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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٤-٧ آذار/مارس ٢٠٠٣  

البند ٦ (ج) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطة غري املصنفة حسب امليدان: بنــاء 

  القدرات اإلحصائية 
  بناء القدرات اإلحصائية 

  تقرير األمني العام 
موجز 

أعدت هذه الورقة بنـاء علـى طلـب اللجنـة اإلحصائيـة يف دورـا الثالثـة والثالثـني(أ). 
وهي تتضمن وصفا موجزا لربنامج العمـل احلـايل للشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة يف جمـال 

التعاون التقين. وترد نقاط املناقشة يف الفقرة ١١. 
  

مقدمة   أوال -
قـررت اللجنـة اإلحصائيـة، يف دورـا الثالثـة والثالثـني أن تـــدرج بنــد بنــاء القــدرات  - ١
اإلحصائية على جدول أعمال دورـا الرابعـة والثالثـني. وقـد أيـدت اللجنـة مـرارا احلاجـة إىل 
أن يقدم التعاون التقين حسب الطلب وليـس حسـب رغبـة اجلهـة املاحنـة؛ وأن جيـري امتالكـه 
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على الصعيد الوطين وتكييفه مبا يتالئـم مـع االحتياجـات احملليـة؛ وأن ينسـق بشـكل فعـال بـني 
شىت اجلهات املقدمة له. 

ويستعرض هذا التقرير أنشطة التعاون التقين اليت قامت ـا الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم  - ٢
املتحدة، واليت ترمي إىل بناء قدرة إحصائية لـدى البلـدان واملنـاطق. وـدف الـربامج اإلقليميـة 
إىل بناء شبكات إقليمية وتشجيع التعاون بني البلدان داخل املنطقـة املختصـة بكـل منـها. وقـد 
أويل اهتمام خاص ببناء القدرات عـن طريـق نقـل اخلـربة التقنيـة بـني البلـدان وتشـجيع املعايـري 

واملنهجيات املوحدة. 
 

برنامج التعاون التقين التابع للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة   ثانيا -
تقـر الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة بأمهيـة التعـاون التقـين يف اإلحصـاءات الالزمــة  - ٣
لدعـم البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا مبرحلـة انتقاليـة يف جمـال بنـاء ومتديـد نطــاق 
قدراا وخدماا. وما برحت الشعبة تواصل تقدمي دعمـها مـن أجـل صياغـة وتنفيـذ املشـاريع 
القطرية الالزمة لتحسني اإلحصاءات السكانية وإىل املشاريع اإلقليمية الالزمـة لتطويـر وتعزيـز 
القدرة اإلحصائية اإلقليمية. ومتثل عمليات املشورة والتدريب العناصر الرئيسـية فيمـا تقـوم بـه 
الشـعبة مـن تعـاون تقـين. ويشـمل التدريـب الزمـاالت، والتدريـــب مبوقــع العمــل، واجلــوالت 
الدراســية، وحلقــات العمــل، واحللقــات الدراســية، والتدريــب احمللــي(١). ويف عـــام ٢٠٠٢، 
استعانت الشعبة بثالثة مصادر رئيسـية للتمويـل: صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، والربنـامج 

العادي للتعاون التقين، وحساب األمم املتحدة اإلمنائي. 
وتواصل الشعبة شراكتها مع صنـدوق األمـم املتحـدة للسـكان، وهـو الوكالـة املمولـة  - ٤
لعشـرة مشـاريع (سـبعة مشـاريع قطريـة، ومشـروعان إقليميـان، ومشـروع أقـاليمي واحـــد) يف 
جماالت إجراء تعـدادات السـكان واملسـاكن؛ ومجـع البيانـات؛ وتقييـم وحتليـل وجتـهيز بيانـات 
التعدادات؛ وتطوير الدعم املقدم لتعدادات اتمعات احمللية؛ وبناء القـدرات اإلحصائيـة. وقـد 
قدم ثالثة خرباء تقنيـني يعملـون، علـى أسـاس التفـرغ، دعمـا ألنشـطة املشـاريع علـى الصعيـد 
القطري. وأجرى مستشار يعمل باملقر ويقدم املشورة املشتركة بني البلـدان ١٦ زيـارة قطريـة 
لتقدمي خدمات املشورة. ونظمـت ثـالث حلقـات عمـل (حلقتـان للجماعـة اإلمنائيـة للجنـوب 
األفريقي وحلقة واحدة لرابطة الدول املستقلة وبلدان الشمال األورويب) وجولتـان دراسـيتان، 
و ١٢ خدمة قصرية األجـل لتقـدمي املشـورة وذلـك يف شـىت جمـاالت املشـاريع املذكـورة آنفـا. 

