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مجـع شـعبة اإلحـصاءات      : بنود للمناقشة واختاذ القرار   
   يف األمم املتحدة لإلحصاء ونشرها

 مجع شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لإلحصاءات ونشرها  
 

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
ــثالثني        ــة وال ــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثامن ــاء علــى طلــب اللجن ــر بن . أُعــّد هــذا التقري

ويصف التقرير األنـشطة اجلاريـة والتطـورات األخـرية يف برنـامج عمـل شـعبة اإلحـصاءات يف                    
ا املبـادرات الـيت اختـذهتا       ويناقش التقريـر أيـض    . األمم املتحدة فيما يتعلق جبمع البيانات ونشرها      

شعبة اإلحصاءات لتحسني تنسيق أنـشطة الوكـاالت الدوليـة يف جمـال مجـع البيانـات، وتيـسري                   
سبل الوصول إىل بيانات منظومة األمم املتحـدة، وتـسهيل تبـادل اخلـربات بـني البلـدان الناميـة                   

  .فيما يتصل بسياسات نشر البيانات وممارساهتا
 .٢٢ الفقرة وترد نقاط املناقشة يف 
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 مقدمة -أوال  
ــة،       - ١ ــة واالجتماعيـ ــصاءات الدميغرافيـ ــاالت اإلحـ ــة يف جمـ ــات العامليـ ــد البيانـ إدارة قواعـ

هي مـن األركـان األساسـية    واحلسابات القومية، وإحصاءات التجارة والصناعة والطاقة والبيئة        
 للـشعبة،   فهي جـزء ال يتجـزأ مـن الربنـامج العـام           . عمل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة     يف  

وتقــدم شــعبة . بــل وتــرتبط ارتباطــا وثيقــا بعملــها املنــهجي وأنــشطتها يف جمــال التعــاون الــتقين  
اإلحصاءات إىل اللجنة اإلحصائية تقـارير دوريـة عـن هـذا اجلانـب مـن عملـها، وكانـت آخـر                      

وتتضمن هذه الوثيقة، املقدمـة بنـاء علـى طلـب           . ٢٠٠٣ و   ٢٠٠٢مرة قامت بذلك يف عامي      
ــة اإل ــثالثني  اللجن ــة وال ــا الثامن ــيت    )١(حــصائية يف دورهت ــستكمال آلخــر التطــورات ال ــوجزا م ، م

شهدها عمـل شـعبة اإلحـصاءات يف جمـال البيانـات، وهـي تتعـّدى يف الفـرع الثـاين منـها جمـرد                      
توصــيف عمليــات الــشعبة ذاهتــا يف مــضمار البيانــات، لتنــاقش دور الــشعبة يف دعــم تــدفقات     

وتستعرض الوثيقة، على وجه اخلـصوص، املبـادرات الـيت اختـذهتا            . البيانات على النطاق العاملي   
الشعبة يف سبيل حتسني تنسيق أنشطة الوكاالت الدوليـة يف جمـال مجـع البيانـات، وتيـسري سـبل          

ــني       ــادل اخلــربات ب ــسهيل تب ــم املتحــدة، وت ــة األم ــات منظوم ــة  الوصــول إىل بيان ــدان النامي  البل
 .ارساهتايتصل بسياسات نشر البيانات ومم فيما
 

 برنامج بيانات شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة -ثانيا  
 مجع البيانات -ألف  

ــشر اإلحــصاءات        - ٢ ــشعبة اإلحــصاءات يف جمــال مجــع ون ــة املنوطــة ب ــة العام تعــود الوالي
وتتـوىل اللجنـة    . املتعلقة مبجاالت موضوعية حمددة إىل السنوات األوىل من عمر األمـم املتحـدة            

 مـرة كـل سـنتني، إعطـاء الواليـة احملـددة إلصـدار املنـشورات اإلحـصائية املطبوعـة                     اإلحصائية،
ويف الوقت الراهن، تضطلع الـشعبة بنـشر        . املتواترة، يف إطار إقرار خطة العمل الشاملة للشعبة       
 عرب طائفة متنوعة من املنـشورات املطبوعـة         ،املعلومات الواردة من البلدان عن طريق استبياناهتا      

ــد  ــق األول قائمــة باســتبيانات الــشعبة أو طلبــات      . البيانــات اإللكترونيــة وقواع وتــرد يف املرف
ــدان يف عــام    ــة مــساعدة مقــدمي البيانــات علــى   . ٢٠٠٨البيانــات املزمــع إرســاهلا إىل البل وبغي

ليهم من طلبـات البيانـات، سـتتاح هـذه املعلومـات أيـضا عـن                إيرد   التخطيط والرصد بشأن ما   
ر على املوقع الشبكي للشعبة، مشفوعا بروابط خاصـة بكـل اسـتبيان             طريق جدول زمين سينش   

 .على حدة
__________ 

، الفــصل )E/2007/24 (٤، امللحــق رقــم ٢٠٠٧الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  : انظــر )١( 
 .األول، الفرع ألف
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وعندما قدمت شعبة اإلحصاءات إىل اللجنة آخر تقرير عن أعماهلـا يف جمـال البيانـات                 - ٣
، أوردت يف مرفق ذلك التقريـر توصـيفا مفـصال جلميـع             )E/CN.3/2003/26انظر   (٢٠٠٣لعام  

وعـالوة علـى ذلـك، أدرجـت تقييمـا لألبعـاد            . ت هبا الشعبة  عمليات مجع البيانات اليت اضطلع    
املتصلة بنوعية قواعد بيانات الشعبة من حيـث التـواتر، وحـسن التوقيـت، والتغطيـة اجلغرافيـة،                  
ومعــدالت الــردود، ومــصادر البيانــات اجملموعــة، واتفاقــات تقاســم البيانــات، وآليــات اجلمــع، 

ومـع ذلـك، فـالتقرير يقـدم باألسـاس          . نـات وحتريرهـا   والبيانات الفوقية، وإجـراءات جتهيـز البيا      
وتـرد فيمـا يلـي      . توصيفا دقيقا جلوهر أنشطة مجع البيانات اليت تضطلع هبـا شـعبة اإلحـصاءات             

ــافات و  ــض اإلضــ ــيت أُ /بعــ ــيريات الــ ــام   أو التغــ ــرية يف برنــ ــة األخــ ــت يف اآلونــ ــع جريــ ج مجــ
 :للشعبة البيانات

