيل         •  

 الــربامج، مبـــا يف ذلـــك البيانـــات اإلداريـــة، والبيانـــات املـــصنفة حـــسب نـــوع اجلـــنس 
  .واملعلومات اجلغرافية املكانية

مثــل الزراعــة، والــصحة،   ( البيانــات القطاعيــة  وضــعكفالــة تكامــل وتــزامن عمليــة      •  
ــل وا ــة والعمـ ــيم، والبيئـ ــة    ) لتعلـ ــصائية الوطنيـ ــتراتيجيات اإلحـ ــع االسـ ــام مـ ــشكل تـ بـ

واإلقليمية، وذلك ليس لإلسهام يف إجيـاد نظـم إحـصائية أقـوى فحـسب، بـل لترشـيد                    
  .املوارد واحلد من تكرار اجلهود يف مجيع الوزارات على الصعيد القطري

عـدد االسـتراتيجيات    ) أ: (رزاملؤشرات الـيت مـن املمكـن اسـتخدامها لتتبـع التقـدم احملـ                
البلـدان  ) ب(و  أولويـات واضـحة وتكـاليف التنفيـذ؛     الـيت تـشمل   الوطنية لتطوير اإلحـصاءات     

ــيت أدرجــت   ــال ــسانية ضــمن اســتراتيجياهتا؛ و   اخطط ــستوى ) ج(  خاصــة لإلحــصاءات اجلن م
  . القدرات اإلحصائية مع االستراتيجياتاتساق إجراءات تنمية

  
ــيحي هــا مبــا وتوزيعهــاايري حلفــظ البيانــات وتوثيق تطبيــق معــ- ٢اإلجــراء   مهــوراجل  إطــالعت
  . على اإلحصاءاتبشكل تام

إحــصاءات، ولكنــها الــيت توجــد فيهــا االت احلــيــتعني توجيــه اجلهــود األوليــة صــوب    •  
حتــسني إمكانيــة احلــصول علــى  الراميــة إىل االســتناد إىل اجلهــود الناجحــة وب. ُتنــشر مل

ــق    استقــصاءات األســر املعيــش  ــد ألغــراض توثي ية، توســيع نطــاق القــدرات داخــل البل
 إحــصاءات املؤســسات، وإحــصاءات األحــوال   يفالبيانــات وحفظهــا، وإخفــاء اهلويــة 

  .هاونشر املدنية والبيانات اإلدارية

 
  

لتكـون  تحقيـق النتـائج يف جمـال التنميـة،          لاإلدارة  تـسخري   لممارسـني ب  لعنيـة   م جمتمعـات إقليميـة      توجد حاليا    )ح(  
 . القدراتوبناءمبثابة منابر لتبادل املعارف 
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  .دعم وضع أُطر قانونية لتشجيع احلصول على البيانات دون قيود  •  
امج اإلحـصائية للمكاتـب اإلحـصائية        الـرب  مـدى ُيـسر االطـالع علـى       وضع أُطر لتقييم      •  

  .الوطنية والدولية
ــهجيات      •   ــات ومن ــايري البيان ــشر مع ــسري ن ــاتتي ــصا الدراس ــدة ئية االستق ــة  املوح املتعلق

  .البيانات اإلداريةملؤسسات وببيانات ا
  .دعم تنفيذ النظم العاملية إلدارة املعلومات اجلغرافية املكانية  •  

نـسبة املواقـع الـشبكية      ) أ: (خدامها لتتبـع التقـدم احملـرز      املؤشرات اليت من املمكـن اسـت        
ــة؛     ــات جماني ــدم بيان ــيت تق ــة ال ــشأن   ) ب(و الوطني ــشورة ب ــى  التقييمــات املن ــسر االطــالع عل  ي

عــدد ) د( إعــداد فهــرس إلحــصاءات املؤســسات والبيانــات اإلداريــة؛ و ) ج(و اإلحــصاءات؛ 
  .على مواقعها الشبكية الوطنيةالبلدان اليت تنشر بيانات التعداد األخري ووثائقه 

