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  اللجنة اإلحصائية
  األربعونالثانية والدورة 

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ل (٣البند 

        بنود للمناقشة واختاذ القرار
    بناء القدرات اإلحصائية    
      تقرير األمني العام    

  موجز  
طلع به شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم         لعمل الذي تض  استعراضا عاما ل  يقدم هذا التقرير      

ويتنـاول  . املتحدة لدعم اجلهود الوطنية مـن أجـل بنـاء القـدرات اإلحـصائية الوطنيـة وتعزيزهـا              
 برنامج الشعبة لطلبـات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي،           ةباستجا يةكيفالتقرير بصفة خاصة    

ويـصف التقريـر هنـج    . ئية، وقد زاد جهـوده يف بنـاء القـدرات اإلحـصا         للجمعية العامة  مؤخراو
بناء القدرات، واألنشطة واملشاريع املتعددة السنوات اليت تنظمها الـشعبة وتنفـذها يف جمـاالت               

. إحصائية حمددة، مبا يف ذلك مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، وخطط الـشعبة يف املـستقبل              
  .ألخريةالواردة يف الفقرة ااالستنتاجات وقد ترغب اللجنة يف التعليق على 
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 مقدمة  -أوال   

مقـــر األمـــم املتحـــدة يف نيويـــورك ن يف ورؤســـاء الـــدول واحلكومـــات، اجملتمعـــأعـــاد   - ١
 ملــؤمتر قمــة األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ٢٠١٠ســبتمرب عــام / أيلــول٢٢ إىل ٢٠الفتــرة مــن  يف

. ع الـشعوب  عزمهم على العمل معا من أجل تعزيز التقدم االقتصادي واالجتماعي جلمي          تأكيد  
أعربـوا عـن التـزامهم خبطـة عمـل مـن خـالل اعتمـاد الوثيقـة اخلتاميـة لالجتمـاع العـام الرفيــع             و

ــة         ــة لأللفيـ ــشأن األهـــداف اإلمنائيـ ــة بـ ــستني للجمعيـــة العامـ ــدورة اخلامـــسة والـ ــستوى للـ  املـ
، الـــذي مشـــل، ضـــمن أمـــور أخـــرى كـــثرية، إشـــارات إىل تطـــور القـــدرات   )٦٥/١ القـــرار(

أمهيـة تعزيـز القـدرات    بالتسليم ) أ: (اجلمعية العامةالوثيقة اخلتامية على أن ونصت  . اإلحصائية
، مبــا يف ذلــك ومــصنفةوموثوقــة وجيــدة التوقيــت بيانــات كافيــة مــن أجــل إصــدار اإلحــصائية 

 تحقيــق التنميــة املــستدامةلاهلادفـة  سياسات الــربامج ومــن أجـل تــصميم الــ البيانـات الدميغرافيــة،  
الفعـال  رصـد   الألغـراض منـها     بتعزيـز الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة،         زام  االلتـ ) ب(؛  بشكل أفضل 

ضـرورة بـذل    مـن جديـد علـى       التأكيـد   ) ج(؛  لأللفيةحتقيق األهداف اإلمنائية    حنو  لتقدم احملرز   ل
ــن   ــد م ــاجلهــود املزي ــدرات  ل ــاء الق ــدان ءاإلحــصايف جمــال دعم بن ــة يف البل ــزام ) د(؛ النامي االلت

والفرص املتاحـة واإلبـالغ     القائمة  رصد التقدم احملرز والثغرات      على ةتحسني القدرات الوطني  ب
 سبل منـها  واستخدامها، بـ عمرالبيانات املصنفة حسب اجلنس والإعداد عنها من خالل حتسني     

مـع البيانـات ورصـدها      وطنيـة جل  اسـتخدام نظـم     تأييـد   ) هــ (مـن اجملتمـع الـدويل؛       املقـدم   دعم  ال
وتـوفري   حسب نـوع اجلـنس       ةاملصنفمات الرعاية الصحية    تتبع الوصول إىل خد   تتيح  وتقييمها،  

 .ني فعالية النظم الصحية وجودهتاالردود السريعة لتحس

قد أُعرب، على مـدى الـسنوات اخلمـس املاضـية، عـن طلبـات مماثلـة لزيـادة اجلهـود                     و  - ٢
اعي، يف اللجنة اإلحصائية واجمللـس االقتـصادي واالجتمـ         الرامية إىل تطوير القدرات اإلحصائية    

يف ذلــك ودعــا اجمللــس الــدول األعــضاء، . ٢٠٠٦/٦ األخــص مــن خــالل قــرار اجمللــس وعلــى
القــرار، إىل تكثيـــف جهودهـــا مـــن أجـــل تعزيـــز القـــدرات اإلحـــصائية الوطنيـــة بغيـــة إصـــدار  

ــ) أ(: إحــــصاءات ومؤشــــرات موثوقــــة ويف الوقــــت املناســــب لرصــــد مــــا يلــــي   سياسات الــ
تنفيذ االلتزامات وحتقيق مجيـع األهـداف اإلمنائيـة علـى     ) ب(وطنية؛  المنائية  اإلستراتيجيات  االو

 منظومـة األمـم املتحـدة،       ، يف القـرار نفـسه،     ودعـا اجمللـس   . الصعد الوطنيـة واإلقليميـة والدوليـة      
يف ذلك الشعبة اإلحصائية واللجان اإلقليمية والوكاالت الدولية، إىل دعـم اجلهـود الوطنيـة                مبا
  .ية وتعزيزها، وال سيما يف البلدان الناميةبناء القدرات اإلحصائية الوطنل
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وينبغـــي اإلشـــارة، خـــارج إطـــار األمـــم املتحـــدة، إىل إعـــالن داكـــار بـــشأن تطـــوير      - ٣
 خـــالل الـــشراكة ٢٠٠٩نـــوفمرب /ايناإلحـــصاءات، الـــذي اعتمـــد يف داكـــار، يف تـــشرين الثـــ 

راكة شـــ( مـــن أجـــل التنميـــة يف اجتمـــاع شـــراكة القـــرن احلـــادي والعـــشرين اتاإلحـــصاء يف
 املـشاركون دعـا  ،  هـذا اإلعـالن   يف  و.  للـشراكة  مبناسبة الـذكرى الـسنوية العاشـرة      ) ٢١ باريس

ــرة      ــراءات خــالل الفت ــاذ إج ــشركاء إىل اخت ــع ال ــام   ٢٠١٤-٢٠١٠مجي ــز االهتم ــل تركي ، ونق
إعـــداد اخلطـــط االســـتراتيجية لتطـــوير اإلحـــصاءات إىل تنفيـــذها مـــع التمويـــل املـــستدام    مـــن

هذه املسألة يف تقريـر منفـصل       عن  ميكن االطالع على مزيد من املعلومات       و. والقدرات التقنية 
مــن جــدول األعمــال ) ل (٣ يف إطــار البنــد ٢١ - علــى اللجنــة أمانــة شــراكة بــاريسعرضــته 

)E/CN.3/2011/19.(  
 ،٢٠٠٦-٢٠٠٥وقــد زادت شــعبة اإلحــصاءات جهودهــا بــاطراد، بــدءا مــن الفتــرة     - ٤

