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 والثالثونسادسة الدورة ال

 ٢٠٠٥مارس /آذار ٤ - ١
 *من جدول األعمال املؤقت) ح (٧البند 
 املسـائل الربناجميــة : الصـنفة حســب اجملـ  املنشـطة غـري   األ

 )الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(
 
دة لفتــرة الســنتني مشــروع برنــامج عمــل الشــعبة اإلحصــائية بــاألمم املتحــ   

٢٠٠٧-٢٠٠٦  
  مذكرة من األمانة العامة  
، ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفتـرة السـنتني     يف جمـال اإلحصـاءات      عمـل   الُيقــدم مشروع برنامج     - ١

لنظــامني األساســي الــوارد يف مرفــق هــذه املــذكرة، كــي تنظــر فيــه اللجنــة اإلحصــائية عمــال با  
وقـد  . التقيـيم يزانية ومراقبة التنفيذ وأساليب     تخطيط الربامج واجلوانب الربناجمية للم    واإلداري ل 

 كـانون  ٢٢ املـؤرخ    ٥٢/٢٢٠ من اجلزء األول من قرارها       ٧أكدت اجلمعية العامة، يف الفقرة      
، دور اهليئات احلكومية ذات الصلة يف النظـر يف سـرد امليزانيـة الربناجميـة      ١٩٩٧ديسمرب  /األول

 .يف الوقت املناسباملقترحة وضرورة عرض توصياهتا بشأن امليزانية 
مـن  ) اإلحصـاءات  (٥الفرعـي   نـامج   ومتت صياغة مشروع برنامج العمل يف إطار الرب        - ٢
طلع بتنفيـذ الربنـامج الشـعبة اإلحصـائية     ضـ وست). الشؤون االقتصادية واالجتماعية  (٩نامج  الرب

 .بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
ــا وتقــدمي    - ٣ ــداء تعليقاهت ــة مــدعوة إلب ــق    واللجن  توصــياهتا، حســب االقتضــاء، فيمــا يتعل

وسيأخذ األمني العام هذه التعليقات والتوصيات يف احلسـبان، حسـب        . مبشروع برنامج العمل  

 

* E/CN.3/2005/1.



 

2 04-65501 
 

E/CN.3/2005/25

ــرة الســنتني       ــة املقترحــة لفت ــه الربناجمي ــة مليزانيت ــد إعــداده الصــيغة النهائي -٢٠٠٦االقتضــاء، عن
ــة الربنــامج والتنســيق يف دورهتــ  ٢٠٠٧ ــة امســة ا اخل، الــيت ستستعرضــها جلن واألربعــني، واللجن

، واجلمعيـة العامـة يف   ٢٠٠٥االستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانيـة يف دورهتـا املعقـودة يف ربيـع       
 .الستنيدورهتا 
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  املرفق 
ــائية   ــعبة اإلحصــ الشــــؤون التابعــــة إلدارة مشــــروع برنــــامج عمــــل الشــ

   ٢٠٠٧-٢٠٠٦لفترة السنتني االقتصادية واالجتماعية 
 افاألهد  

تعزيــز قــدرة الســلطات اإلحصــائية الوطنيــة علــى إنتــاج إحصــاءات ومؤشــرات رمسيــة    
وطنيــة عاليــة اجلــودة ويف الوقــت املناســب باســتخدام طرائــق وتصــنيفات وتعــاريف إحصــائية     
موحدة تعزز قابلية اإلحصاءات للمقارنة فيما بـني البلـدان وحتسـن إمكانيـة نشـرها فيمـا بينـها                    

ار والرصد على الصعيدين الوطين والدويل بصفة عامة مع إيالء اهتمـام            دعما لعملييت صنع القر   
خاص لألهداف اإلمنائية املتفق عليها دوليا، مبا فيها األهداف الواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة                 
بشأن األلفية أو يف نتائج مؤمترات األمم املتحدة الرئيسية واالتفاقات الدولية الـيت عقـدت منـذ                 

