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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ - فرباير/ شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ي (٤البند 

        بناء القدرات اإلحصائية: بنود للعلم
  بناء القدرات اإلحصائية    

  
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
ــة       ــر حملــة عام ــدم هــذا التقري ــا شــعبة      يق ــيت اضــطلعت هب ــاء القــدرات ال ــشطة بن عــن أن

، دعمــاً منــها للجهــود املبذولــة علــى ٢٠١٢  و٢٠١١اإلحــصاءات بــاألمم املتحــدة يف عــامي 
ويــصف التقريــُر . الــصعيدين الــوطين واإلقليمــي مــن أجــل بنــاء القــدرات اإلحــصائية وتعزيزهــا

حمــددة، منــها مؤشــرات  ســبل تنفيــذ برنــامج الــشعبة العــام مــصنفةً حــسب جمــاالت إحــصائية    
كما يورُد معلومـاٍت مفـصلة عـن التقـدم احملـرز حنـو إجنـاز املـشاريع                  . األهداف اإلمنائية لأللفية  

وقـد تـود اللجنـة اإلحـصائية أن حتـيط      . املتعددة السنوات اليت تتوىل الـشعبة تنظيمهـا وتنفيـذها        
  .علماً هبذا التقرير
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  مقدمة  - أوال  
ــى     ظلــت شــعبةُ اإلحــصاءات    - ١ ــدة املاضــية عل ــسنوات العدي ــى مــدى ال ــشدد بقــوة عل ت

ضرورِة بناء وتعزيز القدرات اإلحـصائية الوطنيـة لـدى البلـدان الناميـة، وال سـيما أقـل البلـدان                     
منــواً، ولــدى البلــدان الــيت متــر اقتــصاداهتا مبرحلــة انتقاليــة بغيــة متكينــها مــن إعــداد إحــصاءات     

لـصانعي الـسياسات العامـة الوطنيـة وغريهـم مـن            ومؤشرات موثوقـة تتـاح يف الوقـت املناسـب           
وقد أقر كل مـن اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           . املستفيدين على الصعيدين الوطين والدويل    

 واللجنة اإلحصائية والياٍت قوية بشأن برنامج بنـاء القـدرات الـذي تنفـذه               ٢٠٠٦/٦يف قراره   
ــاألمم املتحــدة، وهــي الواليــات الــيت عــ    ــة  شــعبة اإلحــصاءات ب ــة العامــة يف اآلون ضدهتا اجلمعي

األخرية على أرفع املستويات يف الوثيقة اخلتامية الصادرة عـن االجتمـاع العـام الرفيـع املـستوى                
وتزايـد الـزخُم احملفـز    . الذي عقدته يف دورهتا اخلامسة والستني بشأن األهداف اإلمنائية لأللفيـة         

حقيــق األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة حبلــول  جلهــود التطــوير اإلحــصائي بفــضل االلتــزام العــاملي بت 
وبنـاء علـى ذلـك حتـول هنـُج تنميـة القـدرات              .  وما يقترن به من متطلبـات للرصـد        ٢٠١٥ عام

الذي تتبعه الـشعبة حتـوالً تـدرجييا ليـصبح هنجـاً يتـسم بقـدر أكـرب مـن االسـتراتيجية والتكامـل                         
  .ويزيد توجهه حنو حتقيق النتائج مبا حيقق له أكرب أثر ممكن

 أعربت اللجنة اإلحصائية عن تقديرها لـشعبة اإلحـصاءات ملـا أجنزتـه              ٢٠١١ويف عام     - ٢
ــز        ــشعبة تعزي ــة، وطلبــت إىل ال ــدان النامي ــاء القــدرات اإلحــصائية يف البل مــن عمــل يف جمــال بن

وسـلمت اللجنـة أيـضا      . مشاوراهتا مع الدول األعضاء بغية حتديد احتياجاهتا التدريبيـة اجلديـدة          
القــدرات اإلحــصائية جهــٌد يــشارك فيــه العديــد مــن الــشركاء الــوطنيني والــدوليني،  بــأن تنميــة 

وشــجعت الــشركاء كافــة علــى التعــاون يف هــذه اجلهــود وعلــى تنــسيقها، والحظــت بارتيــاح  
إعــراب عــدد متزايــد مــن البلــدان عــن اســتعداده ملــساعدة بلــدان أخــرى يف تعزيــز قــدراهتا           

  .الواإلحصائية وشجعت السري على هذا املن
ويقــدم هــذا التقريــر استعراضــا عامــا لألنــشطة الــيت نفــذهتا شــعبة اإلحــصاءات مــؤخرا    - ٣

وتلك اليت تضطلع هبا حاليـا مـن أجـل بنـاء القـدرات، وحيـدد أيـضا عـددا مـن اجملـاالت ينبغـى                          
  .النظر فيها على سبيل األولوية عند وضع األنشطة الربناجمية يف املستقبل

    
  قدرات التابع لشعبة اإلحصاءاتالبرنامج بناء   - ثانيا  

تعمل شعبة اإلحـصاءات بـشكل مطـرد علـى تكثيـف أنـشطة برناجمهـا لبنـاء القـدرات                      - ٤
تزويـد البلـدان    ) أ: (اإلحصائية، وهي تركز يف هذا السياق على جماالت استراتيجية ثالثـة هـي            

ــداء املـــشورة املتخصـــ     ــدريب وإسـ ــق تقـــدمي التـ ــهجيات عـــن طريـ ــال املنـ ــه يف جمـ صة؛ بالتوجيـ
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تسهيل إرساء نظم إحصائية وطنيـة تتـوافر هلـا مقومـات البقـاء وهياكـل اإلدارة املناسـبة؛                    )ب(
استخدام أحدث تكنولوجيات مجع البيانـات وجتهيزهـا ونـشرها مـن أجـل حتـسني نوعيـة                   )ج(

  . املعلومات اإلحصائية ذات األمهية بالنسبة للسياسات العامة وتيسري الوصول إليها
 بأنـشطٍة لبنـاء القـدرات       ٢٠١٢-٢٠١١ شـعبة اإلحـصاءات يف الفتـرة         وقد اضطلعت   - ٥

تتسق مـع املـسؤوليات الـيت كُلفـت هبـا، وانـدرجت تلـك األنـشطة ضـمن اجملـاالت املواضـيعية                       
 من الربنامج العاملي لتعداد السكان واملساكن، مبا يف ذلك حتليـل            ٢٠١٠جولة عام   ) أ: (التالية

انـب اإلداريـة للـنظم اإلحـصائية الوطنيـة، ومـا يتـصل منـها              اجلو) ب(بيانات التعـداد ونـشرها؛      
حتديــدا بــإدارة البيانــات ونــشرها وخاصــة تلــك املتعلقــة مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة؛   

اإلحــصاءات االقتــصادية األساســية مثــل إحــصاءات التجــارة ) د(اإلحــصاءات اجلنــسانية؛  )ج(
ات وإحــصاءات الــسياحة والطاقــة واإلحــصاءات الدوليــة للبــضائع والتجــارة الدوليــة يف اخلــدم

االقتـصادية،   - اإلحصاءات البيئية واحملاسبة البيئيـة    ) هـ(الصناعية، وصلتها باحلسابات القومية؛     
وال ســيما مــا يتعلــق منــها حبــسابات امليــاه وكــذلك فيمــا يتــصل منــها باإلطــار املركــزي لنظــام  

  .لومات اجلغرافية املكانيةإدارة املع) و( االقتصادية؛ -احملاسبة البيئية 
التـدريب  ) أ: (واستعانت الشعبة بآليات متنوعة يف تنفيذ برناجمها لبنـاء القـدرات منـها              - ٦

وغريه من املبادرات الرامية لنقـل املعـارف وتطـوير قـدرات اإلحـصائيني، مثـل حلقـات العمـل                    
 علــى الــصعيد   اخلــدمات االستــشارية الــيت يقــدمها   ) ب(؛ )الزيــارات الدراســية  (والزمــاالت 

األقاليمي املستشارون واخلرباء املتعاقد معهم لفترات قصرية، من املوظفني واالستـشاريني علـى             
املـشاريع الراميـة    ) ج(حد سواء، باعتبارهم من أهل الرأي الذين يقدمون املشورة والتـدريب؛            
  . إىل الترويج لتنمية القدرات يف منطقة بعينها أو يف جمال إحصائي معني

  
 ٢٠١١أنــشطة بنــاء القــدرات الــيت اضــطلعت هبــا شــعبة اإلحــصاءات يف عــامي   - ألف  

  ٢٠١٢ و
ــرة   - ٧ ــا   ٧٤، نظمــت شــعبة اإلحــصاءات   ٢٠١٢-٢٠١١يف الفت ــة عمــل واجتماع  حلق

.  مهنيـا خـرباهتم وتلقـوا التـدريب        ٣ ٤٣١ألفرقة اخلرباء وحلقة دراسية تبادل فيها مـا جمموعـه           
دية لتمكني اإلحصائيني من البلدان النامية مـن املـشاركة        زمالة فر  ٨٥وإضافة إىل ذلك ُمنحت     

.  بعثـة استـشارية نظمهـا املستـشارون األقـاليميون الثالثـة            ٢٠  اجتماعا إقليميا ودوليا و    ١٥يف  
وانعكس منط األنشطة املضطلع هبا على عـدد حلقـات العمـل التدريبيـة حيـث شـكلت احلـصة                    

 عـدد املناسـبات     ١ويـبني اجلـدول     . نفـذها الـشعبة   األكرب من حافظة برامج بناء القدرات الـيت ت        
  .  وعدد املشاركني فيها٢٠١٢  و٢٠١١اليت أقيمت يف عامي 
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  ١اجلدول 
    عدد املناسبات واملشاركني فيها كل عام

 اخلدمات االستشارية  الزيارات الدراسية   حلقات العمل واجتماعات أفرقة اخلرباء واحللقات الدراسية
  عدد البعثات  عدد املشاركني  عدد املناسبات  عدد املشاركني  تعدد املناسبا  العام

٢٥٣٧٥٨١٥ ٤٦٢  ٢٠١١

١٧٨٨٢٧٥ ٢٨١  ٢٠١٢

٤٣١١٥٨٥٢٠ ٧٤٣  اجملموع  
    
  .  حتليلٌ مفصل للمناسبات اليت ُصنفت ضمن ثالث فئات عامة٢ويرد يف اجلدول   - ٨
  

  ٢اجلدول     
اجتماعات أفرقة اخلـرباء واحللقـات الدراسـية، موزعـة     حتليل مفصل لعدد حلقات العمل و    

  حسب املوضوع
  
  العام

 اإلحصاءات االقتصادية  
  والتجارية والبيئية

ــدادات الـــــسكان  تعـــ
  واملساكن

واإلحـصاءات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية،   
  وإدارة البيانات ونشرها اجلنسانية،

١٠  ١٦  ٢٠  ٢٠١١  
٧  ٨  ١٣  ٢٠١٢  

  ١٧  ٢٤  ٣٣  اجملموع  
    
ومتتلــك شــعبة اإلحــصاءات آليــةً مــستقرة ملتابعــة برناجمهــا لبنــاء القــدرات ورصــده            - ٩

ــام كــل مناســبة مــن املناســبات     . وتقييمــه ــة علــى مجــع اآلراء التعقيبيــة يف خت وتقــوم هــذه اآللي
وتـشري نتـائج التقيـيمني اللـذين أجريـا حللقـات العمـل          . وإجراء تقييم للمتابعة بعد أربعـة أشـهر       

 إىل مستوى رضا عال للغاية عن جهود بنـاء القـدرات الـيت              ٢٠١٢-٢٠١١عقودة يف الفترة    امل
ــذهلا الــشعبة  ــة العظمــى مــن املــشاركني أن     . تب ــادة، رأت الغالبي ففــي استقــصاءات املتابعــة املعت

حلقــات العمــل كانــت هامــة ومفيــدة للغايــة حيــث زودهتــم مبعــارف متخصــصة يف جمــال مجــع  
ــص  ــات اإلحــصائية وت ــشرها البيان ــها ون ــة خاصــة    . نيفها وحتليل ــات العمــل بأمهي ــسمت حلق وات

بالنــسبة للبلــدان الــيت هــي بــصدد إجــراء دراســات استقــصائية وبوســعها اختــاذ خطــوات فوريــة 
  .لتنفيذ التوصيات الدولية اجلديدة اليت اعتمدهتا اللجنة اإلحصائية

ت العمــل إىل تقيــيم وهتــدف االستقــصاءات اجملــراة بعــد أربعــة أشــهر مــن انتــهاء حلقــا   - ١٠
األثر البعيد املدى لربنامج بناء القدرات، وإىل تلقـي آراء املـشاركني التعقيبيـة بعـد عـودهتم إىل                   
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وقـد أكـد    . مكاتبهم فيما يتعلـق بتنفيـذ االسـتنتاجات والتوصـيات املنبثقـة عـن حلقـات العمـل                 
أن أداءهــم  ٢٠١٢  و٢٠١١ يف املائــة مــن املــشاركني يف حلقــات العمــل يف  ٩٠جمموعــه  مــا

ألعماهلم تأثر تأثرا حقيقيا، فقد أشاروا إىل أهنم استعانوا مبواد التدريب فيما بعـد وأن حلقـات        
وكــان مــستوى الرضــا عــن الزمــاالت  . العمــل زادت مــن فهمهــم لكــلٍ مــن املواضــيع احملــددة  
  .  يف املائة٩٥مرتفعا هو اآلخر بشكل ثابت حيث قارب نسبة الـ 

  
  ارية القصرية األجلاخلدمات االستش  - باء  

يف إطار برنـامج شـعبة اإلحـصاءات العـادي للتعـاون الـتقين، تقـدم الـشعبةُ إىل البلـدان                     - ١١
تعـدادات الـسكان    : خدمات مستشاريها األقاليميني يف جماالت ثالثة يشتد الطلب عليها وهـي          

ــة   ــبة البيئيـ ــساكن، واحملاسـ ــة   - واملـ ــصائية الوطنيـ ــنظم اإلحـ ــوير الـ ــصادية، وتطـ ــوفر . االقتـ  ويـ
املستشارون األقاليميون املعارَف واخلرباِت املتخصـصة وييـسرون إدمـاج البلـدان يف الـشبكات               
اإلقليمية والدولية، فيما يشكل أداة هامة تتيح للشعبة االحتفاظ مبيزهتا النسبية يف بيئـة يتـسارع       

  . فيها تطور املعارف واملمارسات
دادات السكان واملساكن مبـساعدة البلـدان علـى         وقد قام املستشار األقاليمي املعين بتع       - ١٢

وُيـذكر علـى وجـه اخلـصوص     .  العاملي لتعدادات الـسكان واملـساكن      ٢٠١٠تنفيذ برنامج عام    
 بـاثنيت عـشرة بعثـة زار فيهـا البلـدان            ٢٠١١-٢٠١٠أن املستشار األقاليمي اضـطلع يف الفتـرة         

مقــدِّماً املــساعدة يف وضــع وشــارك يف حلقــات عمــل وحلقــات دراســية إقليميــة ودون إقليميــة 
  . مشاريع الوثائق وإعداد املواد التدريبية يف جمال تعدادات السكان واملساكن

 االقتـصادية، فهـو يعـاون البلـدان علـى           - أما املستشار األقاليمي املعين باحملاسـبة البيئيـة         - ١٣
 حتديـدا فيمـا يتعلـق        االقتـصادية، ويقـدم املـساعدة علـى حنـو أكثـر            - تنفيذ نظام احملاسبة البيئيـة    

والتوصـيات الدوليـة بـشأن      )  االقتـصادية حلـسابات امليـاه      - نظام احملاسبة البيئية  (حبسابات املياه   
وبعد اعتماد اللجنة اإلحصائية املعيارين املـذكورين، تزايـد عـدد البلـدان الـيت               . إحصاءات املياه 

ة واملعلومـات االقتـصادية     أقدمت على تنفيـذمها عـن طريـق الـربط بـني املعلومـات اهليدرولوجيـ               
، قـدم املستـشار     ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفتـرة    . ضمن إطار منهجي داعم لعملية اختـاذ القـرارات        

  .  بلدا وحلقة عمل وحلقة دراسية إقليمية ودون إقليمية١١خدماته إىل 
وحتتل املسائل ذات الصلة بإدارة اإلحصاءات وتنظيمها مكانة هامة يف صـلب اجلهـود         - ١٤

ولـذلك ال بـد أن تقـدم شـعبة اإلحـصاءات           . ملبذولة لبناء القدرات اإلحصائية الوطنيـة     القطرية ا 
، قام املستـشار األقـاليمي املعـين بتطـوير          ٢٠١١ويف عام   . الدعم إىل البلدان يف هذا اجملال أيضا      

ــة          ــات إقليمي ــدان واجتماع ــتة بل ــشارية إىل س ــدمي خــدمات است ــة بتق ــنظم اإلحــصائية الوطني ال
ــة ــسائل ذات صــلة       وأُســد. ودولي ــشأن م ــستوى ب ــي امل ــرار الرفيع ــشورة إىل صــانعي الق يت امل
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بالتنظيم واإلدارة يف جمال اإلحصاءات وتطبيق املبـادئ األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة، إضـافة                
كمـا سـاعد املستـشار البلـدان علـى          . إىل مسائل إحصائية مستجدة مثل اقتصاد النمو األخـضر        

 بينــها وبــني النظــام اإلحــصائي العــاملي، وأعــّد تقــارير تــسلط حتــسني قــدرهتا علــى تعزيــز الــربط
  . الضوء على التجارب املشتركة اليت ميكن تبادهلا فيما بني البلدان

وقد شارك مجيع املستشارين يف وضـع مـشاريع التعـاون الـتقين وسـاعدوا علـى حـشد                     - ١٥
.  تــضطلع هبــا الــشعبة املــوارد هلــا وســامهوا يف التوســع يف حافظــة مــشاريع بنــاء القــدرات الــيت   

وستواصل الشعبة توفري اخلـدمات االستـشارية حـسب الطلـب للبلـدان الواقعـة يف املنـاطق الـيت                    
 االقتصادية، غري أهنـا قامـت يف        - جترى فيها تعدادات السكان واملساكن وُتطبَّق احملاسبة البيئية       

 مستـشاريها لتحـسني      بإعادة توجيه املسؤوليات املوكلة إىل أحـد       ٢٠١٢أكتوبر  /تشرين األول 
االســتجابة للطلــب الــشديد علــى أنــشطة بنــاء القــدرات يف إطــار املبــادرة الــيت أطلقــت مــؤخرا  

