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 مقدمة -أوال  
تتمثـل مهمــة برنــامج التعـاون الــتقين بالشــعبة اإلحصـائية يف مســاعدة الــدول األعضــاء     - ١

نظم إحصـائية وطنيـة قويـة، متثـل بـدورها اللبنـات األساسـية إلقامـة نظـام إحصـائي                     على إقامة   
ولكي يكون النظام اإلحصائي الوطين فعـاال، جيـب أن يفـي باحتياجـات البيانـات                . عاملي متني 

. الرئيسية لإلدارة املرتكزة على النتائج واختاذ القرارات املتعلقـة بالسياسـات علـى حنـو مسـتدام                
جهاز إحصائي وطـين حمكـم التسـيري، يسـتند إىل إطـار       � �١: ين رئيسيني مها  وهو يشمل عنصر  

قانوين ومؤسسي مناسب ويكون جمهزا بـاملوارد املاليـة والبشـرية الكافيـة، وباهلياكـل األساسـية           
وبــرامج منتظمــة جلمــع البيانــات وحتليلــها، مبــا يف ذلــك عمليــات  � �٢لتكنولوجيــا املعلومــات؛ 

ــات ونشــره   ــال  اســتعادة البيان ــدادات الســكان واملســاكن  (ا بشــكل فع ــل  تع ــامج متكام ، وبرن
منســقة جلمــع البيانــات يف   للدراســات االستقصــائية لألســر املعيشــية، وســجالت إداريــة لــنظم  

 ).قطاعات اقتصادية واجتماعية وبيئية حمددة
ود كل من اجمللس االقتصادي واالجتماعي واللجنة اإلحصائية الشعبة بواليـات           وقد زُ  - ٢
ــتقين قويــ وعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر، فقــد أعــاد اجمللــس االقتصــادي    . ة يف جمــال التعــاون ال

ــد   ــع      �واالجتمــاعي تأكي ــدرات اإلحصــائية يف مجي ــاء الق ــة إىل بن ــة الرامي ــة اجلهــود الوطني أمهي
البلدان، وذلك بعدة طرق من بينها التدريب يف اجملال اإلحصائي، وأمهية تقـدمي الـدعم الـدويل             

 .)١(� هذا السياق إىل البلدان الناميةالفعال يف
وأكدت اللجنة اإلحصائية مرارا على ضرورة أن تكون جهـود التعـاون الـتقين مببـادرة           - ٣

 ، فضـال عـن تنسـيقها       مبا يتالئم مع االحتياجات احمللية     هاجيري تكييف وطنية، وحيركها الطلب و   
ضـافة إىل ذلـك، أشـارت اللجنـة يف           وباإل .)٢(الدولية املاحنـة  بني شىت اجلهات    فيما  بشكل فعال   

 بوضــوح إىل الصــبغة املســتعجلة جلهــود بنــاء القــدرات يف امليــدان اإلحصــائي،        ٢٠٠٤عــام 
أنـه إذا أريد حتقيق توافــر اإلحصـاءات الالزمـة علـى الصـعيد الـوطين                � )٣(وذكرت يف تقريرها  

إلمنائيــة لأللفيــة والــدويل، مبــا يف ذلــك اإلحصــاءات الالزمـــة لرصــد تنفيــذ وحتقيــق األهــداف ا  
رصــدا فعــاال، فــال بـــد مــن اســتثمار املزيــد يف تطــوير قــدرة إحصــائية مســتدامة، وال ســيما يف   

 .�البلدان ذات اخلدمات اإلحصائية األقل تطورا
وعالوة على ذلـك، وكنتيجـة للنقـاش املتعلـق باألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، فضـال عـن                     - ٤

