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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 

٤ – ٧ آذار/مارس ٢٠٠٣ 
البند ٦ (و) من جدول األعمال املؤقت* 

أنشــطة غــري مصنفــة حســب البلــدان: املســــائل 
الربناجمية (الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة) 

 
مشـروع برنـامج عمـل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة لفـــترة الســنتني 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٥ 
 مذكرة من األمانة العامة** 

يقــــدم مشــروع برنــامج عمــل الشــعبة اإلحصائيــة بــاألمم املتحــدة لفــترة الســـنتني  - ١
٢٠٠٤-٢٠٠٥، الـوارد يف مرفـق هـــذه املذكــرة، كــي تنظــر فيــه اللجنــة اإلحصائيــة عمــال 
باألنظمـة والقواعـد الـيت تنظـم ختطيـط الـربامج واجلوانـب الربناجميـة للميزانيـــة ومراقبــة التنفيــذ 
وأســاليب األداء. وقــد أكــدت اجلمعيــة العامــة، يف الفقــرة ٧ مــن اجلــزء األول مــن قرارهـــا 
٢٢٠/٥٢، دور اهليئـات احلكوميـة ذات الصلـة يف النظـر يف سـرد امليزانيـة الربناجميـــة املقترحــة 

وضرورة عرض توصياا بشأن امليزانية يف الوقت املناسب. 
ومتت صياغة مشـروع برنـامج العمـل يف إطـار البـاب الفرعـي ٥ (اإلحصـاءات) مـن  - ٢
البــاب ٩ (الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة) مــن اخلطــة املتوســطة األجــل املنقحــة للفـــترة 
٢٠٠٢-٢٠٠٥. وسـتطلع بتنفيـــذ الربنــامج الشــعبة اإلحصائيــة بــإدارة الشــؤون االقتصاديــة 

واالجتماعية. 
 
 

 .E/CN.3/2003/1 *
قُدمـت هـذه املذكـرة متـأخرة فيمـا يتعلـق بـاملوعد املنتظـر لتقدميـه وفقـا لنظـام األطـر الزمنيـة احملـــددة لتقــدمي  **

التقارير، وذلك نتيجة لضرورة إجراء مشاورات بشأا يف األمانة العامة. 
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وتبـذل حاليـا جـهود إلعـداد بيانـات خـط األسـاس والنتـائج املسـتهدفة إلدراجــها يف  - ٣
امليزانية الربناجمية املقترحة لفترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥. 

واللجنـة مدعـوة إلبـداء تعليقاـا وتقـــدمي توصياــا، حســب االقتضــاء، فيمــا يتعلــق  - ٤
مبشروع برنامج العمل. وسيأخذ األمني العام هذه التعليقات والتوصيات يف احلسبان، حسـب 
ـــه الربناجميــة املقترحــة لفــترة الســنتني ٢٠٠٤- االقتضـاء، عنـد إعـداده الصيغـة النهائيـة مليزانيت
٢٠٠٥، الــيت ستســتعرضها جلنــة الربنــامج والتنســيق يف دورــا الثالثــة واألربعــني، واللجنـــة 
االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية يف دورـا املعقـودة يف ربيـع ٢٠٠٣، واجلمعيـة العامـة يف 

دورا الثامنة واخلمسني. 
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 املرفق 
مشـروع برنـامج عمـل الشـعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحــدة لفــترة الســنتني 

 ٢٠٠٤-٢٠٠٥
متـــت صياغـــة برنـــامج العمـــل يف إطـــار البـــاب الفرعـــــي ٥ (اإلحصــــاءات) مــــن  - ١
البــاب ٩ (الشــؤون االقتصاديــة واالجتماعيــة) مــن اخلطــة املتوســطة األجــل املنقحــة للفـــترة 