  . بشأن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية على النطاق العاملي
  

  مشاريع تنمية القدرات  - جيم  
ون الــتقين ال تلــيب املــوارد املتــوافرة لــشعبة اإلحــصاءات يف إطــار برناجمهــا العــادي للتعــا  - ١٦
وكـثريا مـا ُتقـدم مـن        . جزءا حمدودا مـن الطلـب علـى املـساعدة التقنيـة مـن جانـب البلـدان                  إال

خالل األنشطة مساعدةٌ أوليـة تكملـها يف وقـت الحـق مـشاريع ممولـة إمـا مـن خـارج امليزانيـة             
ساق وهـذه املـضاعفة لألنـشطة تزيـد مـن اتـ           . من صناديق اسـتئمانية أو مـن حـساب التنميـة           أو

برنامج الشعبة لبناء القدرات وتعظم من أثره من خالل االستفادة بأوجه التـآزر والتكامـل مـع                 
ويتـيح التعـاون فيمـا بـني بلـدان اجلنـوب للقـائمني علـى                . املشاريع املمولـة مـن مـصادر متنوعـة        

يميـة  املشاريع زيادة عـدد البلـدان املـستفيدة منـها وإقامـة الـشراكات الوطنيـة واإلقليميـة واألقال                  
  .ودون اإلقليمية

واملــشاريع املمولــة مــن حــساب التنميــة هــي مــشاريع متعــددة الــسنوات جتــري برجمــة      - ١٧
وقــد جنحــت شــعبة اإلحــصاءات حــىت اآلن . أنــشطتها علــى مــدى فتــرتني مــن فتــرات الــسنتني 

منــها ثالثــة مــشاريع اكتملــت يف الفتــرة  )١(تنفيــذ مثانيــة مــشاريع ممولــة مــن حــساب التنميــة يف
ويسترشد يف كل مشروع جديد بالـدروس املـستفادة مـن مـشاريع حـساب               . ٢٠١٢-٢٠١١

  . التنمية السابقة
__________ 

رابطـة أمـم    : ملنتـسبة إىل املنظمـات التاليـة      املشاريع الـيت اضـطلعت هبـا شـعبة اإلحـصاءات ُنفـذت يف املنـاطق ا                  )١(  
جنوب شـرق آسـيا، واجلماعـة الكاريبيـة، واللجنـة االقتـصادية ألفريقيـا، واجلماعـة االقتـصادية لـدول غـرب                       
أفريقيــا، واللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة لغــريب آســيا، ورابطــة جنــوب آســيا للتعــاون اإلقليمــي، واجلماعــة  

 .اإلمنائية للجنوب األفريقي
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واشــتركت شــعبة اإلحــصاءات مــع املركــز األفريقــي لإلحــصاءات يف إدارة مــشروع      - ١٨
يتعلق بالشبكة األفريقية للمعارف اإلحصائية وذلك دعما إلحـراز تقـدم حنـو حتقيـق األهـداف                 

وقــد زاد املــشروع مــن التواصــل وتبــادل املعــارف فيمــا بــني        . ليهــا دوليــا اإلمنائيــة املتفــق ع 
اإلحــصائيني العــاملني يف املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة بأفريقيــا ويف املنظمــات دون اإلقليميــة،    
وحّسن من نوعية اإلحصاءات اليت تعدها تلـك اهليئـات بـشأن األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا             

ومتخـض املـشروع عـن إجنـاز     . وتوقيته وزاد أيضا من فائدهتا للمنطقة    دوليا ومن نطاق توافرها     
رئيسي متثـل يف إنـشاء الـشبكة األفريقيـة للمعـارف اإلحـصائية لتكـون منـربا جيمـع العـاملني يف                 
جمال اإلحصاءات يف أفريقيا وميكنهم من التفاعل والتعاون معا من خـالل قنـوات رمسيـة وغـري                   

واملوقـع اإللكتـروين للـشبكة املـذكورة، الـذي       . ساعدة والـدعم  رمسية للتواصل هبدف تبـادل املـ      
ــات،          ــن بروتوكــوالت مجــع البيان ــات ع ــوفر املعلوم ــا، ي ــصادية ألفريقي ــة االقت ــضيفه اللجن تست
واملنـــهجيات والتعـــاريف الدوليـــة، والتـــصنيفات املوحـــدة، وعـــن اإلرشـــادات يف جمـــال مجـــع  

رســات املثلــى يف هــذه اجملــاالت مجيعــا مــن  املعلومــات واملمارســات املتبعــة لنــشرها، وعــن املما
وقـد أفـسح املـشروع اجملـال أيـضا لتنظـيم حلقـات العمـل واحللقـات الدراسـية،                    . منظور القارة 

ويسر إجـراء الزيـارات الدراسـية، وحـّسن القـدرة علـى الوصـول إىل شـبكة اإلنترنـت بالنـسبة                      
  . للمكاتب اإلحصائية الوطنية اليت كانت يف أشد احلاجة لذلك

وقُدمت املـساعدة مـن خـالل املـشروع املنفـذ يف منطقـة رابطـة جنـوب آسـيا للتعـاون                     - ١٩
اإلقليمــي إىل مثانيــة بلــدان مــستفيدة بــه وإىل مؤســسات إقليميــة معنيــة مــن أجــل تعزيــز قــدراهتا 

 االقتـصادية تتـسم بـاجلودة       - ميكنها على حنو منتظم من إعداد مؤشرات للتنمية االجتماعية         مبا
ــة وا ــدويل      العالي ــصعيد ال ــدة علــى ال ــواءم مــع املعــايري اإلحــصائية واملمارســات اجلي ــة وتت ملوثوقي

وتستفيد منها دوائر السياسات العامة وتليب أيضا الطلب املتزايد من جانـب املـستخدمني علـى                
وساهم املشروُع كذلك يف حتسني إمكانيـة االطـالع علـى           . الُصعد الوطنية واإلقليمية والدولية   

 وحتسني نشرها، وعزز إقامة الشبكات داخل املنطقة مـن خـالل تقاسـم وإدارة               تلك املؤشرات 
وحـضر  . املعارف على حنـو تفـاعلي وتوطيـد الـصالت بـني معـدي اإلحـصاءات ومـستخدميها               

 مـشاركا آخـرين مـن اجلـوالت         ٦٧ مـشاركا واسـتفاد      ٩٧حلقات العمـل األربـع مـا جمموعـه          
ت حلقات العمل األربع كـال مـن احملـور املوضـوعي            وتناول. الدراسية املمّولة يف إطار املشروع    

 االقتـصادية وتنظـيم الـنظم اإلحـصائية والعالقـات           - الذي يركز على اإلحصاءات االجتماعيـة     
ووفـرت اجلـوالت الدراسـية لإلحـصائيني الـوطنيني يف           . بني معدي اإلحـصاءات ومـستخدميها     

طالع على أحدث التطـورات يف جمـال        املنطقة فرصا قّيمة للمشاركة يف املؤمترات الدولية، واال       
  . اإلحصاءات، واالستفادة من خربات املكاتب اإلحصائية الوطنية األخرى
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وُنفذ مشروع آخر بتمويل من حساب التنمية ساعد علـى بنـاء القـدرة اإلحـصائية يف                   - ٢٠
وقـد سـاهم املـشروع      . مخسة بلدان ذات دخل منخفض من بلدان منطقـة جنـوب شـرق آسـيا              

اسـتخدام منـهجيات متـسقة يف مجـع وتـصنيف اإلحـصاءات عـن التجـارة والـسياحة          يف تعمـيم  
واحلسابات القومية واإلحـصاءات البيئيـة وتعـدادات الـسكان يف البلـدان املـستفيدة باملـشروع،                 
وذلك من خالل توفري التـدريب ونقـل املعـارف واملهـارات املتخصـصة يف جمموعـة خمتـارة مـن              

ــه     وحــضر حل. اجملــاالت اإلحــصائية  ــا جمموع ــست م ــل ال ــات العم ــتفاد  ١٤٢ق ــشاركا واس  م
وتناولـت حلقـات العمـل الـست كـال مـن        . مشاركا آخرين من اجلوالت الدراسية الست      ٤٣

اإلحــصاءات االقتــصادية وإحــصاءات  (االحتياجــات اخلاصــة بالبلــدان ذات الــدخل املــنخفض  
يف أوسـاط   ) البيئيـة اإلحـصاءات   (وسلطت الضوء على التطـورات األخـرية        ) التجارة والسياحة 

ــشتغلني باإلحـــصاءات ــدان   . املـ ــوظفني اإلحـــصائيني يف البلـ ــية للمـ ووفـــرت اجلـــوالت الدراسـ
املــستهدفة فرصــا قّيمــة للمــشاركة يف االجتماعــات الدوليــة واالســتفادة مــن خــربات املكاتــب   

ومــن املنتظــر أن ختلّــف حلقــات العمــل التدريبيــة واجلــوالت       . اإلحــصائية الوطنيــة األخــرى  
ــا علــى التطــوير املهــين للمــشتغلني باإلحــصاءات يف املنطقــة وعلــى قيــام          الدر اســية أثــرا دائم

   .الشبكات فيما بينهم ملواصلة التبادل املستمر للخربات
ــشتغلني      - ٢١ ــة للمــ ــز الــــشبكات اإلقليميــ ــستكملة يف تعزيــ ــشاريع املــ ــل املــ وجنحــــت كــ

قـة الواحـدة، وأدت عمومـا إىل    باإلحصاءات ويف توطيـد التعـاون يف اجملـال اإلحـصائي يف املنط           
واســتخلص درٌس هــام مفــاده أن  . زيــادة األمهيــة املــوالة لإلحــصاءات علــى الــصعيد اإلقليمــي  

تعزيز النظام اإلحصائي اإلقليمـي والتـرويج علـى الـصعيد اإلقليمـي ألمهيـة اإلحـصاءات أمـران                   
. دعم الـسياسي واملـايل    مكّنا املكاتب اإلحصائية الوطنية من تعزيز قدراهتا الذاتية على حشد الـ           

ووفــرت تلــك املــشاريع للمنــاطق زمخــا حفــز بنــاء القــدرات اإلحــصائية كمــا يتــبني مــن عــدد    
ومـن أسـباب جنـاح شـعبة اإلحـصاءات يف      . مشاريع املتابعة اليت تتوىل العناصر اإلقليمية زمامها    

ول من البلـدان    تنفيذ مشاريعها املمولة من حساب التنمية أهنا توجه حمور التركيز إىل عدد معق            
إضافة إىل أن األنشطة القطرية ُتنفذ علـى الـدوام يف ظـل تعـاون وثيـق مـع املكاتـب اإلحـصائية           
ــد املــدى        ــرا بعي ــشطة أث ــا يكفــل إحــداث األن ــة مب ــة ودون اإلقليمي ــة واملنظمــات اإلقليمي الوطني

  .واستدامتها يف األجل الطويل
وتتنــاول تلــك .  حــساب التنميــةوجــاري اآلن تنفيــذ ثالثــة مــشاريع أخــرى ممولــة مــن   - ٢٢

اإلبالغ بالبيانـات ونـشرها، وإعـداد املؤشـرات اإلحـصائية      : املشاريع اجملاالت املوضوعية التالية 
بشأن االقتـصاد األخـضر والنمـو األخـضر، وتعزيـز قـدرات إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة           

يونيــه /ستدامة املعقــود يف حزيـران وكـان مــؤمتر األمـم املتحـدة للتنميــة املـ    . لـدى البلـدان الناميــة  
 قد شّدد على ضرورة تعزيز الرصد يف جمـال التنميـة املـستدامة مـن خـالل حتـسني مجـع          ٢٠١٢
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ويف مسعى إىل اإلسراع بتلبية هذا االحتياج احملدد، طلبـت الـشعبة            . البيانات ووضع املؤشرات  
زيـز اإلحـصاءات البيئيـة      متويال ملشروع جديد يوفر الدعم للدول األعضاء من أجـل تطـوير وتع            

 االقتــصادية املتكاملــة لتحــسني رصــد وقيــاس التقــدم احملــرز حنــو حتقيـــق         - واحملاســبة البيئيــة  
  . االستدامة البيئية

 انتهت الشعبة أيـضا مـن أربعـة مـشاريع معتمـدة يف جمـايل                ٢٠١٢-٢٠١١ويف الفترة     - ٢٣
ــذت بتمويــ       ــساكن واإلحــصاءات اجلنــسانية ُنف ــدادات الــسكان وامل ــن جهــات ماحنــة  تع . ل م

 ٢٠١٠ووفرت اِملنُح املقدمة من البنك الدويل وحكومة إيطاليا دعمـاً موضـوعياً لربنـامج عـام                  
العاملي لتعدادات السكان واملـساكن، وذلـك عـن طريـق رصـد التقـدم الـذي حتـرزه البلـدان يف                

ــة ا    ــه للـــسلطات الوطنيـ ــوفري التوجيـ ــذها؛ وتـ ــة وتنفيـ ــداداهتا الوطنيـ ــيط لتعـ ــال التخطـ ــة جمـ ملعنيـ
باإلحــصاءات فيمــا يتعلــق بتنفيــذ املبــادئ والتوصــيات املنقحــة املتعلقــة بتعــدادات الـــسكان          
واملساكن؛ وتقدمي املساعدة التقنية إىل البلدان من خالل التـدريب وحلقـات العمـل واحللقـات                

وأوليــت عنايــة خاصــة يف إطــار . الدراســية املعقــودة علــى الــصعيدين اإلقليمــي ودون اإلقليمــي
إىل حتليل البيانـات املـستمدة مـن اجلولـة الراهنـة لتعـدادات الـسكان واملـساكن                  اثنني  عني  مشرو

  . وتعميمها
وأســفرت اِملــنح الــيت يقــدمها البنــك الــدويل لتعزيــز اإلحــصاءات اجلنــسانية عــن حتــسن   - ٢٤

 وأتـاح املنتـدى  . توافر البيانات اجلنسانية وطرق اسـتخدامها علـى املـستويات الوطنيـة والدوليـة       
ــة        ــايري املنهجيـ ــديث املعـ ــرى حتـ ــربات وجـ ــادل اخلـ ــربا لتبـ ــسانية منـ ــصاءات اجلنـ ــاملي لإلحـ العـ

ومـن املتوقـع أن يـستمر يف املـستقبل الـدعم املقـدم لعمـل الـشعبة يف جمـال                     . واملمارسات املثلـى  
اإلحــصاءات اجلنــسانية، مبــا يف ذلــك يف إطــار مبــادرة دالئــل وبيانــات املــساواة بــني اجلنــسني     

  ).  جيم أدناه- ء ثالثااجلز انظر(
وتواصل شعبة اإلحصاءات االضطالع مبشروع بناء القدرات املتعـدد الـسنوات الـذي               - ٢٥

ــذَه يف       ــشمالية تنفي ــدا ال ــا العظمــى وأيرلن ــة باململكــة املتحــدة لربيطاني ــة الدولي متــول إدارة التنمي
يــاس مؤشــرات جمموعــة خمتــارة مــن البلــدان هبــدف حتــسني مجــع وتــصنيف البيانــات الالزمــة لق 
وتـرد تفاصـيل    . التنمية، مبا فيها مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، وحتـسني إتاحتـها ونـشرها            

  .  زاي من هذا التقرير- ألف وثالثا - هذا املشروع يف اجلزأين ثالثا
وتلبيــةً لطلــب الــصني وبلــدان ناميــة أخــرى يف آســيا احلــصول علــى املــساعدة يف جمــال   - ٢٦

 الــشعبة مــشروعا مخــسيا متولــه حكومــة الــصني مــن أجــل حتــسني القــدرات اإلحــصاءات، تنفــذ
وتركـز أهـداف املـشروع علـى     . اإلحصائية، وال سـيما يف جمـال إعـداد اإلحـصاءات األساسـية           

تعزيز تنظيم الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة وحتـسني اسـتخدام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت                   
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وُتعطـى األولويـةُ إىل جمموعـة متنوعـة مـن      . هـا ونـشرها  املتطورة يف جمـال مجـع البيانـات وجتهيز       
اجملــاالت املواضــيعية تــشمل التــصنيفات اإلحــصائية، واإلحــصاءات االقتــصادية واحلــسابات        
القوميــــة، وإحــــصاءات التجــــارة، وإحــــصاءات الطاقــــة والبيئــــة، واإلحــــصاءات الدميغرافيــــة  

اإلقليميـة وتـوفري املـواد املتعلقـة     وجيري يف إطـار املـشروع تنظـيُم حلقـات العمـل         . واالجتماعية
باملمارسات املتبعة لتطبيق املعايري الدوليـة وإيفـاد البعثـات االستـشارية التقنيـة وتبـادل املـوظفني                  

ــة       ــؤمترات واحللقــات الدراســية الدولي ــوفري الزمــاالت حلــضور امل . بــني املكاتــب اإلحــصائية وت
نيــة يف الــصني وغريهــا مــن البلــدان وبــذلك يقــدم املــشروع دعمــا قويــا للــنظم اإلحــصائية الوط 

اآلسيوية النامية ويزيد من قـدرة تلـك الـنظم علـى إعـداد بيانـات أجـود وأكثـر فائـدة لـصانعي                        
  . السياسات العامة وغريهم من املستخدمني

    
ــصاءات     -ثالثا    ــعبة اإلحـ ــامج شـ ــذ برنـ ــسب   تنفيـ ــصنفاً حـ ــدرات مـ ــاء القـ لبنـ

  اإلحصائي اجملال
  منائية لأللفيةمؤشرات األهداف اإل  - ألف  

تواصــل شــعبةُ اإلحــصاءات تلبيــة طلــب البلــدان احلــصول علــى التــدريب فيمــا يتعلــق      - ٢٧
مبؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، بغية حتسني مجع وتصنيف البيانـات الالزمـة لرصـد التنميـة                

ويف . وحتــسني تــوافر تلــك البيانــات وســبل نــشرها وذلــك علــى الــصعيد الــوطين خــصوصا         
 نظمــت الــشعبة حلقــيت عمــل إقليميــتني لفائــدة ممــثلني لــنظم إحــصائية   ٢٠١٢-٢٠١١ الفتــرة

وطنية وخرباء من وكاالت دولية، كان اهلـدف الرئيـسي منـهما هـو تـسوية أوجـه التبـاين بـني                      
جمموعــات البيانــات الوطنيــة وجمموعــات البيانــات الدوليــة املتعلقــة باألهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة   