  
 بفعاليـة  وضع برامج لزيادة املعارف واملهارات الالزمـة السـتخدام اإلحـصاءات             - ٣اإلجراء  

واملـساءلة وحتـسني     الـشفافية  ألغراض التخطـيط، والتحليـل، والرصـد والتقيـيم، وبالتـايل زيـادة            
  .احلصول على اإلحصاءات على الصعيدين الوطين والدويلإمكانية 

ــات الاســتخدام   •   ــدة اجلتكنولوجي ــادل  دي ــروين لتب ــتعلم اإللكت ــة لل  واألســاليب االبتكاري
  . ومستخدميهاإلحصاءاتاملعارف بني منتجي ا

إعداد برامج إلذكاء وعي اجلمهور بدور البيانـات يف وضـع الـسياسات وتتبـع النتـائج                   •  
  . على حنو أكثر فعاليةإلحصاءاتلتمكني املستخدمني من استخدام ا

 للــنظم املعنيــة باإلحــصاء والرصــد  املقــدمكفالــة مواصــلة مواءمــة الــدعم الــتقين واملــايل  •  
علـى اطـالع   والتقييم مع أولويات السياسات الوطنية وأن يكـون منتجـو اإلحـصاءات        

  .أولويات السياسة العامةب املتعلقة املناقشات على
 عــن طريــق  اإلمنائيــةت نظمــاامل جتمعهــا املعلومــات الــيت  لتحــديثاملعــايري التوصــية ب  •  

 تطبيــق معــايري البيانــات الــيت   علــىتــشجيعوال. أنــشطتها البحثيــة ومــشاريعها اإلمنائيــة 
  .وضعتها املبادرة الدولية للشفافية يف املعونة

ــرز         ــدم احمل ــع التق ــتخدامها لتتب ــن املمكــن اس ــيت م ــستعملني  )أ: (املؤشــرات ال ــدد امل  ع
مقــــاييس مــــواد الــــدعوة؛ ) ب(و مــــدة عامليــــا؛ املــــسجلني ألدوات الــــتعلم اإللكتــــروين املعت

عدد املواقـع الـشبكية للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة الـيت جيـري حتـديثها أسـبوعيا علـى                      )ج( و
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؛ عدد البلدان اليت حتتفظ بأُطر حمدثة لـضمان نوعيـة إحـصاءاهتا الرمسيـة وتنـشرها               ) د( واألقل؛  
  . للشفافية مقبولة دولياعدد الشركاء يف التنمية الذين اعتمدوا معايري) هـ(و 
  

 كافــة نتــائج  وتعهــد هــذه األدوات مــن أجــل تتبــعرصــد النتــائجل أدوات إعــداد - ٤اإلجــراء 
  بدقــةملبــادرات العامليــةاويتطلــب رصــد .  الرفيعــة املــستوىاملنتــديات العامليــة وممــؤمترات القمــ

 اميــة لوثــائق اخلتوينبغــي أن تعتــرف ا . التعــاون بــني املنظمــات اإلحــصائية الوطنيــة والدوليــة     
لتقنيـة،  املـساعدة ا  احلاجـة إىل تـوفري       القدرات اإلحصائية، مبـا يف ذلـك         ضرورة تنمية التحديد ب ب

  .والتدريب والدعم املايل
 بـشكل واضـح      أن تـبني    مؤمترات القمة العاملية واحملافل الرفيعة املستوى       لقرارات ينبغي  •  

وأن ت الــيت ســيجري وضــعها  وجمموعــة املؤشــراتــها معاجلاجلــاريمــسائل الــسياسات 
  . التقنية، والتدريب والتمويلة استراتيجية تنفيذ لتسلسل املساعدتقدم

يــتعني تنفيــذ األنــشطة اإلحــصائية املطلوبــة مــن قبــل املبــادرات العامليــة بقيــادة البلــدان      •  
النامية، مبا يتماشى مع استراتيجياهتا الوطنية وبـوترية تتـسق مـع االحتياجـات األخـرى                