 .١٩٩٢عام 
 

 مؤشرات اإلجناز جنازات املتوقعة من األمانة العامةاإل
حتســني قــدرة البلــدان الناميــة، وال ســيما أقــل البلــدان   )أ(

منوا والبلدان اليت متـر مبرحلـة انتقاليـة علـى القيـام بصـورة               
ع اإلحصاءات واملؤشرات الرمسيـة يف امليـادين        ممنتظمة جب 

، وجتميعهــا االقتصــادية واالجتماعيــة والدميغرافيــة والبيئيــة
ــة    وخزهنــا وحتليلــها ونشــرها، والعمــل علــى حتســني نوعي

ــدواها وإمك إلتلــــك ا ــرات وجــ ــاءات واملؤشــ ــة احصــ نيــ
االنتفاع منهما، وال سيما املؤشرات اخلاصة مبتابعة نتـائج     
مؤمترات األمم املتحـدة أو برصـد التقـدم احملـرز يف سـبيل              

ــا في     ــا، مب ــا دولي ــق عليه ــة املتف ــق األهــداف اإلمنائي ــا حتقي ه
األهداف الـواردة يف إعـالن األمـم املتحـدة بشـأن األلفيـة              
أو يف نتائج مؤمترات األمم املتحـدة الرئيسـية واالتفاقـات            

 ١٩٩٢الدولية املعقودة منذ عام 

ذ عـــدد املكاتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة الـــيت تنفـــ      ��١ )أ(
حلقـــــات العمـــــل والبعثـــــات تعلمتـــــه مـــــن  مـــــا

 االستشارية
ــادة البيانـــــات الوط ��٢  ــعبة  زيـــ ــة يف الشـــ ــة املتاحـــ نيـــ

اإلحصــائية مــن أجــل رصــد التقــدم احملــرز صــوب   
حتقيــق األهــداف اإلمنائيــة املتفــق عليهــا دوليــا، مبــا   
فيهـــا اهلـــداف الـــواردة يف إعـــالن األمـــم املتحـــدة  
بشأن األلفية أو يف نتـائج مـؤمترات األمـم املتحـدة            
ــام      ــذ ع ــودة من ــة املعق ــات الدولي الرئيســية واالتفاق

١٩٩٢. 
دوث زيـادة يف عـدد البلـدان الناميـة، وال سـيما             ح ��٣ 

أقل البلدان منوا والبلدان الـيت متـر مبرحلـة انتقاليـة،            
 الشعبة ملنشورات ىفاليت تقدم بيانات أو

تعزيز النظام اإلحصائي العـاملي، مبـا يشـمل زيـادة            )ب(
عــدد املشــاركني مــن البلــدان، وزيــادة التعــاون فيمــا بــني  

ــرا  ــة وإحـ ــات الدوليـ ــدم يف ماملنظمـ ــيد  ز تقـ ــة وترشـ واءمـ
 املؤشرات اإلمنائية

عدد املشاركني من البلدان واملنظمات الدوليـة        ��١ )ب(
ــائية    ــة اإلحصـــ ــرون دورات اللجنـــ ــذين حيضـــ الـــ
ــرباء    ــة اخلــ ــات أفرقــ ــل واجتماعــ ــات العمــ وحلقــ

 .سية اليت تعقدهااواحللقات الدر
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 مؤشرات اإلجناز جنازات املتوقعة من األمانة العامةاإل
 الـيت تـتم مـع املنظمـات         يةعدد األنشطة التعاون   ��٢  

ــة ب ــأن تالدوليـ ــرات   شـ ــة املؤشـ ــيد ومواءمـ رشـ
 اإلمنائية

ــى     )ج( ــة عل ــدرة املكاتــب اإلحصــائية الوطني حتســني ق
االســـــتجابة بفعاليـــــة لالحتياجـــــات اهلامـــــة مبـــــا فيهـــــا  
ــدة واحلرجــة يف     االحتياجــات ذات الصــلة املســائل اجلدي

 جمال اإلحصاءات

عـــدد املشـــاركني مـــن املكاتـــب اإلحصـــائية      ��١ )ج(
ىل أن معرفتـــــهم الوطنيـــــة الـــــذين يشـــــريون إ