وقـد ُعقـدت حلقـة العمـل األوىل يف سـان خوسـيه يف               . يل يف البيانـات   وسد أوجه القصور احلا   
أمـا حلقـة    .  لفائـدة بلـدان منطقـة أمريكـا الالتينيـة والبحـر الكـارييب              ٢٠١١فربايـر   /شهر شباط 

 لفائـدة بلـدان منطقـة آسـيا         ٢٠١٢يوليـه   /العمل الثانية، فقد ُعقدت يف بانغكوك يف شهر متـوز         
 ُعقـدت يف عّمـان حلقـة عمـل أخـرى ُنظمـت لفائـدة            ٢٠١١ يوليـه /ويف متـوز  . واحمليط اهلـادئ  

ومـنطقيت مشـال أفريقيـا وأفريقيـا        ) اإلسـكوا (منطقة اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغـريب آسـيا         
ــات الوصــفية       ــات اإلحــصائية والبيان ــادل البيان ــى تب ــصحراء الكــربى، وركــزت عل ــوب ال . جن

لــى اســتخدام منــوذج التبــادل لتبــادل وجــرى يف حلقــة العمــل تــدريب اإلحــصائيني الــوطنيني ع
البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الوصــفية عــن مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة، ونوقــشت   
أفــضل املمارســات لتحــسني التنــسيق بــني معــّدي البيانــات علــى الــصعيد الــوطين وآليــات نقــل  

  .البيانات إىل النظام الدويل
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ــشرين األول   - ٢٨ ــوبر /ويف شــهر ت  اشــتركت شــعبة اإلحــصاءات مــع اجمللــس   ،٢٠١١أكت
الوطين لتنسيق اإلحصاءات بالفلبني يف تنظيم املؤمتر الدويل الثـاين املعـين بإحـصاءات األهـداف                

وقـد مجـع املـؤمتُر ممـثلني عـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة          . اإلمنائية لأللفية الذي عقد يف مانيال     
ليــة واجملتمــع املــدين، عكفــوا مجيعــاً علــى  وعــن الوكــاالت احلكوميــة الوطنيــة والوكــاالت الدو 

استعراض االستراتيجيات القائمة لرصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة واقتـراح توصـيات باعتمـاد                 
  . ُنُهج حمسنة للرصد، ال سيما يف البلدان املتخلفة عن ركب التقدم حنو حتقيق تلك األهداف

  
  تعدادات السكان واملساكن  - باء  

ــة    - ٢٩ ــت اللجنـ ــصاءات     طلبـ ــعبة اإلحـ ــثالثني، إىل شـ ــة والـ ــا الثامنـ ــصائية، يف دورهتـ اإلحـ
والوكاالت الدولية أن تزيد من املـساعدة التقنيـة الـيت تقـدمها إىل املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة              

 العـاملي لتعـدادات الـسكان واملـساكن     ٢٠١٠بغية تعزيز القدرات الوطنيـة علـى تنفيـذ برنـامج           
واستجابة هلذا الطلب، تضطلع الشعبة بعدد مـن        ). E/2007/24-E/CN.3/2007/30انظر الوثيقة   (

ــإجراء          ــق ب ــا يتعل ــدراهتا اإلحــصائية فيم ــى حتــسني ق ــدان عل ــساعدة البل ــة إىل م ــشطة الرامي األن
ووضعت الشعبةُ مبادئ توجيهية دولية إلجراء التعدادات مشلـت كتيبـات إرشـادية             . التعدادات

 املـراد منـها مـساعدة البلـدان         CensusInfoت باسـم    وتقارير فنيـة؛ واسـتحدثت جمموعـة براجميـا        
على نشر بيانـات التعـدادات؛ ونظمـت حلقـاِت عمـل تدريبيـة عـن املبـادئ التوجيهيـة الدوليـة                      
بشأن تعـدادات الـسكان واملـساكن وإدارة التعـدادات ورسـم اخلـرائط ومجـع البيانـات وحتليـل                    

يـضا مركـزا تتـوافر فيـه املـوارد املتـصلة            وتعهدت الـشعبة أ   . ونشر بيانات التعداد وتقييم التعداد    
 العـاملي لتعـدادات     ٢٠١٠بالتعدادات؛ ونشرت عدة أعداد من الرسالة اإلخبارية لربنـامج عـام            

 وحــدها ٢٠١٢-٢٠١٠ويف الفتــرة . الــسكان واملــساكن الــيت تــصدر علــى شــبكة اإلنترنــت  
 املــوارد وإضــافة إىل.  مــشاركا٨١٤ حلقــة دراســية حــضرها ٣٨عقــدت الــشعبة مــا جمموعــه  

املتاحة من خالل الربنامج العادي للتعاون التقين، توافر الدعم للجهود اليت تبـذهلا الـشعبة لبنـاء                 
القــدرات يف جمــال تعــدادات الــسكان واملــساكن مــن متويــل مــن خــارج امليزانيــة ومــن حــساب 

ات ويــرد مــوجز شــامل لألنــشطة واملنتجــات الــيت أعــدهتا الــشعبة فيمــا يتعلــق بتعــداد    . التنميــة
السكان واملساكن يف تقرير األمني العام عن اإلحصاءات الدميغرافيـة املعـروض علـى اللجنـة يف                 

 “اإلحـــصاءات الدميغرافيـــة: بنـــود للعلـــم”مـــن جـــدول األعمـــال املعنـــون ) أ (٤إطـــار البنـــد 
)E/CN.3/2013/15 .(  

  
  اإلحصاءات اجلنسانية  - جيم  

صاءات اجلنــسانية يف إطــار الربنــامج تواصــل شــعبة اإلحــصاءات عملــها يف جمــال اإلحــ  - ٣٠
العاملي لإلحصاءات اجلنسانية الذي يتـوىل تنـسيقه فريـق اخلـرباء املـشترك بـني الوكـاالت املعـين               



E/CN.3/2013/24
 

12 12-65885 
 

 ٢٠١١وامتثــاال للواليــة الــيت أنيطــت باللجنــة اإلحــصائية يف عــام       . باإلحــصاءات اجلنــسانية 
:  مبـــا يلـــي٢٠١٢ عـــام ، اضـــطلعت الـــشعبة يف)E/2011/24-E/CN.3/2011/37الوثيقـــة  انظـــر(
تنظــيم املنتــدى ) ب(وضــع أدلــة ومبــادئ توجيهيــة جديــدة بــشأن اإلحــصاءات اجلنــسانية؛  )أ(

إرساء مشروع جديد عـن دالئـل وبيانـات املـساواة           ) ج(العاملي الرابع لإلحصاءات اجلنسانية؛     
  . بني اجلنسني ينفذ باالشتراك مع هيئة األمم املتحدة للمرأة

ــون      - ٣١ ــدليل املعن ــة لل ــصيغة النهائي ــداد ال ــداد اإلحــصاءات    ”ومت إع ــة إلع ــادئ توجيهي مب
وقـد  . ٢٠١٣ ومـن املزمـع نـشره يف عـام     “استقـصاءات إحـصائية  : املتعلقة بـالعنف ضـد املـرأة    

وضــعت هــذه املبــادئ التوجيهيــة للمــساعدة علــى التوحيــد املعيــاري لإلحــصاءات وتزويــد          
 باإلرشادات فيما يتصل جبمـع البيانـات املتعلقـة بـالعنف ضـد املـرأة          املكاتب اإلحصائية الوطنية  
وتعكــف شـعبة اإلحـصاءات أيـضا علــى إعـداد دليـل جديـد عــن       . وجتهيزهـا ونـشرها وحتليلـها   

  .اإلحصاءات اجلنسانية يركز على إدماج منظور جنساين يف اإلحصاءات الوطنية
مـارس  /سانية يف األردن يف شـهر آذار      وانعقد املنتـدى العـاملي الرابـع لإلحـصاءات اجلنـ            - ٣٢

ــز يف عــام   . ٢٠١٢ ــدى    ٢٠١٢وانــصب حمــور التركي ــاول املنت ــرأة، فتن ــى مــسألة متكــني امل  عل
مواضيع من قبيل التمكني االقتصادي واالكتفاء الـذايت والـتمكني الـصحي إضـافة إىل الـتمكني       

 املــشترك بــني واجتمــع علــى هــامش املنتــدى فريــق اخلــرباء  . مــن خــالل املعــارف واملعلومــات 
الوكاالت املعـين باإلحـصاءات اجلنـسانية الـذي عقـد اجتماعـه الـسادس ملناقـشة االسـتمرار يف                    
وضع قاعدة دولية للبيانـات تـضم حـدا أدىن مـن املؤشـرات اجلنـسانية وأدلـة عـن اإلحـصاءات                      

  .اجلنسانية واملسائل الناشئة يف هذا اجملال
ديــد عــن دالئــل وبيانــات املــساواة بــني وتعكــف الــشعبة أيــضا علــى إجنــاز مــشروع ج  - ٣٣

ــة األمــم املتحــدة للمــرأة    وهــذا املــشروع مــشروٌع ثالثــي  . اجلنــسني تنفــذه باالشــتراك مــع هيئ
السنوات يهدف إىل التعجيل باجلهود اجلارية حاليا الستقاء مؤشرات جنـسانية قابلـة للمقارنـة               

 وهـو يـستند إىل العمـل الـذي          عن الصحة والتعليم والعمالة ومباشرة األعمال احلرة واألصول،       
ــسانية      ــشترك بــني الوكــاالت املعــين باإلحــصاءات اجلن ــق اخلــرباء امل ــه  . أجنــزه فري ــوىل توجي وتت

 ملناقـشة   ٢٠١٢نـوفمرب   /املشروع جلنة توجيهية عقدت أول اجتماعاهتـا يف شـهر تـشرين الثـاين             
  . إجنازات املشروع املرجوة وإطاره الزمين وخطة تنفيذه

  
  ات االقتصادية واحلسابات القوميةاإلحصاء  - دال  

ــام       - ٣٤ ــصناعية يف عـ ــصاءات الـ ــة باإلحـ ــة املتعلقـ ــيات الدوليـ ــاد التوصـ ــد اعتمـ  ٢٠١٠بعـ
، ُنفــذت أنــشطةٌ ملــساعدة  ٢٠١١والتوصــيات الدوليــة املتعلقــة بــدليل اإلنتــاج الــصناعي لعــام   

ــام . كورةالبلـــدان علـــى تنفيـــذ التوصـــيات املـــذ    عمـــل عـــن انعقـــاد حلقـــة٢٠١١وشـــهد عـ
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اإلحصاءات الصناعية ُنظمت لفائـدة البلـدان األعـضاء يف اللجنـة االقتـصادية ألمريكـا الالتينيـة                  
  .ومنطقة البحر الكارييب واجته التركيز فيها إىل إجراءات تصويب البيانات والتصديق عليها

أمــا أنــشطةُ بنــاء القــدرات يف جمــال التــصنيفات اإلحــصائية، فقــد تواصــل تنفيــذها مــن   - ٣٥
املــساعدِة املقدمــة عــرب اإلنترنــت إىل عــدد كــبري مــن البلــدان عــن طريــق اخلــط الــساخن  خــالل 

. وتوفر الشعبةُ الدعَم أيضا لألنشطة اليت تقوم هبـا اللجـان اإلقليميـة يف هـذا اجملـال                 . للتصنيفات
 ُعقدت حلقة عمل عن التصنيفات الدولية لفائدة البلدان األعـضاء يف اللجنـة              ٢٠١٢ففي عام   
ية ألمريكا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب، وواصـلت الـشعبة دعمهـا للعمـل الـذي                    االقتصاد

وقــدمت الــشعبة . يقــوم بــه الفريــق العامــل التــابع للجنــة املــذكورة واملعــين بالتــصنيفات الدوليــة
املساعدة أيضا يف حلقيت عمل تناولتا اإلحصاءات والتصنيفات الصناعية وعقدتا يف بـريوت يف              

ــام  ــ٢٠١١عـ ــام  وقطـ ــصادية    ٢٠١٢ر يف عـ ــة االقتـ ــشطة اللجنـ ــدعم ألنـ ــذلك الـ ــوفرت بـ ، فـ
  .واالجتماعية لغريب آسيا

 عقدت شعبة اإلحصاءات، بالتعاون مع اللجان اإلقليمية وغريها مـن           ٢٠١١ويف عام     - ٣٦
الــشركاء اإلقليمــيني، ثــالث حلقــات دراســية تيــسريا لتنفيــذ برنــامج نظــام احلــسابات القوميــة    

وُنظمـت  . زي مع برنـامج التنفيـذ العـاملي الـذي اعتمدتـه اللجنـة اإلحـصائية                بالتوا ٢٠٠٨ لعام
سلسلة احللقات الدراسية هذه لفائدة بلدان من املنطقة األفريقية ومنطقـة آسـيا واحملـيط اهلـادئ         
ومنطقة أوروبا الشرقية والقوقاز وآسـيا الوسـطى وجنـوب شـرق أوروبـا، وكـان عقـدها تاليـاً                    

 ُنظمت يف منطقة غريب آسـيا ومنطقـة البحـر الكـارييب ومنطقـة أمريكـا                 للحلقات الدراسية اليت  
ويف متابعــة لتلــك السلــسلة مــن .  بالتعــاون مــع صــندوق النقــد الــدويل٢٠١٠الالتينيــة يف عــام 

دة التقنيـة خـالل   احللقات الدراسية، وفرت الشعبة الدعم أيضا للجان اإلقليمية بتقدميها املـساع      
اإلقليميني املعنيني باحلسابات القوميـة ملـنطقيت غـريب آسـيا وأمريكـا        اخلرباء   ي لفريقَ ٢٠١١عام  

  . الالتينية والبحر الكارييب
 بدأت سلـسلةٌ جديـدة مـن احللقـات الدراسـية ُعقـدت تيـسرياً لتنفيـذ                  ٢٠١٢ويف عام     - ٣٧

 من خـالل تقـدمي الـدعم إىل البلـدان علـى الـصعيد       ٢٠٠٨برنامج نظام احلسابات القومية لعام  
وكان اهلدف من هذه السلسلة من احللقات الدراسـية بـدء صـياغة اسـتراتيجية               . إلقليميدون ا 

وطنية وبرنامج عمل وطين لتنفيذ برنامج نظام احلسابات القومية املذكور، ودعم اإلحـصاءات             
 االقتــصادية بغــرض تعزيــز الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة لتحــسني عمليــة وضــع         - االجتماعيــة

املتوقــع أن تفــضي تلــك املبــادرة إىل وضــع برنــامج إحــصائي متعــدد   ومــن . الــسياسات العامــة
ــة لعــام       وصــوغ ٢٠٠٨الــسنوات ملــساعدة البلــدان علــى التحــول إىل نظــام احلــسابات القومي

وقـد عقـدت    . جمموعة دنيا من البيانات املشتركة لإلحـصاءات الـسنوية أو الـيت يكثـر إعـدادها               
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 لفائـدة بلـدان     ٢٠١٢أكتـوبر   /شـهر تـشرين األول    أوىل تلك احللقات الدراسية يف بريتوريـا يف         
   .اجلنوب األفريقي

ووضــعت الــشعبة أيــضا عــددا مــن األدوات دعمــا للبلــدان يف إعــدادها لــربامج التنفيــذ   - ٣٨
وأول هذه األدوات صحيفة معلومات عن النظام اإلحصائي تضم جمموعة متنوعـة            . اخلاصة هبا 

. تويني الوطين والدويل عن النظـام اإلحـصائي الـوطين         من املعلومات املرجعية احملفوظة على املس     
وملساعدة البلدان على إجراء تقييم ذايت لنظمها اإلحصائية الوطنية بغرض حتديد مـا إذا كانـت         
عملية إعداد اإلحصاءات الوطنية كافية لدعم عملية جتميع احلسابات القومية، صاغت الـشعبة             

حــصاءات االقتــصادية الداعمــة هلــا وخمططــا عامــا أيــضا إطــارا تقييميــا للحــسابات القوميــة واإل
وتـستخدم يف اإلطـار التقييمـي تـصنيفاٌت تقـوم         . لتسجيل حالة تلـك احلـسابات واإلحـصاءات       

ــة        ــشطة اإلحــصائية الدولي ــيني لألن ــؤمتر اإلحــصائيني األوروب ــذي وضــعه م ــصنيف ال ــى الت . عل
القتصادية الداعمـة هلـا، فهـو       املخطط العام لتسجيل حالة احلسابات القومية واإلحصاءات ا        أما

يضع خارطة للمعايري واملمارسات اجليدة املتبعة على الـصعيد الـدويل بالنـسبة لكـل عنـصر مـن                   
  . عناصر اإلطار التقييمي

ــصادي يف    ٢٠١٢ويف عــام   - ٣٩ ، اشــتركت شــعبة اإلحــصاءات مــع منظمــة التعــاون االقت
 وسـبل تنفيـذه ُعقـدت يف        ٢٠٠٨م  تنظيم حلقة عمل تدريبية عن نظـام احلـسابات القوميـة لعـا            

ــة ذات   ٢٠١٢أكتــوبر /طهــران يف تــشرين األول ؛ وقــدمت الــشعبة خــبريا خلدمــة دورة تدريبي
 عقدها املعهد اإلحـصائي ملنطقـة آسـيا         ٢٠٠٨مستوى متقدم عن نظام احلسابات القومية لعام        

عــاون مــع ؛ وقامــت بالت٢٠١٢ســبتمرب /واحملــيط اهلــادئ يف إنــشون جبمهوريــة كوريــا يف أيلــول
 دراسـية   سـيا واحملـيط اهلـادئ بتنظـيم حلقـة         مصرف كوريا واللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آل        

 يف منطقة آسـيا واحملـيط اهلـادئ وحتـديات     ٢٠٠٨دولية عن تنفيذ نظام احلسابات القومية لعام   
  . ٢٠١٢سبتمرب /التنفيذ، استضافها مصرف كوريا يف سول جبمهورية كوريا يف أيلول

  
  إحصاءات التجارة   - هاء  

ــذ التوصــيات املتعلقــة       - ٤٠ ــل جــامعي اإلحــصاءات إىل تنفي ــشعبةُ مــؤخراً دلي اســتكملت ال
ويـوفر هـذا الـدليل توجيهـاٍت عمليـة جلـامعي البيانـات،              . بإحصاءات التجارة الدوليـة للبـضائع     