طلـب العمـل الـذي قدمـه ألول         استجابة ل البلدان النامية، وذلك    لتعزيز القدرات اإلحصائية يف     
التقريـر النـهج   هـذا  ويـصف  . مرة اجمللس االقتصادي واالجتماعي وتسانده اآلن اجلمعية العامـة     

ــرة          ــة خــالل الفت ــا املبذول ــادة جهوده ــدرات اإلحــصائية، وزي ــاء الق ــشعبة يف بن ــه ال ــذي تتبع ال
  .٢٠١٣-٢٠١١ت املنفذة والربنامج للفترة ، وخمتلف مشاريع بناء القدرا٢٠١٠-٢٠٠٦

  
  تنمية القدرات لهنج شعبة اإلحصاءات  -ثانيا   

إىل تعزيـز الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة     تنمية القدرات ليهدف برنامج شعبة اإلحصاءات       - ٥
 وأمهيتــها، مبــا يف ذلــك التنظــيم واإلدارة ءاتاإلحــصاإصــدار مــن خــالل حتــسني نوعيــة عمليــة 

 عقــدقيقــا للهــدف العــام هلــذا الربنــامج، تقــدم الــشعبة خــدمات استــشارية، وت  وحت. املؤســسيان
حلقــات عمــل ونــدوات ومــؤمترات، وتــنظم زيــارات دراســية، وترتــب زمــاالت، وتستــضيف   

. املتدربني والزمالء، وتتعهد مراكز وجمموعات أدوات املعرفة يف عدد من اجملـاالت اإلحـصائية             
ــك، ينبغــي أن ينظــر إ   ــشعبة يف  وباإلضــافة إىل ذل ــشطة ال ــات اإلحــصائية  جمــال ىل أن مجــع البيان

وتعهد قواعد البيانات الدولية يف اجملاالت اإلحصائية املختلفة يف سياق بناء القدرات ألن هـذه               
األنشطة تزود املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة باملعرفـة حـول متطلبـات البيانـات والقـدرة الـشاملة           

دف الشعبة، أيا كان نوع النشاط، إىل تقـدمي منتجـات           وهت. للبلدان على تقدمي هذه املعلومات    
  .ناسب مع اهلدف وذات تأثري ملحوظتتودة اجلعالية 

 نقــل املعــارف واملهــارات إىل  اإلحـصاءات وهتـدف مجيــع األنــشطة الـيت تنظمهــا شــعبة    - ٦
 ويـضطلع باألنـشطة خـرباء يف اجملـال         .نيإىل خـرباء اإلحـصاء الـوطني      ، بطريقة أو أخرى،     املهنية

ويف معظـم احلـاالت، يـضطلع    . اإلحصائي احملدد، وتوجه حنو تلبية حاجات مجهـور متخـصص    
خــرباء املكاتــب اإلحــصائية يف أغلــب األحيــان هم ساعديــخــرباء الــشعبة بالنــشاط التــدرييب، و 
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وخـرباء الـشعبة موظفـون دائمـون ومستـشارون أو استـشاريون             . الوطنية أو الوكاالت الدوليـة    
قـيم  ، ي  علـى حنـو متـسق      حلفاظ علـى اجلـودة العاليـة للتـدريب أو املـشورة           ولضمان ا . نويأقاليم

احللقات الدراسـية أو املعهـد      يف  ن يف حلقات العمل التدريبية أو       وأداء املدربني بانتظام املشارك   
  .الة االستشاريني املعينني مؤقتااإلحصائي الوطين الذي جتري فيه أو الشعبة نفسها يف ح

وتـشكل  ،   عمليـة معقـدة    ناء القدرات اإلحصائية وفعاليتها   ثر أنشطة ب  الدقيق أل قياس  وال  - ٧
ور أثـر حلقـات العمـل التدريبيـة         ، قـد ال يتـضح علـى الفـ         فمـثال . مهمة صعبة يف حـاالت كـثرية      

الزيارات الدراسية يف إدخال تغيريات على إجراءات العمل الروتينية يف املكتـب اإلحـصائي،               أو
يترتـب أثـر     ومـع ذلـك، عـادة مـا       . لتطوير املهـين   أثر دائم على ا    على الرغم من أهنا قد يكون هلا      

للمـساعدة  إيفـاد خـرباء إىل أحـد املكاتـب اإلحـصائية            أنـشطة أخـرى مـن قبيـل         مباشر جدا عن    
يـساعد فقـط     الفـإن هـذا     ،  بلـدان اإلقلـيم   وإذا كـان اخلـبري مـن        . تنفيذ عناصر برناجمية معينـة     يف

  .بني بلدان اجلنوبفيما  يعزز أيضا زيادة التعاون الدائم هفورا، ولكنالقائمة على حل املشكلة 
البلـدان الناميـة مـن أجـل العمــل     وتـنظم شـعبة اإلحـصاءات زمـاالت لإلحـصائيني مـن         - ٨
والـشعبة، ينـضم   املـصدري   كل من مكتب اإلحـصاءات      جيريها  وبعد عملية اختيار    . مكتبها يف

ل البنــك الــدويل أو صــندوق النقــد  قبيــنمنظمــة دوليــة أخــرى، مــإىل إليهــا هــؤالء الــزمالء أو 
ومـن املتوقـع    . أشهر لتلقي التدريب العملي يف جمال إحـصائي حمـدد         ستة  إىل  ثالثة  الدويل، ملدة   

بعـد انتـهاء الزمـاالت خبـرباهتم واملهـارات واملعـارف املكتـسبة إىل               ألوطـاهنم   عودة اإلحـصائيني    
  . ونقل هذه املعرفة إىل زمالئهم،أماكن عملهم

د حلقـــات العمــل التدريبيـــة والزيـــارات الدراســية أكثـــر أنــشطة بنـــاء القـــدرات    وتعــ   - ٩
وقد نظمت الشعبة علـى مـر الـسنني العديـد           . شيوعا  اإلحصاءات اإلحصائية اليت تقدمها شعبة   

 املختلفـــة، ورعـــت مـــشاركة ءمـــن حلقـــات العمـــل التدريبيـــة اإلقليميـــة يف جمـــاالت اإلحـــصا 
لوطنيــة يف املناســبات الــيت تنظمهــا املنظمــات أو املعاهــد اإلحــصائيني مــن املكاتــب اإلحــصائية ا

وقد أثبتـت هـذه األنـشطة فائـدهتا يف نقـل املعرفـة للمـشاركني وإنـشاء شـبكات بـني                      . األخرى
وعـالوة علـى ذلـك، تعـزز حلقـات      . اإلحصائيني يف املنطقة لتبـادل اخلـربات مـع مـرور الوقـت         

واملكاتــب الوطنيــة مــن خــالل حتــسني االتــصال العمــل التدريبيــة اإلقليميــة التعــاون بــني الــشعبة 
  .وتبادل البيانات

وتتــسم حلقــات العمــل التدريبيــة علــى املــستوى الــوطين مبزايــا معينــة مقارنــة حبلقــات     - ١٠
مــن املــوظفني مــن مكتــب عــدد أكــرب  علــى ، حبكــم تعريفهــا،العمــل اإلقليميــة، إذ أهنــا تنطــوي