ــا   أدرجــ •  ــدة ومنتظمــة جلمــع بيان ــة جدي ت إحــصاءات التجــارة يف اخلــدمات،  ت عملي
 ، بناء على طلب اللجنة اإلحصائية٢٠٠٦اعتبارا من عام 

ذت مبـــادرة خاصـــة ضـــمن احلـــسابات القوميـــة بغـــرض توســـيع نطـــاق االتـــصال  ُنفّـــ • 
 اإللكتروين مبا يشمل التغطية القطرية

سـاله إىل    املزمـع إر   اإلسـكان جيري العمل حاليا علـى إعـداد الـصيغة النهائيـة السـتبيان               • 
 البلدان يف أواخر العام

ــاج     •  ــات إحــصاءات إنت ــسلعصــار مجــع بيان ــم   ال ــة األم ــستند اآلن إىل قائم ــصناعية ي  ال
 ٢٠٠٥املتحدة املنقحة للمنتجات الصناعية اليت وضعت يف عام 

جيــري النظــر يف وضــع إطــار مــشترك لنوعيــة البيانــات علــى أســاس إجــراءات النوعيــة    • 
 .االت املوضوعيةالقائمة يف خمتلف اجمل

 
 نشر البيانات -باء  

تنــشر شــعبة اإلحــصاءات مــا جتّمعــه مــن بيانــات يف منــشوراهتا املطبوعــة ونواجتهــا           - ٤
وتــرد يف املرفــق الثــاين قائمــة كاملــة جبميــع املنتجــات   . اإللكترونيــة، وكــذلك علــى اإلنترنــت 

ورات األمـم املتحـدة،     أما سياسة النشر العامـة ملنـش      . ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلحصائية لفترة السنتني    
وزع منـشورات األمـم     وفقا للـسياسة الرمسيـة، تُـ      و. فقد وضعها جملس منشورات األمم املتحدة     

املتحــدة جمانــا علــى بعثــات الــدول األعــضاء لــدى األمــم املتحــدة، ومكتبــات األمــم املتحــدة،     
املي، أي ومكتبات األمم املتحدة الوديعة، وشركاء شعبة اإلحصاءات يف النظام اإلحـصائي العـ   

ويضطلع قسم املبيعات يف األمانة العامـة لألمـم املتحـدة            .اخلدمات اإلحصائية الوطنية والدولية   
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زالت املنتجات اإلحصائية تـدر علـى قـسم املبيعـات      وما. باملسؤولية عن بيع منشورات الشعبة  
 .اجلزء األكرب من اإليرادات

لة يف االختيـار بـني تلبيـة احلاجـة     وفيما يتعلق بسياسات حتديـد األسـعار، تكمـن املعـض      - ٥
املشروعة للـدوائر الرمسيـة والعامـة إىل الوصـول احلـر إىل املعلومـات، واحلفـاظ علـى اإليـرادات                

. تقـضي بـه سياسـات النـشر الـسارية يف األمـم املتحـدة            املتأتية من خالل املبيعات، على حنو ما      
ات اإلحــصائية وتزايــد إحلــاح الــدول  وينبغــي املوازنــة بــني خيــار اإليــرادات املتأتيــة مــن املنتجــ  

فالدول األعضاء تـدفع بـأن شـعبة اإلحـصاءات          . األعضاء على إتاحة املنتجات اإلحصائية جمانا     
 ،ينبغي أال تفرض رسوما علـى عمـوم النـاس مقابـل بيانـات توفرهـا مكاتبـهم اإلحـصائية جمانـا                     

 يعتمـدون يف عملـهم علـى األدلـة     املكاتب اإلحصائية الوطنية يف البلدان الناميـة    وأن التقنيني يف    
وقــد أشـار مــستعملو البيانــات  . يف العــادة شـراؤها لــيس بوسـعهم  ولكـن  والكتيبـات املنهجيــة،  

مرارا إىل أن قواعد البيانات اليت تنتجها شعبة اإلحصاءات واليت تتضمن معلومات عـن التنميـة                
نت لنـشر البيانـات وإلتاحـة       وبالفعل، فبفضل تزايد تسخري اإلنتر    . “ملك عام ”العاملية إمنا هي    

املنشورات املنهجية على نطاق واسع، أصـبح مبقـدور شـعبة اإلحـصاءات أن تيـّسر بقـدر أكـرب              
 .وصول مستعملي بياناهتا إىل منتجاهتا اإلحصائية

ولقد كان هاجس إفساح اجملال أمام مستعملي البيانات للوصـول بـسرعة وباجملـان إىل                - ٦
ابتكـار رئيـسي يف   وراء حصاءات هو الدافع على وجـه التحديـد   خمتلف قواعد بيانات شعبة اإل  

، “اإلحـصاءات بوصـفها ملكـا عامـا       ”جمال ممارسات نشر البيانات بالشعبة، أال وهو مشروع         
 مـع هيئـة اإلحـصاءات الـسويدية و مؤسـسة غامباينـدر، بـدعم                ٢٠٠٥الذي بدأ يف أواخر عام      

والقــصد مــن املــشروع هــو وضــع نظــام . دويلمــايل مــن الوكالــة الــسويدية للتعــاون اإلمنــائي الــ
جديد للوصول إىل البيانات إلكترونيا، يتيح لشعبة اإلحصاءات أن تزيد من نـشر اإلحـصاءات            

 .العاملية واستخدامها وفهمها
ــا       - ٧ ــسا علــى قاعــدة بيانــات األمــم املتحــدة املــشتركة، اســتحدث املــشروع نظام وتأسي

عبة املتمثلــة يف إتاحــة مــورد متكامــل للمعلومــات  للوصــول إىل البيانــات يــستجيب لرؤيــة الــش 
وتكمـن فلـسفة هـذا النظـام يف         .  هبا باجملان للجميع   ايتضمن إحصاءات حديثة ومالئمة وموثوق    

إنـشاء حمـرك قـوي للبحــث عـن البيانـات، يتــيح تـسيري نظـام جــامع لقواعـد البيانـات، ويفــسح          
شعبة عـن طريـق نقطـة دخـول وحيـدة      اجملال يف الوقت ذاته للوصول إىل مجيع قواعد بيانات الـ          

عرب اإلنترنت، ممـا ميكّـن املـستعمل مـن اسـترجاع البيانـات اإلحـصائية املتعـددة االختـصاصات            
وستقدم إىل اللجنة وثيقة معلومات أساسية تتضمن توصيفا أكثـر تفـصيال لبوابـة     . واستخدامها