ا وهــو أحــد أدوات التــدريب الرئيــسية املــستعان هبــا يف حلقــات العمــل اإلقليميــة الــيت تنظمهــ    
وال يقتصر حمور التركيز يف حلقـات العمـل   . الشعبة لفائدة البلدان النامية مرتني تقريبا كل عام 

هذه على حتسني إعداد إحـصاءاٍت لتجـارة البـضائع تتـسم بـاجلودة العاليـة وبقابليتـها للمقارنـة                    
دولياً فحسب بل إهنا تركز أيضا على تعظيم دور إحـصاءات التجـارة كمـصدر هـام للبيانـات                   

  . جمال حتليل العوملةيف
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ــة أخــرى    ٢٠١١فربايــر /ويف شــباط  - ٤١ ، تعاونــت شــعبة اإلحــصاءات مــع وكــاالت دولي
ــة يف        ــذي ُعقــد يف مقــر منظمــة التجــارة العاملي ــدى العــاملي إلحــصاءات التجــارة ال لتنظــيم املنت

ــا يقـــرب مـــن  . جنيـــف  مـــن واضـــعي الـــسياسات العامـــة والبـــاحثني  ٢٠٠ومجـــع املنتـــدى مـ
وطالـب املنتـدى العـاملي      .  بلـدا  ٧٠املشتغلني بإحـصاءات التجـارة ممـا يزيـد علـى            واإلحصائيني  

صراحة بتحسني دور إحصاءات التجارة الدولية من خالل توفري إحصاءات أكثر تفـصيال عـن               
التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات، والــربط بــني إحــصاءات التجــارة وغريهــا مــن اإلحــصاءات          

ـــ   ــع الت ــا، ووضـ ــا فيهـ ــصادية ودجمهـ ــاج   االقتـ ــات اإلنتـ ــرايف لعمليـ ــشتت اجلغـ ــة بالتـ دابري املتعلقـ
كمــا حــثّ املنتــدى ). http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011/outcome.htm :انظــر(

علــى توثيــق التعــاون فيمــا بــني الوكــاالت الوطنيــة املعنيــة بتجميــع إحــصاءات التجــارة الدوليــة  
  . ونشرها بغية إجراء تلك التحسينات

 متابعة ألعمال املنتدى العاملي، نظمت شعبة اإلحصاءات حلقات دراسـية إقليميـة             ويف  - ٤٢
ــبتمرب /يف فيلنيـــوس يف أيلـــول ــوبر /، ويف بـــيجني يف تـــشرين األول٢٠١١سـ ، ويف ٢٠١١أكتـ

وقـد  . ٢٠١٢أكتـوبر   /، ويف سـان خوسـيه يف تـشرين األول         ٢٠١٢يونيـه   /بريتوريا يف حزيران  
 بلـدا أو منطقـة مـن أوروبـا      ٦٠ إحـصائيا مـن      ٢٥٠ايل  شارك يف تلـك احللقـات الدراسـية حـو         

وكذلك قدمت الشعبة الدعم حللقة عمـل       . الشرقية وآسيا واجلنوب األفريقي وأمريكا الالتينية     
 يف مدينــة نوميــا بكاليــدونيا اجلديــدة عــن إحــصاءات ٢٠١٢نــوفمرب /عقــدت يف تــشرين الثــاين

 دولة من الدول األعضاء يف أمانـة        ٢٣  إحصائيا من  ٤٠التجارة الدولية للبضائع وحضرها حنو      
وناقـشت تلـك احللقـات الدراسـية التوصـيات اجلديـدة وسـبل تنفيـذها،         . مجاعـة احملـيط اهلـادئ   

ولكنــها كرســت إضــافة إىل ذلــك قــدرا كافيــا مــن الوقــت ملناقــشة مــسائل أثــريت أثنــاء انعقــاد 
ــربط بــني      ــى وجــه اخلــصوص ال ــها عل ــاملي ومن ــدى الع  واإلحــصاءات حــصاءات التجــارة إاملنت

ويف بيجني وسان خوسيه، أوليت أيضا عنايةٌ خاصة ملوضوع التجـارة يف            . االقتصادية األخرى 
  .القيمة املضافة

وتنفق شعبة اإلحصاءات كذلك الكثري من اجلهد لتحسني جتميـع إحـصاءات التجـارة                - ٤٣
دها علـى الـصعيد   وتواصل الشعبة تنظيم حلقات العمل التدريبية اليت تعقـ . الدولية يف اخلدمات 

اإلقليمي، وهي تقود يف الوقت نفسه عمليـة وضـع دليـلٍ جلـامعي تلـك اإلحـصاءات ُينتظـر أن                     
، نـــوقش موضـــوع جتميـــع بيانـــات ٢٠١١ويف عـــام . ٢٠١٣تنتـــهي منـــه حبلـــول هنايـــة عـــام  

فربايـر  /إحصاءات التجارة الدولية يف اخلـدمات يف املنتـدى العـاملي املعقـود يف جنيـف يف شـباط         
أكتوبر وذلك مبشاركة إحصائيني مـن      /لقة الدراسية املعقودة يف بيجني يف تشرين األول       ويف احل 

، نظمـت الـشعبة     ٢٠١٢ويف عـام    . املكاتب اإلحصائية الوطنية واملصارف املركزية والوزارات     
ديـسمرب  /يونيه ويف بوغوتـا يف كـانون األول       /حلقيت عمل تدريبيتني عقدتا يف عمان يف حزيران       
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 بلــدا يف مــنطقيت الــشرق األوســط ٣٥ إحــصائيا مــن ٨٠شاط مــا يقــرب مــن شــارك فيهمــا بنــ
  .وأمريكا الالتينية

ــا         - ٤٤ ــان وبوغوت ــودتني يف عّم ــن حلقــيت العمــل املعق ــاول جــدول األعمــال يف كــل م وتن
 لــدليل إحــصاءات التجــارة ٢٠١٠مواضــيع منــها علــى ســبيل املثــال اإلطــار العــام لتنقــيح عــام  

سائل الرئيسية املتعلقة جبمع البيانات وجتهيزها مع إيـالء عنايـة خاصـة             الدولية يف اخلدمات، وامل   
ــة        ــسائل املتعلق ــامالت، وامل ــالغ باملع ــام دويل لإلب ــتخدام نظ ــصاءات املؤســسية واس إىل االستق
ــصلة        ــسفر واخلــدمات املت ــة يف خــدمات ال ــاس التجــارة الدولي ــها بقي ــصل من ــالتجميع فيمــا يت ب

ع األجنبيـة للمؤسـسات، وبعـض املـسائل العامـة مـن قبيـل               بالسياحة، وجتميع إحصاءات الفرو   
وقدمت الشعبة الـدعَم أيـضا      . إدارة اجلودة والبيانات الوصفية واستخدام تكنولوجيا املعلومات      

ــدج       ــة يف بري ــة الكاريبي ــة واجلماع ــة التجــارة العاملي ــها منظم ــة عمــل نظمت ــاون يف آذار حللق  /ت
وتناولـت حلقـة العمـل املـذكورة جتميـع          . عـة  دولة عضوا يف اجلما    ١٧ مبشاركة   ٢٠١٢ مارس

إحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات مــع إيــالء عنايــة خاصــة إىل اخلــدمات التجاريــة الــيت   
  .تقدمها القطاعات اإلبداعية

ــامي   - ٤٥ ، قـــدمت شـــعبة اإلحـــصاءات املـــساعدة املباشـــرة إىل     ٢٠١٢  و٢٠١١ويف عـ
م الـدعم يف جمـال بنـاء القـدرات علـى             بلـدا وفـرت هلـ      ١٢٥ إحـصائي مـن      ٤٠٠يقرب مـن     ما

وإىل جانـب عقـد حلقـات العمـل التدريبيـة، قامـت الـشعبة               . إعداد إحصاءات التجارة الدوليـة    
أيــضا بتنظــيم اجتماعــات ألفرقــة اخلــرباء بغيــة صــوغ إرشــادات لتجميــع البيانــات اخلاصــة           

ومــن هــذه . تبإحــصاءات التجــارة الدوليــة للبــضائع وإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدما  
 يف مكــسيكو ســييت بــشأن ٢٠١١ديــسمرب /االجتماعــات االجتمــاع املعقــود يف كــانون األول 

مسائل جتميـع البيانـات اخلاصـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة للبـضائع، الـذي استـضافه املعهـد                     
 بلـدا تقريبـا مـن البلـدان         ٢٠الوطين لإلحصاءات واجلغرافيا باملكسيك وشـارك فيـه خـرباء مـن             

 عـددا مـن   ٢٠١٢  و٢٠١١إضافة إىل ذلـك نظمـت الـشعبةُ يف عـامي      . ة واملتقدمة النمو  النامي
 جــامعي إحــصاءات رنــت إلجنــاز العمــل املتعلــق بــدليلياالجتماعــات املعقــودة عــرب شــبكة اإلنت

ــة يف اخلــدمات     ــضائع وإحــصاءات التجــارة الدولي ــة للب ــشعبة يف  . التجــارة الدولي وستواصــل ال
ا يف جمـال تنميـة القـدرات بعقـد حلقـات دراسـية للتـدريب تقـرر                   عملـها اهلـام هـذ      ٢٠١٣ عام

مبــدئيا عقــدها يف املغــرب لفائــدة البلــدان األفريقيــة الناطقــة بالفرنــسية، ويف دومينيكــا لفائــدة    
ويـضاف إىل   . البلدان الكاريبية، ويف آسيا لتنـاول إحـصاءات جتـارة البـضائع وجتـارة اخلـدمات               

يونيـه يف جنيـف بـشأن دليـل جـامعي        /د يف شـهر حزيـران     سبق اجتمـاع لفريـق للخـرباء يعقـ         ما
  . إحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات
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  إحصاءات البيئة والطاقة  - واو  
يف السنتني املاضيتني اجته التركيز يف أنشطة بناء القدرات يف جمـال اإلحـصاءات البيئيـة                  - ٤٦

يـة تقـدمي خـدمات بنـاء القـدرات          على جمموعة خمتـارة مـن املنـاطق اإلقليميـة ودون اإلقليميـة بغ             
ونظمـت الـشعبة حلقـيت    . بشكل متواصل وتطوير أوجه التآزر مع أنشطة أخرى يف هذا اجملـال     

عمل إقليميتني عـن اإلحـصاءات البيئيـة ُعقـدت إحـدامها يف فييـت نـام لفائـدة مخـسة بلـدان يف             
ــا         ــدان وســط أفريقي ــدة بل ــوب شــرق آســيا، واألخــرى يف الكــامريون لفائ ــة جن ــة منطق الناطق

وشــارك يف حلقــيت العمــل املــذكورتني اللجنــةُ اإلقليميــة املعنيــة واملكتــب اإلقليمــي   . بالفرنــسية
وواصلت الشعبة إضافة إىل ذلـك تقـدمي املـساعدة إىل           . املعين التابع لربنامج األمم املتحدة للبيئة     

باإلحصاءات البيئيـة،   اجلماعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا يف تنفيذ برناجمها اإلقليمي املتعلق           
وذلك من خالل املشاركة يف حلقة عمل إىل جانب صوغ صحائف عن املنـهجيات وجـداول          
ــة           ــة اجلماع ــيت تعتمــدها منطق ــة ال ــن املؤشــرات البيئي ــية م ــات للمجموعــة األساس ــع البيان جلم

  . االقتصادية
طى بالتعـاون  واضطُلع بعمل مماثل لفائدة بلدان أوروبـا الـشرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـ               - ٤٧

ووفــرت . مــع اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا، ولفائــدة أمانــة اجلماعــة الكاريبيــة ودوهلــا األعــضاء 
الــشعبة الــدعم أيــضا للفريــق العامــل املعــين باإلحــصاءات البيئيــة التــابع للمــؤمتر اإلحــصائي           

هتـدف  كما شاركت الشعبة يف العديد من حلقات العمل واملبادرات الوطنية اليت            . لألمريكتني
إىل تزويد البلدان من شىت املناطق بربامج خاصة هبا لإلحصاءات البيئية، وقـدمت املـساعدة إىل            

  .البلدان عن بعد من خالل استعراض مسودات خالصات اإلحصاءات البيئية الوطنية
وتعكف الشعبة حاليا على وضـع الـصيغة النهائيـة لإلطـار املـنقح لتطـوير اإلحـصاءات                    - ٤٨

موعة األساسية من اإلحصاءات البيئية، وكالمها سوف حيـال إىل اللجنـة اإلحـصائية         البيئية واجمل 
وقــد أجــرت الــشعبة هــذا التنقــيح بالتعــاون مــع فريــق  . يف دورهتــا الرابعــة واألربعــني العتمــاده

للخرباء، وهو يستند إىل تطورات مستجدة يف ميدان العلوم البيئية والسياسات العامـة يف جمـال                
ــ. البيئــة ــة تتعلــق باجملموعــة األساســية مــن     وروعي ــة جتريبي ــائج عملي ت يف هــذا التنقــيح أيــضا نت

.  بلـدا عـالوة علـى نتـائج مـشاورة عامليـة بـشأن اإلطـار املـنقح                  ٢٥اإلحصاءات البيئيـة أجراهـا      
وسيكون العتماد اإلطـار واجملموعـة األساسـية مـن اإلحـصاءات البيئيـة، مقترنـا بإعـداد خمطـٍط                 

  .، أثره على مواصلة تعزيز القدرات الوطنية يف جمال اإلحصاءات البيئيةلتنفيذ اإلطار املنقح
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ــية دوليـــة عـــن االقتـــصاد األخـــضر   ٢٠١١وعقـــدت يف عـــام   - ٤٩  يف ســـول حلقـــةٌ دراسـ
واإلحصاءات الرمسية، تناولت طائفة متنوعة من املسائل البيئية ومـسائل اإلحـصاءات القطاعيـة         

ة بشروط توافر البيانـات الالزمـة لرصـد التقـدم احملـرز             عالوة على التصنيفات اإلحصائية املتصل    
  . حنو إرساء اقتصاد أخضر

ويف جمال احملاسـبة البيئيـة، واصـلت الـشعبة دعمهـا املقـدم إىل البلـدان مـن أجـل تنفيـذ                         - ٥٠
 االقتــصادية يف جمــال امليــاه واإلحــصاءات الدوليــة املتعلقــة بإحــصاءات   - نظــام احملاســبة البيئيــة 

، نظمـت الـشعبة سـبع حلقـات عمـل إقليميـة عـن حـسابات         ٢٠١٢-٢٠١١الفترة ويف  . املياه
املياه وإحصاءاهتا، بغرض تعزيز القدرة اإلحصائية للبلدان يف جمال مجع بيانـات حـسابات امليـاه                

ــة     ــة الواقعي ــستند إىل األدل ــشرين  . وإحــصاءاهتا مــن أجــل وضــع سياســات عامــة ت وجــرى يف ت
راســية دوليــة يف نيويــورك عــن ربــط الــنظم اإليكولوجيــة   تنظــيم حلقــة د٢٠١٢نــوفمرب /الثــاين

ــنظم       وخــدماهتا بالنــشاط االقتــصادي والنــشاط البــشري ملناقــشة جمــال مــستجد هــو حماســبة ال
ــة ــة   . اإليكولوجي ــه  - وعمــال باإلطــار املركــزي لنظــام احملاســبة البيئي  االقتــصادية الــذي اعتمدت

، يتوقــع أن يــشهد  ٢٠١٢عقــودة يف عــام  اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني امل    
  . مزيدا من أنشطة بناء القدرات املضطلع هبا لتنفيذ اإلطار املذكور٢٠١٣ عام
 للتوصـيات الدوليـة املتعلقـة بإحـصاءات         ٢٠١١ومع اعتماد اللجنة اإلحصائية يف عام         - ٥١

بة يف  وعملـت الـشع   . الطاقة، ركزت شعبة اإلحـصاءات أنـشطتها علـى تنفيـذ تلـك التوصـيات              
تنظــيم حلقــات عمــل إقليميــة لتعريــف ) أ: (اجملــاالت الثالثــة التاليــة علــى وجـــــــه اخلــصـــــوص

إعــداد دليــل جــامعي  ) ب(البلــدان بالتوصــيات الدوليــة اجلديــدة املتعلقــة بإحــصاءات الطاقــة؛   
إنشاء قاعدة للمعارف بشأن إحصاءات الطاقة يتيـسر للبلـدان وغريهـا            ) ج(إحصاءات الطاقة؛   

  . مستخدمي إحصاءات الطاقة االطالع عليهامن
وجــرى تنظــيم حلقــيت عمــل دوليــتني عــن إحــصاءات الطاقــة مــن أجــل تعزيــز قــدرات   - ٥٢

 لفائدة البلـدان األعـضاء      ٢٠١١سبتمرب  /البلدان النامية، عقدت إحدامها يف أذربيجان يف أيلول       
 لفائـــدة البلـــدان ٢٠١١ســـبتمرب /يف رابطـــة الـــدول املـــستقلة واألخـــرى يف الـــصني يف أيلـــول 

املشروع اإلقليمـي لتعزيـز     ”وعالوة على ذلك تعاونت الشعبة مع اإلسكوا يف تنفيذ          . اآلسيوية
، وشاركت يف حلقة عمل تدريبيـة       “قدرة بلدان اإلسكوا يف جمال إحصاءات الطاقة وأرصدهتا       

  .٢٠١٢أبريل /ُعقدت يف لبنان يف نيسان
ــين      - ٥٣ ــق أوســلو املع ــع فري ــاون م ــل جــامعي    وجيــري بالتع ــداد دلي ــة إع  بإحــصاءات الطاق

واملراد هبـذا الـدليل تـوفري توجيهـات عمليـة لتنفيـذ التوصـيات الدوليـة ومـن                  . إحصاءات الطاقة 
  .٢٠١٣املنتظر االنتهاء منه يف عام 



E/CN.3/2013/24  
 

12-65885 19 
 

وأنـــشأت الـــشعبة موقعـــا شـــبكيا حيتـــوي علـــى املمارســـات القطريـــة يف جمـــال مجـــع     - ٥٤
 بلـدا حـىت اآلن وصـفاً للممارسـات الـيت يتبعهـا يف               ٥٠ وقد قـدم  . إحصاءات الطاقة وتصنيفها  

وجيــري تطــوير هــذا املوقــع لتــضمينه معلومــات عــن . خمتلــف جمــاالت جتهيــز إحــصاءات الطاقــة
  .بلدان أخرى ووثائق إضافية