ــة  ــه،  اإلحــصاءات الوطني ــر ارتباطــا   وســتكونالــذي جيــري تدريب ــة أكث ــائج التــدريب الوطني  نت
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فعاليـة، تنفـذ شـعبة      بـأكثر الوسـائل     ويف حماولـة لنقـل املعرفـة        . بروتني العمل اليومي يف املكتـب     
  .متوازن برنامج حلقات عمل تدريبية وطنية وإقليمية وأقاليميةاإلحصاءات 

  
 الفتــرة مــدى علــى اإلحــصائية القــدرات بنــاء إىل الراميــة اجلهــود زيــادة  - ثالثا  

٢٠١٠-٢٠٠٦  
 عمــل حلقــة ١٦٤ بتنظــيم ٢٠١٠-٢٠٠٦ الفتــرة خــالل اإلحــصاءات شــعبة قامــت  - ١١

 خـرباهتم  اختـصاصيا  ٧ ٩٣٧ جمموعـه  مـا  خالهلـا  تبادل دراسية وحلقة اخلرباء ألفرقة واجتماعا
 عـدد  ويف املناسـبات  عـدد  يف مطـردة  سـنوية  زيـادة  حـدوث  ١ اجلدول ويبيِّن .التدريب وتلقوا
 مـشاركاً   ١ ٨٦٤ إىل ٢٠٠٦ عـام  يف مـشاركاً    ١ ٣٤٣ مـن  الـشعبة  دّربتـهم  الذين نياملشارك

 دراسـية  زيـارات  يف شـاركوا  الـذين  الناميـة  البلدان من اإلحصائيني عدد وظل .٢٠٠٩ عام يف
وة يف عـام    الـذر  بلوغـه  مـع  تقريبـا  سـنويا  شخـصا  ١٤٠ عنـد  نـسبيا  مـستقرا  الشعبة رعاية حتت

 . شخصا١٨٥ بتسجيل ٢٠٠٧
  
  ١ دولاجل

  السنة حسب األشخاص وعدد املناسبات عدد    
  

  الدراسية الزيارات  )أ(العمل حلقات
  املشاركون  املناسبات عدد  املشاركون املناسبات عدد  السنة

١٤٤  ١٧  ١ ٣٤٣  ٢٥ ٢٠٠٦  
١٨٥  ٢٢  ١ ٧٣٣  ٣٥ ٢٠٠٧  
١٠٩  ١٩  ١ ٤٦٥  ٢٩ ٢٠٠٨  
١٤١  ٢١  ١ ٨٦٤  ٣٦ ٢٠٠٩  
  ١٤٧  ١٨  )ب(١ ٥٣٢  ٣٩ ٢٠١٠

  ٧٢٦  ٩٧  ٧ ٩٣٧  ١٦٤  اجملموع  
  

  .تشمل حلقات العمل واجتماعات أفرقة اخلرباء واحللقات الدراسية املنظمة   )أ(  
  . أولية٢٠١٠البيانات عن املشاركني يف عام    )ب(  

    
 أفرقــة واجتماعـات  )واإلقليميـة  الوطنيــة( العمـل  حلقـات  جلميــع الكلـي  العـدد  وارتفـع   - ١٢

 إىل ٢٠٠٦ عـام  يف مناسـبة  ٢٥ مـن  اإلحـصاءات  شعبة نظمتها اليت الدراسية واحللقات اخلرباء
 ويعــرض .شــهريا تقنيــة اجتماعــات ثالثــة، ليزيــد يف املتوســط عــن ٢٠١٠ عــام يف مناســبة ٣٩

 االقتـــصادية اإلحـــصاءات )أ( :هـــي عريـــضة فئـــات ثـــالث يف مـــصنفة املناســـبات ٢ اجلـــدول



E/CN.3/2011/18
 

6 10-69279 
 

ــة؛ التجــارة وإحــصاءات ــسكان تعــدادات )ب( والبيئ ــ ال  األهــداف مؤشــرات )ج( ساكن؛وامل
  .ونشرها البيانات وإدارة اجلنسانية، واإلحصاءات لأللفية، اإلمنائية

  
 ٢ اجلدول

 املوضوع حسب الدراسية واحللقات اخلرباء أفرقة واجتماعات العمل، حلقات عدد    
  

  السنوات
اإلحــــصاءات االقتــــصادية   
  وإحصاءات التجارة والبيئة

تعــــــــــدادات الــــــــــسكان  
  واملساكن

ات األهداف اإلمنائية   مؤشر
 واإلحــــــصاءات ،لأللفيــــــة
 وإدارة البيانــات ،اجلنــسانية
  ونشرها

١١ ٥ ٩ ٢٠٠٦ 
١٠ ٧ ١٨ ٢٠٠٧ 
٨ ٨ ١٣ ٢٠٠٨ 
١١ ٨ ١٧ ٢٠٠٩ 
١٣ ١١ ١٥ ٢٠١٠ 
  ٥٣ ٣٩ ٧٢ جملموع    ا
    

ــيَّمُت  - ١٣ ــة كــل ق ــل حلق ــاع أو عم ــذه اجتم ــعبة تنف ــن اإلحــصاءات ش ــل م ــشاركني قب  امل
 الـرأي  وكـان  .انتـهائها  مـن  شهر أ أربعة بعد أخرى مرة وتقيَّم مباشرة اختتامها عند بةاملناس يف

  يبـدأ عنـد    مقيـاس  فعلـى  .متـسقة  بـصورة  إجيابيـا  األخـرية  الـسنوات  مـدى  علـى  الوارد التقييمي
ــد  )جــدا ضــعيف( ١ ــاز( ٥ وينتــهي عن ــة القيمــة ســجَّلت ،)ممت  وغريهــا العمــل حللقــات اجململ
 لعـام  ٤,٢ قـدره  متوسطا ٢٠١٠ و ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ السنوات يف جريتأ اليت املناسبات من

ــا ،٢٠١٠ و ٢٠٠٩ مـــن لكـــل ٤,٣ و ٢٠٠٨  هـــذه أن رأوا املـــشاركني أن ضـــمنا يعـــين مبـ
 انتـهاء  مـن  أشـهر    أربعـة  بعـد  أجريـت  الـيت  التقييمات نتائج وتبيِّن .بالتأكيد مهمة االجتماعات

 الدراسـية  املـواد  اسـتخدموا  املـشاركني  من املائة يف ٩٠ أن ٢٠٠٩ و ٢٠٠٨ عامي يف املناسبة
 واحـدة  توصية نفذوا بأهنم أفادوا املائة يف ٧٠ حنو وأن اليومي، عملهم يف العمل حبلقة اخلاصة
 املائـة  يف ٦٠ حنـو  أن املهـم  ومـن  املعـين؛  االجتمـاع  يف ذكـرت  الـيت  التوصـيات  مـن  األقـل  على

 النتيجــة وهــذه .االجتماعــات يف اركنياملــش مــن بغريهــم اتــصال علــى يزالــون ال بــأهنم أفــادوا
 مهّمـان  التعـاون  وتـأثري  املـضاعف  التـأثري  ألن نظرا اخلصوص وجه على بالذكر جديرة األخرية
 املتابعـة  استبيان تفاصيل بعض ٣ اجلدول ويبيِّن .اإلحصائية القدرة على احلفاظ هدف لتحقيق