 .البيانات الفوقيةبيانات األمم املتحدة، مبا يف ذلك مسات مشاهدة البيانات وإدارة 
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. ٢٠٠٧وقد اكتملت الصيغة األوىل لبوابة بيانات األمـم املتحـدة ومت جتريبـها يف عـام                - ٨
إزاء مرحلـة االنطـالق التجريبيـة       وكانت آراء األغلبية الساحقة من مـستعملي البيانـات إجيابيـة            

يف أمـام اجلمهـور     حـدة   ومن املقرر افتتاح بوابة بيانات األمـم املت       . اجملتمع اإلحصائي الدويل  إىل  
أن نشر البيانات عرب اإلنترنت قـد أتـاح لـشعبة اإلحـصاءات فـتح            الحظ  ُيو. ٢٠٠٨أوائل عام   

وملا كان معظم املنشورات املطبوعـة      . قنوات االتصال املباشر مع مستعملي البيانات بقدر أكرب       
 يبـاع هلـم عـن       للشعبة يتاح للعموم عرب وسـطاء مـن قبيـل أمنـاء املكتبـات ومـوظفي التوثيـق أو                  

طريق بائعي مجلة جتـاريني، فقـد كـان حتديـد املـستعملني الفعلـيني ومعرفـة وجهـة اسـتخدامهم                     
غـري أن اليـوم، أضـحى مـن املمكـن التمـاس             . أمـرا أصـعب منـاال     الـيت حيـصلون عليهـا       للبيانات  

ة  باإلضافة إىل آرائهم وتطلعـاهتم عـن طريـق الدراسـات االستقـصائي          ،املعلومات عن املستعملني  
 .لتقييم مدى رضا املستعملني، اليت جترى عرب اإلنترنت

 
 املبادرات الرامية إىل دعم التدفق العاملي للبيانات -ثالثا  

عــالوة علــى البيانــات الــيت تنتجهــا شــعبة اإلحــصاءات لتطعــيم قواعــد البيانــات الــيت       - ٩
دعـم التـدفق العـاملي      تضطلع الشعبة مبسؤولية حفظها على النطاق العاملي، تتـوىل الـشعبة أيـضا              

للبيانات بغية املساعدة على كفالة النقل الكفؤ ملا ينـتج مـن بيانـات علـى الـصعيد القطـري إىل                     
وتنبثق هذه الوظيفـة التنـسيقية يف املقـام األول مـن الـدور املنـوط                . خمتلف املستعملني عرب العامل   

اللجنــة (ني الوكــاالت بالــشعبة بوصــفها أمانــة لكــل مــن اللجنــة اإلحــصائية وعمليــة التنــسيق بــ 
التنــسيق املعنيــة بتنــسيق األنــشطة اإلحــصائية، الــيت كانــت ســابقا اللجنــة الفرعيــة التابعــة للجنــة 

ويستعرض هذا الفـرع بإجيـاز ثالثـة جمـاالت تنـشط فيهـا الـشعبة يف الوقـت الـراهن،                  ). اإلدارية
ألمـم املتحـدة لتـشمل      وهي تنسيق مجع البيانات بني الوكاالت الدولية، وتوسيع بوابة بيانـات ا           

 .بيانات منظومة األمم املتحدة، وتيسري تبادل اخلربات القطرية يف جمال نشر البيانات
 

 تنسيق مجع البيانات بني الوكاالت الدولية -ألف  
 من مث ختفيف عبء اإلبالغ القطـري،      ما برحت مسألة تنسيق أنشطة مجع البيانات، و        - ١٠

 -ل أعمال آلية األمم املتحـدة املـشتركة بـني الوكـاالت             تشكل شاغال مزمنا ظل مالزما جلدو     
 منـذ   -اإلداريـة   التنـسيق   املعروفة سابقا باسم اللجنة الفرعية املعنية باإلحصاءات التابعـة للجنـة            

فعلـى سـبيل املثـال، وافقـت اللجنـة الفرعيـة يف دورهتـا الثامنـة، املعقـودة عـام                     . بواكريها تقريبـا  
بيانات اجلديــــدة علــــى أعــــضائها إلبــــداء تعليقــــاهتم     ، علــــى تعمــــيم مجيــــع االســــت   ١٩٧٤

)Coordination/R.1026  بيــد أنــه يف أواخــر الثمانينــات، كــان الــشغل الــشاغل ).١٠٦، الفقـرة 
يتمثـــل يف االستقـــصاءات اإلحـــصائية املخصـــصة الـــيت توجههـــا وحـــدات غـــري خمتـــصة يف         
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نظيميــة الرفيعــة املــستوى  وجهــت اللجنــة الفرعيــة انتبــاه اللجنــة الت  و. اإلحــصاءات إىل البلــدان
اإلدارية إىل هذه املسألة، فقررت اللجنـة التنظيميـة يف دورهتـا املنعقـدة يف               التنسيق  التابعة للجنة   
 أنه ينبغي وضع سياسة واضحة املعـامل علـى صـعيد كـل مؤسـسة           ١٩٨٧أكتوبر  /تشرين األول 

إلحــصائية يف مــن مؤســسات منظومــة األمــم املتحــدة، تقــضي بالتمــاس املــشورة مــن الوحــدة ا  
 .املؤسسة املعنية قبل إرسال أي استقصاء إحصائي إىل البلدان

ــر عــن      ١٩٩٠ويف عــام  - ١١ ــدعو إىل إعــداد تقري ــة ي ــة الفرعي ــر طلــب مــن اللجن ، علــى إث
اجملاالت املوضوعية اإلحصائية اليت تقـوم املكاتـب اإلحـصائية للوكـاالت جبمـع بيانـات بـشأهنا                  

ف آنذاك باسم املكتب اإلحصائي يف األمم املتحـدة يف إعـداد      من البلدان، شرع املكتب املعرو    
وقُـدم  . ألنـشطة مجـع البيانـات اإلحـصائية الـيت تـضطلع هبـا مجيـع الوكـاالت اإلحـصائية                   حصر  
. )٢(بعدئذ إىل اللجنـة اإلحـصائية، الـيت أقّرتـه مـع االرتيـاح يف دورهتـا الثامنـة والعـشرين             احلصر  

 نـشاط مـن   ٤٠٠مع مرور الزمن ليشمل ما يربو على االستبيانات حصر وجرى توسيع نطاق   
وبالنـسبة لكـل نـشاط مـن أنـشطة مجـع        .  وكالـة دوليـة    ٢٠أنشطة مجع البيانـات قـام هبـا زهـاء           