ومثة جمـال عمـل جديـد تعتمـده الـشعبة هـو حتـسني وتعزيـز مجـع البيانـات فيمـا يتعلـق                           - ٥٥
لشعبة بصدد إعداد دليـل عـن مجـع إحـصاءات شـهرية عـن الغـاز                 وا. بإحصاءات الغاز الطبيعي  

  . الطبيعي بالتعاون مع منظمات دولية أخرى
  

  إدارة البيانات ونشرها  - زاي  
، واصلت الشعبة تنفيـذ املـشروع املـشترك بينـها وبـني إدارة        ٢٠١٢-٢٠١١يف الفترة     - ٥٦

موعـة خمتـارة مـن البلـدان الناميـة      التنميـة الدوليـة باململكـة املتحـدة، الـذي تعمـل مبوجبـه مـع جم        
وجيمـع املـشروع   . للترويج ألمهية مؤشرات التنمية الوطنية وحتسني القدرة علـى الوصـول إليهـا     

ــا        ــضوء عليه ــسليط ال ــات وت ــد أوجــه االخــتالف يف البيان ــة لتحدي ــة والدولي ــديرات الوطني التق
ــة البيانــات عــن طريــق اســتخدام املعــايري ال ســيما     ــسبة للبيانــات  وشــرحها، وحتــسني نوعي  بالن

وُينفـذ املـشروع مـن خـالل     . الوصفية، واالستعانة بأحدث التكنولوجيات لتبادل البيانـات آليـاً     
مــزيج مــن أشــكال الــدعم والتــدريب التقنــيني يف جمــال اســتخدام الرباجميــات املخصــصة لتبــادل  

لبلــدان البيانــات ونــشرها، ومــن اجلــوالت الدراســية وحلقــات العمــل وأنــواع الــدعم املباشــر ل  
لتنظيم االجتماعات على املستوى الوطين من أجل مناقشة البيانات العاديـة والبيانـات الوصـفية     

 أوفــدت الــشعبةُ بعثــاٍت إىل تــسعة بلــدان مــستفيدة ٢٠١٢ويف عــام . والتــرويج لنــشر البيانــات
ــشاريع ــة الو       . بامل ــضافتها مجهوري ــات الوصــفية است ــة عــن البيان ــة عمــل متعمق ــت حلق وأُجري

ــة اإلحــصائية      الدمي ــدريٌب علــى اإلعــداد اآليل للحولي ــشعبة ت ــّدم يف مقــر ال ــشعبية؛ وقُ ــة ال قراطي
استفاد منه خرباء مـن املكتـب اإلحـصائي يف املغـرب، وُنظمـت جـوالٌت دراسـية للخـرباء مـن                       

وأنــشأت الــشعبة إضــافة إىل ذلــك بوابــة البيانــات القطريــة  . بلــدان أخــرى مــستفيدة باملــشاريع
CountryData اظرة لبوابة    املنUNdata   وإن كانت مكرسة لنشر البيانات املستمدة من مـصادر ،

ــا تبــادل البيانــات اإلحــصائية   CountryDataوقــد أنــشئت بوابــة  . وطنيــة  اســتنادا إىل تكنولوجي
ــايري موحــدة       ــات حــسب مع ــادل اآليل للبيان ــيح التب ــيت تت ــات الوصــفية ال ــة  . والبيان ــوفر بواب وت

CountryData  نيـة للمؤشـرات الرئيـسية معروضـةً مـع نظريهتـا الدوليـة جنبـا إىل                  التقديرات الوط
  .جنب، وتربز أي وجه للتفاوت يف البيانات وتشرحه
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وواصلت شعبة اإلحصاءات تنفيذ مشروع حساب التنمية الرامي إىل تعزيـز القـدرات               - ٥٧
.  حنـو فعـال    اإلحصائية يف البلدان النامية لتمكينها مـن نـشر وتعمـيم البيانـات اخلاصـة هبـا علـى                  

 وأدواهتـا وهياكلـها األساسـية       ويهدف املـشروع إىل حتـسني قـدرات الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة             
ــا ــسياساتية        مم ــرارات ال ــستخدميها، وخاصــة صــانعي الق ــدوره إىل حتــسني اســتفادة م ــؤدي ب ي

والبــاحثني، مــن اإلحــصاءات املوثوقــة املعــدة يف التوقيــت الــسليم والــيت تتــسم باألمهيــة بالنــسبة  
سياسات العامــة وتلــيب الطلــب املتزايــد علــى املعلومــات عاليــة اجلــودة علــى الــُصعد الوطنيــة    للــ

وُعقدت إضافة إىل ذلك حلقةُ عمل يف منطقة آسيا واحمليط اهلـادئ بـشأن           . واإلقليمية والدولية 
االجتاهــات الناشــئة يف جمــال نــشر البيانــات، واســتراتيجيات النــشر الــشبكي للبيانــات، وتبــادل  

ات وجتميعهـــا يف مـــستودعات معلوماتيـــة، وإدمـــاج املعلومـــات اإلحـــصائية واملعلومـــات البيانـــ
اجلغرافية املكانية، والتحديات اليت تعرقل تعزيز السياسات العامـة املتعلقـة بالبيانـات وبنـشرها،               

  . واحتياجات ومتطلبات املستخدمني
  

  املعلومات اجلغرافية املكانية  - حاء  
ات توفري التمويل الالزم لتزويد البلدان النامية بالتـدريب علـى           واصلت شعبة اإلحصاء    - ٥٨

ــتعلم   . املــسائل املتعلقــة بأمســاء املواقــع الطبغرافيــة   وقامــت الــشعبة، عــن طريــق التركيــز علــى ال
ــدورات ا     ــتكمال الــ ــديث واســ ــدعم لتحــ ــدمي الــ ــروين، بتقــ ــن   اإللكتــ ــشبكية عــ ــة الــ لتدريبيــ

: يهـــــا يف املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايل    ميكـــــن االطـــــالع عل (غرافيـــــة  وبوالط األمســـــاء  علـــــم
http://toponymycourses.geog.uu.nl/ICAcourses/index.html .(  ــدم ــافة إىل ذلـــــك تقـــ وإضـــ

الــشعبة علــى حنــو منــتظم، بوصــفها أمانــة فريــق اخلــرباء املعــين باألمســاء اجلغرافيــة التــابع لألمــم    
ت الفريـق وجلـسات مـؤمتر       املتحدة، زماالت لدعم مشاركة اخلرباء من البلدان النامية يف دورا         

ويف اآلونـة األخـرية قـدمت الـشعبة الـدعم أيـضا       . األمم املتحدة املعين بتوحيد األمساء اجلغرافيـة  
ألنـــشطة التواصـــل مـــع اجلمهـــور، ومنـــها مـــثال إعـــداد وطباعـــة جمموعـــة مـــواد صـــحفية مـــن 

  .صفحة ملونة عالوة على ثالث بطاقات بريدية وملصق واحد ١٢
حصاءات بـشكل متزايـد بتقـدمي الـدعم لبنـاء قـدرات الـدول األعـضاء                 وتقوم شعبة اإل    - ٥٩

ودعمـت الـشعبة إضـافة إىل ذلـك أنـشطة اللجنـة الدائمـة         . يف جمال املعلومات اجلغرافية املكانية    
آلسيا واحمليط اهلادئ املعنية بنظام املعلومات اجلغرافيـة وأنـشطة اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـل              

 املكانية لألمريكتني وأنشطة اللجنة املعنية باملعلومات والعلـوم والتكنولوجيـا           األساسية للبيانات 
يف جمال التنمية، فقدمت الزماالت ملمثليها لتمكينـهم مـن احلـضور واالشـتراك يف مـؤمتر األمـم                   
املتحــدة اإلقليمــي التاســع عــشر لرســم اخلــرائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ املعقــود يف بــانغكوك يف  

  . ٢٠١٢أكتوبر /تشرين األول
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وجلنــة اخلــرباء املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة املكانيــة العامليــة الــيت أنــشأها اجمللــس     - ٦٠
 ٢٠١٠ بتوصــية مــن اللجنــة اإلحــصائية يف عــام  ٢٠١١/٢٤االقتــصادي واالجتمــاعي بقــراره 

 مرفـق القـرار   فوالية جلنة اخلرباء الـواردة يف . يتعلق جزء كبري من عناصر واليتها ببناء القدرات  
تنص صراحة على تكليفها مبهام تتمثل يف جتميـع أفـضل ممارسـات اهليئـات الوطنيـة واإلقليميـة                    
والدوليــة فيمــا يتــصل بالــصكوك القانونيــة ومنــاذج اإلدارة واملعــايري التقنيــة الالزمــة إلجيــاد بنيــة  

يـتم مـن خاللـه      معلومات عن البيانات املكانية وتسهيل تعمـيم تلـك املمارسـات، وتـوفري منـرب                
ــة عــن كيفيــة بنــاء وتعزيــز القــدرات الوطنيــة يف جمــال املعلومــات      وضــع االســتراتيجيات الفعال
اجلغرافية املكانية، وخباصة يف البلدان النامية، مع القيام، يف ذلك الـصدد، مبـساعدة مـن يرغـب                  

وم عليـه مـن     من البلدان على بلوغ كامل إمكانات تطوير املعلومات اجلغرافيـة املكانيـة ومـا تقـ               
ــتقين والترتيبــات      . تكنولوجيــات ــشعبة، عــن طريــق برناجمهــا العــادي للتعــاون ال وقــد قامــت ال

األخرى اخلاصة بالصناديق االستئمانية، بتوفري التمويل الالزم ملشاركة عدد من البلـدان الناميـة              
املكانيــة علــى يف اجللــسة االفتتاحيــة ملنتــدى األمــم املتحــدة املعــين بــإدارة املعلومــات اجلغرافيــة    

، ويف الـدورة الثانيـة ملنتـدى        ٢٠١١أكتـوبر   /النطاق العاملي املعقودة يف سـول يف تـشرين األول         
  .٢٠١٢أغسطس /األمم املتحدة نفسه املعقودة يف نيويورك يف آب

    
  خامتة  -رابعاً   

ستواصــل شــعبة اإلحــصاءات حتــسني وتوســيع مــا تقدمــه مــن دعــم إىل البلــدان يف            - ٦١
والـشعبة، بتوسـعها يف برناجمهـا لبنـاء القـدرات         . بناء قدراهتا اإلحـصائية وتعزيزهـا     مساعيها إىل   

من حيـث اجملـاالت اإلحـصائية الـيت يتناوهلـا الربنـامج وآليـات تنفيـذه، اعتمـدت بالفعـل حتـوال                       
استراتيجيا حنو هنج أكثر براغماتية ومشولية يدمج مصادر متويـل متنوعـة منـها الربنـامج العـادي                  

وحيـّسن هـذا النـهج مـن سـبل          . لتقين وحـساب التنميـة واملـوارد اخلارجـة عـن امليزانيـة            للتعاون ا 
ــساقها ويعظــم أثرهــا     ــد مــن ات ــتقين ويزي ــذ أنــشطة التعــاون ال ــة  . تــصميم وتنفي ــود اللجن وقــد ت