 .٢٠٠٢-٢٠٠٥
ــــاون مـــع ســـائر املكـــاتب يف األمانـــة  وتضطلــع الشــعبة اإلحصائيــة بأنشــطتها بالتع - ٢
العامة، وال سيما املكتب التنفيـذي لألمـني العـام، يف إعـداد البيانـات الالزمـة للتقريـر املرحلـي 
السنوي عن ��األهداف اإلمنائية لأللفية��. وتتعاون الشعبة على األخص بصـورة وثيقـة للغايـة 
مـع الشـــعب والوحــدات اإلحصائيــة يف اللجــان اإلقليميــة، ويف الوكــاالت املتخصصــة، ويف 
صنـاديق األمـم املتحـدة وبراجمـها، ويف عـدد مـــن املنظمــات احلكوميــة الدوليــة خــارج األمــم 
املتحـدة، ويف البلـدان. وهـي مبثابـة أمانـــة لــس الرؤســاء التنفيذيــني ملنظومــة األمــم املتحــدة 
املعين بالتنسيق. ويف سياق عنصرهـا الربنـاجمي املتعلـق بــ ��بنـاء القـدرات اإلحصائيـة��، كثـريا 
مـا تتعـاون الشـــعبة أيضــا مــع املنظمــات الدوليــة واألقاليميــة واإلقليميــة والوطنيــة األخــرى. 
ـــها يف جمــال تطويــر املنــهجيات، ترتبــط الشــعبة اإلحصائيــة بعالقــات وثيقــة  ويف سـياق عمل
ــــدويل لإلحصـــاء والدوائـــر األكادمييـــة،  مــع الرابطــات املهنيــة الدوليــة، وال ســيما املعــهد ال
وهي تعمل على تعزيز هذا التعاون من خالل برامج حمددة. وبوجه عام، تشمل هـذه األنـواع 
من التعاون املشاريع املشتركة، والتدريب، وعقد حلقات العمل مع الوكـاالت األخـرى ومـع 
البلـدان الناميـة، وإعـداد التقـارير، واملشـــاركة يف االجتماعــات وجلســات اإلحاطــة، وتقــدمي 
ـــين واملوضوعــي لالجتماعــات املعقــودة فيمــا بــني الــدورات، وتقاســم املعلومــات  الدعـم الف

واخلربات. 
األهداف 

حتسني قابلية اإلحصاءات للمقارنة على الصعيد الـدويل مـن خـالل توحيـد األسـاليب 
والتصنيفات والتعاريف اإلحصائية اليت تستخدمها املكاتب اإلحصائية الوطنيـة، والوصـول إىل  

اتفاق دويل بشأن استخدام املفاهيم واألساليب ذات الصلة ومدى الفائدة املتحققة منها. 
 



402-76260

E/CN.3/2003/29

 
مؤشر (مؤشرات) اإلجناز: اإلجناز (اإلجنازات) املتوقعة: 

تعزيز قدرة املكاتب اإلحصائية الوطنيـة علـى أن  (أ)
ـــاج وحتليــل وتوزيــع  تقـوم بصـورة منتظمـة بإنت
البيانات اإلحصائية، مع حتسني نوعيتها ومـدى 
ـــــها وإمكانيــــة  توفرهـــا والفـــائدة املتحققـــة من
الوصــول إليــها، مبــا يف ذلــــك وضـــع سلســـلة 
مؤشــرات لرصــد إجنــــاز الغايـــات واألهـــداف 

الواردة يف إعالن األمم املتحدة لأللفية. 

التغذيـة املرتـدة مـن املشـاركني يف حلقـات العمــل  �١� (أ)
واجتماعات أفرقة اخلـرباء بشـأن املعرفـة املكتسـبة 
وحتسني املهارات الالزمة إلنتـاج وحتليـل وتوزيـع 

البيانات اإلحصائية؛ 
التغذية املرتدة من البلدان بشــأن مسـامهة البعثـات  �٢�
االستشارية يف حتسني قدرـا علـى إنتـاج وحتليـل 

وتوزيع البيانات اإلحصائية؛ 
التغذيـة املرتـدة مـن املشـاركني يف حلقـات العمــل  �٣�
ـــة  وأفرقـة اخلـرباء بشـأن نوعيـة البيانـات اإلحصائي
ــــا والفـــائدة  الــيت تنشــرها الشــعبة ومــدى توفره

املتحققة منها وإمكانية الوصول إليها. 
تعزيـز قابليـة اإلحصـــاءات للمقارنــة فيمــا بــني  (ب)
البلـدان مـن خـالل تطبيـق أســاليب وإجــراءات 
ــــــــاس الظواهـــــــر االقتصاديـــــــة  موحــــــدة لقي
واالجتماعية، مبا يف ذلك الفقر وحتقيق املساواة 

بني اجلنسني. 