ــد    ــة قــ ــدة واحلرجــ ــائل اجلديــ خبصــــوص املســ
ــة  ــوازدادت نتيجـــ ــل  حلضـــ ــات العمـــ ر حلقـــ
 واحللقات الدراسية

استعرضـت  عدد املسائل اجلديدة واحلرجة اليت     ��٢  
ــيت     ــارير الشــعبة اإلحصــائية ال ــت يف تق أو ُحلل
ناقشها ممثلو املكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة الـيت          

ــة يف ناقشــها ممثلــو املكاتــب اإلحصــائ  ية الوطني
اجتماعات الشعبة اإلحصائية وحلقات العمـل      

ء واحللقـات الدراسـية     واجتماعات أفرقة اخلـربا   
 اليت تعقدها

حتســـني وتوســـيع نطـــاق اســـتخدام احلكومـــات       )د(
واملنظمات الدولية ومؤسسات البحوث والقطاع اخلاص      
يت وعامــة اجلمهــور للبيانــات اإلحصــائية واملــواد التقنيــة الــ

 الربنامج الفرعيينتجها 

ــدد زوار األ ��١  )د( ــع   عـ ــن موقـ ــلة مـ ــام ذات الصـ قسـ
 عبة اإلحصائية على شبكة اإلنترنتالش

عدد الطلبات املستوفاة للحصول علـى بيانـات       ��٢  
 إحصائية يف شكل مطبوع أو إلكتروين

حتسـني تفهــم اســتخدام نظــم املعلومــات اجلغرافيــة   )هـ(
خلــرائط وتوحيــد يف األنشــطة احلديثــة للمســاحة ورســم ا 

 فية على الصعيدين الوطين واحمللياألمساء اجلغرا

قليميـة لرسـم اخلـرائط      إلعدد املشاركني يف املؤمترات ا     )هـ(
واملؤمترات املعنية باألمساء اجلغرافية الذين يفيدون أهنم تعلمـوا         

   .مهارات فنية جديدة يف املؤمتر
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 العوامل اخلارجية 
ج الفرعي أهدافه وإجنازاته املتوقعة بناء علـى افتـراض مـؤداه            يتوقع أن حيقق هذا الربنام     

 .أن املكاتب اإلحصائية الوطنية ستتوافر هلا املوارد والقدرات الالزمة
 

 النواتج
 : إجناز النواتج التالية٢٠٠٧-٢٠٠٦سيجري خالل فترة السنتني  

 تقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية الدولية وهيئات اخلرباء )أ(
 :معية العامةاجل ��١ 
ــة -أ    ــة اخلامســة بشــأن جــدول األنصــبة   : اخلــدمات الفني جلســات اللجن

 ؛)٢٠(املقررة 
ــة  -ب    ــائق اهليئــات التداولي ــائق معلومــات أساســية وورقــات غرفــة   : وث وث

دول األنصــبة املقــررة لعرضــها علــى اللجنــة  ــــــأن جــــــاع بشــــــاجتم
 ؛)٢(اخلامسة 

 :جلنة االشتراكات ��٢ 
 ؛)٩٠(جلسات جلنة االشتراكات : اخلدمات الفنية -أ   
تقــارير وورقــات معلومــات أساســية بشــأن : وثــائق اهليئــات التداوليــة -ب   

 ؛)٢(جدول األنصبة املقررة لعرضها على جلنة االشتراكات 
 :اللجنة اإلحصائية ��٣ 
ــة -أ    ــابعة جلســـات الـــدورتني : اخلـــدمات الفنيـ ــة والـــثالثني والالسـ ثامنـ

 ؛)١٤(ثني للجنة اإلحصائية والثال
وســتقرر  . تقــارير إىل اللجنــة اإلحصــائية  : وثــائق اهليئــات التداوليــة   -ب   

 . املواضيع على وجه الدقة٢٠٠٥اللجنة اإلحصائية يف دورهتا لعام 
 :فريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة ��٤ 
مم املتحـدة التاسـع املعـين بتوحيـد         جلسات مؤمتر األ  : اخلدمات الفنية  -أ   