  .اإلحصائية أن حتيط علما هبذا التقرير
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	موجز
	يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن أنشطة بناء القدرات التي اضطلعت بها شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة في عامي 2011 و 2012، دعماً منها للجهود المبذولة على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل بناء القدرات الإحصائية وتعزيزها. ويصف التقريرُ سبل تنفيذ برنامج الشعبة العام مصنفةً حسب مجالات إحصائية محددة، منها مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية. كما يوردُ معلوماتٍ مفصلة عن التقدم المحرز نحو إنجاز المشاريع المتعددة السنوات التي تتولى الشعبة تنظيمها وتنفيذها. وقد تود اللجنة الإحصائية أن تحيط علماً بهذا التقرير.
	أولا - مقدمة
	1 - ظلت شعبةُ الإحصاءات تشدد بقوة على مدى السنوات العديدة الماضية على ضرورةِ بناء وتعزيز القدرات الإحصائية الوطنية لدى البلدان النامية، ولا سيما أقل البلدان نمواً، ولدى البلدان التي تمر اقتصاداتها بمرحلة انتقالية بغية تمكينها من إعداد إحصاءات ومؤشرات موثوقة تتاح في الوقت المناسب لصانعي السياسات العامة الوطنية وغيرهم من المستفيدين على الصعيدين الوطني والدولي. وقد أقر كل من المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2006/6 واللجنة الإحصائية ولاياتٍ قوية بشأن برنامج بناء القدرات الذي تنفذه شعبة الإحصاءات بالأمم المتحدة، وهي الولايات التي عضدتها الجمعية العامة في الآونة الأخيرة على أرفع المستويات في الوثيقة الختامية الصادرة عن الاجتماع العام الرفيع المستوى الذي عقدته في دورتها الخامسة والستين بشأن الأهداف الإنمائية للألفية. وتزايد الزخمُ المحفز لجهود التطوير الإحصائي بفضل الالتزام العالمي بتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية بحلول عام 2015 وما يقترن به من متطلبات للرصد. وبناء على ذلك تحول نهجُ تنمية القدرات الذي تتبعه الشعبة تحولاً تدريجيا ليصبح نهجاً يتسم بقدر أكبر من الاستراتيجية والتكامل ويزيد توجهه نحو تحقيق النتائج بما يحقق له أكبر أثر ممكن.
	2 - وفي عام 2011 أعربت اللجنة الإحصائية عن تقديرها لشعبة الإحصاءات لما أنجزته من عمل في مجال بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية، وطلبت إلى الشعبة تعزيز مشاوراتها مع الدول الأعضاء بغية تحديد احتياجاتها التدريبية الجديدة. وسلمت اللجنة أيضا بأن تنمية القدرات الإحصائية جهدٌ يشارك فيه العديد من الشركاء الوطنيين والدوليين، وشجعت الشركاء كافة على التعاون في هذه الجهود وعلى تنسيقها، ولاحظت بارتياح إعراب عدد متزايد من البلدان عن استعداده لمساعدة بلدان أخرى في تعزيز قدراتها الإحصائية وشجعت السير على هذا المنوال.
	3 - ويقدم هذا التقرير استعراضا عاما للأنشطة التي نفذتها شعبة الإحصاءات مؤخرا وتلك التي تضطلع بها حاليا من أجل بناء القدرات، ويحدد أيضا عددا من المجالات ينبغى النظر فيها على سبيل الأولوية عند وضع الأنشطة البرنامجية في المستقبل.
	ثانيا - برنامج بناء القدرات التابع لشعبة الإحصاءات
	4 - تعمل شعبة الإحصاءات بشكل مطرد على تكثيف أنشطة برنامجها لبناء القدرات الإحصائية، وهي تركز في هذا السياق على مجالات استراتيجية ثلاثة هي: (أ) تزويد البلدان بالتوجيه في مجال المنهجيات عن طريق تقديم التدريب وإسداء المشورة المتخصصة؛ (ب) تسهيل إرساء نظم إحصائية وطنية تتوافر لها مقومات البقاء وهياكل الإدارة المناسبة؛ (ج) استخدام أحدث تكنولوجيات جمع البيانات وتجهيزها ونشرها من أجل تحسين نوعية المعلومات الإحصائية ذات الأهمية بالنسبة للسياسات العامة وتيسير الوصول إليها. 
	5 - وقد اضطلعت شعبة الإحصاءات في الفترة 2011-2012 بأنشطةٍ لبناء القدرات تتسق مع المسؤوليات التي كُلفت بها، واندرجت تلك الأنشطة ضمن المجالات المواضيعية التالية: (أ) جولة عام 2010 من البرنامج العالمي لتعداد السكان والمساكن، بما في ذلك تحليل بيانات التعداد ونشرها؛ (ب) الجوانب الإدارية للنظم الإحصائية الوطنية، وما يتصل منها تحديدا بإدارة البيانات ونشرها وخاصة تلك المتعلقة بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية؛ (ج) الإحصاءات الجنسانية؛ (د) الإحصاءات الاقتصادية الأساسية مثل إحصاءات التجارة الدولية للبضائع والتجارة الدولية في الخدمات وإحصاءات السياحة والطاقة والإحصاءات الصناعية، وصلتها بالحسابات القومية؛ (هـ) الإحصاءات البيئية والمحاسبة البيئية - الاقتصادية، ولا سيما ما يتعلق منها بحسابات المياه وكذلك فيما يتصل منها بالإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية؛ (و) إدارة المعلومات الجغرافية المكانية.
	6 - واستعانت الشعبة بآليات متنوعة في تنفيذ برنامجها لبناء القدرات منها: (أ) التدريب وغيره من المبادرات الرامية لنقل المعارف وتطوير قدرات الإحصائيين، مثل حلقات العمل والزمالات (الزيارات الدراسية)؛ (ب) الخدمات الاستشارية التي يقدمها على الصعيد الأقاليمي المستشارون والخبراء المتعاقد معهم لفترات قصيرة، من الموظفين والاستشاريين على حد سواء، باعتبارهم من أهل الرأي الذين يقدمون المشورة والتدريب؛ (ج) المشاريع الرامية إلى الترويج لتنمية القدرات في منطقة بعينها أو في مجال إحصائي معين. 
	ألف - أنشطة بناء القدرات التي اضطلعت بها شعبة الإحصاءات في عامي 2011 و 2012
	7 - في الفترة 2011-2012، نظمت شعبة الإحصاءات 74 حلقة عمل واجتماعا لأفرقة الخبراء وحلقة دراسية تبادل فيها ما مجموعه 431 3 مهنيا خبراتهم وتلقوا التدريب. وإضافة إلى ذلك مُنحت 85 زمالة فردية لتمكين الإحصائيين من البلدان النامية من المشاركة في 15 اجتماعا إقليميا ودوليا و 20 بعثة استشارية نظمها المستشارون الأقاليميون الثلاثة. وانعكس نمط الأنشطة المضطلع بها على عدد حلقات العمل التدريبية حيث شكلت الحصة الأكبر من حافظة برامج بناء القدرات التي تنفذها الشعبة. ويبين الجدول 1 عدد المناسبات التي أقيمت في عامي 2011 و 2012 وعدد المشاركين فيها. 
	الجدول 1
	عدد المناسبات والمشاركين فيها كل عام
	العام
	حلقات العمل واجتماعات أفرقة الخبراء والحلقات الدراسية
	الزيارات الدراسية
	الخدمات الاستشارية
	عدد المناسبات
	عدد المشاركين
	عدد المناسبات
	عدد المشاركين
	عدد البعثات
	2011
	46
	2 253 
	7
	58
	15
	2012
	28
	1 178
	8
	27
	5
	المجموع
	74
	3 431
	15
	85
	20
	8 - ويرد في الجدول 2 تحليلٌ مفصل للمناسبات التي صُنفت ضمن ثلاث فئات عامة. 
	الجدول 2
	تحليل مفصل لعدد حلقات العمل واجتماعات أفرقة الخبراء والحلقات الدراسية، موزعة حسب الموضوع
	العام
	الإحصاءات الاقتصادية والتجارية والبيئية
	تعدادات السكان والمساكن
	مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، والإحصاءات الجنسانية، وإدارة البيانات ونشرها
	2011
	20
	16
	10
	2012
	13
	8
	7
	المجموع
	33
	24
	17
	9 - وتمتلك شعبة الإحصاءات آليةً مستقرة لمتابعة برنامجها لبناء القدرات ورصده وتقييمه. وتقوم هذه الآلية على جمع الآراء التعقيبية في ختام كل مناسبة من المناسبات وإجراء تقييم للمتابعة بعد أربعة أشهر. وتشير نتائج التقييمين اللذين أجريا لحلقات العمل المعقودة في الفترة 2011-2012 إلى مستوى رضا عال للغاية عن جهود بناء القدرات التي تبذلها الشعبة. ففي استقصاءات المتابعة المعتادة، رأت الغالبية العظمى من المشاركين أن حلقات العمل كانت هامة ومفيدة للغاية حيث زودتهم بمعارف متخصصة في مجال جمع البيانات الإحصائية وتصنيفها وتحليلها ونشرها. واتسمت حلقات العمل بأهمية خاصة بالنسبة للبلدان التي هي بصدد إجراء دراسات استقصائية وبوسعها اتخاذ خطوات فورية لتنفيذ التوصيات الدولية الجديدة التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية.
	10 - وتهدف الاستقصاءات المجراة بعد أربعة أشهر من انتهاء حلقات العمل إلى تقييم الأثر البعيد المدى لبرنامج بناء القدرات، وإلى تلقي آراء المشاركين التعقيبية بعد عودتهم إلى مكاتبهم فيما يتعلق بتنفيذ الاستنتاجات والتوصيات المنبثقة عن حلقات العمل. وقد أكد ما مجموعه 90 في المائة من المشاركين في حلقات العمل في 2011 و 2012 أن أداءهم لأعمالهم تأثر تأثرا حقيقيا، فقد أشاروا إلى أنهم استعانوا بمواد التدريب فيما بعد وأن حلقات العمل زادت من فهمهم لكلٍ من المواضيع المحددة. وكان مستوى الرضا عن الزمالات مرتفعا هو الآخر بشكل ثابت حيث قارب نسبة الـ 95 في المائة. 
	باء - الخدمات الاستشارية القصيرة الأجل
	11 - في إطار برنامج شعبة الإحصاءات العادي للتعاون التقني، تقدم الشعبةُ إلى البلدان خدمات مستشاريها الأقاليميين في مجالات ثلاثة يشتد الطلب عليها وهي: تعدادات السكان والمساكن، والمحاسبة البيئية - الاقتصادية، وتطوير النظم الإحصائية الوطنية. ويوفر المستشارون الأقاليميون المعارفَ والخبراتِ المتخصصة وييسرون إدماج البلدان في الشبكات الإقليمية والدولية، فيما يشكل أداة هامة تتيح للشعبة الاحتفاظ بميزتها النسبية في بيئة يتسارع فيها تطور المعارف والممارسات. 
	12 - وقد قام المستشار الأقاليمي المعني بتعدادات السكان والمساكن بمساعدة البلدان على تنفيذ برنامج عام 2010 العالمي لتعدادات السكان والمساكن. ويُذكر على وجه الخصوص أن المستشار الأقاليمي اضطلع في الفترة 2010-2011 باثنتي عشرة بعثة زار فيها البلدان وشارك في حلقات عمل وحلقات دراسية إقليمية ودون إقليمية مقدِّماً المساعدة في وضع مشاريع الوثائق وإعداد المواد التدريبية في مجال تعدادات السكان والمساكن. 
	13 - أما المستشار الأقاليمي المعني بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية، فهو يعاون البلدان على تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية، ويقدم المساعدة على نحو أكثر تحديدا فيما يتعلق بحسابات المياه (نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية لحسابات المياه) والتوصيات الدولية بشأن إحصاءات المياه. وبعد اعتماد اللجنة الإحصائية المعيارين المذكورين، تزايد عدد البلدان التي أقدمت على تنفيذهما عن طريق الربط بين المعلومات الهيدرولوجية والمعلومات الاقتصادية ضمن إطار منهجي داعم لعملية اتخاذ القرارات. وفي الفترة 2011-2012، قدم المستشار خدماته إلى 11 بلدا وحلقة عمل وحلقة دراسية إقليمية ودون إقليمية. 
	14 - وتحتل المسائل ذات الصلة بإدارة الإحصاءات وتنظيمها مكانة هامة في صلب الجهود القطرية المبذولة لبناء القدرات الإحصائية الوطنية. ولذلك لا بد أن تقدم شعبة الإحصاءات الدعم إلى البلدان في هذا المجال أيضا. وفي عام 2011، قام المستشار الأقاليمي المعني بتطوير النظم الإحصائية الوطنية بتقديم خدمات استشارية إلى ستة بلدان واجتماعات إقليمية ودولية. وأُسديت المشورة إلى صانعي القرار الرفيعي المستوى بشأن مسائل ذات صلة بالتنظيم والإدارة في مجال الإحصاءات وتطبيق المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية، إضافة إلى مسائل إحصائية مستجدة مثل اقتصاد النمو الأخضر. كما ساعد المستشار البلدان على تحسين قدرتها على تعزيز الربط بينها وبين النظام الإحصائي العالمي، وأعدّ تقارير تسلط الضوء على التجارب المشتركة التي يمكن تبادلها فيما بين البلدان. 
	15 - وقد شارك جميع المستشارين في وضع مشاريع التعاون التقني وساعدوا على حشد الموارد لها وساهموا في التوسع في حافظة مشاريع بناء القدرات التي تضطلع بها الشعبة. وستواصل الشعبة توفير الخدمات الاستشارية حسب الطلب للبلدان الواقعة في المناطق التي تجرى فيها تعدادات السكان والمساكن وتُطبَّق المحاسبة البيئية - الاقتصادية، غير أنها قامت في تشرين الأول/أكتوبر 2012 بإعادة توجيه المسؤوليات الموكلة إلى أحد مستشاريها لتحسين الاستجابة للطلب الشديد على أنشطة بناء القدرات في إطار المبادرة التي أطلقت مؤخرا بشأن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية على النطاق العالمي. 
	جيم - مشاريع تنمية القدرات
	16 - الموارد المتوافرة لشعبة الإحصاءات في إطار برنامجها العادي للتعاون التقني لا تلبي إلا جزءا محدودا من الطلب على المساعدة التقنية من جانب البلدان. وكثيرا ما تُقدم من خلال الأنشطة مساعدةٌ أولية تكملها في وقت لاحق مشاريع ممولة إما من خارج الميزانية أو من صناديق استئمانية أو من حساب التنمية. وهذه المضاعفة للأنشطة تزيد من اتساق برنامج الشعبة لبناء القدرات وتعظم من أثره من خلال الاستفادة بأوجه التآزر والتكامل مع المشاريع الممولة من مصادر متنوعة. ويتيح التعاون فيما بين بلدان الجنوب للقائمين على المشاريع زيادة عدد البلدان المستفيدة منها وإقامة الشراكات الوطنية والإقليمية والأقاليمية ودون الإقليمية.
	17 - والمشاريع الممولة من حساب التنمية هي مشاريع متعددة السنوات تجري برمجة أنشطتها على مدى فترتين من فترات السنتين. وقد نجحت شعبة الإحصاءات حتى الآن في تنفيذ ثمانية مشاريع ممولة من حساب التنمية() منها ثلاثة مشاريع اكتملت في الفترة 2011-2012. ويسترشد في كل مشروع جديد بالدروس المستفادة من مشاريع حساب التنمية السابقة. 
	18 - واشتركت شعبة الإحصاءات مع المركز الأفريقي للإحصاءات في إدارة مشروع يتعلق بالشبكة الأفريقية للمعارف الإحصائية وذلك دعما لإحراز تقدم نحو تحقيق الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا. وقد زاد المشروع من التواصل وتبادل المعارف فيما بين الإحصائيين العاملين في المكاتب الإحصائية الوطنية بأفريقيا وفي المنظمات دون الإقليمية، وحسّن من نوعية الإحصاءات التي تعدها تلك الهيئات بشأن الأهداف الإنمائية المتفق عليها دوليا ومن نطاق توافرها وتوقيته وزاد أيضا من فائدتها للمنطقة. وتمخض المشروع عن إنجاز رئيسي تمثل في إنشاء الشبكة الأفريقية للمعارف الإحصائية لتكون منبرا يجمع العاملين في مجال الإحصاءات في أفريقيا ويمكنهم من التفاعل والتعاون معا من خلال قنوات رسمية وغير رسمية للتواصل بهدف تبادل المساعدة والدعم. والموقع الإلكتروني للشبكة المذكورة، الذي تستضيفه اللجنة الاقتصادية لأفريقيا، يوفر المعلومات عن بروتوكولات جمع البيانات، والمنهجيات والتعاريف الدولية، والتصنيفات الموحدة، وعن الإرشادات في مجال جمع المعلومات والممارسات المتبعة لنشرها، وعن الممارسات المثلى في هذه المجالات جميعا من منظور القارة. وقد أفسح المشروع المجال أيضا لتنظيم حلقات العمل والحلقات الدراسية، ويسر إجراء الزيارات الدراسية، وحسّن القدرة على الوصول إلى شبكة الإنترنت بالنسبة للمكاتب الإحصائية الوطنية التي كانت في أشد الحاجة لذلك. 
	19 - وقُدمت المساعدة من خلال المشروع المنفذ في منطقة رابطة جنوب آسيا للتعاون الإقليمي إلى ثمانية بلدان مستفيدة به وإلى مؤسسات إقليمية معنية من أجل تعزيز قدراتها بما يمكنها على نحو منتظم من إعداد مؤشرات للتنمية الاجتماعية - الاقتصادية تتسم بالجودة العالية والموثوقية وتتواءم مع المعايير الإحصائية والممارسات الجيدة على الصعيد الدولي وتستفيد منها دوائر السياسات العامة وتلبي أيضا الطلب المتزايد من جانب المستخدمين على الصُعد الوطنية والإقليمية والدولية. وساهم المشروعُ كذلك في تحسين إمكانية الاطلاع على تلك المؤشرات وتحسين نشرها، وعزز إقامة الشبكات داخل المنطقة من خلال تقاسم وإدارة المعارف على نحو تفاعلي وتوطيد الصلات بين معدي الإحصاءات ومستخدميها. وحضر حلقات العمل الأربع ما مجموعه 97 مشاركا واستفاد 67 مشاركا آخرين من الجولات الدراسية المموّلة في إطار المشروع. وتناولت حلقات العمل الأربع كلا من المحور الموضوعي الذي يركز على الإحصاءات الاجتماعية - الاقتصادية وتنظيم النظم الإحصائية والعلاقات بين معدي الإحصاءات ومستخدميها. ووفرت الجولات الدراسية للإحصائيين الوطنيين في المنطقة فرصا قيّمة للمشاركة في المؤتمرات الدولية، والاطلاع على أحدث التطورات في مجال الإحصاءات، والاستفادة من خبرات المكاتب الإحصائية الوطنية الأخرى. 
	20 - ونُفذ مشروع آخر بتمويل من حساب التنمية ساعد على بناء القدرة الإحصائية في خمسة بلدان ذات دخل منخفض من بلدان منطقة جنوب شرق آسيا. وقد ساهم المشروع في تعميم استخدام منهجيات متسقة في جمع وتصنيف الإحصاءات عن التجارة والسياحة والحسابات القومية والإحصاءات البيئية وتعدادات السكان في البلدان المستفيدة بالمشروع، وذلك من خلال توفير التدريب ونقل المعارف والمهارات المتخصصة في مجموعة مختارة من المجالات الإحصائية. وحضر حلقات العمل الست ما مجموعه 142 مشاركا واستفاد 43 مشاركا آخرين من الجولات الدراسية الست. وتناولت حلقات العمل الست كلا من الاحتياجات الخاصة بالبلدان ذات الدخل المنخفض (الإحصاءات الاقتصادية وإحصاءات التجارة والسياحة) وسلطت الضوء على التطورات الأخيرة (الإحصاءات البيئية) في أوساط المشتغلين بالإحصاءات. ووفرت الجولات الدراسية للموظفين الإحصائيين في البلدان المستهدفة فرصا قيّمة للمشاركة في الاجتماعات الدولية والاستفادة من خبرات المكاتب الإحصائية الوطنية الأخرى. ومن المنتظر أن تخلّف حلقات العمل التدريبية والجولات الدراسية أثرا دائما على التطوير المهني للمشتغلين بالإحصاءات في المنطقة وعلى قيام الشبكات فيما بينهم لمواصلة التبادل المستمر للخبرات. 