التغذيـة املرتـدة مـن املشـاركني يف حلقـات العمــل  �١� (ب)
واجتماعات أفرقة اخلـرباء بشـأن املعرفـة املكتسـبة 
ـــاس الظواهــر  فيمـا يتعلـق بأسـاليب وإجـراءات قي

االقتصادية واالجتماعية؛ 
التغذيــة املرتــدة مــن اجتماعــات أفرقــة املناقشــــة  �٢�
ــــق  وأفرقــة اخلــرباء، والتغذيــة العكســية عــن طري
ــــترنت بشـــأن مـــدى الفـــائدة  مواقــع شــبكة اإلن
املتحققـة مـن منشـورات األمـم املتحـدة ومواقعــها 
علـى شـبكة اإلنـــترنت ونشــراا اإلخباريــة فيمــا 

يتعلق باألساليب واإلجراءات. 
ـــــة الوطنيــــة  حتســـني تفـــهم املكـــاتب اإلحصائي (ج)
للقضايـــا اجلديـــدة واحلامســـة يف ميــــادين إدارة 
النظم اإلحصائية والتجارة الدوليـة واحلسـابات 
القومية والطاقة والبيئة واإلحصاءات الدميغرافية 
واالجتماعيـة وقدرـا علـــى االســتجابة الفعالــة 

هلا. 

عدد التقارير الفنية املتعلقة بالقضايــا اجلديـدة واحلامسـة  (ج)
يف اإلحصــاءات الــيت يســــتعرضها مديـــرو املكـــاتب 

اإلحصائية الوطنية يف اللجنة اإلحصائية. 

تعزيز النظام اإلحصائي العاملي، مبا يشمل زيـادة  (د)
ـــادة التعــاون  عـدد املشـاركني مـن البلـدان، وزي

فيما بني املنظمات الدولية. 

عدد املشاركني من البلــدان واملنظمـات الدوليـة الذيـن  (د)
حيضرون دورات اللجنة اإلحصائية. 

ــــة املؤشـــرات  (هـــ) إحــراز تقــدم يف ترشــيد ومواءم
اإلمنائية استنادا إىل مقررات الس االقتصـادي 

واالجتماعي. 

(هـ) عدد األنشطة التعاونية اليت تتم مـع املنظمـات الدوليـة 
بشأن ترشيد ومواءمة املؤشرات اإلمنائية. 

حتسني تفهم استخدام نظـم املعلومـات اجلغرافيـة  (و)
ـــط  يف األنشـطة احلديثـة للمسـاحة ورسـم اخلرائ

على الصعيدين الوطين والدويل. 

التغذيـة املرتـدة مـن املشـاركني يف املؤمتريـن اإلقليميــني  (و)
ـــة  لرسـم اخلرائـط ملنطقـة آسـيا واحمليـط اهلـادئ ومنطق
األمريكتـني، واملؤمتـر املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة، بشـأن 
ـــادة معرفتــهم اإلحصائيــة بنظــم املعلومــات  مـدى زي

اجلغرافية. 
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العوامل اخلارجية 
يتوقع أن حيقق هذا الربنامج الفرعي أهدافه وإجنازاته املتوقعة بناء علـى افـتراض مـؤداه 

أن املكاتب اإلحصائية الوطنية ستتوافر هلا املوارد والقدرات الالزمة. 
 

النواتج( أ) 
سيجري خالل فترة السنتني ٢٠٠٤-٢٠٠٥ إجناز النواتج التالية: 

تقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء (امليزانية العادية)  (أ)
اجلمعية العامة: 

اخلدمـات الفنيـة: جلسـات اللجنـة اخلامســـة بشــأن جــدول األنصبــة املقــررة  أ -
(٢٠)؛ 

ـــة اجتمــاع  وثـائق اهليئـات التداوليـة: وثـائق معلومـات أساسـية وورقـات غرف ب -
بشأن جدول األنصبة املقررة لعرضها على اللجنة اخلامسة (٤)؛ 