  .ألولويةذات ا
  . تقييما للتقدم احملرز بشأن اإلحصاءات والرصدينبغي أن تشمل تقارير املتابعة  •  
إنتــاج بيانــات تقــوم علــى املؤشــرات   مــن أجــل مــا يكفــي مــن الــدعم للبلــدان    تقــدمي  •  

املوضوعة لرصـد مـا أحرزتـه املبـادرات اجلنـسانية مـن تقـدم، عـن طريـق فريـق اخلـرباء                       
عــين باإلحــصاءات اجلنــسانية، يف ســياق املبــادرات الراهنــة   املــشترك بــني الوكــاالت امل 

العمل الوثيـق مـع مكاتـب اإلحـصاءات الوطنيـة وغريهـا             ب القدرات اإلحصائية و   لتنمية
  .من أصحاب املصلحة

 االلتزامــات العامليــة األخــرى االســتراتيجية العامليــة لتحــسني اإلحــصاءات   أمثلــةتــشمل  •  
مم املتحدة املعنية بـإدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة           الزراعية والريفية وجلنة خرباء األ    

  . حديثااملنشأةالعاملية 
 مـؤمترات القمـة     حـصة ) أ: (املؤشرات اليت من املمكن اسـتخدامها لتتبـع التقـدم احملـرز             

  حـصة  )ب(و  املؤشـرات؛   /واالجتماعات الرفيعـة املـستوى الـيت تـشري حتديـدا إىل اإلحـصاءات             
توافق على جمموعة من املؤشرات املشتركة لقيـاس األهـداف وااللتزامـات؛            مؤمترات القمة اليت    

 وصـفية  وغريهـا مـن املواقـع اإلعالميـة الـيت تقـدم بيانـات                “اتلوحات اإلعالنـ  ”توافر  ) ج( و
  .وبيانات كاملة لرصد املبادرات على الصعيد العاملي
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  وأسـاليب  س أدوات  للمعلومـات اإلحـصائية وأن تعكـ        ثابت  متويل ضمان توفري  - ٥اإلجراء  
  .اإلمنائيتمويل ال  جمالالتمويل الطرائق واجلهات الفاعلة اجلديدة يف

ينبغي أن تكفل املنظمات الدولية والوكاالت الثنائية توفري ما يكفـي مـن الـدعم املـايل                   •  
وينبغــي . املتــسم باملرونــة والقابليــة للتكيــف مــع االحتياجــات الداخليــة الــسريعة الــتغري

املـــاحنني ومواءمتـــها مـــع األولويـــات املتفـــق عليهـــا يف االســـتراتيجيات تنـــسيق بـــرامج 
  .اإلحصائية الوطنية واإلقليمية

 القــدرات اإلحـصائية وتنفيــذ أُطـر الرصــد والتقيـيم يف بــرامج    تنميـة االعتـراف بأولويــة    •  
  .العمل املؤسسية الثنائية واملتعددة األطراف

تغري للجهـــات تعكـــس املـــزيج املـــأن ينبغـــي أن تكـــون ترتيبـــات احلوكمـــة شـــاملة، و   •  
  .الفاعلة اإلمنائية

إنــه ع، فيرامتويــل املــشمــن مبــا أن عمليــات الرصــد والتقيــيم تعتــرب اآلن جانبــا ضــروريا   •  
ينبغي على النحو ذاته أن تدرج املنظمـات الدوليـة دعـم اإلحـصاءات يف مجيـع بـرامج                   

  . اإلمنائيةةاملساعد
 مثل اإلحصاءات من أجل املساواة بـني        - امللحة العاملية   كفالة التمويل الكايف للمبادرات     •  

  . قدراهتا اإلحصائيةجمال تنمية لدعم احتياجات البلدان يف - اجلنسني ومتكني املرأة
االجتاهـات يف ختـصيص     ) أ: (املؤشرات اليت من املمكن استخدامها لتتبع التقـدم احملـرز           