	21 - ونجحت كل المشاريع المستكملة في تعزيز الشبكات الإقليمية للمشتغلين بالإحصاءات وفي توطيد التعاون في المجال الإحصائي في المنطقة الواحدة، وأدت عموما إلى زيادة الأهمية المولاة للإحصاءات على الصعيد الإقليمي. واستخلص درسٌ هام مفاده أن تعزيز النظام الإحصائي الإقليمي والترويج على الصعيد الإقليمي لأهمية الإحصاءات أمران مكّنا المكاتب الإحصائية الوطنية من تعزيز قدراتها الذاتية على حشد الدعم السياسي والمالي. ووفرت تلك المشاريع للمناطق زخما حفز بناء القدرات الإحصائية كما يتبين من عدد مشاريع المتابعة التي تتولى العناصر الإقليمية زمامها. ومن أسباب نجاح شعبة الإحصاءات في تنفيذ مشاريعها الممولة من حساب التنمية أنها توجه محور التركيز إلى عدد معقول من البلدان إضافة إلى أن الأنشطة القطرية تُنفذ على الدوام في ظل تعاون وثيق مع المكاتب الإحصائية الوطنية والمنظمات الإقليمية ودون الإقليمية بما يكفل إحداث الأنشطة أثرا بعيد المدى واستدامتها في الأجل الطويل.
	22 - وجاري الآن تنفيذ ثلاثة مشاريع أخرى ممولة من حساب التنمية. وتتناول تلك المشاريع المجالات الموضوعية التالية: الإبلاغ بالبيانات ونشرها، وإعداد المؤشرات الإحصائية بشأن الاقتصاد الأخضر والنمو الأخضر، وتعزيز قدرات إدارة المعلومات الجغرافية المكانية لدى البلدان النامية. وكان مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المعقود في حزيران/يونيه 2012 قد شدّد على ضرورة تعزيز الرصد في مجال التنمية المستدامة من خلال تحسين جمع البيانات ووضع المؤشرات. وفي مسعى إلى الإسراع بتلبية هذا الاحتياج المحدد، طلبت الشعبة تمويلا لمشروع جديد يوفر الدعم للدول الأعضاء من أجل تطوير وتعزيز الإحصاءات البيئية والمحاسبة البيئية - الاقتصادية المتكاملة لتحسين رصد وقياس التقدم المحرز نحو تحقيق الاستدامة البيئية. 
	23 - وفي الفترة 2011-2012 انتهت الشعبة أيضا من أربعة مشاريع معتمدة في مجالي تعدادات السكان والمساكن والإحصاءات الجنسانية نُفذت بتمويل من جهات مانحة. ووفرت المِنحُ المقدمة من البنك الدولي وحكومة إيطاليا دعماً موضوعياً لبرنامج عام 2010 العالمي لتعدادات السكان والمساكن، وذلك عن طريق رصد التقدم الذي تحرزه البلدان في مجال التخطيط لتعداداتها الوطنية وتنفيذها؛ وتوفير التوجيه للسلطات الوطنية المعنية بالإحصاءات فيما يتعلق بتنفيذ المبادئ والتوصيات المنقحة المتعلقة بتعدادات السكان والمساكن؛ وتقديم المساعدة التقنية إلى البلدان من خلال التدريب وحلقات العمل والحلقات الدراسية المعقودة على الصعيدين الإقليمي ودون الإقليمي. وأوليت عناية خاصة في إطار مشروعين اثنين إلى تحليل البيانات المستمدة من الجولة الراهنة لتعدادات السكان والمساكن وتعميمها. 
	24 - وأسفرت المِنح التي يقدمها البنك الدولي لتعزيز الإحصاءات الجنسانية عن تحسن توافر البيانات الجنسانية وطرق استخدامها على المستويات الوطنية والدولية. وأتاح المنتدى العالمي للإحصاءات الجنسانية منبرا لتبادل الخبرات وجرى تحديث المعايير المنهجية والممارسات المثلى. ومن المتوقع أن يستمر في المستقبل الدعم المقدم لعمل الشعبة في مجال الإحصاءات الجنسانية، بما في ذلك في إطار مبادرة دلائل وبيانات المساواة بين الجنسين (انظر الجزء ثالثا - جيم أدناه). 
	25 - وتواصل شعبة الإحصاءات الاضطلاع بمشروع بناء القدرات المتعدد السنوات الذي تمول إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية تنفيذَه في مجموعة مختارة من البلدان بهدف تحسين جمع وتصنيف البيانات اللازمة لقياس مؤشرات التنمية، بما فيها مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، وتحسين إتاحتها ونشرها. وترد تفاصيل هذا المشروع في الجزأين ثالثا - ألف وثالثا - زاي من هذا التقرير. 
	26 - وتلبيةً لطلب الصين وبلدان نامية أخرى في آسيا الحصول على المساعدة في مجال الإحصاءات، تنفذ الشعبة مشروعا خمسيا تموله حكومة الصين من أجل تحسين القدرات الإحصائية، ولا سيما في مجال إعداد الإحصاءات الأساسية. وتركز أهداف المشروع على تعزيز تنظيم النظم الإحصائية الوطنية وتحسين استخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المتطورة في مجال جمع البيانات وتجهيزها ونشرها. وتُعطى الأولويةُ إلى مجموعة متنوعة من المجالات المواضيعية تشمل التصنيفات الإحصائية، والإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية، وإحصاءات التجارة، وإحصاءات الطاقة والبيئة، والإحصاءات الديمغرافية والاجتماعية. ويجري في إطار المشروع تنظيمُ حلقات العمل الإقليمية وتوفير المواد المتعلقة بالممارسات المتبعة لتطبيق المعايير الدولية وإيفاد البعثات الاستشارية التقنية وتبادل الموظفين بين المكاتب الإحصائية وتوفير الزمالات لحضور المؤتمرات والحلقات الدراسية الدولية. وبذلك يقدم المشروع دعما قويا للنظم الإحصائية الوطنية في الصين وغيرها من البلدان الآسيوية النامية ويزيد من قدرة تلك النظم على إعداد بيانات أجود وأكثر فائدة لصانعي السياسات العامة وغيرهم من المستخدمين. 
	ثالثا - تنفيذ برنامج شعبة الإحصاءات لبناء القدرات مصنفاً حسب المجال الإحصائي
	ألف - مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية
	27 - تواصل شعبةُ الإحصاءات تلبية طلب البلدان الحصول على التدريب فيما يتعلق بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، بغية تحسين جمع وتصنيف البيانات اللازمة لرصد التنمية وتحسين توافر تلك البيانات وسبل نشرها وذلك على الصعيد الوطني خصوصا. وفي الفترة 2011-2012 نظمت الشعبة حلقتي عمل إقليميتين لفائدة ممثلين لنظم إحصائية وطنية وخبراء من وكالات دولية، كان الهدف الرئيسي منهما هو تسوية أوجه التباين بين مجموعات البيانات الوطنية ومجموعات البيانات الدولية المتعلقة بالأهداف الإنمائية للألفية وسد أوجه القصور الحالي في البيانات. وقد عُقدت حلقة العمل الأولى في سان خوسيه في شهر شباط/فبراير 2011 لفائدة بلدان منطقة أمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. أما حلقة العمل الثانية، فقد عُقدت في بانغكوك في شهر تموز/يوليه 2012 لفائدة بلدان منطقة آسيا والمحيط الهادئ. وفي تموز/يوليه 2011 عُقدت في عمّان حلقة عمل أخرى نُظمت لفائدة منطقة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) ومنطقتي شمال أفريقيا وأفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، وركزت على تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية. وجرى في حلقة العمل تدريب الإحصائيين الوطنيين على استخدام نموذج التبادل لتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية عن مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، ونوقشت أفضل الممارسات لتحسين التنسيق بين معدّي البيانات على الصعيد الوطني وآليات نقل البيانات إلى النظام الدولي.
	28 - وفي شهر تشرين الأول/أكتوبر 2011، اشتركت شعبة الإحصاءات مع المجلس الوطني لتنسيق الإحصاءات بالفلبين في تنظيم المؤتمر الدولي الثاني المعني بإحصاءات الأهداف الإنمائية للألفية الذي عقد في مانيلا. وقد جمع المؤتمرُ ممثلين عن المكاتب الإحصائية الوطنية وعن الوكالات الحكومية الوطنية والوكالات الدولية والمجتمع المدني، عكفوا جميعاً على استعراض الاستراتيجيات القائمة لرصد الأهداف الإنمائية للألفية واقتراح توصيات باعتماد نُهُج محسنة للرصد، لا سيما في البلدان المتخلفة عن ركب التقدم نحو تحقيق تلك الأهداف. 
	باء - تعدادات السكان والمساكن
	29 - طلبت اللجنة الإحصائية، في دورتها الثامنة والثلاثين، إلى شعبة الإحصاءات والوكالات الدولية أن تزيد من المساعدة التقنية التي تقدمها إلى المكاتب الإحصائية الوطنية بغية تعزيز القدرات الوطنية على تنفيذ برنامج 2010 العالمي لتعدادات السكان والمساكن (انظر الوثيقة E/2007/24-E/CN.3/2007/30). واستجابة لهذا الطلب، تضطلع الشعبة بعدد من الأنشطة الرامية إلى مساعدة البلدان على تحسين قدراتها الإحصائية فيما يتعلق بإجراء التعدادات. ووضعت الشعبةُ مبادئ توجيهية دولية لإجراء التعدادات شملت كتيبات إرشادية وتقارير فنية؛ واستحدثت مجموعة برامجيات باسم CensusInfo المراد منها مساعدة البلدان على نشر بيانات التعدادات؛ ونظمت حلقاتِ عمل تدريبية عن المبادئ التوجيهية الدولية بشأن تعدادات السكان والمساكن وإدارة التعدادات ورسم الخرائط وجمع البيانات وتحليل ونشر بيانات التعداد وتقييم التعداد. وتعهدت الشعبة أيضا مركزا تتوافر فيه الموارد المتصلة بالتعدادات؛ ونشرت عدة أعداد من الرسالة الإخبارية لبرنامج عام 2010 العالمي لتعدادات السكان والمساكن التي تصدر على شبكة الإنترنت. وفي الفترة 2010-2012 وحدها عقدت الشعبة ما مجموعه 38 حلقة دراسية حضرها 814 مشاركا. وإضافة إلى الموارد المتاحة من خلال البرنامج العادي للتعاون التقني، توافر الدعم للجهود التي تبذلها الشعبة لبناء القدرات في مجال تعدادات السكان والمساكن من تمويل من خارج الميزانية ومن حساب التنمية. ويرد موجز شامل للأنشطة والمنتجات التي أعدتها الشعبة فيما يتعلق بتعدادات السكان والمساكن في تقرير الأمين العام عن الإحصاءات الديمغرافية المعروض على اللجنة في إطار البند 4 (أ) من جدول الأعمال المعنون ”بنود للعلم: الإحصاءات الديمغرافية“ (E/CN.3/2013/15). 
	جيم - الإحصاءات الجنسانية
	30 - تواصل شعبة الإحصاءات عملها في مجال الإحصاءات الجنسانية في إطار البرنامج العالمي للإحصاءات الجنسانية الذي يتولى تنسيقه فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية. وامتثالا للولاية التي أنيطت باللجنة الإحصائية في عام 2011 (انظر الوثيقة E/2011/24-E/CN.3/2011/37)، اضطلعت الشعبة في عام 2012 بما يلي: (أ) وضع أدلة ومبادئ توجيهية جديدة بشأن الإحصاءات الجنسانية؛ (ب) تنظيم المنتدى العالمي الرابع للإحصاءات الجنسانية؛ (ج) إرساء مشروع جديد عن دلائل وبيانات المساواة بين الجنسين ينفذ بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. 
	31 - وتم إعداد الصيغة النهائية للدليل المعنون ”مبادئ توجيهية لإعداد الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة: استقصاءات إحصائية“ ومن المزمع نشره في عام 2013. وقد وضعت هذه المبادئ التوجيهية للمساعدة على التوحيد المعياري للإحصاءات وتزويد المكاتب الإحصائية الوطنية بالإرشادات فيما يتصل بجمع البيانات المتعلقة بالعنف ضد المرأة وتجهيزها ونشرها وتحليلها. وتعكف شعبة الإحصاءات أيضا على إعداد دليل جديد عن الإحصاءات الجنسانية يركز على إدماج منظور جنساني في الإحصاءات الوطنية.
	32 - وانعقد المنتدى العالمي الرابع للإحصاءات الجنسانية في الأردن في شهر آذار/مارس 2012. وانصب محور التركيز في عام 2012 على مسألة تمكين المرأة، فتناول المنتدى مواضيع من قبيل التمكين الاقتصادي والاكتفاء الذاتي والتمكين الصحي إضافة إلى التمكين من خلال المعارف والمعلومات. واجتمع على هامش المنتدى فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية الذي عقد اجتماعه السادس لمناقشة الاستمرار في وضع قاعدة دولية للبيانات تضم حدا أدنى من المؤشرات الجنسانية وأدلة عن الإحصاءات الجنسانية والمسائل الناشئة في هذا المجال.
	33 - وتعكف الشعبة أيضا على إنجاز مشروع جديد عن دلائل وبيانات المساواة بين الجنسين تنفذه بالاشتراك مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة. وهذا المشروع مشروعٌ ثلاثي السنوات يهدف إلى التعجيل بالجهود الجارية حاليا لاستقاء مؤشرات جنسانية قابلة للمقارنة عن الصحة والتعليم والعمالة ومباشرة الأعمال الحرة والأصول، وهو يستند إلى العمل الذي أنجزه فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بالإحصاءات الجنسانية. وتتولى توجيه المشروع لجنة توجيهية عقدت أول اجتماعاتها في شهر تشرين الثاني/نوفمبر 2012 لمناقشة إنجازات المشروع المرجوة وإطاره الزمني وخطة تنفيذه. 
	دال - الإحصاءات الاقتصادية والحسابات القومية
	34 - بعد اعتماد التوصيات الدولية المتعلقة بالإحصاءات الصناعية في عام 2010 والتوصيات الدولية المتعلقة بدليل الإنتاج الصناعي لعام 2011، نُفذت أنشطةٌ لمساعدة البلدان على تنفيذ التوصيات المذكورة. وشهد عام 2011 انعقاد حلقة عمل عن الإحصاءات الصناعية نُظمت لفائدة البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي واتجه التركيز فيها إلى إجراءات تصويب البيانات والتصديق عليها.
	35 - أما أنشطةُ بناء القدرات في مجال التصنيفات الإحصائية، فقد تواصل تنفيذها من خلال المساعدةِ المقدمة عبر الإنترنت إلى عدد كبير من البلدان عن طريق الخط الساخن للتصنيفات. وتوفر الشعبةُ الدعمَ أيضا للأنشطة التي تقوم بها اللجان الإقليمية في هذا المجال. ففي عام 2012 عُقدت حلقة عمل عن التصنيفات الدولية لفائدة البلدان الأعضاء في اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، وواصلت الشعبة دعمها للعمل الذي يقوم به الفريق العامل التابع للجنة المذكورة والمعني بالتصنيفات الدولية. وقدمت الشعبة المساعدة أيضا في حلقتي عمل تناولتا الإحصاءات والتصنيفات الصناعية وعقدتا في بيروت في عام 2011 وقطر في عام 2012، فوفرت بذلك الدعم لأنشطة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا.
	36 - وفي عام 2011 عقدت شعبة الإحصاءات، بالتعاون مع اللجان الإقليمية وغيرها من الشركاء الإقليميين، ثلاث حلقات دراسية تيسيرا لتنفيذ برنامج نظام الحسابات القومية لعام 2008 بالتوازي مع برنامج التنفيذ العالمي الذي اعتمدته اللجنة الإحصائية. ونُظمت سلسلة الحلقات الدراسية هذه لفائدة بلدان من المنطقة الأفريقية ومنطقة آسيا والمحيط الهادئ ومنطقة أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وجنوب شرق أوروبا، وكان عقدها تالياً للحلقات الدراسية التي نُظمت في منطقة غربي آسيا ومنطقة البحر الكاريبي ومنطقة أمريكا اللاتينية في عام 2010 بالتعاون مع صندوق النقد الدولي. وفي متابعة لتلك السلسلة من الحلقات الدراسية، وفرت الشعبة الدعم أيضا للجان الإقليمية بتقديمها المساعدة التقنية خلال عام 2011 لفريقَي الخبراء الإقليميين المعنيين بالحسابات القومية لمنطقتي غربي آسيا وأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي. 
	37 - وفي عام 2012 بدأت سلسلةٌ جديدة من الحلقات الدراسية عُقدت تيسيراً لتنفيذ برنامج نظام الحسابات القومية لعام 2008 من خلال تقديم الدعم إلى البلدان على الصعيد دون الإقليمي. وكان الهدف من هذه السلسلة من الحلقات الدراسية بدء صياغة استراتيجية وطنية وبرنامج عمل وطني لتنفيذ برنامج نظام الحسابات القومية المذكور، ودعم الإحصاءات الاجتماعية - الاقتصادية بغرض تعزيز النظم الإحصائية الوطنية لتحسين عملية وضع السياسات العامة. ومن المتوقع أن تفضي تلك المبادرة إلى وضع برنامج إحصائي متعدد السنوات لمساعدة البلدان على التحول إلى نظام الحسابات القومية لعام 2008 وصوغ مجموعة دنيا من البيانات المشتركة للإحصاءات السنوية أو التي يكثر إعدادها. وقد عقدت أولى تلك الحلقات الدراسية في بريتوريا في شهر تشرين الأول/أكتوبر 2012 لفائدة بلدان الجنوب الأفريقي. 
	38 - ووضعت الشعبة أيضا عددا من الأدوات دعما للبلدان في إعدادها لبرامج التنفيذ الخاصة بها. وأول هذه الأدوات صحيفة معلومات عن النظام الإحصائي تضم مجموعة متنوعة من المعلومات المرجعية المحفوظة على المستويين الوطني والدولي عن النظام الإحصائي الوطني. ولمساعدة البلدان على إجراء تقييم ذاتي لنظمها الإحصائية الوطنية بغرض تحديد ما إذا كانت عملية إعداد الإحصاءات الوطنية كافية لدعم عملية تجميع الحسابات القومية، صاغت الشعبة أيضا إطارا تقييميا للحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة لها ومخططا عاما لتسجيل حالة تلك الحسابات والإحصاءات. وتستخدم في الإطار التقييمي تصنيفاتٌ تقوم على التصنيف الذي وضعه مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين للأنشطة الإحصائية الدولية. أما المخطط العام لتسجيل حالة الحسابات القومية والإحصاءات الاقتصادية الداعمة لها، فهو يضع خارطة للمعايير والممارسات الجيدة المتبعة على الصعيد الدولي بالنسبة لكل عنصر من عناصر الإطار التقييمي. 
	39 - وفي عام 2012، اشتركت شعبة الإحصاءات مع منظمة التعاون الاقتصادي في تنظيم حلقة عمل تدريبية عن نظام الحسابات القومية لعام 2008 وسبل تنفيذه عُقدت في طهران في تشرين الأول/أكتوبر 2012؛ وقدمت الشعبة خبيرا لخدمة دورة تدريبية ذات مستوى متقدم عن نظام الحسابات القومية لعام 2008 عقدها المعهد الإحصائي لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ في إنشون بجمهورية كوريا في أيلول/سبتمبر 2012؛ وقامت بالتعاون مع مصرف كوريا واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ بتنظيم حلقة دراسية دولية عن تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 في منطقة آسيا والمحيط الهادئ وتحديات التنفيذ، استضافها مصرف كوريا في سول بجمهورية كوريا في أيلول/سبتمبر 2012. 
	هاء - إحصاءات التجارة 
	40 - استكملت الشعبةُ مؤخراً دليل جامعي الإحصاءات إلى تنفيذ التوصيات المتعلقة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع. ويوفر هذا الدليل توجيهاتٍ عملية لجامعي البيانات، وهو أحد أدوات التدريب الرئيسية المستعان بها في حلقات العمل الإقليمية التي تنظمها الشعبة لفائدة البلدان النامية مرتين تقريبا كل عام. ولا يقتصر محور التركيز في حلقات العمل هذه على تحسين إعداد إحصاءاتٍ لتجارة البضائع تتسم بالجودة العالية وبقابليتها للمقارنة دولياً فحسب بل إنها تركز أيضا على تعظيم دور إحصاءات التجارة كمصدر هام للبيانات في مجال تحليل العولمة.