ــة  ة والعشــرين لفريــق لثــجلســات الــدورة الثا؛ )١٦(األمســاء اجلغرافي
 جلسـات  ؛)١٢(اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمـم املتحـدة      

الدورة الرابعة والعشرين لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافيـة التـابع            
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 مؤمتر األمم املتحـدة اإلقليمـي السـابع         ؛ وجلسات )٤(لألمم املتحدة   
 ؛)١٠(عشر لرسم اخلرائط ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ 

تقرير عن مؤمتر األمـم املتحـدة التاسـع املعـين        : وثائق اهليئات التداولية   -ب   
تقريــر عــن الــدورة الرابعــة والعشــرين ) ١(بتوحيــد األمســاء اجلغرافيــة 

ــق اخلــرباء املعــين باألمســاء اجل  ل ــابع لألمــم املتحــدة   فري ــة الت ؛ )١(غرافي
تقرير عن مؤمتر األمم املتحدة اإلقليمي السـابع عشـر لرسـم اخلـرائط              

 ؛)١(ملنطقة آسيا واحمليط اهلادئ 
تعـدادات السـكان    : اجتماعـات أفرقـة اخلـرباء بشـأن       : أفرقة اخلرباء املخصصـة    ��٥ 

حصـاءات  اإل/؛ مقـاييس الفقـر    )١(؛ إحصاءات اهلجرة الدوليـة      )١(واملساكن  
؛ )١(؛ إحصـــــاءات التجـــــارة )١(؛ احلســـــابات القوميـــــة )١(االجتماعيـــــة 

؛ )١(حصـــاءات البيئـــة إ؛ )١(التصـــنيفات االقتصـــادية واالجتماعيـــة الدوليـــة 
اجتمــاع اخلــرباء املشــترك بــني الوكــاالت بشــأن مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة  

 ؛)١(لأللفية وإحصاءات التنمية 
 األنشطة الفنية األخرى )ب(

 :ورات املتكررةاملنش ��١ 
ــة،  �   ــة الدميغرافيـ ــامي  احلوليـ ــا عـ ـــف (٢٠٠٥  و٢٠٠٤ طبعتـ ـــي شكـــ ل ـــــ

 ؛)٢) (مطبوع
 ؛)٢ (املوضوع اخلاص للحولية الدميغرافية، �  
 ؛)٤(تقرير اإلحصاءات واحليوية،  �  
 ؛)٢(إحصاءات عن الرجال والنساء، موضوع خاص  �  
 علـــى شـــبكة   املوقـــع اخلـــاص باإلحصـــاءات الدميغرافيـــة واالجتماعيـــة      �  

 ؛)٨ (فصلية، استكماالت اإلنترنت
املوقع اخلاص باملؤشرات االجتماعية على شبكة اإلنترنـت، اسـتكماالت           �  

 ؛)٨ (فصلية
ــة  �   ــابات القوميـ ــاءات احلسـ ــداول  : إحصـ ــية وجـ ــة الرئيسـ ــيم التجميعيـ القـ

 ؛)٢) (يف شكل مطبوع (٢٠٠٥ و ٢٠٠٤ طبعتا عامي مفصلة،
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حتليــل القــيم التجميعيــة الرئيســية، طبعتــا  : إحصــاءات احلســابات القوميــة �  
 ؛)٢) (يف شكل مطبوع (٢٠٠٥  و٢٠٠٤عامي 

 ؛)٤(رسالة إخبارية عن احلسابات القومية  �  
املوقــع اخلــاص باحلســابات القوميــة علــى شــبكة اإلنترنــت، اســتكماالت    �  

 ؛ )٢(سنوية 
 ؛)٢( ٢٠٠٥  و٢٠٠٤إحصاءات السلع الصناعية، طبعتا عامي حولية  �  
املوقع اخلـاص بإحصـاءات الصـناعة علـى شـبكة اإلنترنـت، اسـتكماالت                �  

 ؛)٢(سنوية 
ــا عـــامي   �   ــاءات الطاقـــة، طبعتـ يف شـــكل  ٢٠٠٥  و٢٠٠٤حوليـــة إحصـ