يضم معلومات بشأن اسم االستبيان، والوكالة املعنيـة جبمـع املعلومـات،            احلصر  البيانات، كان   
تعريـف، وحتديـدا هلويـة الوكالـة احلكوميـة      وتوصيفا مقتضبا ملضامني االستبيان، ورقما فريـدا لل      

 .اليت أرسل االستقصاء إليها، ومدى تواتره، وتاريخ إرساله، وكذلك أسلوب مجع البيانات
ويف عــام . هــذا احلــصرغــري أنــه مــع مــرور الــزمن، أثــريت تــساؤالت بــشأن جــدوى     - ١٢

، E/CN.3/1997/25نظـر   ا(اللجنـةُ الفرعيـة املعنيـة باألنـشطة اإلحـصائية اللجنـةَ             ، أَبلغت   ١٩٩٧
ن أ) أ: ( ال يــشكّل بالفعــل أداة تنــسيق فعالــة جــدا لعــدد مــن األســباب احلــصربــأن ) ٤الفقــرة 

 ،مليات مجـع البيانـات املخصـصة       يكن مكتمال ألنه تغاضى، على سبيل املثال، عن ع         احلصر مل 
 بالتـــأخر بفـــارقٍ زمـــين بلـــغ عـــامني يف بعـــضاحلـــصر واتـــسمت املعلومـــات الـــواردة يف  )ب(

 معلومات حمـددة مبـا فيـه الكفايـة بـشأن العناصـر الـيت جيـري                  احلصريتضمن   ومل) ج(األحيان؛  
صفحه بالفعــل، جيــري اسـتعماله أو تــ احلـصر  ولـيس مثــة أي دليـل علــى أن   ) د(مجعهـا بالفعــل؛  

اسـتمرار عمليـة احلـصر       كـان  وملـا . سيما قبل اختاذ قرارات بشأن وضع استبيانات جديـدة         وال
وارد هائلة، فقد توقفت شعبة اإلحصاءات عن اسـتكماله يف هنايـة املطـاف يف    تطلب تسخري م  ي

 .١٩٩٧عام 
نظرا إىل استمرار الدول األعـضاء يف اإلعـراب عـن قلقهـا إزاء عـدم قيـام الوكـاالت                    و - ١٣

الدولية بالتنسيق الكايف يف جمال مجع البيانات اإلحصائية، أبلغت الـشعبة اللجنـة اإلحـصائية يف                
__________ 

، الفــصل )E/1995/28 (٨، امللحــق رقــم ١٩٩٥ الوثــائق الرمسيــة للمجلــس االقتــصادي واالجتمــاعي،  :انظــر )٢( 
 .٨٩الفقرة ، الرابع عشر
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بأهنا أرسلت استفسارا إىل املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة          ) E/CN.3/2002/30انظر  ( ٢٠٠٢عام  
قدمـة مـن    املحـصائية   اإللبيانـات   اطالبة منها تقدمي أية أمثلة حمددة لديها عـن ازدواجيـة طلبـات              

 وقامــت اللجنــة الفرعيــة آنــذاك التابعــة للجنــة  ، بلــدا١١ووردت ردود مــن . منظمــات دوليــة
ــة ب ــها التنــسيق اإلداري ــردود ومعاجلت ــ، أ٢٠٠٣ويف عــام . تحليــل ال ــة اإلحــصائية ي  )٣(دت اللجن

ــشطة اإلحــصائية        ــسيق األن ــة تن ــذي تتبعــه شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة وجلن ــهج ال الن
 وطلبـت   ،املشكلة حديثا فيما يتعلق باستعراض قضايا حمـددة الزدواجيـة مجـع البيانـات وحلـها               

هذه املسألة وتقـدمي تقـارير عـن التقـدم     حل  ة العمل على    إىل شعبة اإلحصاءات واللجنة مواصل    
ــشأن  ــدول األعــضاء علــى مواصــلة إبــالغ شــعبة      . احملــرز يف هــذا ال ــضا ال ــة أي وشــجعت اللجن

 .اإلحصاءات يف األمم املتحدة حباالت ازدواجية مجع البيانات على املستوى الدويل
ر عـن طريـق   وجبها العمـل كميـسّ   وال تزال هذه الوالية اليت تتوىل شعبة اإلحصاءات مب         - ١٤

ــدويل         ــة املتاحــة للمجتمــع اإلحــصائي ال ــة الرمسي ــشطة اإلحــصائية، هــي اآللي ــسيق األن ــة تن جلن
ــة  ومل تبلــغ شــعبة اإلحــصاءات يف اآلونــة األخــرية عــن حــاالت   . للتــصدي حلــاالت االزدواجي

 طريـق مبـادرة    عـن ، على سـبيل املثـال  ،وقد أبدت الوكاالت الدولية بالتأكيد تعاوهنا . ملموسة
البيانات الفوقية لتهيئة بيئة يكون فيها تبادل البيانات فعـاال وحيتمـل     تبادل البيانات اإلحصائية و   

بيد أنـه قـد يكـون مـن         . فيها التخفيف إىل حد كبري من عبء اإلبالغ الذي يثقل على البلدان           
حـصائية علمـا   املفيد تأكيد سياسة اللجنة مـن جديـد وتـشجيع البلـدان علـى إحاطـة الـشعبة اإل            

 . ازدواجية مجع البياناتنباألمثلة املتاحة ع
 

 كــأداة لتيــسري احلــصول علــى بيانــات   اإللكترونيــة بيانــات األمــم املتحــدةبوابــة - باء 
 منظومة األمم املتحدة

  للـشعبة  يف صلب النظام اإلحـصائي الـدويل مزيـة وحتـديا      شعبة اإلحصاءات ميثل موقع    - ١٥
وتكمن املزية يف القـدرة علـى احلـصول علـى         . ق األمر بنشر البيانات   على حد سواء عندما يتعل    

 يف احلاجـة إىل معاجلـة مجيــع   كمن أمـا التحــدي فـي  ،البيانـات مـن مـصادر وطنيــة ودوليـة كـثرية     
 .البيانات الواردة اليت تقتضي آلية إدارة ونشر فعالة للغاية

 حبيـث   ،ة تتـيح زيـادة اسـتيعاهبا      ألمم املتحدة منذ البداية بطريقـ     ا  بوابة بيانات  ممتوُص - ١٦
ويف الواقـع أظهـر التعـاون الوثيـق يف          . تشمل جمموعة واسعة من بيانات منظومة األمـم املتحـدة         