ــة املـــاحنني للتمويـــل  ــا يفمـــن أجـــل تنميـ ــدرات، مبـ ــز والتـــشتت؛   القـ  ذلـــك مـــستويات التركـ
اإلحـصاءات املمولـة عـن طريـق        لتنميـة    األنشطة املتصلة باالستراتيجيات الوطنية      حصة )ب( و

احلكومات داخـل البلـد، وحـاالت       /لماحننيل التابعة التنسيق   أفرقةعدد  ) ج( التربعات احمللية؛ و  
  .جتميع املوارد، وصناديق املسامهات

  
  التنفيذ    

ــذ هــذه اإلجــراءات جهــودا واســتثمارات كــبرية    ســيتطلب ت  - ٢٣  اجلهــات علــى نطــاق نفي
وعلـى الـرغم مـن أن خطـة     . اإلمنائية الفاعلة، مع اضطالع البلدان النامية بـدور هـام يف القيـادة    

. ىل جمموعــة مــن خطــوات التنفيــذ احملــددة املــدةإجيــب ترمجتــها إنــه العمــل حتــدد األولويــات، ف
 اهلشة والـدول اجلزريـة الـصغرية الناميـة لـديها احتياجـات              أن الدول ب هذه اخلطوات    وستعترف

.  القــدرات وبنــاء املؤســسات لتنميــةقــد تتطلــب ُنهجــا خمتلفــة، ورمبــا علــى مراحــل،   وخاصــة 
وســيعكس التنفيــذ أيــضا التنــوع املتزايــد للــشراكات اإلمنائيــة مــن حيــث الــدعم املــايل، وتبــادل  

  :نفيذ باملعايري التاليةوسيتقيد الت. املعارف ومصادر املشورة التقنية
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ــد وكالــ     •   ــة حتدي ــضطلع ةمؤســس/ةشــراك/ةوجــود دعــم دويل واســع النطــاق وإمكاني  ت
  تنفيذ الوطينستراتيجيات الال  يف دعم الريادة القطريةقيادةبال

ولــــيس بنــــاء  ( تطــــوير القــــدرات الداخليــــة للبلــــد جمــــاال أساســــيا للتركيــــزيــــشكل  •  
  )البريوقراطيات الدولية

ترد أعاله مؤشرات إرشـادية     (دة زمنية حمددة    مب والرصد والربط نتائج للتحديد   قابلية ال   •  
  )لتتبع التقدم احملرز يف التنفيذ

 وأن يعتمــــد علــــى الــــشراكات “لبريوقراطيــــةل بقلــــة اخلــــضوع”أن يتـــسم التنفيــــذ    •  
  .والوكاالت واملؤسسات القائمة

يــرادات احملليــة ولكــن دعــم   يف املقــام األول مــن اإللإلحــصاءاتوســريد الــدعم املــايل   - ٢٤
ــة   . املــاحنني ال يــزال هامــا   مــن - وســيكون مــن املهــم التمــاس مــوارد جديــدة للمــساعدة املالي

ــشركات واملؤســسات        ــاحنني، وال ــضمامها لركــب امل ــع ان ــدة أو املتوق احلكومــات املاحنــة اجلدي
ــة ــة  - الدولي ــل احلالي ــل مــوارد التموي ــلالوينبغــي أن تتــسم أدوات  .  لتكمي ــيتتموي   تعتمــدها ال

ــه        ــوة لتوجي ــة والق ــدر كــاف مــن املرون ــددة األطــراف بق ــة واملؤســسات املتع الوكــاالت الثنائي
  . يف البلدانقدرات اإلحصائيةالالتمويل احلايل واجلديد حنو حتسني 

. وستــستفيد هياكــل احلوكمــة املــشرفة علــى التنفيــذ مــن املؤســسات واألطــر القائمــة      - ٢٥
 اإلحـصاءات ممارسـة راسـخة،       لتنميـة سـتراتيجيات الوطنيـة     وعلى الصعيد الـوطين، أضـحت اال      