 ؛)٢(مطبوع 
يف ( ٢٠٠٤ميزانيات الطاقـة واملـوجزات البيانيـة املتعلقـة بالكهربـاء لعـام               �  

 ؛)١) (شكل مطبوع
املوقــع اخلــاص بإحصــاءات الطاقــة علــى شــبكة اإلنترنــت، اســتكماالت     �  

 ؛)٢(سنوية 
ــاين      �   ــدان األول والث ــة، اجملل ــة إحصــاءات التجــارة الدولي يف شــكل (حولي

 ؛)٢) (مطبوع
اخلاصـــة بإحصـــاءات ) comtrade(قاعـــدة البيانـــات التجاريـــة املضـــغوطة  �  

 ؛)٢) (استكمال سنوي على شبكة اإلنترنت (التجارة الدولية،
اجمللـدان  إحصـاءات التجـارة الدوليـة علـى شـبكة اإلنترنـت،            مرفق حبولية    �  

 ؛)١) (٢٠٠٧ و ٢٠٠٦(األول والثاين 
 ؛)٨(رسالة إخبارية عن إحصاءات التجارة الدولية  �  
 ؛)٤(رسالة إخبارية عن إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات  �  
ــبكة       ا �   ــى ش ــة يف اخلــدمات عل ــارة الدولي ــع اخلــاص بإحصــاءات التج ملوق

 ؛)٢(اإلنترنت، استكماالت سنوية 
 ؛)١) (شبكة اإلنترنتعلى (املوجزات البيانية القطرية البيئية  �  
 حصاءات البيئية؛إلرسالة إخبارية عن ا �  
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ــت، اســتكماالت       �   ــى شــبكة اإلنترن ــة عل ــع اخلــاص بإحصــاءات البيئ املوق
 ؛)٢(ية سنو

 ؛)٢(املوقع اخلاص باحملاسبة البيئية، استكماالت سنوية  �  
ــى       �   ــة عل ــدة يف جمــال اإلحصــاءات الرمسي ــع اخلــاص باملمارســات اجلي املوق

 ؛)٢(شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية 
ــة علــى شــبكة اإلنترنــت، اســتكماالت     �   املوقــع اخلــاص باألعمــال املنهجي

 ؛)٢(سنوية 
ــع اخلــا  �   ــة املاملوق ـــص بأفرق ــى شبكــ ـــدن عل ـــة اإلنترنـــ ت، اســتكماالت ـــ

 ؛)٢(سنوية 
 ؛)٤(رسالة إخبارية عن التصنيفات  �  
االت ــــــــت، استكمــــــــاملوقـــع اخلـــاص بالتصـــنيفات علـــى شـــبكة اإلنترن �  

 ؛)٢(سنوية 
يف شـكل مطبـوع      (٢٠٠٧  و ٢٠٠٦، طبعتا عـامي     احلولية اإلحصائية،    �  

 ؛)٤) (CD-ROMمج ويف شكل قرص مد
وعلـى  يف شكل مطبوع     (٢٠٠٧-٢٠٠٦النشرة الشهرية لإلحصاءات،     �  

 ؛)٤٨) (شبكة اإلنترنت
يف شــكل  (٢٠٠٧  و٢٠٠٦مــوجز اإلحصــاءات العامليــة، طبعتــا عــامي   �  

 ؛)٤) (مطبوع وعلى شبكة اإلنترنت
 ٢٠٠٦عـــامي األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة، بيانـــات واجتاهـــات، طبعتـــا   �  

 ؛)٢) (على شبكة اإلنترنت (٢٠٠٧ و
ــى     �   ــرات األلفيــة عل ــع اخلــاص مبؤش ــت، اســتكماالت   املوق  شــبكة اإلنترن

 ؛)٢( سنوية
الصفحة الرئيسية للشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة على شبكة اإلنترنـت،           �  

 ؛)٨(استكماالت فصلية 
الشــــعبة اإلحصــــائية بــــاألمم املوقــــع اخلــــاص مبحفوظــــات منشــــورات   �  