وقدمت ثالثة زماالت للتدريب على نظم املعلومات اجلغرافية. 



02-717213

E/CN.3/2003/23

وقـد وفـر الربنـامج العـادي التمويـــل الــالزم خلدمــات مستشــارين أقــاليميني يعمــالن  - ٥
بـاملقر – واحـد يف جمـال اإلحصـاءات االقتصاديـة واآلخـر يف جمـال املعلوماتيـة. ونظمـت حلقــة 
عمـل بشـأن إحصـاءات الطاقـة (البلـدان األفريقيـة). وإضافـــة إىل ذلــك، قــدم الربنــامج دعمــا 
للمتدربني القادمني من البلدان النامية والبلدان اليت متر مبرحلـة انتقاليـة للقيـام جبـوالت دراسـية 
بشأن مواضيع قياسات اإلعاقـة؛ وإدارة النظـم اإلحصائيـة الوطنيـة؛ وتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة 
وأمسـاء املواقـع اجلغرافيـة. وقـدم الربنـامج أيضـا متويـال حلضـور املشـاركني مـن البلـــدان الناميــة 
والبلدان اليت متر مبرحلة انتقالية اجتماعا عقدته الرابطة الدوليـة لإلحصـاءات الرمسيـة يف لنـدن. 
وإضافــة إىل ذلــك، أجــرت إدارة وموظفــو الشــعبة مــا يزيــد عــن ٥٠ زيــارة قطريــة لتقـــدمي 

اخلدمات االستشارية يف ااالت املواضيعية املذكورة آنفا. 
ولـدى الشـعبة ثالثـة برامـج جتـري حاليـا يف إطـار حسـاب األمـــم املتحــدة اإلمنــائي –  - ٦
برنامج للبلدان األعضاء يف اجلماعة الكاريبية، وبرنامج للبلدان األعضاء يف رابطة أمــم جنـوب 
شرق آسيا، وبرنامج للبلدان األعضاء يف اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسـيا. واقُـترح 
يف اآلونـة األخـرية برنـامج رابـع للبلـدان األعضـاء يف اللجنـة االقتصاديـة لـدول غـرب أفريقيــا. 
وترمي الربامج إىل تعزيز القدرات اإلقليمية علـى تطويـر اإلحصـاءات وذلـك عـن طريـق إجيـاد 
وإنشـاء شـبكات اخلـرباء. وجيـري تطويرهـا بالتشـاور الوثيـق مـــع املكــاتب اإلحصائيــة داخــل 

املناطق املختصة وذلك لتعيني بؤرة الربامج. 
ويغطي عنصر إحصاءات برنامج اجلماعة الكاريبية ثالث جماالت هامـة – تكنولوجيـا  - ٧
املعلومـات؛ واإلحصـاءات البيئيـة؛ واإلحصـــاءات االجتماعيــة واجلنســانية. ويف عــام ٢٠٠٢، 
نشـر تقريـران إقليميـان – عـن إحصـاءات البيئـــة وعــن اإلحصــاءات االجتماعيــة اجلنســانية – 
ونظمـت جـوالت دراسـية للموظفـني إىل مكـاتب إحصائيـة وطنيـة خمتـارة وإىل أمانـة اجلماعـــة 
الكاريبية؛ وعقــد اجتمـاع للفريـق االستشـاري املعـين باإلحصـاءات االجتماعيـة والبيئيـة التـابع 
للجماعة الكاريبية. وحيث إن املشروع يقترب من ايتـه، فـإن بـؤرة تركـيز األنشـطة تنصـب 
علـى كفالـة اسـتدامة أنشـطة املشـروع إىل مـا بعـد انتـهاء فترتـه. وحتقيقـا هلـذه الغايـة، ينصـــب 
ـــط لوضــع برنــامج يرمــي إىل التطويــر  التركـيز علـى دعـم الفريـق االستشـاري بغـرض التخطي
ـــة اجلماعــة الكاريبيــة؛ وتطويــر وضــع البيانــات  اإلحصـائي داخـل املنطقـة؛ وتعزيـز قـدرة أمان