 لتنـسيق بـرامج     ةيساعد على كفالة امللكية القطرية يف حتديد التحسينات الالزمة وإنشاء آليـ            مما
وسـيجري حتـديث هـذه االسـتراتيجيات لتتـيح إطـارا لـإلدارة االسـتراتيجية                . ومشاريع املـاحنني  

لنظـام اإلحـصائي الـوطين ولتعبئـة وتـسخري املـوارد الوطنيـة              الفعالة واملوجهة حنو حتقيق النتائج ل     
  .والدولية على السواء واالستفادة منها

وتشكل اللجنة اإلحـصائية    .  للمشاركة التامة من اهليئات الدولية أمهية حامسة       وستكون  - ٢٦
 هيئــة الختــاذ القــرار فيمــا يتعلــق باألنــشطة اإلحــصائية الدوليــة، وال ســيما وضــع املعــايري     أمســى

وسـيجرى  . اإلحصائية، وحتديد املفاهيم واألساليب وتطبيقهـا علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل             
غ اللجنـة بتنفيـذ خطـة العمـل وبالنتـائج، وذلـك امتثـاال لـسياستها املتعلقـة            على حنو منـتظم إبـال     

 حمفــال فعــاال للمــاحنني وشــركاء ٢١ اإلحــصاءوباإلضــافة إىل ذلــك، تــشكل شــراكة . بــاإلبالغ
ــز   ــبكة لتعزيـ ــة وشـ ــةالتنميـ ــا وتنميـ ــأثري عليهـ ــتخدام  وتيـــسريها القـــدرات اإلحـــصائية والتـ  واسـ

ــوطين  ا ــصعيدين ال ــى ال ــدويلإلحــصاءات عل ــضل   وال ــى حنــو أف ــن أجــل دعــم   . )ط( عل ــةوم  تنمي
 
  

، ترجــى زيــارة املوقــع  ٢١للحــصول علــى مزيــد مــن املعلومــات عــن أنــشطة شــراكة اإلحــصاء     للحــصول   )ط(  
 .www.paris21.org: الشبكي
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 الـنظم   ُينظـر إىل  القدرات على حنو فعال ومواءمتها مع املنظمات اإلحـصائية القائمـة، ينبغـي أن               
 الدوليـة وأفرقـة اخلـرباء،    ت الوكـاال  أفرقـة وتتيح. ذات أمهية بالغةعلى أهنا والوكاالت اإلقليمية  

 تنميـــة لرصـــد األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة أو لتوجيـــه مثـــل تلـــك الـــيت أنـــشأهتا األمـــم املتحـــدة
 اخلرباء الوطنيني والدوليني لتبـادل املعـارف        لربط الصلة بني  اإلحصاءات اجلنسانية، آليات فعالة     

  .وهذه وغريها من أفرقة اخلرباء ستضطلع بأدوار هامة يف تنفيذ خطة العمل. وحل املشاكل
  

  االستنتاجات    
 اإلحــصائية املتعلقــة باملــسائل احلامســة الثغــراتالعمــل علــى ســد سيــساعد تنفيــذ خطــة   - ٢٧
  : بالوسائل اهلامة التاليةمع جتاوز جهود املاضي السياسات، وجمال يف

ألنـشطة اإلحـصائية علـى       علـى دمـج ا      القـدرات  لتنميـة تباع هنج على نطـاق املنظومـة        ا  •  
  .جخطيط، وامليزنة والرصد والنتائالصعيد الوطين مع احتياجات الت

ــى الدراســ       •   ــات القائمــة عل ــآزر بــني البيان ــة أوجــه الت ــراف بأمهي  االستقــصائية اتاالعت
  .األحوال املدنية، والبيانات اإلدارية وإحصاءات اتوالتعداد