اللجنة اإلحصائية: 
اخلدمـات الفنيـة: جلسـات الدورتـني اخلامسـة والثالثـني والسادسـة والثالثــني  أ -

للجنة اإلحصائية (١٢)؛ 
وثـائق اهليئـات التداوليـة: تقـارير إىل اللجنـة اإلحصائيـة يف الدورتـني اخلامسـة  ب -
والثالثني والسادسة والثالثني بشـأن القضايـا الـيت حتددهـا اللجنـة يف دورتيـها 

الرابعة والثالثني (٢٠٠٣) واخلامسة والثالثني (٢٠٠٤) (٢٠)؛ 
جلنة االشتراكات: 

اخلدمات الفنية: جلسات جلنة االشتراكات (٦٠)؛  أ -
وثـائق اهليئـات التداوليـة: تقـارير وورقـات معلومـات أساسـية بشـــأن جــدول  ب -

األنصبة املقررة لعرضها على جلنة االشتراكات (٢)؛ 
 
 

 __________
ترد جماميع كل ناتج من النواتج، مثل أعداد االجتماعات أو املشــاريع أو االسـتكماالت، اخل، بـني قوسـني بعـد  ( أ)

كل ناتج من النواتج. 
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فريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة: 
اخلدمـات الفنيـــة: جلســات الــدورة الثانيــة والعشــرين لفريــق اخلــرباء املعــين  أ -

باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة (١٨)؛ 
ـــابع  وثـائق اهليئـات التداوليـة: تقريـر فريـق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة الت ب -

لألمم املتحدة عن دورته الثانية والعشرين (١)؛  
مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي لرسم اخلرائط ملنطقة األمريكتني:  

اخلدمات الفنية: جلسات مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي الثامن لرسـم اخلرائـط  أ -
ملنطقة األمريكتني (٩)؛ 

وثـائق اهليئـات التداوليـة: تقريـر مؤمتـر األمـم املتحـدة اإلقليمـي الثـامن لرســـم  ب -
اخلرائط ملنطقة األمريكتني (١)؛ 

أفرقة اخلرباء املخصصة:  
حلقة دراسية عن برنامج تعدادات السكان واملسـاكن يف العـامل: االحتياجـات احلاليـة 

واالجتاهات املقبلة (١)؛ 
تنقيح دليل األرقام القياسية لإلنتاج الصناعي (١)؛ 

دليل حسابات السياحة والبيئة (١)؛ 
التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية (١)؛ 

إحصاءات الفقر (١)؛ 
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية (١)؛ 
األنشطة الفنية األخرى (امليزانية العادية)  (ب)

املنشورات املتكررة: 
احلولية الدميغرافية، طبعتا عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ (يف شكل مطبوع) (٢)؛ 

CD) (١)؛  -ROM املوضوع اخلاص للحولية الدميغرافية، (يف شكل قرص مدمج
تقريــر اإلحصــاءات الســكانية واحليويــة، فصلــي (يف شــكل مطبــوع وعلــى شــــبكة 

اإلنترنت) (١٦)؛ 
املوقع اخلاص باإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية، استكماالت سنوية (٢)؛ 
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املوقع اخلاص باملؤشرات االجتماعية على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٤)؛ 
ـــة الرئيســية وجــداول مفصلــة، طبعتــا  إحصـاءات احلسـابات القوميـة: القيـم التجميعي

عامي ٢٠٠٢ و ٢٠٠٣ (يف شكل مطبوع) (٢)؛ 
إحصاءات احلسابات القومية: حتليـل القيـم التجميعيـة الرئيسـية، طبعتـا عـامي ٢٠٠٢ 

و٢٠٠٣ (يف شكل مطبوع) (٢)؛ 
املوقع اخلاص باحلسابات القومية على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛  

حولية إحصاءات السلع الصناعية، طبعتـا عـامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ (يف شـكل مطبـوع 
ويف شكل قرص مدمج CD-ROM) (٤)؛ 

املوقع اخلاص بإحصاءات الصناعة على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛ 
حولية إحصاءات الطاقة، طبعتا عامي ٢٠٠٢ و٢٠٠٣ (يف شكل مطبوع) (٢)؛ 