 ؛)٢( املتحدة
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يف شــكل مطبــوع وعلــى شــبكة  (الرســالة اإلخباريــة للشــعبة اإلحصــائية   �  
 ؛)٨( )اإلنترنت

املوقــــع اخلــــاص بقاعــــدة البيانــــات املوحــــدة علــــى شــــبكة اإلنترنــــت،   �  
 ؛)٨( استكماالت فصلية

ــة   �   ــابع لألمــم     النشــرة اإلعالمي ــة الت ــق اخلــرباء املعــين باألمســاء اجلغرافي لفري
 ؛)٢(املتحدة 

املوقع اخلاص بفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة               �  
 ؛)٢(على شبكة اإلنترنت، استكماالت سنوية 

املوقــع اخلــاص باللجنــة اإلحصــائية علــى شــبكة اإلنترنــت، اســتكماالت     �  
 ؛)٢(سنوية 

 :املنشورات غري املتكررة ��٢ 
اسـتكمال   (١ -ساكن، التنقيح   مبادئ وتوصيات لتعدادات السكان وامل     �  

 ؛)١ ()٢٠١٠للربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن يف عام 
 جمموعة إحصاءات املساكن؛ �  
 ؛)٢) (مواضيع خاصة(كتيب عن احلسابات القومية  �  
 ؛)١ (٢ -التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار  �  
 األنشـــطة االقتصـــادية، صـــنيف الصناعـــــــي الدولــــــي املوحـــد جلميـــع تال �  

 ؛)١ (٤ -اإلصدار 
قاعدة بيانات متاحـة مباشـرة علـى اإلنترنـت عـن املمارسـات الوطنيـة يف                  �  

 ؛)٢(جمال جتميع ونشر إحصاءات جتارة البضائع الدولية 
قاعدة بيانات متاحـة مباشـرة علـى اإلنترنـت عـن املمارسـات الوطنيـة يف                  �  

 ؛)٢(لدولية باخلدمات جمال جتميع ونشر إحصاءات التجارة ا
 ؛)١(ملحق لدليل ُمجمِّعي إحصاءات جتارة البضائع الدولية  �  
صنيف الصناعي الدويل املوحد جلميـع      تمواد تدريبية لتنفيذ التصنيفات؛ ال     �  

 ؛)١(والتصنيف املركزي للمنتجات نشطة االقتصادية ألا
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، )HSO7 (٧ اإلصـــــدار -جـــــداول االرتبـــــاط بـــــني النظـــــام املنســـــق   �  
، والتصــنيف حســب ٣ -املوحــد للتجــارة الدوليــة، التنقــيح   والتصــنيف

املوحـــــــــــــد للتجــــارة الفئــــات االقتصاديــــــــــة العامـــــــــة والتصنيــــــــف 
ــة ــيح - الدوليـ ــنيف ا ؛)١ (٤ - التنقـ ــة   التصـ ــارة الدوليـ ــد للتجـ  -ملوحـ
 )١ (٤ - التنقيح

 )١ (٤ - التنقيح -التصنيف املوحد للتجارة الدولية  �  
رز صــوب حتقيــق األهــداف  التقــدم احملــ�منشــور علــى اإلنترنــت عنوانــه   �  

 )٢(� ٢٠٠٦-١٩٩٠: اإلمنائية لأللفية
تقرير عن األهداف اإلمنائية لأللفية ومرفـق إحصـائي يقـدمان إىل مكتـب               �  

 ؛)٢(األمني العام 
 منشورات يف جمال األمساء اجلغرافية؛ �  
 :املواد التقنية ��٣ 
 ؛)١(رير تقين عن األسر املعيشية واألسر والترتيبات األسرية تق �  
 )١ (٢٠٠٦وقائع ومداوالت احللقة الدراسية املعنية بإحصاءات املياه،  �  
التطـــوير الـــتقين لقواعـــد البيانـــات ومواصـــلتها، والتوثيـــق والتـــدريب يف   �  