الوطنية بشأن اإلحصاءات الوطنية/اجلنسانية واإلحصاءات البيئية. 
ويف الربنامج املتعلق برابطـة أمـم جنـوب شـرق آسـيا، تنصـب بـؤرة التركـيز الرئيسـية  - ٨
على جماالت احملاسبة الوطنية والفرعيـة؛ ومؤشـرات التنميـة؛ وتنظيـم وإدارة اإلحصـاءات. ويف 
عام ٢٠٠٢، وفر الربنامج أربـع عمليـات استشـارية، ونظمـت ١٠ حلقـات عمـل يف جمـاالت 
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ـــات؛ وتنظيــم املواقــع علــى  التركـيز املذكـورة آنفـا، ويف اـاالت املواضيعيـة املتعلقـة بالتصنيف
شبكة اإلنترنت؛ والتعدادات واالسـتقصاءات. ونظـم الربنـامج أيضـا جـوالت دراسـية قـام ـا 
موظفو مكاتب إحصائية وطنية خمتارة داخل املنطقة. وإضافة إىل ذلك، دعم الربنـامج حضـور 
رؤسـاء املكـاتب اإلحصائيـة داخـل منطقـة رابطـة أمـم جنـوب شـــرق آســيا االجتمــاع الرابــع 
ـــانغون، ميامنــار، وحضــور كبــار  لرؤسـاء املكـاتب اإلحصائيـة بـدول الرابطـة الـذي عقـد يف ي
اإلحصـائيني داخـل املنطقـة احللقـة الدراسـية اإلعالميـة الـيت نظمـها املعـهد اإلحصـــائي الــدويل 

لكبار اإلحصائيني وعقدت يف لندن. 
ويف برنـامج اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغـرب آسـيا، ينصـــب التركــيز الرئيســي  - ٩
على جماالت تنظيم وإدارة اإلحصاءات؛ وإدارة التعـدادات، واملواءمـة بـني منـهجيات التعـداد؛ 
ـــا عمــل وحلقــة دراســية عــن جمــاالت  واإلحصـاءات البيئيـة. ويف عـام ٢٠٠٢، نظمـت حلقت

التركيز املذكورة آنفا. ووفر الربنامج أيضا ثالث عمليات استشارية يف تلك ااالت. 
وفيما يتعلق بالربنامج املقترح للجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغـرب آسـيا، سـتنصب  - ١٠
نقطة التركيز الرئيسية املقترحة علــى اهليـاكل األساسـية والعمليـات اإلحصائيـة؛ واإلحصـاءات 
االجتماعيــة واملؤشــرات االقتصاديــة الكليــة؛ وتكنولوجيــا االتصــاالت واملعلومــات. ويتعــني 
مناقشـة اتفاقـات تتضمـن قـدرا أكـرب مـن التفـاصيل مـع اإلحصـائيني الوطنيـني داخــل املنطقــة. 
ويتمثل اهلدف الشـامل مـن الربنـامج يف تعزيـز النظـم اإلحصائيـة الوطنيـة داخـل بلـدان منطقـة 
ـــا  اللجنـة املذكـورة دعمـا لألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ال سـيما مـن خـالل اسـتخدام تكنولوجي
االتصاالت واملعلومات املتطورة. وسيكون من شأن املشروع أيضا تشـجيع التعـاون فيمـا بـني 

بلدان املنطقة يف ميدان اإلحصاءات. 
 

نقاط املناقشة   ثالثا -
قد ترغب اللجنة اإلحصائية يف التعليق على أنشطة الشعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة  - ١١
يف جماالت بناء القدرات اإلحصائية وتقدمي توجيهات فيما يتعلق باجتاه برنـامج التعـاون التقـين 

القادم للشعبة.  
 

احلواشي 
شارك ما جمموعه ٣٦٤ إحصائيــا يف شـىت األحـداث التدريبيـة الـيت نظمتـها الشـعبة مـن كـانون الثـاين/ينـاير إىل  (١)

تشرين األول/أكتوبر ٢٠٠٢. 
 