	41 - وفي شباط/فبراير 2011، تعاونت شعبة الإحصاءات مع وكالات دولية أخرى لتنظيم المنتدى العالمي لإحصاءات التجارة الذي عُقد في مقر منظمة التجارة العالمية في جنيف. وجمع المنتدى ما يقرب من 200 من واضعي السياسات العامة والباحثين والإحصائيين المشتغلين بإحصاءات التجارة مما يزيد على 70 بلدا. وطالب المنتدى العالمي صراحة بتحسين دور إحصاءات التجارة الدولية من خلال توفير إحصاءات أكثر تفصيلا عن التجارة الدولية في الخدمات، والربط بين إحصاءات التجارة وغيرها من الإحصاءات الاقتصادية ودمجها فيها، ووضع التدابير المتعلقة بالتشتت الجغرافي لعمليات الإنتاج (انظر: http://unstats.un.org/unsd/trade/s_geneva2011/outcome.htm). كما حثّ المنتدى على توثيق التعاون فيما بين الوكالات الوطنية المعنية بتجميع إحصاءات التجارة الدولية ونشرها بغية إجراء تلك التحسينات. 
	42 - وفي متابعة لأعمال المنتدى العالمي، نظمت شعبة الإحصاءات حلقات دراسية إقليمية في فيلنيوس في أيلول/سبتمبر 2011، وفي بيجين في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وفي بريتوريا في حزيران/يونيه 2012، وفي سان خوسيه في تشرين الأول/أكتوبر 2012. وقد شارك في تلك الحلقات الدراسية حوالي 250 إحصائيا من 60 بلدا أو منطقة من أوروبا الشرقية وآسيا والجنوب الأفريقي وأمريكا اللاتينية. وكذلك قدمت الشعبة الدعم لحلقة عمل عقدت في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 في مدينة نوميا بكاليدونيا الجديدة عن إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وحضرها نحو 40 إحصائيا من 23 دولة من الدول الأعضاء في أمانة جماعة المحيط الهادئ. وناقشت تلك الحلقات الدراسية التوصيات الجديدة وسبل تنفيذها، ولكنها كرست إضافة إلى ذلك قدرا كافيا من الوقت لمناقشة مسائل أثيرت أثناء انعقاد المنتدى العالمي ومنها على وجه الخصوص الربط بين إحصاءات التجارة والإحصاءات الاقتصادية الأخرى. وفي بيجين وسان خوسيه، أوليت أيضا عنايةٌ خاصة لموضوع التجارة في القيمة المضافة.
	43 - وتنفق شعبة الإحصاءات كذلك الكثير من الجهد لتحسين تجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. وتواصل الشعبة تنظيم حلقات العمل التدريبية التي تعقدها على الصعيد الإقليمي، وهي تقود في الوقت نفسه عملية وضع دليلٍ لجامعي تلك الإحصاءات يُنتظر أن تنتهي منه بحلول نهاية عام 2013. وفي عام 2011، نوقش موضوع تجميع بيانات إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات في المنتدى العالمي المعقود في جنيف في شباط/فبراير وفي الحلقة الدراسية المعقودة في بيجين في تشرين الأول/أكتوبر وذلك بمشاركة إحصائيين من المكاتب الإحصائية الوطنية والمصارف المركزية والوزارات. وفي عام 2012، نظمت الشعبة حلقتي عمل تدريبيتين عقدتا في عمان في حزيران/يونيه وفي بوغوتا في كانون الأول/ديسمبر شارك فيهما بنشاط ما يقرب من 80 إحصائيا من 35 بلدا في منطقتي الشرق الأوسط وأمريكا اللاتينية.
	44 - وتناول جدول الأعمال في كل من حلقتي العمل المعقودتين في عمّان وبوغوتا مواضيع منها على سبيل المثال الإطار العام لتنقيح عام 2010 لدليل إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات، والمسائل الرئيسية المتعلقة بجمع البيانات وتجهيزها مع إيلاء عناية خاصة إلى الاستقصاءات المؤسسية واستخدام نظام دولي للإبلاغ بالمعاملات، والمسائل المتعلقة بالتجميع فيما يتصل منها بقياس التجارة الدولية في خدمات السفر والخدمات المتصلة بالسياحة، وتجميع إحصاءات الفروع الأجنبية للمؤسسات، وبعض المسائل العامة من قبيل إدارة الجودة والبيانات الوصفية واستخدام تكنولوجيا المعلومات. وقدمت الشعبة الدعمَ أيضا لحلقة عمل نظمتها منظمة التجارة العالمية والجماعة الكاريبية في بريدج تاون في آذار/ مارس 2012 بمشاركة 17 دولة عضوا في الجماعة. وتناولت حلقة العمل المذكورة تجميع إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات مع إيلاء عناية خاصة إلى الخدمات التجارية التي تقدمها القطاعات الإبداعية.
	45 - وفي عامي 2011 و 2012، قدمت شعبة الإحصاءات المساعدة المباشرة إلى ما يقرب من 400 إحصائي من 125 بلدا وفرت لهم الدعم في مجال بناء القدرات على إعداد إحصاءات التجارة الدولية. وإلى جانب عقد حلقات العمل التدريبية، قامت الشعبة أيضا بتنظيم اجتماعات لأفرقة الخبراء بغية صوغ إرشادات لتجميع البيانات الخاصة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. ومن هذه الاجتماعات الاجتماع المعقود في كانون الأول/ديسمبر 2011 في مكسيكو سيتي بشأن مسائل تجميع البيانات الخاصة بإحصاءات التجارة الدولية للبضائع، الذي استضافه المعهد الوطني للإحصاءات والجغرافيا بالمكسيك وشارك فيه خبراء من 20 بلدا تقريبا من البلدان النامية والمتقدمة النمو. إضافة إلى ذلك نظمت الشعبةُ في عامي 2011 و 2012 عددا من الاجتماعات المعقودة عبر شبكة الإنترنت لإنجاز العمل المتعلق بدليلي جامعي إحصاءات التجارة الدولية للبضائع وإحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. وستواصل الشعبة في عام 2013 عملها الهام هذا في مجال تنمية القدرات بعقد حلقات دراسية للتدريب تقرر مبدئيا عقدها في المغرب لفائدة البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، وفي دومينيكا لفائدة البلدان الكاريبية، وفي آسيا لتناول إحصاءات تجارة البضائع وتجارة الخدمات. ويضاف إلى ما سبق اجتماع لفريق للخبراء يعقد في شهر حزيران/يونيه في جنيف بشأن دليل جامعي إحصاءات التجارة الدولية في الخدمات. 
	واو - إحصاءات البيئة والطاقة
	46 - في السنتين الماضيتين اتجه التركيز في أنشطة بناء القدرات في مجال الإحصاءات البيئية على مجموعة مختارة من المناطق الإقليمية ودون الإقليمية بغية تقديم خدمات بناء القدرات بشكل متواصل وتطوير أوجه التآزر مع أنشطة أخرى في هذا المجال. ونظمت الشعبة حلقتي عمل إقليميتين عن الإحصاءات البيئية عُقدت إحداهما في فييت نام لفائدة خمسة بلدان في منطقة جنوب شرق آسيا، والأخرى في الكاميرون لفائدة بلدان وسط أفريقيا الناطقة بالفرنسية. وشارك في حلقتي العمل المذكورتين اللجنةُ الإقليمية المعنية والمكتب الإقليمي المعني التابع لبرنامج الأمم المتحدة للبيئة. وواصلت الشعبة إضافة إلى ذلك تقديم المساعدة إلى الجماعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا في تنفيذ برنامجها الإقليمي المتعلق بالإحصاءات البيئية، وذلك من خلال المشاركة في حلقة عمل إلى جانب صوغ صحائف عن المنهجيات وجداول لجمع البيانات للمجموعة الأساسية من المؤشرات البيئية التي تعتمدها منطقة الجماعة الاقتصادية. 
	47 - واضطُلع بعمل مماثل لفائدة بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى بالتعاون مع اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ولفائدة أمانة الجماعة الكاريبية ودولها الأعضاء. ووفرت الشعبة الدعم أيضا للفريق العامل المعني بالإحصاءات البيئية التابع للمؤتمر الإحصائي للأمريكتين. كما شاركت الشعبة في العديد من حلقات العمل والمبادرات الوطنية التي تهدف إلى تزويد البلدان من شتى المناطق ببرامج خاصة بها للإحصاءات البيئية، وقدمت المساعدة إلى البلدان عن بعد من خلال استعراض مسودات خلاصات الإحصاءات البيئية الوطنية.
	48 - وتعكف الشعبة حاليا على وضع الصيغة النهائية للإطار المنقح لتطوير الإحصاءات البيئية والمجموعة الأساسية من الإحصاءات البيئية، وكلاهما سوف يحال إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين لاعتماده. وقد أجرت الشعبة هذا التنقيح بالتعاون مع فريق للخبراء، وهو يستند إلى تطورات مستجدة في ميدان العلوم البيئية والسياسات العامة في مجال البيئة. وروعيت في هذا التنقيح أيضا نتائج عملية تجريبية تتعلق بالمجموعة الأساسية من الإحصاءات البيئية أجراها 25 بلدا علاوة على نتائج مشاورة عالمية بشأن الإطار المنقح. وسيكون لاعتماد الإطار والمجموعة الأساسية من الإحصاءات البيئية، مقترنا بإعداد مخططٍ لتنفيذ الإطار المنقح، أثره على مواصلة تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإحصاءات البيئية.
	49 - وعقدت في عام 2011 في سول حلقةٌ دراسية دولية عن الاقتصاد الأخضر والإحصاءات الرسمية، تناولت طائفة متنوعة من المسائل البيئية ومسائل الإحصاءات القطاعية علاوة على التصنيفات الإحصائية المتصلة بشروط توافر البيانات اللازمة لرصد التقدم المحرز نحو إرساء اقتصاد أخضر. 
	50 - وفي مجال المحاسبة البيئية، واصلت الشعبة دعمها المقدم إلى البلدان من أجل تنفيذ نظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية في مجال المياه والإحصاءات الدولية المتعلقة بإحصاءات المياه. وفي الفترة 2011-2012، نظمت الشعبة سبع حلقات عمل إقليمية عن حسابات المياه وإحصاءاتها، بغرض تعزيز القدرة الإحصائية للبلدان في مجال جمع بيانات حسابات المياه وإحصاءاتها من أجل وضع سياسات عامة تستند إلى الأدلة الواقعية. وجرى في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 تنظيم حلقة دراسية دولية في نيويورك عن ربط النظم الإيكولوجية وخدماتها بالنشاط الاقتصادي والنشاط البشري لمناقشة مجال مستجد هو محاسبة النظم الإيكولوجية. وعملا بالإطار المركزي لنظام المحاسبة البيئية - الاقتصادية الذي اعتمدته اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين المعقودة في عام 2012، يتوقع أن يشهد عام 2013 مزيدا من أنشطة بناء القدرات المضطلع بها لتنفيذ الإطار المذكور.
	51 - ومع اعتماد اللجنة الإحصائية في عام 2011 للتوصيات الدولية المتعلقة بإحصاءات الطاقة، ركزت شعبة الإحصاءات أنشطتها على تنفيذ تلك التوصيات. وعملت الشعبة في المجالات الثلاثة التالية على وجـــــه الخصـــــوص: (أ) تنظيم حلقات عمل إقليمية لتعريف البلدان بالتوصيات الدولية الجديدة المتعلقة بإحصاءات الطاقة؛ (ب) إعداد دليل جامعي إحصاءات الطاقة؛ (ج) إنشاء قاعدة للمعارف بشأن إحصاءات الطاقة يتيسر للبلدان وغيرها من مستخدمي إحصاءات الطاقة الاطلاع عليها.
	52 - وجرى تنظيم حلقتي عمل دوليتين عن إحصاءات الطاقة من أجل تعزيز قدرات البلدان النامية، عقدت إحداهما في أذربيجان في أيلول/سبتمبر 2011 لفائدة البلدان الأعضاء في رابطة الدول المستقلة والأخرى في الصين في أيلول/سبتمبر 2011 لفائدة البلدان الآسيوية. وعلاوة على ذلك تعاونت الشعبة مع الإسكوا في تنفيذ ”المشروع الإقليمي لتعزيز قدرة بلدان الإسكوا في مجال إحصاءات الطاقة وأرصدتها“، وشاركت في حلقة عمل تدريبية عُقدت في لبنان في نيسان/أبريل 2012.
	53 - ويجري بالتعاون مع فريق أوسلو المعني بإحصاءات الطاقة إعداد دليل جامعي إحصاءات الطاقة. والمراد بهذا الدليل توفير توجيهات عملية لتنفيذ التوصيات الدولية ومن المنتظر الانتهاء منه في عام 2013.
	54 - وأنشأت الشعبة موقعا شبكيا يحتوي على الممارسات القطرية في مجال جمع إحصاءات الطاقة وتصنيفها. وقد قدم 50 بلدا حتى الآن وصفاً للممارسات التي يتبعها في مختلف مجالات تجهيز إحصاءات الطاقة. ويجري تطوير هذا الموقع لتضمينه معلومات عن بلدان أخرى ووثائق إضافية.
	55 - وثمة مجال عمل جديد تعتمده الشعبة هو تحسين وتعزيز جمع البيانات فيما يتعلق بإحصاءات الغاز الطبيعي. والشعبة بصدد إعداد دليل عن جمع إحصاءات شهرية عن الغاز الطبيعي بالتعاون مع منظمات دولية أخرى. 
	زاي - إدارة البيانات ونشرها
	56 - في الفترة 2011-2012، واصلت الشعبة تنفيذ المشروع المشترك بينها وبين إدارة التنمية الدولية بالمملكة المتحدة، الذي تعمل بموجبه مع مجموعة مختارة من البلدان النامية للترويج لأهمية مؤشرات التنمية الوطنية وتحسين القدرة على الوصول إليها. ويجمع المشروع التقديرات الوطنية والدولية لتحديد أوجه الاختلاف في البيانات وتسليط الضوء عليها وشرحها، وتحسين نوعية البيانات عن طريق استخدام المعايير لا سيما بالنسبة للبيانات الوصفية، والاستعانة بأحدث التكنولوجيات لتبادل البيانات آلياً. ويُنفذ المشروع من خلال مزيج من أشكال الدعم والتدريب التقنيين في مجال استخدام البرامجيات المخصصة لتبادل البيانات ونشرها، ومن الجولات الدراسية وحلقات العمل وأنواع الدعم المباشر للبلدان لتنظيم الاجتماعات على المستوى الوطني من أجل مناقشة البيانات العادية والبيانات الوصفية والترويج لنشر البيانات. وفي عام 2012 أوفدت الشعبةُ بعثاتٍ إلى تسعة بلدان مستفيدة بالمشاريع. وأُجريت حلقة عمل متعمقة عن البيانات الوصفية استضافتها جمهورية لاو الديمقراطية الشعبية؛ وقُدّم في مقر الشعبة تدريبٌ على الإعداد الآلي للحولية الإحصائية استفاد منه خبراء من المكتب الإحصائي في المغرب، ونُظمت جولاتٌ دراسية للخبراء من بلدان أخرى مستفيدة بالمشاريع. وأنشأت الشعبة إضافة إلى ذلك بوابة البيانات القطرية CountryData المناظرة لبوابة UNdata، وإن كانت مكرسة لنشر البيانات المستمدة من مصادر وطنية. وقد أنشئت بوابة CountryData استنادا إلى تكنولوجيا تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية التي تتيح التبادل الآلي للبيانات حسب معايير موحدة. وتوفر بوابة CountryData التقديرات الوطنية للمؤشرات الرئيسية معروضةً مع نظيرتها الدولية جنبا إلى جنب، وتبرز أي وجه للتفاوت في البيانات وتشرحه.
	57 - وواصلت شعبة الإحصاءات تنفيذ مشروع حساب التنمية الرامي إلى تعزيز القدرات الإحصائية في البلدان النامية لتمكينها من نشر وتعميم البيانات الخاصة بها على نحو فعال. ويهدف المشروع إلى تحسين قدرات النظم الإحصائية الوطنية وأدواتها وهياكلها الأساسية مما يؤدي بدوره إلى تحسين استفادة مستخدميها، وخاصة صانعي القرارات السياساتية والباحثين، من الإحصاءات الموثوقة المعدة في التوقيت السليم والتي تتسم بالأهمية بالنسبة للسياسات العامة وتلبي الطلب المتزايد على المعلومات عالية الجودة على الصُعد الوطنية والإقليمية والدولية. وعُقدت إضافة إلى ذلك حلقةُ عمل في منطقة آسيا والمحيط الهادئ بشأن الاتجاهات الناشئة في مجال نشر البيانات، واستراتيجيات النشر الشبكي للبيانات، وتبادل البيانات وتجميعها في مستودعات معلوماتية، وإدماج المعلومات الإحصائية والمعلومات الجغرافية المكانية، والتحديات التي تعرقل تعزيز السياسات العامة المتعلقة بالبيانات وبنشرها، واحتياجات ومتطلبات المستخدمين. 
	حاء - المعلومات الجغرافية المكانية
	58 - واصلت شعبة الإحصاءات توفير التمويل اللازم لتزويد البلدان النامية بالتدريب على المسائل المتعلقة بأسماء المواقع الطبغرافية. وقامت الشعبة، عن طريق التركيز على التعلم الإلكتروني، بتقديم الدعم لتحديث واستكمال الدورات التدريبية الشبكية عن علم الأسماء الطوبوغرافية (يمكن الاطلاع عليها في الموقع الشبكي التالي: http://toponymycourses.geog.uu.nl/ICAcourses/index.html). وإضافة إلى ذلك تقدم الشعبة على نحو منتظم، بوصفها أمانة فريق الخبراء المعني بالأسماء الجغرافية التابع للأمم المتحدة، زمالات لدعم مشاركة الخبراء من البلدان النامية في دورات الفريق وجلسات مؤتمر الأمم المتحدة المعني بتوحيد الأسماء الجغرافية. وفي الآونة الأخيرة قدمت الشعبة الدعم أيضا لأنشطة التواصل مع الجمهور، ومنها مثلا إعداد وطباعة مجموعة مواد صحفية من 12 صفحة ملونة علاوة على ثلاث بطاقات بريدية وملصق واحد.
	59 - وتقوم شعبة الإحصاءات بشكل متزايد بتقديم الدعم لبناء قدرات الدول الأعضاء في مجال المعلومات الجغرافية المكانية. ودعمت الشعبة إضافة إلى ذلك أنشطة اللجنة الدائمة لآسيا والمحيط الهادئ المعنية بنظام المعلومات الجغرافية وأنشطة اللجنة الدائمة المعنية بالهياكل الأساسية للبيانات المكانية للأمريكتين وأنشطة اللجنة المعنية بالمعلومات والعلوم والتكنولوجيا في مجال التنمية، فقدمت الزمالات لممثليها لتمكينهم من الحضور والاشتراك في مؤتمر الأمم المتحدة الإقليمي التاسع عشر لرسم الخرائط لآسيا والمحيط الهادئ المعقود في بانغكوك في تشرين الأول/أكتوبر 2012. 
	60 - ولجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية التي أنشأها المجلس الاقتصادي والاجتماعي بقراره 2011/24 بتوصية من اللجنة الإحصائية في عام 2010 يتعلق جزء كبير من عناصر ولايتها ببناء القدرات. فولاية لجنة الخبراء الواردة في مرفق القرار تنص صراحة على تكليفها بمهام تتمثل في تجميع أفضل ممارسات الهيئات الوطنية والإقليمية والدولية فيما يتصل بالصكوك القانونية ونماذج الإدارة والمعايير التقنية اللازمة لإيجاد بنية معلومات عن البيانات المكانية وتسهيل تعميم تلك الممارسات، وتوفير منبر يتم من خلاله وضع الاستراتيجيات الفعالة عن كيفية بناء وتعزيز القدرات الوطنية في مجال المعلومات الجغرافية المكانية، وبخاصة في البلدان النامية، مع القيام، في ذلك الصدد، بمساعدة من يرغب من البلدان على بلوغ كامل إمكانات تطوير المعلومات الجغرافية المكانية وما تقوم عليه من تكنولوجيات. وقد قامت الشعبة، عن طريق برنامجها العادي للتعاون التقني والترتيبات الأخرى الخاصة بالصناديق الاستئمانية، بتوفير التمويل اللازم لمشاركة عدد من البلدان النامية في الجلسة الافتتاحية لمنتدى الأمم المتحدة المعني بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية على النطاق العالمي المعقودة في سول في تشرين الأول/أكتوبر 2011، وفي الدورة الثانية لمنتدى الأمم المتحدة نفسه المعقودة في نيويورك في آب/أغسطس 2012.
	رابعاً - خاتمة
	61 - ستواصل شعبة الإحصاءات تحسين وتوسيع ما تقدمه من دعم إلى البلدان في مساعيها إلى بناء قدراتها الإحصائية وتعزيزها. والشعبة، بتوسعها في برنامجها لبناء القدرات من حيث المجالات الإحصائية التي يتناولها البرنامج وآليات تنفيذه، اعتمدت بالفعل تحولا استراتيجيا نحو نهج أكثر براغماتية وشمولية يدمج مصادر تمويل متنوعة منها البرنامج العادي للتعاون التقني وحساب التنمية والموارد الخارجة عن الميزانية. ويحسّن هذا النهج من سبل تصميم وتنفيذ أنشطة التعاون التقني ويزيد من اتساقها ويعظم أثرها. وقد تود اللجنة الإحصائية أن تحيط علما بهذا التقرير.