 مثة حاليا وعي وإدراك واسعان ألمهيـة بنـاء القـدرات            أهداف مؤمترات األمم املتحدة األخرى،    
مــراكش،  (�املائــدة املســتديرة الدوليــة الثانيــة املعنيــة بــإدارة نتــائج التنميــة  �ففــي : اإلحصــائية
ــة   )٢٠٠٤ ــة املعنيــ ــتفيدة واملاحنــ ــات املســ ــراكش  ، اعتمــــدت اجلهــ ــة عمــــل مــ ــة خطــ املتعلقــ
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ان للبنيــات اإلحصــائية وبــرامج مجــع باإلحصــاءات، وهــي ترمــي إىل كفالــة امــتالك مجيــع البلــد
 .)٤(األساسية البيانات

ومنذ تاريخ طويـل والشـعبة اإلحصـائية تنفـذ برناجمـا ناجحـا يف جمـال التعـاون الـتقين،                      - ٥
وتعمــل اللجنـة يف ميـادين ختصصــها   . يسـتفيد مـن مصــداقية الشـعبة مـن حيــث الكفـاءة التقنيـة      

ت القوميــة، والتنظــيم اإلحصــائي علــى ســبيل التعــدادات والدراســات االستقصــائية، واحلســابا(
وفضال عـن ذلـك،   . يف إطار الشراكة مع العديد من البلدان واملناطق يف العامل       ) املثال ال احلصر  

يشكل التعاون التقين جزءا ال يتجزأ من برنامج عمل الشـعبة ويتصـل اتصـاال وثيقـا بعملـها يف                    
ات االستشـارية للجنـة مسـايرة ألحـدث         وهذا يساعد على أن تظـل اخلـدم       . جمال وضع املعايري  

وأخــريا، فــإن األمــم املتحــدة تعــد شــريكا . التطــورات احلاصــلة يف احلقــل املفــاهيمي واملنــهجي
 .حمايدا من الناحية السياسية يف جهود التعاون التقين

وقد دأبت الدول األعضاء اليت عملت مع الشعبة اإلحصائية باألمم املتحـدة كجهـات       - ٦
مج التعاون التقين، على تقدمي ردود فعل إجيابية، تشري إىل ما ختلفه مـن أثـر قابـل                 شريكة يف برا  

ومـن بـني النتـائج الـيت تـذكر بصـورة       . للقياس على الربامج اإلحصائية الوطنيـة ودون اإلقليميـة        
متواترة أن التعاون مع الشـعبة ينشـئ لـدى الـنظم اإلحصـائية الوطنيـة إحساسـا بكوهنـا تشـكل                     

وعلـى حنـو خـاص، فقـد أسـهمت مشـاريع احلسـابات              .  إحصائي عاملي أوسـع    جزءا من جمتمع  
اإلمنائيــة يف إقامــة شــبكات دون إقليميــة قويــة للخــرباء اإلحصــائيني، علــى الصــعيدين اإلداري    

ويعترب اعتماد التوصيات الدولية من قبل العديد من البلدان دلـيال آخـر علـى               . والعملي كليهما 
 فقـد طبقـت     -وهـذا ينطبـق علـى احلقـل التنظيمـي           . اريع الشعبة األثر امللموس الذي حتدثه مش    

البلدان توصـيات الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة يف جمـال إعـادة هيكلـة نظمهـا اإلحصـائية                      
 حيـث قامـت البلـدان علـى سـبيل املثـال بتحسـني        -الوطنية، فضال عن احلقـل العلمـي واملهـين        
 .ض تلك االستبياناتحمتوى استبياناهتا اخلاصة باإلحصاءات وعر

ونظرا لألسباب املذكورة آنفـا، تضـطلع الشـعبة بـدور قيـادي يف اجلهـود العامليـة لبنـاء                 - ٧
ويصف هذا التقرير بإجياز آليات التمويل واألنشـطة الربناجميـة احلاليـة؛ مث             . القدرات اإلحصائية 

إحصـاءات املؤسسـات   يتناول األولويات االستراتيجية اليت تستند إىل تركيز جديد علـى تعزيـز     
 ).انظر الفرع الرابع(
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مصادر الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة لتقدمي املساعدة من أجـل دعـم             -ثانيا  
 التطوير اإلحصائي