لشفافية وتـشجيع اسـتخدام أسـاليب وتكنولوجيـات     اإلعراب عن تأييد صريح لزيادة ا     •  
  .االطالع عليها وسبل  اإلحصاءات الرمسيةموثوقيةجديدة لزيادة 

ولذا، فإن منتدى بوسان مدعو إىل االعتراف بأمهيـة إقامـة شـراكة عامليـة لـدعم خطـة                     - ٢٨
  .العمل والتشجيع على تنفيذها على وجه السرعة
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  تذييلال
  الناشئة اليت تستجيب للمبادرات العاملية/الربامج اإلحصائية األخرية

  
  النتائج الرئيسية ومواعيد اإلجناز  لرائدةالوكالة ا   معاجلتهااملراداملسائل   املبادرة

ــاج      مبادرة اإلحصاءات اجلنسانية ــة إلنت ــات اجلنــسانية الالزم البيان
احلد األدىن مـن جمموعـة  املؤشـرات         

 الراميــة سياساتالــاجلنــسانية لتعزيــز 
ــق ــسني   إىل حتقيـ ــني اجلنـ  املـــساواة بـ

، بوجــه  مــع التركيــز ومتكــني املــرأة 
ع  تعزيــــز أدوات مجــــخــــاص علــــى

ــات ــيما- البيان ــصاءات  وال س  استق
  لألسر املعيشية

ــصاءات  ــعبة اإلحـ ــة األشـ ــم  وهيئـ مـ
املتحــــــــــدة للمــــــــــرأة والبنــــــــــك 

ومنظمـــة التعـــاون والتنميـــة  الـــدويل
  امليدان االقتصادي يف

وضــع جمموعــة مــن املؤشــرات وخطــة   
ت علــى للتنفيــذ جلمــع هــذه اإلحــصاءا

ــشته     ــرت مناقــــ ــذي جــــ ــو الــــ النحــــ
شترك بـني   اجتماع فريـق اخلـرباء املـ       يف

الوكــــــاالت املعــــــين باإلحــــــصاءات   
ــشرين األ  ــود يف تـ ــسانية املعقـ  /ولاجلنـ

 هـــــــذه وتـــــــشمل. ٢٠١١ أكتـــــــوبر
مؤشــرا تركــز  ١٥ قائمــة مــن اجملموعــة

ــرة   ــيم ومباشـــ ــة والتعلـــ علـــــى العمالـــ
  األعمال احلرة

عامليــــــة لتحــــــسني الســــــتراتيجية اال
  اإلحصاءات الزراعية والريفية

 د مــنانــات حتــ يف البيالثغــرات امللحــة
 السياسات فيما يتعلـق بالتغذيـة       وضع

  واألمن الغذائي والتنمية الريفية

  بإنتــاج الــنظم اإلحــصائية الوطنيــةقيــام  منظمة األغذية والزراعة
جمموعة أساسـية مـن املؤشـرات خـالل        
فتــرة تتــراوح بــني الــسنوات اخلمــس     

ومـن املقـرر أن تنـاقش       . بلةوالعشر املق 
فيـــذ  ية التناجلهـــات املاحنـــة اســـتراتيج   

  ٢٠١١أكتوبر /ن األوليتشر يف
ــاألحوال  رصــد األحــداث ــصلة ب املت

ــة ــتخدام   املدنيــ ــها اســ ــائل منــ  بوســ
  تكنولوجيا املعلومات

ــتناد ا ــة اس ــديرات الدميغرافي ــى لتق  عل
ــاألحوال   ــصلة بـــ ــصاءات املتـــ اإلحـــ

ــة؛ و ــسية   املدنيــ ــائق اجلنــ ــوفري وثــ تــ
 مـن خـالل     واملركز القـانوين لألفـراد    

  نيةنظم إحصاءات األحوال املد

منظمــــة الــــصحة العامليــــة، شــــبكة  
  القياسات الصحية

تعزيز نظـم املعلومـات القطريـة لكفالـة         
ــات    ــوالدات والوفيـ ــع الـ ــسجيل مجيـ تـ