ــة مبكــرة مــع خــرباء مــن وكــاالت شــريكة    ــة    ،مرحل  مــن قبيــل منظمــة األمــم املتحــدة لألغذي

__________ 
، الفـصل اخلـامس،   (E/2003/24) ٤، امللحـق رقـم      ٢٠٠٣الوثائق الرمسية للمجلس االقتـصادي واالجتمـاعي،         )٣( 

 ).د(و ) ج(الفرع هاء، الفقرة ثانيا 
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ثقافــة الــيت ُيــشهد والزراعــة ومنظمــة العمــل الدوليــة ومنظمــة األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم وال 
لتعاوهنـا بتقـدير عظــيم، أن النظـام يتـسم مبــا يكفـي مـن املرونــة السـتيعاب جمموعـات البيانــات         

وحيـث أن البوابـة تقـوم علـى مبـدأ قواعـد البيانـات         . الكبرية اليت يقدمها شركاء األمم املتحدة     
احـة للمـستخدمني    للوكـاالت الـشريكة مت  ، إضافة إىل البيانـات الفوقيـة  ،املوحدة، فإن البيانات  

ويف هذا الـسياق، مـن األمهيـة مبكـان تأكيـد أن             .  للمصدر واضحيف شكلها األصلي مع حتديد      
ــات    ــصدر البيان ــيت هــي م ــة ال ــيت الوكال ــا    هــي ال ــة عليه ــسيطرة الكامل ــتحكم بال  إضــافة إىل ، ت

 .مسؤوليتها التامة عن جودة هذه البيانات
 بيانـات األمـم املتحـدة تـشمل        بوابـة  انـت ، ك ٢٠٠٧نوفمرب  /واعتبارا من تشرين الثاين    - ١٧

وعرضـت الـشعبة   .  مليـون بنـد مـن بنـود بيانـات قدمتـها سـت وكـاالت           ٥٠بالفعل أكثـر مـن      
 بيانات األمم املتحدة والوظائف املرتبطة هبا يف اجتماع لوكاالت منظومـة األمـم املتحـدة                بوابة

لـة تتـيح للمـستخدمني     علـى نطـاق واسـع كـأداة فعا    ابـ يرحلقيـت ت ، و ٢٠٠٧سـبتمرب   /يف أيلول 
ــع    ــدة الواسـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات منظومـ ــامل بيانـ ــول إىل عـ ــن املت. الوصـ ــستة  ومـ ــالل الـ ــع خـ وقـ

ــستمر  أشــهر ــة أن ت ــةالقادم ــم املتحــدة  ا  بواب ــسبب ربــ  يف ألم ــات  التوســع ب ــات بيان ط جمموع
 .مانظبال إضافية
ت، فـإن    يف هذه املرحلـة جمـرد مـورد للحـصول علـى اخلـدما               يشكل هذا النظام   وبينما - ١٨

وسـتزيد اإلمكانـات   . سهم على املدى املتوسط يف حتسني نوعيـة البيانـات        أن ي  من املتوقع أيضا  
التحليلية للبيانات بفضل إتاحة الفرصة للمستخدمني الستقاء البيانات من جمموعة متنوعـة مـن              
املصادر يف وقت واحـد، وذلـك مـن خـالل إبرازهـا احملتمـل للحاجـة إىل تـوافر ضـوابط بـشأن                        

دي البيانـات ملواءمـة    وسـتمارس نتيجـة لـذلك ضـغوطا علـى خمتلـف مـورّ            ،تساق واملـصداقية  اال
 قواعــد البيانــات  بإدخــال املتوســط املــدىلــىع وميكــن دفــع ذلــك ، بــلبيانــاهتم قــدر اإلمكــان
 ممــا يتــيح للمــستخدمني يف هنايــة املطــاف اســتقاء البيانــات مــن كــل مــن    ،الوطنيــة يف املنظومــة
 . واملقارنة بينهالدولية يف آن معااملصادر الوطنية وا

 
 تبادل اخلربات القطرية فيما يتعلق بسياسات وممارسات نشر املعلومات - جيم 

 وقـد أنـشأ     ، البيانـات   إنتـاج  كان التعاون فيمـا بـني البلـدان وثيقـا إىل حـد مـا يف جمـال                  - ١٩
لتعــداد واحملاســبني  مثــل القــائمني علــى إدارة ا،الفنيــون العــاملون يف جمــاالت موضــوعية خمتلفــة 

ــوطنيني ــصاالت  ،ال ــة لالت ــة وثيق ــشر     .  شــبكات عاملي ــق يف جمــال ن ــسه ال ينطب ــك نف ــد أن ذل بي
وحتـــت رعايـــة مـــؤمتر اإلحـــصائيني األوربـــيني، ُشـــكل فريـــق توجيـــه معـــين بالنـــشر . البيانـــات

ريا اإلحصائي واالتصاالت، غري أن املديرين املسؤولني عن نشر البيانـات يف البلـدان الناميـة كـث                
 . حلوهلم الوطنية احملددة دون االستفادة من تبادل اخلرباتوضعما مييلون إىل 
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ــات، عمــدت شــعبة         - ٢٠ ــشر البيان ــة بن ــادل اخلــربات املتعلق ــشة وتب ــدى للمناق ــوفري منت ولت
 بالتعاون مـع إدارة اإلحـصاءات يف ماليزيـا وبـدعم مـن الوكالـة                ،اإلحصاءات يف األمم املتحدة   

ــسويدية للتعــاون ا  ــدويل ال ــائي ال ــة عمــل يف آب ،إلمن ــشأن ٢٠٠٧أغــسطس / إىل تنظــيم حلق  ب
وشــارك يف .  يف بتراجايــا، ماليزيـا ، وذلـك االجتاهـات والقـضايا الناشــئة يف جمـال نــشر البيانـات    

هذه احللقة ثالثة عشر خبريا مسؤوال عن نشر البيانات يف املؤسـسات اإلحـصائية الوطنيـة الـيت         
 ، منـها   وجرى فيها تغطيـة عـدة مواضـيع        ، من مجيع أحناء العامل    ا وهم ميثلون بلدان   ،يعملون فيها 

 عـرض ممثلـو البلـدان       ،الجتاهـات العامـة يف جمـال نـشر البيانـات          مناقـشة ل   يف   ،على سـبيل املثـال    
املرحلــة الراهنــة الســتراتيجيات النــشر لــديهم وأوضــحوا الــسبل الــيت يــستخدموهنا الســتهداف  