 .شهر أأربعة بعد
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 ٣ اجلدول
  شهر أأربعة بعد تابعةامل استبيان :العمل حلقة تقييم    

  

  
  بنعم اإلجابة

  )املئوية النسبة(
 ٢٠٠٩  ٢٠٠٨  

  ٩٢,٨  ٨٧,٦ العمل؟ حلقة يف تلقيتها اليت املواد استخدمت هل
  ٦٦,٧  ٧٣,١ العمل؟ حلقة يف ذكرت اليت التوصيات من أيا نفذت هل
  ٥٨,٨  ٦٠,٠ العمل؟ حلقة موضوع على آخرين موظفني دربت هل
  ٦٢,١  ٦٤,٨ العمل؟ حلقة يف شاركوا ن ممبغريك اتصال لىع تزال ال هل
  ٨٩,٥  ٨٨,٣ الشعبة؟ هبا تقوم اليت املتابعة عن راض أنت هل
    

 اإلحصائية القدرات بناء أنشطة  - رابعا  
 لأللفية اإلمنائية األهداف مؤشرات  - ألف  

 لبنــاء الــسنوات متعــدد برنــامج بتنفيــذ الــراهن الوقــت يف اإلحــصاءات شــعبة تقــوم  - ١٤
 لأللفيـة  اإلمنائيـة  األهـداف  مؤشـرات  رصـد  أجـل  مـن  البيانـات  جتميع لتحسني وذلك القدرات
 عـامي  يف ناجحـة  جتريبيـة  مرحلـة  وعقـب  .القُطْـري  املـستوى  علـى  سيما ال ونشرها، وتوفريها
نتج وسـي  .وأفريقيـا  آسـيا  يف ٢٠١٠ عـام  يف الرئيـسية  مرحلته املشروع يبدأ ،٢٠٠٩ و ٢٠٠٨

 البيانــات فيهــا تعــرض الــوطين املــستوى علــى لأللفيــة اإلمنائيــة ألهــداف لبــاتبوا املــشروع
 إىل البيانـات  هـذه  إرسـال  الحقا وسيتم .املسؤولة الوطنية املعاهد خمتلف من الواردة الضرورية

  .صاءات يف نيويوركاإلح شعبة تتعهدها اليت )١(املتحدة األمم بيانات بوابة
 نظمـت   األخـرية،  دوراهتـا  يف اإلحـصائية  اللجنـة  اختـذهتا  ليتا القرارات متابعة إطار ويف  - ١٥

 التحديــد وجــه علــى تنــاقش لكــي العــامل منــاطق خمتلــف يف عمــل حلقــات اإلحــصاءات شــعبة
 اإلمنائيـة  األهـداف  ملؤشرات والدولية الوطنية البيانات سالسل بني أوجه االختالف    البلدان مع

 األفريقيـة؛  للبلـدان  كمبـاال  يف النـوع  هـذا  مـن  عمـل  حلقـة  ُنظِّمـت  ،٢٠٠٨ عـام  ففي .لأللفية
ــم ــانكوك يف أحــدمها آخــران حــدثان ٢٠٠٩ يف وُنظِّ ــدان ب ــريوت يف واآلخــر اآلســيوية للبل  ب
 أخـرى  عمـل  حلقة ،٢٠١٠ نوفمرب/الثاين تشرين يف ، مؤخراً وُنظِّمت .األوسط الشرق لبلدان
 عقـد  وُيعتـزم  .املـستقلة  الـدول  رابطـة  منطقـة  لبلـدان  جنيـف  يف لأللفيـة  اإلمنائية األهداف حول
 القــاهرة يف واألخــرى الالتينيــة أمريكــا لبلــدان ريكا عمــل إضــافيتني إحــدامها يف كوســتاحلقــيت

_________________ 
  .http://data.un.org/Host.aspx?Content=About انظر املعلومات، من ملزيد   )١(  



E/CN.3/2011/18
 

8 10-69279 
 

 اإلحــصائية املكاتــب ممثلــو احللقــات هــذه يف وجيتمــع .أفريقيــا ومشــال األوســط الــشرق لبلــدان
 اإلمنائيـة  األهـداف  انـات بي بـإبالغ  املتعلقـة  التوصـيات  السـتعراض  التنفيذيـة  والـوزارات  الوطنية
 علـــى البيانـــات يف والثغـــرات أوجـــه االخـــتالف مـــع للتعامـــل اســـتراتيجيات ووضـــع لأللفيـــة

 التنميـة  مؤشـرات  بـشأن  املعلومـات  من املزيد على االطالع وميكن .والدويل الوطين الصعيدين
 األعمــال جــدول مــن )ط( ٣ البنــد إطــار يف اإلحــصائية اللجنــة علــى عــرض مــستقل تقريــر يف
)E/CN.3/2011/13.(  

  
  واملساكن السكان تعدادات  - باء  

 جولـة  لـدعم  القـدرات  لبنـاء  برنـامج  بتنفيـذ  ٢٠٠٦ عـام  منـذ  اإلحـصاءات  شعبة تقوم  - ١٦
 الربنــامج تركيــز جمــال يــتغري الكلــي، اهلــدف إطــار ويف .واملــساكن الــسكان لتعــدادات ٢٠١٠
ــن ــام م ــب آلخــر ع ــسية املراحــل عق ــداد عمليــة يف الرئي ــام ففــي .التع  االنتــهاء مت، ٢٠٠٦ ع
 مركـز  وأنـشئ  ؛)٢(واملـساكن  الـسكان  بتعدادات املتعلقة والتوصيات املبادئ جمموعة تنقيح من

 علـــى للقـــائمني مباشـــرة ومنهجيـــة تقنيـــة مـــساعدة لتـــوفري اإلنترنـــت شـــبكة علـــى معلومـــات
ــا .التعــدادات ــه يف   وضــوع املأم ــز علي ــذي جــرى التركي  طخــرائ إعــداد فكــان ٢٠٠٧ عــام ال
 العــاملي والنظــام اجلغرافيــة املعلومــات نظــم مثــل اجلديــدة التكنولوجيــات واســتخدام التعــدادات
 عــام ويف .بكفــاءة التعــدادات خــرائط عــداد إلحامســة األســاليب هــذه وتعــد .املواقــع لتحديــد
 )وحتريرهــا البيانــات مجــع( التعــدادات بيانــات جتهيــز علــى الرئيــسي التركيــز انــصب ،٢٠٠٨

 تقيـــيم إىل التركيـــز حتـــول ،٢٠٠٩ عـــام ويف .البـــصرية التكنولوجيـــات ماســـتخدا وخـــصوصا
 تـشجيع  مـع  ونـشرها  البيانـات  حتليـل  إىل ٢٠١٠ عام ويف الالحق التعدادي واملسح التعدادات
 .ت نشر البيانات، يف مجلة أمور أخرىبرجميا إحدى ،”CensusInfo“ برجميات استخدام

ــرة    - ١٧ ــة عمــل  ٣٣ اإلحــصاءات ، عقــدت شــعبة ٢٠٠٧-٢٠٠٦وخــالل الفت ــها ( حلق من
.  اجتماعــات ألفرقــة اخلــرباء، بــشأن مواضــيع تتــصل بالتعــدادات ٦، و ) وطنيــة٨إقليميــة و  ٢٥