  سبب الوفاة واإلبالغ عن ذلك مع

ــة   ــات اجلغرافيـ ــامج إدارة املعلومـ برنـ
  املكانية العاملية

مواصــلة تطــوير املعلومــات اجلغرافيــة 
 املكانيــــة العامليــــة والتــــشجيع علــــى
ــى التحــديات    ــب عل اســتعماهلا للتغل

  العاملية الرئيسية

طـار  اإل املعلومات اإلحـصائية مـع    دمج  شعبة اإلحصاءات
ح املعلومـــــات  تـــــصبكـــــاين حبيـــــثامل

 الــصعيد احمللــي التفــصيلية متاحــة علــى 
  ألغراض التخطيط اإلمنائي

ــسد    ــشرين لــ ــة العــ ــادرة جمموعــ مبــ
   يف املؤشرات املاليةالثغرات

ة املاليـة العامليـة     ما كشفت عنه األزم   
   يف املعلومات األساسيةثغراتعن 

 :علــى املوقــع الــشبكيمتاحــة التقــارير   صندوق النقد الدويل
www.imf.org  

خطة عمل جمموعة العشرين لإلدمـاج      
   حتسني البيانات- ٤اإلجراء : املايل

ــسني  ــاسحتـ ــشجيع  القيـ ــراض تـ  ألغـ
املـايل، وزيـادة الـوعي هبـذه        اإلدماج  

ز اســـــتراتيجيات  املـــــسألة، وتعزيـــــ  
  وتوجيههااإلدماج املايل الوطنية 

إطـار أساسـي    /اقتراح جمموعـة أساسـية      جمموعة البنك الدويل
  ملؤشرات اإلدماج املايل
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  النتائج الرئيسية ومواعيد اإلجناز  لرائدةالوكالة ا   معاجلتهااملراداملسائل   املبادرة

 الراميــة إىلتوســيع نطــاق األنــشطة     مبادرة البيانات املفتوحة
ــدة    ــاليب موحـ ــاهيم وأسـ ــع مفـ وضـ

حتـديث  للبيانات اإلحـصائية وتيـسري      
  تهاإتاح وها وختزينهذه البيانات

أن و مواصــلة توســيع نطــاق املبـــادرة؛     البنك الدويل
تـــــشمل األهـــــداف القريبـــــة األجـــــل 
املوجــــودات مــــن البيانــــات اجلزئيــــة، 
وبيانات تغري املنـاخ ومـساعدة البلـدان        

  على جعل بياناهتا متاحة بقدر أكرب
يــــــق اخلــــــرباء املــــــشترك بــــــني    فر

املعين مبؤشرات األهـداف     الوكاالت
  ةاإلمنائية لأللفي

إعــــداد البيانــــات وحتليلــــها لرصــــد  
 ،التقــدم احملــرز حنــو حتقيــق األهــداف

واســـــتعراض وحتديـــــد املنـــــهجيات 
ــا يتـــــصل     ــسائل التقنيـــــة فيمـــ واملـــ
باملؤشرات، ووضع مبادئ توجيهيـة     
ودعــــم البلــــدان يف مجــــع البيانــــات 
وحتليلــها واإلبــالغ بــشأن األهــداف  

  اإلمنائية لأللفية

منائيـــــة لأللفيـــــة هـــــداف اإلتقريـــــر األ  شعبة اإلحصاءات
  ٢٠١٠ لعام

يــا بــشأن بنــاء روفخارطــة طريــق مون
  السالم وبناء الدول

ــاء      ــرات بن وضــع جمموعــة مــن مؤش
ــع بـــني    ــة، جتمـ ــاء الدولـ الـــسالم وبنـ

ء املعايري املوضوعية ومعايري لفهـم آرا   
ــق      ــا حتق ــشأن م ــاس ب ــصورات الن وت

  نتائج من

ــدويل   ــسالم  حــولاحلــوار ال ــاء ال  بن
  وبناء الدول

  العمل جار

  
  