يــوفر الربنــامج العــادي للشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة التمويــل ألنشــطة التطــوير     - ٨
اما مهمـا فيمـا جيـري االضـطالع بـه الحقـا             املنهجي، وال سيما إعداد الكتيبات اليت متثـل إسـه         

ومن أمثلة املنشـورات احلديثـة الـيت أثبتـت قيمتـها الكـبرية              . من أنشطة املساعدة التقنية املباشرة    
ــة   ــةوالكتيــب املعنــون كتيــب التنظــيم اإلحصــائي  يف ســياق املســاعدة التقني : احلســابات القومي

 .مقدمة عملية
طة التعاون الـتقين املباشـر املتاحـة للشـعبة فهـي علـى              أما مصادر التمويل الرئيسية ألنش     - ٩

الربنامج العادي للتعاون التقين؛ وحساب األمم املتحدة اإلمنائي؛ واملشـاريع          : ثالثة أشكال هي  
 .)٥(املمولة من خارج امليزانية والصناديق االستئمانية

مـرة كـل    يـة العامـة     خيضـع هـذا الربنـامج ملوافقـة اجلمع        : الربنامج العادي للتعاون التقين    )أ(
ويوفر هـذا   . سنتني، وذلك يف إطار األنشطة الربناجمية العادية للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة          

 :الربنامج حاليا التمويل ملا يلي
ومها وظيفتان متوسطتا األجل الثنني مـن كبـار         : مستشاران أقاليميان يف املقر    ��١ 

ــديهم اخلــ      ــوافر ل ــة جــدا،   اخلــرباء اإلحصــائيني الــذين تت ــادين مطلوب ربة يف مي
ــاء علــى الطلــب    ــة بن ــدان باملشــورة التقني ــزودوا البل ــدانان . وميكنــهم أن ي واملي

ــا باألولويــة مهــا احلســابات القوميــة وتعــدادات الســكان     اللــذان حيظيــان حالي
 واملساكن؛

يرمــي هــذا العنصــر مــن برنــامج التعــاون الــتقين بالشــعبة إىل تلبيــة   : الزمــاالت ��٢ 
ــا ــارات      االحتياجـ ــة املهـ ــني تنميـ ــال حتسـ ــاء يف جمـ ــدول األعضـ ــددة للـ ت احملـ

 والتدريب عليها؛
تـنظم الشـعبة مـا يتـراوح بـني مخـس وسـبع حلقـات                : حلقات العمل التدريبية   ��٣ 

ويكــون حللقــات العمــل تلــك عــادة   . عمــل دوليــة يف جمــال اإلحصــاء ســنويا  
يميـة وسـائر   موضوع مركزي إقليمي، وتعقد بالتعاون الوثيق مع اللجـان اإلقل      

وتكرس كل واحـدة مـن حلقـات العمـل          . املنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية   
ــة         ــة الواســعة النطــاق للجن ــن ضــمن اخلــربة التقني ملوضــوع إحصــائي حمــدد م

التعـــدادات، واإلحصـــاءات االجتماعيـــة، واإلحصـــاءات املتعلقـــة باإلعاقـــة،  (
اعية، وإحصـاءات   واحلسابات القومية، واحلسابات البيئية، واإلحصاءات الصن     
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الطاقــة، واإلحصــاءات البيئيــة، وإحصــاءات التجــارة، والتصــنيفات، والتنظــيم  
 ؛)اإلحصائي، وما إىل ذلك

. العامــةوهــو آليــة للتمويــل تتــوىل توفريهــا اجلمعيــة   : حســاب األمــم املتحــدة اإلمنــائي  )ب(
 طريـق تقـدمي     وتتنافس خمتلف القطاعات اإلمنائية داخل األمـم املتحـدة علـى تلـك األمـوال عـن                