. فة واسعة من جمموعات املـستخدمني     طائم من أجل    اجلماهري املختلفة وتكييف عرض منتجاهت    
  مــن بــنيوكـان اإلبــالغ عــن البيانــات الفوقيــة وسياســات التـسعري وتقنيــات مــشاهدة البيانــات  

 .اجملاالت احملددة األخرى اليت نوقشت
أن هنـاك حاجـة   ) أ: ( عـن اسـتنتاجني رئيـسيني مهـا      اخلـربات  تبادل عمليات   ومتخضت - ٢١

 وبالتــايل ســيتعني علــى البلــدان وضــع ،ن نــشر البيانــات إىل اإلبــالغ عنــهال مــقــاتنعامــة إىل اال
أن هناك جماال واسعا متاحا للبلـدان لالسـتفادة مـن تبـادل             ) ب(استراتيجيات شاملة لالتصال؛    
وختطــط شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة إلتاحــة هــذه   . اخلــربات علــى املــستوى الــدويل 

 علـى األقـل علـى املـستوى     ،نـتني أخـريني مـن هـذا القبيـل      الفرص عن طريـق تنظـيم حلقـة أو إث         
 . يف السنة املقبلة،اإلقليمي

 
 نقاط للمناقشة - رابعا 

 :يلي اللجنة مدعوة إىل ما - ٢٢
 استعراض جماالت مجع البيانات يف إطار شعبة اإلحصاءات • 
 وتـشجيع   ويب على ال   بيانات األمم املتحدة    بوابة دعم جهود الشعبة اليت تبذهلا إلنشاء      • 

 شركاء منظومة األمم املتحدة على التعاون يف هذا املشروع
ان ر للتــصدي لــشواغل البلــد  إعــادة تأكيــد واليــة الــشعبة املتمثلــة يف العمــل كميــسّ       • 

 وتشجيع الدول األعـضاء علـى إحاطـة الـشعبة           ،يتعلق بازدواجية طلبات البيانات    فيما
  هبذه احلاالتعلما

 والوكـاالت يف جمـال وضـع أدوات وسياسـات جديـدة للنـشر               مناقشة جتـارب البلـدان     • 
 والتوصية مبجاالت ذات أولوية متعلقـة بنـشر   ، مبا يف ذلك سياسات التسعري ،وتنفيذها
 . ميكن أن تتعاون فيها البلدان والوكاالت الدولية على حنو مثمرالبيانات
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 املرفق األول
 

طلبـات البيانـات الـيت     استبيانات شعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة أو            
 ٢٠٠٨رسل إىل البلدان يف عام سُت
 

 املوضوع

ــوان االســتبيان   عن
أو اســـــم طلـــــب 

 طريقة اإلرسال البيانات

نـــــــواتج شـــــــعبة 
ــصاءات يف  اإلحـــ
األمـــــم املتحـــــدة 
اليت سـتظهر فيهـا     
 تواتر الزمينال البيانات اجملمعة

توقـــــع امل املوعـــــد
ل الطلبـات   ارسإل

  ٢٠٠٨يف عام 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
الدميغرافيــــــــــــــــة 

 واالجتماعية

اســــــتبيان عــــــن  
تقــــــــــــــــــديرات 
الــسكان يف إطــار 

ميغرافية احلولية الد 
 لألمم املتحدة

نــسخة إلكترونيــة
مرســــلة بالربيــــد

 اإللكتروين

ــانون األول سنويا احلولية الدميغرافية  /كـــــ
 ٢٠٠٨ديسمرب 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
الدميغرافيــــــــــــــــة 

 واالجتماعية

اســــــتبيان عــــــن  
ــصاءات  اإلحـــــــــ
احليويـــة يف إطـــار 
احلولية الدميغرافية  

 لألمم املتحدة 

نــسخة إلكترونيــة
مرســــلة بالربيــــد

 اإللكتروين

ــانون األول سنويا احلولية الدميغرافية  /كـــــ
 ٢٠٠٨ديسمرب 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
الدميغرافيــــــــــــــــة 

 واالجتماعية

ــتبيان ــداد اسـ  التعـ
الــــــسكاين عــــــن 
اخلـــــــــــــــصائص 
االقتــــــــصادية يف 
ــة  ــار احلوليــــ إطــــ
الدميغرافيــة لألمــم 

 املتحدة

كترونيــة نــسخة إل
مرســــلة بالربيــــد

 اإللكتروين

ُيرســـــل ( ســـــنويا احلولية الدميغرافية
ــرة يف ولأل  مــــــــ

العــــــــام التــــــــايل 
جــــراء التعــــداد إل

ومن مث سنويا إىل    
 )حني تلقي الرد

ــسطس /آب أغــــــ
٢٠٠٨ 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
الدميغرافيــــــــــــــــة 

 واالجتماعية

ــداد   ــتبيان التعـ اسـ
الــــــسكاين عــــــن 
خــصائص األســر  
املعيــشية يف إطــار 

غرافية احلولية الدمي 
 لألمم املتحدة

نــسخة إلكترونيــة
 بالربيــــد مرســــلة

 اإللكتروين

ُيرســـــل  (ســـــنويا احلولية الدميغرافية
ــرة يف ولأل  مــــــــ

العــــــــام التــــــــايل 
جــــراء التعــــداد إل

ومن مث سنويا إىل    
 )حني تلقي الرد

ــسطس /آب أغــــــ
٢٠٠٨ 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
الدميغرافيــــــــــــــــة 

 واالجتماعية

ــداد   ــتبيان التعـ اسـ
الــــــسكاين عــــــن 
 اخلــصائص العامــة

يف إطـــار احلوليـــة 
الدميغرافيــة لألمــم 

 املتحدة

نــسخة إلكترونيــة
مرســــلة بالربيــــد

 اإللكتروين

ُيرســـــل  (ســـــنويا احلولية الدميغرافية
ــرة يف ولأل  مــــــــ

العــــــــام التــــــــايل 
جــــراء التعــــداد إل

ومن مث سنويا إىل    
 )حني تلقي الرد

ــانون األول  /كـــــ
 ٢٠٠٨ديسمرب 
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 املوضوع

ــوان االســتبيان   عن
أو اســـــم طلـــــب 

 طريقة اإلرسال البيانات

نـــــــواتج شـــــــعبة 
ــصاءات يف  اإلحـــ
األمـــــم املتحـــــدة 
اليت سـتظهر فيهـا     
 تواتر الزمينال البيانات اجملمعة