ميزانيــات الطاقــة واملوجــزات البيانيــة املتعلقــــة بالكـــهرباء لعـــام ٢٠٠٢ (يف شـــكل 
مطبوع) (١)؛ 

املوقع اخلاص بإحصاءات الطاقة على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛ 
حولية إحصاءات التجارة الدولية، الدان األول والثاين (يف شكل مطبوع) (٤)؛ 

C وعلـــى شـــبكة  D-ROM إحصــاءات التجــارة الدوليــــة (يف شـــكل قـــرص مدمـــج
اإلنترنت) (٦)؛ 

املوقــع اخلــاص بإحصــاءات التجــارة الدوليــة علــى شــبكة اإلنـــترنت، اســـتكماالت 
سنوية (٢)؛ 

املوقــع اخلــاص بإحصــاءات التجــارة الدوليــة يف اخلدمــات علــى شــــبكة اإلنـــترنت، 
استكماالت سنوية (٢)؛ 

مصنف اإلحصاءات واملؤشرات البيئية لعام ٢٠٠٣ (يف شكل مطبوع) (١)؛ 
املوجزات البيانية القطرية البيئية لعام ٢٠٠٣ (على شبكة اإلنترنت) (١)؛ 

املوقع اخلاص بإحصاءات البيئة على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛ 
املوقع اخلاص باملمارسات اجليدة يف جمال اإلحصاءات الرمسيـة علـى شـبكة اإلنـترنت، 

استكماالت سنوية (٢)؛ 
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املوقع اخلاص باألعمال املنهجية على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛ 
املوقع اخلاص بأفرقة املدن على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛ 
املوقع اخلاص بالتصنيفات على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛ 

احلوليـة اإلحصائيـة، ، طبعتـا عـامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ (يف شـــكل مطبــوع ويف شــكل 
قرص مدمج CD-ROM) (٤)؛ 

النشــرة الشــهرية لإلحصــاءات، ٢٠٠٤-٢٠٠٥ (يف شــكل مطبــوع وعلــى شــــبكة 
اإلنترنت) (٤٨)؛ 

موجز اإلحصاءات العامليـة، طبعتـا عـامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ (يف شـكل مطبـوع وعلـى 
شبكة اإلنترنت) (٤)؛ 

األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، بيانــات واجتاهــات، طبعتــا عـــامي ٢٠٠٤ و٢٠٠٥ (يف 
شكل مطبوع وعلى شبكة اإلنترنت) (٤)؛ 

املوقع اخلاص مبؤشرات األلفية على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛ 
الصفحة الرئيسية للشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة على شبكة اإلنترنت، اسـتكماالت 

فصلية (٨)؛ 
املوقع اخلاص مبحفوظات منشورات الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة (٢)؛ 

ــــــة (يف شـــــكل مطبـــــوع وعلـــــى شـــــبكة  الرســــالة اإلخباريــــة للشــــعبة اإلحصائي
اإلنترنت) (٢٤)؛ 

ــــاعدة البيانـــات املوحـــدة علـــى شـــبكة اإلنـــترنت، اســـتكماالت  املوقــع اخلــاص بق
فصلية (٨)؛ 

املوقع اخلاص بفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة علـى شـبكة 
اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛ 

املوقع اخلاص باللجنة اإلحصائية على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية (٢)؛ 
املنشورات غري املتكررة: 

التوصيات الدولية لإلحصاءات الصناعية (١)؛ 
املنشور املنقح لألرقام القياسية لإلنتاج الصناعي (١)؛ 
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ملحق لدليل جممعي إحصاءات جتارة البضائع الدولية (١)؛ 
املسرد املنقح إلحصاءات البيئة (يف شكل مطبوع وعلى شبكة اإلنترنت) (٢)؛ 

املدونات اإلحصائية للبلدان واملناطق، التنقيح السادس لعام ٢٠٠٥ (١)؛ 
دليل أساسي لألمساء اجلغرافية (١)؛ 

نظم وأشكال ومعايري الكتابة باحلروف الالتينية لتبادل البيانات عـن األمسـاء اجلغرافيـة 
وأصوهلا (١)؛ 

مصنف إحصاءات الفقر (١)؛ 
املواد التقنية: 