، وإحصـــاءات إنتـــاج  وإحصـــاءات الطاقـــةجمـــاالت اإلحصـــاءات البيئيـــة
ــلع ــة،    السـ ــابات القوميـ ــناعي، واحلسـ ــاج الصـ ــية لإلنتـ ــام القياسـ ، واألرقـ

 ؛)٢(واإلحصاءات الدميغرافية، وإحصاءات وتصنيفات التجارة الدولية 
اإلحصــائية، بالتعــاون مــع   وصــفية توحيــد تبــادل البيانــات والبيانــات ال    �  

صندوق النقد الـدويل ومصـرف التسـويات الدوليـة وغريهـم مـن أعضـاء                
 ؛)٢ (٢٠٠٥،  املشترك بني الوكاالتالفريق العامل

االستجابات للطلبات املخصصة الواردة من الدول األعضاء وغريهم مـن           �  
املفـاهيم واألسـاليب املوصـى      معلومـات بشـأن     للحصول على    املستعملني

يف اجملاالت اإلحصـائية املـذكورة     هبا دوليا، فضال عن املمارسات الوطنية       
 ؛)٢(آنفا 
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علـى أشـرطة التسـجيل واألقـراص احلاسـوبية واألقـراص            توفري معلومـات     �  
واالسـتثمارات النموذجيـة    والنسـخ املطبوعـة     ) ذاكرة قـراءة فقـط    (املدجمة  
 ؛)٢(اخلاصة 

 توثيق مستكمل عن صيانة قواعد البيانات وتنقيح املواد التدريبية؛ �  
 )١()املوارد اخلارجة عن امليزانية/امليزانية العادية(التعاون التقين  )ج(

 اتيف جمـايل اإلحصـاء    ) بناء على طلب احلكومـات    (تقدمي خدمات استشارية     ��١ 
للمساعدة يف تعزيز القدرات الوطنية يف املكاتـب        اإلحصائية  ومعاجلة البيانات   

 ؛)٢ (اإلحصائية للبلدان النامية
حلقات عمل تدريبية هتدف إىل بنـاء القـدرات يف جمـال اإلحصـاءات يف               عقد   ��٢ 

نامية والبلدان الـيت متـر اقتصـاداهتا مبرحلـة انتقاليـة يف خمتلـف جمـاالت                 البلدان ال 
 ؛)٢ (اإلحصاءات

أثنـاء  يف  الزماالت والتـدريب القصـري األجـل واجلـوالت الدراسـية والتـدريب               ��٣ 
البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت متـر اقتصـاداهتا       مـن  العمل لإلحصـائيني الـوطنيني      
ز معــارفهم ومهــاراهتم يف جمــال اإلحصــاءات، مبرحلــة انتقاليــة لتحســني وتعزيــ

نظـــــــم املعلومــــــات وإنشـــاء شـــبكات إقليميـــة ودوليـــة؛ وكـــذلك يف جمـــال  
 ؛)٢(اجلغرافية 

ــة        ��٤  ــة واألقاليميـ ــاريع اإلقليميـ ــاء واملشـ ــدول األعضـ ــة للـ ــدمات تقنيـ ــوفري خـ تـ
رحلـة  والتدريب من أجل مساعدة البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداهتا مب         

انتقاليــة يف تعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال مجــع اإلحصــاءات ومعاجلتــها        
 ونشرها؛ 

إسداء املشورة واملسـاعدة التقنيـة إىل املنظمـات األخـرى فيمـا يتعلـق مبنهجيـة                  ��٥ 
 .األنصبة املقررةجدول 

 

__________ 
اء القدرات اإلحصائية، مثل إجراء لدعم الربامج واألولويات احملددة لتطوير بن� �٤إىل � �١من ستلزم النواتج  )١( 

التعدادات، وخمتلف أنواع املسوح، وإحصاءات البيئة، والتقارير التحليلية، مثل خمتلف أنواع مؤشرات 
األهداف اإلمنائية لأللفية، والتعاون مع الصناديق والوكاالت والربامج الدولية يف إجناز الربامج اإلحصائية 

 .الوطنية املنسقة