وكان هدف هذه احللقات مساعدة البلدان بطريقة موجهة بتقدمي املشورة هلا يف األمـور املتعلقـة                
وإضـافة إىل   . عمليـة التعـداد   مبا جتريه من تعدادات للسكان واملساكن يف كل مرحلة رئيسية مـن             

املبـادئ والتوصـيات املتعلقـة بتعـدادات الـسكان      ذلك، نشرت الشعبة عدة تقـارير تقنيـة، تكمـل      
وقدَّمت الـشعبة مـساعدة تقنيـة    .  لكي تستخدمها البلدان يف ختطيط تعداداهتا وإجرائها واملساكن

أجــل تعزيـز قـدراهتا الوطنيــة   مباشـرة، أو جـرى تقـدميها برعايتــها، لعـدد مـن البلــدان الناميـة مـن        
الربنــامج العــاملي وال يــزال املوقــع الــشبكي اخلــاص ب. بــشأن جوانــب حمــددة يف تنفيــذ التعــدادات

_________________ 
 /٦٧ رقـــم إحـــصائية؛ ورقـــات ،٢ التنقـــيح واملـــساكن، الـــسكان بتعـــدادات املتعلقـــة والتوصـــيات املبـــادئ   )٢(  

  ).E.07.XVII.8 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات(، ٢ التنقيح
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 مــصدرا مهمــا للمعلومــات املتعلقــة مبنهجيــة التعــدادات  ٢٠١٠ لعــام لتعــداد الــسكان واملــساكن
ــدان العــامل والتقــدم     ــة  واألنــشطة املتعلقــة بالتعــدادات يف خمتلــف بل ــذ جول  ٢٠١٠احملــرز يف تنفي

تقرير منفصل للجنـة     ويرد مزيد من املعلومات بشأن تعدادات السكان واملساكن يف        . للتعدادات
 ).E/CN.3/2011/21(من جدول األعمال ) أ (٤يف إطار البند 

  
 اجلنسانية اإلحصاءات  - جيم  

ــشطت  - ١٨ ــسانية اإلحــصاءات جمــال يف اإلحــصاءات شــعبة ن ــسنوات يف اجلن  .األخــرية ال
 :٢٠١٠ العـامل  يف املـرأة  بعنـوان  رئيسي منشور بإعداد ٢٠١٠ عام يف قامت واليتها،فامتثاالً ل 
 الـسكان،  مثـل  احليـاة،  يف األمهيـة  بالغـة  جوانـب  التقريـر  هـذا  ويعـاجل . )٣(وإحـصاءات  اجتاهات
 يئــة،والب املــرأة، ضــد والعنــف القــرار، وصــنع والــسلطة والعمــل، والتعلــيم، والــصحة، واألَســر،
 والرجـل  املـرأة  بـني  املـساواة  كفالـة  يف تقـدم  إحـراز  جـرى  قـد  أنـه  إىل التقريـر  وخيلص .والفقر

ــثري يف ــن كـ ــاالت، مـ ــا اجملـ ــك يف مبـ ــد ذلـ ــدارس يف القيـ ــصحية   املـ ــسائل الـ ــشاركة يف املـ  واملـ
ــه التقريــر يوضــح نفــسه، الوقــت ويف .االقتــصاديةو  ، مــا زال هنــاك الكــثري ممــا يــتعني عملــه  أن

 .جوة اجلنسانية يف احلياة العامةالف دلس وخصوصا

 رومـا  يف( اجلنـسانية  اإلحصاءات عن عاملية منتديات ثالثة اإلحصاءات شعبة ونظمت  - ١٩
ــام يف ــانيال ويف ٢٠٠٩ يف أكــرا ويف ،٢٠٠٧ ع ــز هبــدف )٢٠١٠ يف م ــهوض تعزي  جبــودة الن

 تركيـز  نـصب وا .املـصلحة  أصـحاب  مـن  وغريهـم  القرارات صانعي بني اجلنسانية اإلحصاءات
 املنتــدى، هــذا جانــب وإىل .الــصحية اإلحــصاءات علــى مــانيال يف عقــد الــذي األخــري املنتــدى
 مــانيال يف اخلــرباء وهيئــات الوكــاالت بــني املــشترك اجلنــسانية اإلحــصاءات فريــق أيــضا اجتمــع
ــشة ــدة تطــوير مواصــلة ملناق ــات قاع ــة بيان ــسانية، لإلحــصاءات عاملي ــدورات اجلن ــة وال  التدريبي
 .الصلة ذي اإلحصائي التشريع جمال يف املمارسات لوأفض

 يف جمـــاالت اإلحـــصائية القـــدرات لبنـــاء برناجمـــا الـــشعبة نفَّـــذت ذلـــك، إىل وإضـــافة  - ٢٠
 جنـسانية  إحـصاءات  إعـداد  يـدعم  ،٢٠١٠-٢٠٠٨ الفتـرة  مـدى  علـى  اجلنسانيةاإلحصاءات   

 مفـّصلة   العمالـة  بـشأن  يانـات ب إعـداد  علـى  الناميـة  البلدان قدرات تعزيز )أ( :يلي ما خالل من
 املعـين  العمـل  زيادة )ب( ؛ النظامية غري العمالة ويف النظامي   غري القطاع يف اجلنس نوع حسب
 تـسليط  )د( واسـع؛  نطاق على اجلنسانية اإلحصاءات نشر دعم )ج( املرأة؛ ضد العنف بقياس
 األهـداف  حتقيـق   صـوب  احملـرز  التقـدم  رصـد  يف اجلنـسانية  اإلحصاءات إىل احلاجة على الضوء

ــات  ــةوالغاي ــساواة املتعلق ــني بامل ــسني، ب ــا اجلن ــك يف مب ــة األهــداف ذل ــة اإلمنائي  وميكــن .لأللفي
_________________ 

  .E.10.XVII.11 املبيع رقم املتحدة، األمم منشورات   )٣(  
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 بــني املــشترك اجلنــسانية اإلحــصاءات فريــقوى دتــنامل عــن املعلومــات مــن مزيــد علــى االطــالع
 انيةاجلنـس  اإلحـصاءات  بـشأن  اإلحـصاءات  للجنة منفصلة تقارير يف اخلرباء وهيئات الوكاالت

  ).E/CN.3/2011/5 و E/CN.3/2011/3( األعمال جدول من )ب( ٣ البند إطار يف
  

  اإلحصاءات االقتصادية والتجارية  -دال   
ــرة    - ٢١ ــة اإلحــصائية   ٢٠١٠-٢٠٠٦خــالل الفت ــار احملاســبة  األخــذ مب، اعتمــدت اللجن عي

ات الدوليـة   والتوصـي ٢٠٠٨االقتصادي الكلي املـنقح يف شـكل نظـام احلـسابات القوميـة لعـام             
التنقــيح  وحتديــدا مــن اإلحــصاءات االقتــصادية، عينــةاجلديــدة أو املنقحــة لعــدد مــن اجملــاالت امل