دليل تقين إلعداد تقارير إدارة التعدادات (١)؛ 
تقرير تقين عن إحصاءات اهلجرة الدولية (١)؛ 

توصيات بتنقيح قائمة السلع الصناعية املستخدمة يف اإلحصاءات الصناعية (١)؛ 
التطويـــر التقـــين لقواعـــد البيانـــات ومواصلتـــها، والتوثيـــق والتدريـــب يف جمـــــاالت 
اإلحصاءات البيئية، وإحصـاءات إنتـاج السـلع، واألرقـام القياسـية لإلنتـاج الصنـاعي، 
واحلســابات القوميــة، واإلحصــاءات الدميغرافيــة، وإحصــاءات وتصنيفــات التجــــارة 

الدولية (٢)؛ 
ـــة، بالتعــاون مــع صنــدوق النقــد  توحيـد تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة اإلحصائي
الدويل ومصرف التسويات الدوليـة وغـريهم مـن أعضـاء الفريـق العـامل املشـترك بـني 

الوكاالت (٢)؛ 
املدونات اإلحصائية للبلدان واملناطق، على شبكة اإلنترنت (٢)؛ 

تطوير وصالت بينية حاسوبية إلدخال البيانات آليا من االستبيانات (١)؛ 
االســـتجابات للطلبـــات املخصصـــة الـــواردة مـــن الـــدول األعضـــاء وغـــريهم مـــــن 
املســتعملني للحصــول علــى املفــاهيم واألســاليب املوصــى ــــا دوليـــا، فضـــال عـــن 

املمارسات الوطنية (٢)؛ 
االســتجابات للطلبــات املخصصــــة للحصـــول علـــى أشـــرطة التســـجيل واألقـــراص 

احلاسوبية واألقراص املدجمة والربيد اإللكتروين والنسخ املطبوعة (٢)؛ 
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تقرير اإلحصاءات املقدم إىل األمـني العـام إلعـداد تقريـره املرفـوع إىل اجلمعيـة العامـة 
عن تنفيذ غايات وأهداف إعالن األلفية (٢)؛ 

التعاون التقين (امليزانية العادية/املوارد اخلارجة عن امليزانية)( ب)  (ج)
اخلدمــات االستشــارية: تقــدمي اخلدمــات االستشــارية يف جمــايل اإلحصــــاء ومعاجلـــة 
البيانات للمساعدة يف تعزيز القدرات الوطنية يف املكاتب اإلحصائية للبلدان النامية؛ 

الدورات التدريبية واحللقات الدراسية وحلقات العمل: حلقات عمـل تدريبيـة ـدف 
إىل بناء القدرات يف جمال اإلحصاءات يف البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداـا 

مبرحلة انتقالية يف خمتلف جماالت اإلحصاءات؛ 
الزماالت واملنح: الزماالت والتدريب القصـري األجـل واجلـوالت الدراسـية والتدريـب 
أثناء العمل لإلحصائيني الوطنيني يف البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداـا مبرحلـة 
انتقالية لتحسني وتعزيـز معارفـهم ومـهارام يف جمـال اإلحصـاءات، وإنشـاء شـبكات 

إقليمية ودولية؛ وكذلك يف جمال رسم اخلرائط؛ 
املشــاريع امليدانيــة: توفــري اخلدمــات التقنيــة للــدول األعضــــاء واملشـــاريع اإلقليميـــة 
واألقاليميـة والتدريـب مـن أجـل مسـاعدة البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصاداــا 
مبرحلــة انتقاليــة يف تعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال مجــع اإلحصــاءات ومعاجلتـــها 
ونشرها؛ وإسداء املشورة واملساعدة التقنية إىل املنظمات األخرى فيما يتعلق مبنهجيـة 

جدول االشتراكات. 
 

 __________
ستلزم هذه النواتج لدعم الربامج واألولويات احملددة لتطوير بناء القـدرات اإلحصائيـة، مثـل إجـراء التعـدادات،  ( ب)
وخمتلف أنواع املسوح، وإحصاءات البيئة، والتقارير التحليلية، مثل خمتلـف أنـواع مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة 

لأللفية، والتعاون مع الصناديق والوكاالت والربامج الدولية يف إجناز الربامج اإلحصائية الوطنية املنسقة. 