وجتـري املوافقـة علـى      . مقترحات مشاريع يكـون هلـا توجـه قـوي حنـو بنـاء القـدرات اإلقليميـة                 
وقد جنحـت الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة حـىت اآلن       . مقترحات املشاريع مرة كل سنتني  

، ١٩٩٩يف تأمني التمويل ألربعة مشاريع للحسابات اإلمنائية يف ميدان اإلحصـاءات منـذ عـام                
 بلـدا يف اجملمـوع يف منـاطق اجلماعـة الكاريبيـة، ورابطـة أمـم جنـوب         ٥٠مشلت مـا يزيـد علـى        

، واجلماعـة االقتصـادية   )اإلسـكوا (شرق آسـيا، واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـرب آسـيا              
وينفذ كل واحد من تلك املشاريع حتت القيادة التنفيذية للجنة توجيهيـة،            . لدول غرب أفريقيا  

كبــار اخلــرباء اإلحصــائيني يف الــدول األعضــاء املشــاركة، وحيــدد هــؤالء أولويــات   تتــألف مــن 
 املشروع وطرائق التنفيذ، ويكفلون استمرارية أنشطة املشروع بعد االنتهاء منه؛

 ، يف الســنوات األخــرية:املشــاريع املمولــة مــن خــارج امليزانيــة والصــناديق االســتئمانية   )ج(
اإلقليميـة  امليزانية تتألف أساسا من أمـوال املشـاريع الوطنيـة أو            كانت هذه املوارد اخلارجة عن      

املرصــودة مــن برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي أو صــندوق األمــم املتحــدة للســكان مليــدان           
وقـد جتـاوز حجمهـا بكـثري        . اإلحصاءات، واليت اضـطلعت فيهـا الشـعبة بـدور الوكالـة املنفـذة             

 على أن مصدر التمويل هذا قـد تراجـع بشـكل ملمـوس              .برنامج الشعبة العادي للتعاون التقين    
وتعكـف الشـعبة حاليـا علـى حتسـني قـدراهتا يف جمـال              . وأصبح يف الوقت الـراهن غـري ذي بـال         

تعبئة املوارد لتنويـع شـراكاهتا التمويليـة حبيـث تشـمل سـائر اجلهـات الشـريكة علـى الصـعيدين                 
 .املتعدد األطراف والثنائي

 
 ٢٠٠٤ التقين يف عام أنشطة التعاون -ثالثا  

 بلـدا، ومتثـل يف تقـدمي        ١٤، مشل عمل املستشارين التقنـيني األقـاليميني         ٢٠٠٤يف عام    - ١٠
اخلدمات االستشارية بشأن جمموعة عريضة من املسائل، مـن بينـها مفـاهيم احلسـابات القوميـة                 

حلسـابات  وتقنيات التجميـع املتعلقـة هبـا؛ وحسـابات قطـاع املؤسسـات؛ وتقيـيم تطبيـق نظـام ا                  
؛ واستخدام تكنولوجيا املسح والتعرف الذكي على احلـروف يف ميـدان            )١٩٩٣لعام  (القومية  

التعدادات؛ واألجهزة اليدويـة املسـتخدمة يف التعـدادات؛ وخـزن البيانـات؛ واسـتقاء البيانـات؛                 
وأمن البيانات؛ وأحدث املستجدات يف نظم إدارة قواعد البيانـات املسـتخدمة يف اإلحصـاءات      

ويف إثـــر اســـتعراض األولويـــات الربناجميـــة، ونظـــرا للطلـــب الكـــبري علـــى اخلـــدمات   . لرمسيـــةا
ــة تعــدادات الفتــرة    ، تقــرر أن تــتم إعــادة  ٢٠١٤-٢٠٠٥االستشــارية يف إطــار التحضــري جلول
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 لتشـمل ميـدان     ٢٠٠٥توجيه إحدى وظيفيت املستشارين بصـورة اسـتراتيجية اعتبـارا مـن عـام               
 .ا بدال من جمرد تقدمي الدعم العام يف ميدان تكنولوجيا املعلوماتالتحضري للتعدادات وإدارهت