ــصادية     ــشطة االقت ــع األن ــدويل املوحــد جلمي ــصناعي ال ــع للتــصنيف ال النــسخة ، و)٢٠٠٦ (الراب
، )٢٠٠٨(، واإلحـــــصاءات الـــــصناعية )٢٠٠٦ ( للمنتجـــــاتيالثانيـــــة للتـــــصنيف املركـــــز

، ودليـــل اإلنتـــاج  )٢٠٠٨(، وإحـــصاءات جتـــارة التوزيـــع   )٢٠٠٨(احة وإحـــصاءات الـــسي 
ــة  )٢٠١٠(الــصناعي  ، وإحــصاءات التجــارة )٢٠١٠(بــضائع لل، وإحــصاءات التجــارة الدولي

 وشــجعت اللجنــة الــدول األعــضاء علــى تنفيــذ هــذه التوصــيات .)٢٠١٠(خــدمات للالدوليــة 
القدرات اإلحـصائية يف جمـال اإلحـصاءات         الرامية إىل بناء  املنقحة اليت استلزمت جتديد اجلهود      

اإلحـصاءات   واسـتجابت شـعبة      .ساعدة البلدان علـى تنفيـذها     من أجل م  االقتصادية والتجارية   
ــادئ           ــة، ووضــع املب ــات التدريبي ــيم احللق ــن خــالل تنظ ــربامج، وم ــذ ال ــدء بتنفي ــن خــالل الب م

الـشاملة  اعـد املعـارف     قوأمر  الشعبة  تتوىل  وعالوة على ذلك،     .تجميع اإلحصاءات التوجيهية ل 
  .اإلحصاءات االقتصادية والتجاريةاخلاصة ب

التدريبيــة العمــل ، نظــم عــدد كــبري مــن حلقــات  أعــاله٢مــبني يف اجلــدول وكمــا هــو   - ٢٢
 .٢٠١٠ إىل ٢٠٠٧بصورة متسقة يف جمال اإلحصاءات االقتصادية خـالل الفتـرة املمتـدة مـن              

ة عــن النــسخ املنقحــة مــن التــصنيف تدريبيــعمــل  حلقــات تظمــ وحــدها، ُن٢٠١٠فــي ســنة ف
الــصناعي الــدويل املوحــد والتــصنيف املركــزي للمنتجــات، واحلــسابات القوميــة اإلقليميــة،         

ضائع، واملؤشـرات   للبوإحصاءات الصناعة، وإحصاءات السياحة، وإحصاءات التجارة الدولية        
 عـن ذلـك،    وفـضالً .لخـدمات لاالقتصادية القصرية األجـل، وعـن إحـصاءات التجـارة الدوليـة         

 علـى   ٢٠٠٨نظمت ثالث حلقات دراسية ملناقشة برنامج تنفيذ نظام احلسابات القوميـة لعـام              
  .الصعيد اإلقليمي

  باتـساق إىل   ، قـدمت الـشعبة الـدعم      بصفة خاصـة   باإلحصاءات التجارية ويف ما يتعلق      - ٢٣
ودة مــن خــالل تنظــيم عاليــة اجلــالقــدرهتا علــى إنتــاج البيانــات التجاريــة تعزيــزاً للبلــدان الناميــة ا

ات التجـــارة الدوليـــة للبـــضائع احللقـــات التدريبيـــة اإلقليميـــة وتنفيـــذها بنفـــسها عـــن إحـــصاء 
ــدعم      أو ــة للخــدمات، أو مــن خــالل تقــدمي ال إىل املنظمــات الفــين إحــصاءات التجــارة الدولي
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ة جديـدة مـن حلقـات العمـل     ل سلـس لقـة األوىل يف احل  وعقـدت  .الشريكة يف إطار تلك اجلهود    
 تنفيــذ التوصــيات املنقحــة إلحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع يف تــشرين يف جمــال قليميــة اإل

ــاين ــوفمرب /الث ــا جنــوب الــصحراء الكــربى  ملنفعــة  يف لوســاكا، ٢٠١٠ن  وســتتبع ذلــك  .أفريقي
 وتنقـل   .وغريهـا مـن املنـاطق     نطقة رابطـة الـدول املـستقلة        مملنفعة  حلقات عمل أخرى يف آسيا      

 جيـري إعـدادهم    جتميـع اإلحـصاءات  ضاً مـن خـالل تـوفري مرشـدين يف جمـال       الشعبة املعارف أي  
لتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع، وإحصاءات التجـارة الدوليـة للخـدمات، وجتميـع              

 عـن طريـق    مباشـرة  وعالوة علـى ذلـك، سـاعدت الـشعبة البلـدان          .مؤشرات التجارة اخلارجية  
 وفـضالً عـن ذلـك، وفـرت الـشعبة           .ءات التجاريـة  تقدمي اخلـدمات االستـشارية بـشأن اإلحـصا        

جنـة  الل ستقل للعلـم إىل    ويقدم تقرير م   . الصلة ياملساعدة التقنية يف جمال إحصاءات السياحة ذ      
  .)E/CN.3/2011/26 (من جدول األعمال) و (٤عن إحصاءات السياحة يف إطار البند 

 ٢٠١١فربايـر   / مطلع شباط  ستنظم الشعبة منتدى عاملياً عن اإلحصاءات التجارية يف       و  - ٢٤
ــدان يف جنيــف ــضائع واخلــدمات   لإلحــصائيني يف مي ــسياسات   . جتــارة الب  وســيدعى صــانعو ال

 البيانـات التجاريـة يف مـا يتعلـق باملـسائل            إىل إىل املنتدى لإلعراب عن حاجتهم       وحمللو التجارة 
دية، أو التجــارة التجاريــة ذات الــصلة، علــى ســبيل املثــال مــا يتعلــق بالتجــارة والتنميــة االقتــصا 

مـع املـستخدمني ويقيمـون صـلة        اإلحصائيون الوطنيون يف ميدان التجارة       وسيتحاور   .والعمالة
  . التجاريةأوثق بني التجارة وإحصاءات املؤسسات

  
 البيئة وإحصاءات الطاقة  -هاء   

خالل السنوات اخلمس األخرية، ركز بناء القدرات يف جمال اإلحصاءات البيئيـة علـى                - ٢٥
اء القــدرات وبنــاء أوجــه التــآزر اطق إقليميــة ودون إقليميــة خمتــارة بغــرض مواصــلة تــوفري بنــمنــ
 .أنشطة أخرى يف هذا اجملال مع

فريقيـا، وبنـاًء    ألللجنـة االقتـصادية     ملنطقة ا   واعتمدت ووضعت قائمة باملؤشرات البيئية     - ٢٦
ة االقتـصادية لـدول      للجماعـ   واعتمـدت   من املؤشرات  مالئمةالقائمة، وضعت قائمة    تلك  على  

لقــات العمــل، أعــدت املبــادئ التوجيهيــة املنهجيــة ح ومــن خــالل جمموعــة مــن .غــرب أفريقيــا
ويف .  ونفذ هذا العمل بالتعاون الوثيق مع برنامج األمم املتحـدة للبيئـة    .املؤشراتتلك  لتجميع  

ماعـة   شـعبة اإلحـصاءات، تولـت أمانـة اجل         الذي تـشرف عليـه     التنمية   باتمتابعة ملشروع حسا  
ــا املـــشروع، وبـــدعم    مـــستمر مـــن الـــشعبة، نظمـــت عـــدداً  االقتـــصادية لـــدول غـــرب أفريقيـ