توقـــــع امل املوعـــــد
ل الطلبـات   ارسإل

  ٢٠٠٨يف عام 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
الدميغرافيــــــــــــــــة 

 واالجتماعية

ــتبيا ن االســـــــــــــــ
االختبـــــــــــــــاري 

ن اسـك املتعلق باإل 
وليـــة يف إطـــار احل

الدميغرافيــة لألمــم 
 املتحدة

نــسخة إلكترونيــة
مرســــلة بالربيــــد

 اإللكتروين

ــانون األول سنويا احلولية الدميغرافية  /كـــــ
 ٢٠٠٨ديسمرب 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
الدميغرافيــــــــــــــــة 

 واالجتماعية
 

اســــــتبيان عــــــن  
إحـــــــــــــــصاءات 
الـــسفر واهلجـــرة  
علـــــى املـــــستوى 

ــا  ــدويل يف إطـ ر الـ
احلولية الدميغرافية  

 لألمم املتحدة

نــسخة إلكترونيــة
مرســــلة بالربيــــد

 اإللكتروين

ــانون األول سنويا احلولية الدميغرافية  /كـــــ
 ٢٠٠٨ديسمرب 

اســــــتبيان عــــــن   إحصاءات الطاقة
 إحصاءات الطاقة

ــاهز ــتبيان جــ اســ
ــسق ــسل بنـــ  إكـــ

مرســـــل بالربيـــــد
 اإللكتروين

قاعـــــدة بيانـــــات 
 إحصاءات الطاقة

ت حولية إحصاءا 
 الطاقة

ــة   ــوازين الطاقــ مــ
ومـــــــــــــــــــــوجز 
ــصاءات  اإلحـــــــــ

 الكهربائية

ــشرين األول سنويا  /تـــــ
 ٢٠٠٨أكتوبر 

اســــــتبيان عــــــن   إحصاءات البيئة
 إحصاءات البيئة

ــاهز ــتبيان جــ اســ
ــسل ــسق إكـــ بنـــ
مرســـــل بالربيـــــد

 اإللكتروين

قاعـــــدة بيانـــــات 
 إحصاءات البيئة

ــة   املؤشــرات البيئي
 الرئيسية

 ات قطريةحمل

كــــــل ســــــنتني؛  
ــارس /آذار ــن مـ مـ

الــــــــــــــــــسنوات 
 الزوجية

ــارس /آذار مـــــــــــ
٢٠٠٨ 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
 العامة

تبيان النـــشرة اســـ
الــــــــــــــــــــشهرية 

 لإلحصاءات

بالربيــــــــــــــــــــــد
ــروين اإللكتــــــــــــ
والفاكس والربيد

 العادي

النـــشرة الـــشهرية 
لإلحــــــــصاءات، 
النـــشرة الـــشهرية 
لإلحـــــــــــصاءات 

ــ ــت، علـ ى اإلنترنـ
ــة  احلوليــــــــــــــــــــ

 اإلحصائية

ون مـــــــن كـــــــان   شهريا
ينــاير حــىت /الثــاين

ــانون األول  /كـــــ
 ٢٠٠٨يــــسمرب د
األســبوع الثــاين  (

 )من كل شهر
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 املوضوع

ــوان االســتبيان   عن
أو اســـــم طلـــــب 

 طريقة اإلرسال البيانات

نـــــــواتج شـــــــعبة 
ــصاءات يف  اإلحـــ
األمـــــم املتحـــــدة 
اليت سـتظهر فيهـا     
 تواتر الزمينال البيانات اجملمعة

توقـــــع امل املوعـــــد
ل الطلبـات   ارسإل

  ٢٠٠٨يف عام 

استبيان عن النقل    إحصاءات النقل
ــة  للحوليــــــــــــــــــ

ــصائية   ٣(اإلحـــــ
: اســـــــــــــتبيانات

ــسيارات  الــــــــــــــ
املــــــــــــــستخدمة  
والـــــــــــــــــسكك 

ــة و ــل احلديدي النق
 البحري الدويل

ــاهز ــتبيان جــ اســ
مرســـــل بالربيـــــد
ــروين اإللكتــــــــــــ

 والفاكس

ــة  احلوليــــــــــــــــــــ
 اإلحصائية

كتيـــــــــــــــــــــــب
ــصاءات  اإلحـــــــــ

 العاملية
نـــات لبياقاعـــدة ا

ــم  ــشتركة لألمـ املـ
 املتحدة

 /كــــانون الثــــاين  سنويا
 ٢٠٠٨يناير 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
 الصناعية

اســـــــــــــــــــــتبيان 
إحــصاءات إنتــاج 
الــسلع األساســية  

 الصناعية

ــاهز ــتبيان جــ اســ
مرســـــل بالربيـــــد

 اإللكتروين

قاعـــــدة بيانـــــات 
إحصاءات الـسلع   
األساســـــــــــــــــية 

 الصناعية
حولية إحصاءات  
الــسلع األساســية  

 الصناعية
ــة  احلوليــــــــــــــــــــ

 صائيةاإلح

 /كــــانون الثــــاين  سنويا
 ٢٠٠٨يناير 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
 الصناعية

ــام   ــتبيان األرقـ اسـ
ــاج   القياســية لإلنت

 الصناعي

ــاهز ــتبيان جــ اســ
ــسل ــسق إكـــ بنـــ
مرســـــل بالربيـــــد

 اإللكتروين

قاعـــــدة بيانـــــات 
األرقـــام القياســـية 
لإلنتـــــــــــــــــــــاج 
الصناعي، النشرة   
الــــــــــــــــــــشهرية 
لإلحــــــــصاءات، 
ــة  احلوليــــــــــــــــــــ

 اإلحصائية

 فربايـــــر،/شـــــباط فصليا
مـــــــايو، /أيـــــــارو

ــسطس /وآب أغـــ
ــاين ــشرين الثـ  /وتـ

ــوفمرب   ٢٠٠٨نــــ
 )فصليا(

احلــــــــــــــــسابات 
 القومية

اســـــــــــــــــــــتبيان 
احلــــــــــــــــسابات 

 القومية

بالربيــــــــــــــــــــــد
ــروين أو اإللكتــــــ
 بالربيد العادي

إحـــــــــــــــصاءات 
احلــــــــــــــــسابات 

 القومية
عيـــة القـــيم التجمي

الرئيـــــــــــــــــــسية 
واجلـــــــــــــــــداول 

 التفصيلية

ــشرين األول سنويا  /تـــــ
 ٢٠٠٨أكتوبر 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
 التجارية