 حلقـة عمـل لفائـدة       ١٦، نظمـت الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة            ٢٠٠٤ويف عام    - ١١
 مكتـب   ١٠٠ فنيا ينتمون ملا يربـو علـى         ٣٤٨البلدان النامية، جرى خالهلا تدريب ما جمموعه        
وإحصـــاءات التجـــارة، واحلســـابات القوميـــة، إحصـــائي وطـــين علـــى منـــهجيات التعـــدادات، 

ــة لأللفيــة،      والتصــنيفات، واملؤشــرات اخلاصــة برصــد التقــدم احملــرز يف تنفيــذ األهــداف اإلمنائي
وإحصــاءات البيئــة والطاقــة، واحملاســبة البيئيــة، واحملاســبة املائيــة، وإحصــاءات الفقــر، وحتســني     

قدت حلقـات العمـل تلـك بالتعـاون مـع      وع. اإلحصاءات املتعلقة باخلصوبة والوفيات واإلعاقة 
ــدة للطفولـــة          ــم املتحـ ــة األمـ ــكان ومنظمـ ــم املتحـــدة للسـ ــندوق األمـ ــة وصـ ــان اإلقليميـ اللجـ

وموئــل األمــم املتحــدة وشــعبة التنميــة املســتدامة بــإدارة الشــؤون االقتصــادية         ) اليونيســيف(
ائيا مــن  خــبريا إحصــ٥٣وباإلضــافة إىل ذلــك، نظمــت جــوالت دراســية لفائــدة . واالجتماعيــة

 بلــدا لتــوفري التــدريب الفــردي، وتعزيــز الشــبكات القائمــة لتبــادل اخلــربة العمليــة وإتاحــة    ٤٨
الفرصــة للخــرباء اإلحصــائيني يف البلــدان الناميــة للمشــاركة يف املنتــديات اإلحصــائية الدوليــة،   

 .كمؤمتر الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية
. ملتحدة بنجاح تنفيذ احلسابات اإلمنائيـة اإلقليميـة    وواصلت الشعبة اإلحصائية باألمم ا     - ١٢

وُتــوِّج بتنظــيم حلقــة عمــل تقييميــة ) ٢٠٠٤-٢٠٠٢(فقــد أُكمــل بنجــاح مشــروع اإلســكوا 
وحـددت حلقـة العمـل التقييميـة آليـة اللجنـة            . شارك فيها رؤساء املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة        

 كفلــت االمــتالك الــوطين للمشــروع التوجيهيــة باعتبارهــا أحــد معــايري النجــاح الرئيســية، فقــد 
وأتاحت املرونة الضرورية إلدخـال التعـديالت الالزمـة عليـه أثنـاء مدتـه الـيت اسـتغرقت ثـالث                     

التنظـيم  �وشدد كبار اخلـرباء اإلحصـائيني أيضـا علـى أمهيـة عنصـر املشـروع املعنـون                   . سنوات
ــة اإلســ   �واإلدارة يف اجملــال اإلحصــائي  ــدان يف منطق كوا توجــد بصــدد  ، حيــث أن بعــض البل

إصـــالح هياكلـــها اإلحصـــائية األساســـية أو أهنـــا فقـــط تواجـــه حتـــديات مشـــاهبة فيمـــا يتعلـــق  
بالتشـــريعات اإلحصـــائية، وإنشـــاء مكتـــب إحصـــائي وطـــين بوصـــفه املصـــدر املوثـــوق يف         

أو استخدام املوارد املالية احملـدودة بطريقـة أكثـر فعاليـة إلرضـاء طلـب                /اإلحصاءات الرمسية، و  
 .املستعملني

ــن        - ١٣ ــارف م ــل املع ــنجح يف نق ــة أن املشــروع مل ي ــة الدراســية التقييمي واســتنتجت احللق
اخلــارج إىل بلــدان املنطقــة فحســب، وإمنــا ســاهم، وهــذا هــو األهــم، يف إنشــاء شــبكة للخــرباء 