تيـسري بنـاء القـدرات    بغـرض   الـيت قـام هبـا اخلـرباء االستـشاريون         ت املـساعدة القطريـة      ازيار من
بلـدان أوروبـا الـشرقية      ملنفعـة    ونفـذ عمـل مـشابه        .اجلماعة االقتصادية لـدول غـرب أفريقيـا        يف

يا الوســـطى بالتعـــاون مـــع اللجنـــة االقتـــصادية ألوروبـــا واملكتـــب اإلحـــصائي  والقوقـــاز وآســـ
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 إنـشاء   بغـرض  وقدمت الشعبة الدعم أيضاً لعدد مـن املبـادرات القطريـة             .للجماعات األوروبية 
  .برامج لإلحصاءات البيئية وإعداد جمموعات من اإلحصاءات البيئية

 وضـع اإلحـصاءات البيئيـة وعلـى     وتعمل شعبة اإلحصاءات حاليـاً علـى مراجعـة إطـار            - ٢٧
ــة اإلحــصائية اللمــسات       ــة، لتــضع عليهــا اللجن إنــشاء جمموعــة أساســية مــن اإلحــصاءات البيئي

 خـرباء  يـضم نفذ هذا العمل بالتعاون مع فريق من اخلرباء    وي .٢٠١٢األخرية وتعتمدها يف عام     
 املــستجداتومنظمــات غــري حكوميــة، وهــو يــستند إىل  قطــريني ومنظمــات دوليــة وأكــادمييني

خطـة تنفيـذ   وضـع   وسـيؤدي إقـرار هـذه التوصـيات إىل     .جمال علـم البيئـة وسياسـاهتا العامـة         يف
  . يف جمال وضع اإلحصاءات البيئيةالقدراتستواصل تعزيز 

نظام احملاسـبة البيئيـة واالقتـصادية       عتمدت اللجنة اإلحصائية    اويف جمال احملاسبة البيئية،       - ٢٨
ــاه  ــصفته معيف جمــال املي ــاً    ب ــاً دولي ــاراً مؤقت ــاه  ) ٢٠٠٧(ي ــة إلحــصاءات املي  والتوصــيات الدولي

ــعبة واضــطلعت .)٢٠١٠( ــشطة   اإلحــصاءات  ش ــن األن ــة م ــزاً لبطائف ــدرة اإلحــصائية  تعزي لق
 وكـذلك يف عمليـة وضـع    ،للبلدان يف جمال تنفيذ نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه    

 تنفيــذ نظــام  علــىساعدةاملــواصــلة مل ومــواد التــدريب اءاتتجميــع اإلحــصاملبــادئ التوجيهيــة ل
  .احملاسبة البيئية واالقتصادية يف جمال املياه والتوصيات الدولية إلحصاءات املياه

 حلقـة عمـل دوليـة عـن إحـصاءات الطاقـة             ٢٠٠٨عام  يف  ونظمت شعبة اإلحصاءات      - ٢٩
للتركيــز علــى احتياجــات  ، )، يف أغواســكاليينتيس، املكــسيك٢٠٠٨ديــسمرب /كــانون األول(

وناقـشت حلقـة   . لـدان الناميـة   يف الب املستخدمني والقـدرات يف جمـال مجـع البيانـات، وال سـيما            
ونـشرها وقـدمت إسـهامات يف جمـال         وتصنيفها  إحصاءات الطاقة   بتجميع  العمل مسائل تتعلق    

) هــ  (٣د   البنـ  حتـت يف تقرير مـستقل للجنـة       يرد  و. إعداد التوصيات الدولية إلحصاءات الطاقة    
 عملية وضع التوصيات الدوليـة    من أنشطة يف إطار      الشعبة    ما اضطلعت به   من جدول األعمال  

)E/CN.3/2011/8(.  
  

  إدارة البيانات ونشرها  -واو   
 القدرات يف ما يتعلـق بـإدارة        بناءاملتصلة ب خالل الفترة نفسها، زادت الشعبة أنشطتها         - ٣٠

علـى  والنـشر  وتعهـدها   قواعـد املعـارف   وضـع   وعقـدت حلقـات عمـل عـن      .البيانات ونـشرها  
البيانات وحتليلـها والوصـول إىل البيانـات       احلصول على    وعن املسائل املتعلقة ب    شبكة اإلنترنت، 

  . املواقع الشبكيةتعهداجلزئية، وحفظ البيانات، و
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 ، شعبة اإلحصاءات مشروعاً جديـداً حلـسابات التنميـة         باشرت،  ٢٠١٠ويف هناية عام      - ٣١
متكينــها مــن نــشر بياناهتــا بغيــة تعزيــز القــدرة اإلحــصائية للبلــدان الناميــة هــو  العــام منــه الغــرض
وبنيتـها    وسيعزز هذا املشروع قدرة الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة وأدواهتـا            . على حنو فعال   ونقلها

قـرارات املتعلقـة     املـستخدمني، وال سـيما صـانعو ال        إمكانية وصول  بدوره   مما سيحسن التحتية،  
 وتلــيب تــرتبط بالــسياسات التوقيــت وموثوقــة جيــدةوالبــاحثون، علــى إحــصاءات اسات بالــسي

. قليمــي والــدويل عد الــوطين واإلعلــى الــصُ العاليــة اجلــودة  الطلــب املتزايــد علــى املعلومــات    
وستــشمل األنــشطة الرئيــسية للمــشروع دراســات ألفــضل املمارســات يف جمــال نــشر البيانــات  

مــواد مــن أجــل التحقــق مــن  اجتمــاع لفــرق اخلــرباء  عقــد  و، وإعــداد مــواد التــدريب، نقلــهاو
 البيانــات يتــيح هلــا نــشر ا ممــالتــدريب، وتقــدمي املــساعدة التقنيــة املباشــرة إىل البلــدان املختــارة، 

ألهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا        ااإلمنائيـة لأللفيـة وغريهـا مـن          والبيانات الفوقية بشأن األهداف   
  . أو عن طريق بوابة بيانات األمم املتحدةشبكيةمواقعها الدولياً، سواًء على 

  
  غرافية املكانيةاملعلومات اجل  -زاي   

األعـضاء   علـى حنـو متزايـد لبنـاء القـدرات إىل الـدول                الـدعم  تقدم شـعبة اإلحـصاءات      - ٣٢
 األنـشطة الداعمـة لرسـم خـرائط التعـداد           أشـري إىل   وقـد    .اجلغرافيـة املكانيـة   جمال املعلومـات     يف

 الـشعبة، بـصفتها أمانـة مـؤمتر     متـول  وعـالوة علـى ذلـك،    . بـاء أعـاله  -الفرع الثـاين   بالفعل يف   
 وال سـيما    ،تاحـة الفرصـة للممـثلني      زمـاالت إل   ،األمم املتحدة املعـين بتوحيـد األمسـاء اجلغرافيـة         