مجـــع إحـــصاءات 
ــة  ــارة الدوليـ التجـ
للبــضائع بالنـــسق  

 اإللكتروين

بالربيــــــــــــــــــــــد
ــروين اإللكتــــــــــــ

 والفاكس

قاعـــدة البيانـــات  
ــة  التجاريـــــــــــــــــ
ــضغوطة يف  املــــــــ

 األمم املتحدة
وحوليــــــــــــــــــــــة 
إحــــــــــــــــصاءات 

 التجارة الدولية 

فربايــــــر /شــــــباط سنويا
٢٠٠٨ 
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 املوضوع

ــوان االســتبيان   عن
أو اســـــم طلـــــب 

 طريقة اإلرسال البيانات

نـــــــواتج شـــــــعبة 
ــصاءات يف  اإلحـــ
األمـــــم املتحـــــدة 
اليت سـتظهر فيهـا     
 تواتر الزمينال البيانات اجملمعة

توقـــــع امل املوعـــــد
ل الطلبـات   ارسإل

  ٢٠٠٨يف عام 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
 التجارية

اســــــتبيان عــــــن  
إحــصاءات جتــارة 

 التوزيع

بالربيــــد العــــادي
 إللكتروينوا

ــاين   سنويا  ــع الثـــــ الربـــــ
٢٠٠٨ 

ــصاءات  اإلحـــــــــ
 التجارية

مجـــع إحـــصاءات  
ــة  ــارة الدوليـ التجـ
ــدمات  يف  اخلـــــــ
بالنــــــــــــــــــــــسق 

 اإللكتروين

بالربيــــــــــــــــــــــد
ــروين اإللكتــــــــــــ

 والفاكس

ــدمات   ــارة اخلـ جتـ
ــم   ــار األمــ يف إطــ
املتحـــدة وحوليـــة 
إحـــــــــــــــصاءات 
 التجارة الدولية

يونيـــــه /حزيـــــران سنويا
٢٠٠٨ 
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 املرفق الثاين
 

ــعبة       قائ   ــل شـ ــامج عمـ ــار برنـ ــصادرة يف إطـ ــات الـ ــشورات البيانـ ــة منـ مـ
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨اإلحصاءات يف األمم املتحدة للفترة 

 :املنشورات املتكررة
 )٢) (مطبوعة(، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦طبعتا ، احلولية الدميغرافية • 
 )٢(، موضوع خاص لية الدميغرافيةاحلو • 
 )٤ (تقرير اإلحصاءات احليوية • 
 )٨(واالجتماعية، حتديث نصف سنوي املوقع الشبكي لإلحصاءات الدميغرافية  • 
 )٤ (املوقع الشبكي للمؤشرات االجتماعية، حتديث نصف سنوي • 
 )٢٤(، حتديث شهري املوقع الشبكي لإلحصاءات احليوية • 
ــةإحــصاءات احلــ  •  ــة الرئيــسة وجــداول تفــصيلية،  : سابات القومي ــا القــيم التجميعي  طبعت

 )٢) (مطبوعة (٢٠٠٦ و ٢٠٠٥
ــة  •  ــسابات القوميـ ــصاءات احلـ ــة الرئيـــس : إحـ ــيم التجميعيـ ــل القـ ــا ة، يحتليـ  ٢٠٠٥طبعتـ

 )٢) (مطبوعة(، ٢٠٠٦ و
 )٢(لحسابات القومية، حتديث سنوي املوقع الشبكي ل • 
 )٢(، اسية الصناعيةحولية إحصاءات السلع األس • 
 )٢(، حتديث سنوي املوقع الشبكي لإلحصاءات الصناعية • 
 )٢ ()مطبوعة (٢٠٠٧ و ٢٠٠٦، طبعتا حولية إحصاءات الطاقة • 
 )٢) (مطبوعة (٢٠٠٧  و٢٠٠٦، موازين الطاقة وموجز اإلحصاءات الكهربائية • 
 )١ (قاعدة بيانات إحصاءات الطاقة على اإلنترنت • 
 )٢(إلحصاءات الطاقة، حتديث سنوي لشبكي املوقع ا • 
 )٢) (مطبوعة(لدان األول والثاين ، اجمل التجارية الدوليةاإلحصاءاتحولية  • 

 

 .يشري الرقم الوارد بني قوسني إىل عدد النواتج أثناء فترة السنتني :مالحظة  
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دان األول والثــاين ، اجمللــحلوليــة إحــصاءات التجــارة الدوليــة   ملحــق علــى اإلنترنــت    • 
 )٢٠٠٩ و ٢٠٠٨(

 )٢(ي إلحصاءات التجارة الدولية املوقع الشبك • 
، البيانـــات التجاريـــة املـــضغوطة بـــشأن إحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة للبـــضائعقاعـــدة  • 

 )٢) (حتديث سنوي على اإلنترنت(
علـى  (ة يف اخلـدمات     قاعدة بيانـات جتـارة اخلـدمات بـشأن إحـصاءات التجـارة الدوليـ               • 

 )٢) (اإلنترنت
، حتـديث   اخلـدمات املوقع الشبكي لفرقة العمل املعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة يف      • 

 )٢(سنوي 
 )٢ (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لبيئية القطرية، املوجزات ا • 
 )٢(حصاءات البيئية، حتديث سنوي املوقع الشبكي لإل • 
 )٢) (مطبوعة (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ طبعتا ،احلولية اإلحصائية • 
 )٤٨) (مطبوعة وعلى اإلنترنت (٢٠٠٩-٢٠٠٨، نشرة اإلحصاءات الشهرية • 
 )٤) (مطبوعة وعلى اإلنترنت (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨، طبعتا ازاإلحصاءات العاملية بإجي • 
 )٢(اإلحصائي ملكتب األمني العام تقرير األهداف اإلمنائية لأللفية وامللحق  • 
 )٢(اف اإلمنائية لأللفية، حتديث قاعدة بيانات مؤشرات األهد • 
 )٢(األهداف اإلمنائية لأللفية تقرير صقيل عن  • 
 )٢( اإلمنائية لأللفية ي لألهدافاملوقع الشبك • 
 )٨(املوقع الشبكي لقاعدة البيانات املشتركة، حتديث فصلي  • 

 
 