. م للغايـة للخـربات العمليـة      أفضـى بـدوره إىل تبـادل قـيِّ        ممـا   اإلحصائيني على املستوى العملـي،      
بة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة أيضــا تنفيــذ مشــروع إقليمــي يف منطقــة اإلســكوا   وبــدأت الشــع
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قيـاس الفقـر والعالقـات      بشـأن    ٢٠٠٤، حيث عقدت حلقيت عمل يف عـام         )٢٠٠٦-٢٠٠٤(
أنشطة الـدعم احلاليـة الـيت       من  وقد أعد املشروع بدقة لالستفادة      . �املستعملني واملنتجني �بني  

ألورويب وبرنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي واللجنــة االقتصــادية   االحتــاد ا يف املنطقــةيضــطلع هبــا
أو تكملـة تلـك األنشـطة    /، وألفريقيا ومكتـب إحصـاءات البلـدان األفريقيـة الناطقـة بالفرنسـية       

للفتــرة  وقــدمت الشــعبة مقتــرح مشــروع لفائــدة منطقــة اجلماعــة اإلمنائيــة للجنــوب األفريقــي   
٢٠٠٨-٢٠٠٦. 

 
 اتيجية يف املستقبلالتوجهات االستر - رابعا 

أن تركـز الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم         ال بـد    بالنظر إىل املـوارد البشـرية واملاليـة املتاحـة،            - ١٤
 : األولويات األربعة التاليةومن مث، جرى تقرير. املتحدة جهودها يف جمال التعاون التقين

 تفَــوُّق الشــعبة اإلحصــائية ين املباشــرة يف جمــاالتــــــاون التقـــــــات التعـــــــر خدمــــتوفي )أ(
 باألمم املتحدة

 سـوف تركـز الشـعبة علـى امليـادين الـيت تتـوفر لـديها                 .فيما يتعلق باجملاالت املوضوعية    
وستسـتفيد الشـعبة بـذلك مـن        . ة تقنية نسبية قوية، مثـل تعـدادات السـكان واملسـاكن           يفيها مز 

ــهجي اجلــاري ومشــاريعها يف جمــا      ــها املن ــني عمل ــة ب ــتقين الصــلة الوثيق ــاون ال ــذا . ل التع ويف ه
تقـدمي اخلـدمات    جبعـل  السياق، سـوف تسـتخدم الشـعبة مواردهـا العاديـة بطريقـة أكثـر فعاليـة            

بـدال مـن أن تكـون     أنشـطة متداعمـة،   االستشارية التقنيـة، وتنظـيم حلقـات العمـل والزمـاالت          
افية يف والشــعبة واثقــة مــن أهنــا ســتتمكن مــن اجتــذاب مــوارد خارجيــة إضــ. معزولــةومســتقلة 
 تفوقها؛جماالت 

 تعزيز الشبكات دون اإلقليمية القائمة )ب(
ــه يف مشــاريع       ستســتفيد الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــدة مــن النجــاح الــذي حققت

احلســـابات اإلمنائيـــة، الـــيت أقامـــت شـــبكات للخـــرباء الـــوطنيني علـــى مســـتوى كبـــار اخلـــرباء  
 بلـدا،   ١٥  بلـدان و   ١٠ات تتـراوح بـني      اإلحصائيني، فضال عن املستوى العملي لـدى جمموعـ        

. جتمع بينـها ظـروف اجتماعيـة واقتصـادية مشـتركة، وتتقاسـم لغـة واحـدة يف غالـب األحيـان                     
وســتكرس الشــعبة جهودهــا لتعزيــز الشــبكات دون اإلقليميــة مــن أجــل تيســري تبــادل اخلــربات  