الـيت  ، وهـي احللقـة   لمشاركة يف حلقات العمـل اإلقليميـة بـشأن األمسـاء اجلغرافيـة        ل ،أفريقيا من
أنـشطة  إىل   الـدعم أيـضاً    وقـدمت الـشعبة      . يف الكامريون وبوركينا فاسو وكينيا     راًقدت مؤخ ُع

عقـد   أتـاح للفريـق   ممـا اللجنة الدائمة املعنيـة باهلياكـل األساسـية للبيانـات املكانيـة لألمـريكتني،           
غرافيـة  ساسـية للبيانـات اجل    األياكـل   اهلوتطـوير   ، وهـو إنـشاء      هدفـه الرئيـسي   اجتماعات وتعزيز   

 . بلدان األمريكتنيمن لكل  الوطنيةاملكانية

 الـيت  غرافيـة املكانيـة العامليـة   علومات اجل املطلقت مؤخراً بشأن إدارة     وتضم املبادرة اليت أُ     - ٣٣
ويـشمل مـشروع اختـصاصات جلنـة        . عنـصراً قويـاً لبنـاء القـدرات        ٢٠٠٩عام  يف  أيدهتا اللجنة   

 ونـشر أفـضل املمارسـات للــهيئات    جتميـع ” تقــوم علـى  واضـحة اخلـرباء املقتـرح إنـشاؤها مهـام     
الوطنية واإلقليمية والدولية اليت تتعامل مع الصكوك القانونية والنماذج اإلدارية واملعـايري التقنيـة              

 منـرب تـوفري    ”وكـذلك  ،“وتيسري نشر هذه املمارسـات    ...  كانيةلبناء معلومات عن البيانات امل    
 بنــاء القــدرات علــى إدارة املعلومــات   ب الــسبل الكفيلــة  الفعالــة بــشأن ســتراتيجيات االلوضــع 

ــة  ــة املكاني ــة  اجلغرافي ــدان النامي ــا، وال ســيما يف البل ــضا  (“  وتعزيزه . )E/CN.3/2011/34انظــر أي
وتتوقــع الــشعبة أن متــول عــن طريــق ترتيبــات الــصناديق االســتئمانية مــشاركة عــدد مــن البلــدان 
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 املكانيـة العامليـة    ة املعلومـات اجلغرافيـة    بـإدار املعـين   املقبـل    األمـم املتحـدة األول       ىالنامية يف منتد  
  .٢٠١١أكتوبر / تشرين األول٢٨ إىل ٢٥من يف الفترة املقرر عقده يف سيول، 

  
  ة الوطنيةوضع النظم اإلحصائي  -حاء   

اجلوانـب املتعلقـة بـإدارة    توفري الـدعم القـوي للبلـدان بـشأن     اإلحصاءات تواصل شعبة    - ٣٤
هـا املـسائل املتعلقـة بـالقوانني اإلحـصائية، واهليكـل التنظيمـي،              ، مبـا في    اإلحصائي الـوطين   النظام

بعثـات  إيفـاد   وقامت بذلك عـن طريـق       .ونشر املوظفني واملوارد، وغريها من املسائل التنظيمية      
أنغـوال  يف  املناسبات الـيت نظمـت بنجـاح        من قبيل   حلقات عمل وطنية وإقليمية،     وتنظيم  فردية  
 لبلـدان   ٢٠٠٨ئيـة للجنـوب األفريقـي ويف سـري النكـا عـام               لبلدان اجلماعة اإلمنا   ٢٠٠٦عام  

ــام بــذلك مبــساعدة   .جنــوب آســيا، وعــن طريــق البعثــات االستــشارية    وستواصــل الــشعبة القي
  .املستشار األقاليمي املعني حديثاً لوضع النظم اإلحصائية الوطنية

  
  خلطط الربامج املستقبليةالدعم استقطاب   -خامساً  

جمــاالت االهتمــام زخــم   القادمــة علــىتللــسنوااإلحــصاءات شــعبة ســيحافظ برنــامج   - ٣٥
أمهيـة   القـدرات اإلحـصائية   لبنـاء املقدمـة   لطلبـات تكتسب ا  و . كما يف السنوات السابقة    نفسها

، وال ســيما يف جمــاالت اإلحــصاءات اجلنــسانية واإلحــصاءات  أي وقــت مــضى مــن اآلن أكثــر
ــة  ــصادية واإلحــصاءات البيئي ــ واســتخداماالقت ــداد بيان ــزال   .ات التع ــل ال ي ــل غــري أن التموي ميث

ــشكلة ــا  .)٤(م ــشعبة عــن امتناهن ــرب ال ــصني     وتع ــسويد، وال ــا، وال ــة كوري ــا، ومجهوري  ،إليطالي
بنـاء  لرباجمها من أجل     ملا قدموه من دعم   ، والبنك الدويل، والشركاء اآلخرين      ةواململكة املتحد 

  . الشركاء اآلخرين يف التنمية وإننا نتطلع للحصول على املزيد من الدعم من.القدرات
ــدرات        - ٣٦ ــة ق ــشطة تنمي ــة لالخنــراط يف أن ــادرات الوطني ــشعبة باملب ــاموترحــب ال  ،وظفيه

مراكـز تـدريب دون إقليميـة       فعليـاً إىل إنـشاء      يؤدي  مما  وكذلك اإلحصائيني من بلدان أخرى،      
 علـى غـرار     لقائمـة معاهـد التـدريب ا     وتكمل هذه اجلهود الربامج الـيت يقـدمها حاليـاً            .وإقليمية
ــة    إلاملعهــد ا ــة للوكــاالت الدولي  ويف هــذا .حــصائي آلســيا واحملــيط اهلــادئ أو املراكــز اإلقليمي

الــصدد، يعتــرب إنــشاء املعهــد اإلحــصائي الــدويل الــصيين للتــدريب بالتعــاون مــع برنــامج األمــم  
ــودة   ــوة حممـ ــصائي خطـ ــدة اإلحـ ــسيا و .املتحـ ــدريب يف إندونيـ ــز التـ ــة  وملراكـ ــا مجهوريـ كوريـ

  . القدرات يف جمال تنمية أنشطةتقدم  قائمةواملكسيك أيضاً برامج

_________________ 
  .E/CN.3/2005/17 لالطالع على آليات الشعبة لتمويل أنشطة بناء القدرات، انظر   )٤(  
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  االستنتاجات وسبل املضي قدماً  -سادساً  

 اإلحاطــة علمــاً بالعمــل الــذي قامــت بــه شــعبة اإلحــصاءات  يف اللجنــةترغــبقــد   - ٣٧
 اســتجابة للتوصــيات ٢٠١٠-٢٠٠٦بنــاء القــدرات اإلحــصائية خــالل الفتــرة  جمــال  يف

 الــصادر عــن اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي وبــالنظر إىل  ٢٠٠٦/٦لقــرار الــواردة يف ا
  .القدرات اإلحصائيةتعزيز طلب اجلمعية العامة مؤخراً 

 :م التوجيه بشأن املسائل التاليةأن تقديف  اللجنة ترغبوقد   - ٣٨

القدرات يركز على نقل املعارف وتنمية والذي النهج الذي اتبعته الشعبة   )أ(  
 فعاليته؛مدى واملهنية 

  . نطاق براجمهالتوسيعحاجة الشعبة إىل املزيد من املوارد   )ب(  
  