ــددة     ــتركة احملـ ــاريع املشـ ــترك بـــل وحـــىت املشـ ــدريب املشـ ــة، وتشـــجيع التـ ــتبيانات (العمليـ اسـ
وســوف يــتم التركيــز يف الســنوات القادمــة علــى أفريقيــا  ). التعــدادات، ونظــم جتهيــز البيانــات 

، وهـي   )مشاريع اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا واجلماعة اإلمنائية للجنـوب األفريقـي           (
 بالنسبة لبناء القدرات اإلحصائية؛منطقة حددت بكوهنا جماال ذا أولوية قصوى 
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 اكات االستراتيجية والتنسيق بني املاحننيالشر )ج(
ستعمل الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة من أجل جتديد أو متديـد الشـراكات القائمـة                

البنك الدويل وبرنامج األمم املتحدة اإلمنـائي       (مع اجلهات املاحنة على الصعيد املتعدد األطراف        
، فضـال عـن اللجـان اإلقليميـة،         )ة للبيئـة  وصندوق األمم املتحدة للسكان وبرنامج األمم املتحد      

ــائي يف ســياق مشــاريع حمــددة        ــى الصــعيد الثن ــات املاحنــة عل . والوكــاالت املتخصصــة، واجله
ــا للجهــود العامليــة للتنســيق بــني املــاحنني، وال ســيما يف جمــال بنــاء      وســتقدم الشــعبة دعمــا فعلي

 هداف اإلمنائية لأللفية؛ؤشرات األالقدرات اإلحصائية األساسية الضرورية لوضع وحتليل م
 
 تشجيع تبادل اخلربات العملية وتعزيز التدريب اإلحصائي )د(

إدراكــا منــها ألمهيــة عامــل املــوارد البشــرية يف جمــال التطــوير اإلحصــائي املســتمر،           
تبـادل اخلـربات العمليـة فيمـا بـني اخلـرباء             ستواصل الشـعبة اإلحصـائية بـاألمم املتحـدة تشـجيع          

وســتقوم باســتعراض عـــاملي للمراكــز الفنيــة القائمـــة     . نيني، حيثمــا أمكـــن اإلحصــائيني الــوط  
للتــدريب اإلحصــائي وجمــاالت خــربة كــل واحــد منــها علــى حــدة، كمــا ســتعمل علــى إقامــة   
قنوات للتواصـل واحلـوار فيمـا بينـها مـن أجـل استكشـاف أوجـه التضـافر املمكنـة مثـل تبـادل                         

 .املواد التدريبية
 

 لمناقشةلنقاط  - خامسا 
قد ترغب اللجنة يف التعليق على التركيز االستراتيجي ألنشـطة التعـاون الـتقين للشـعبة                 - ١٥

 .اإلحصائية كما ورد وصفها ضمن هذا التقرير
 

 احلواشي 
 .٢٠٠٠/٢٧انظر قرار اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )١( 
هلادفـة إىل إرسـاء ممارسـات جيـدة         املبادئ التوجيهية ا  �وردت مقتضيات النجاح هذه موجزة بصورة أفضل يف          )٢( 

 .١٩٩٩، اليت اعتمدهتا اللجنة اإلحصائية يف عام �يف جمال التعاون التقين
، الفصـل خامسـا،   )E/2004/24(، ٢٤، امللحـق رقـم   ٢٠٠٤الوثائق الرمسية للمجلس االقتصـادي واالجتمـاعي،     )٣( 

 ).هـ (٧دال، الفقرة 
مني العام عن مؤشرات رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، ومتابعـة نتـائج                تقرير األ ،  E/CN.3/2005/20انظر أيضا    )٤( 

 . اجملالني االقتصادي واالجتماعياملؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة يف
ات املتأتيـة  إضافة إىل آليات التمويل تلك، ُتخصَّص للشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة نسـبة حمـدودة مـن اإليـراد             )٥( 

 .وقد يستخدم بعض من تلك املوارد أيضا يف أنشطة التعاون التقين. من مبيعات بياناهتا ومنشوراهتا


