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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ك (٣البند 

منـــشورات شـــعبة  : بنـــود للمناقـــشة واختـــاذ القـــرار   
        اإلحصاءات يف األمم املتحدة

  منشورات شعبة اإلحصاءات     
    

  تقرير األمني العام    
  

  موجز  
 من الفصل اخلامس مـن تقريـر اللجنـة اإلحـصائية عـن              ٤ا التقرير وفقا للفقرة     أعد هذ   

. دورهتــا الرابعــة واألربعــني، وهــو يقــدم حملــة عامــة عــن برنــامج منــشورات شــعبة اإلحــصاءات 
ويناقش التقرير التحـديات الـيت تواجههـا الـشعبة يف مواصـلة تقـدمي منـشوراهتا، بـأكثر الطـرق                      

ــة مــن حيــث التك   ــاءة وفعالي ــة     كف ــة مــن الوكــاالت اإلحــصائية الوطني لفــة، إىل اجلهــات املعني
واللجنـة مـدعوة إىل تقـدمي توجيـه       . والدولية، باألشكال واللغات الـيت حتتـاج إليهـا أو تفـضلها           
  .أويل إلجراء االستعراض الشامل املقترح لربنامج املنشورات

  . النقاط املعروضة على اللجنة للنقاش٢٣وتتضمن الفقرة   
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  مقدمة  - أوال  
، حيـث   ١٩٤٧دأبت شعبة اإلحصاءات على إصدار املنشورات اإلحـصائية منـذ عـام               - ١

ــل          ــذاك، العم ــدعى آن ــا كــان ي ــورك، كم ــم املتحــدة بنيوي ــب اإلحــصائي يف األم واصــل املكت
، الــيت كانــت نــشرة اإلحــصاءات الــشهرية اإلحــصائي لعــصبة األمــم يف جنيــف، وبــدأ يــصدر   

وُتـصدر الـشعبة اآلن منـشورات    . ١٩١٩ وإصـدارها منـذ عـام      العصبة قد دأبت على إعـدادها     
ميكــن تــصنيفها علــى أهنــا إمــا منــشورات بيانــات متكــررة تبلــغ عــن اإلحــصاءات بانتظــام يف      

أو غـري ذلـك مـن اخلالصـات الـيت تـصدر عـدة مـرات يف الـسنة، وإمـا منـشورات                        /احلوليات و 
جيهية اليت تصف اخلـصائص واملفـاهيم   منهجية غري متكررة، أي الكتيبات واألدلة واملبادئ التو  

والتعاريف والتصنيفات والتوصيات واألساليب وغـري ذلـك مـن البيانـات الوصـفية الـيت تـرتبط                  
  .بالبيانات أو بعمليات مجعها وإدارهتا، أو اليت ترتكز عليها تلك البيانات والعمليات

طــالع علــى وجــرت العــادة علــى توزيــع املنــشورات يف شــكل مطبــوع، وإن كــان اال   - ٢
حمتــوى املنــشورات الورقيــة قــد تزايــد بــشكل مطــرد علــى مــر الــسنني، حيــث شــرعت شــعبة     
ــة         ــصيغتيهما املطبوع ــشوراهتا ب ــع من ــل يف توزي ــة تتمث ــتراتيجية خمتلط ــاع اس اإلحــصاءات يف اتب

فجميع منشورات البيانات األخرية الصادرة عن الشعبة يف شـكل مطبـوع ميكـن          . واإللكترونية
وجمانـا انطالقـا مـن املوقـع الـشبكي          ) PDFبـصيغة   ( حاليا بالوسـائل اإللكترونيـة       االطالع عليها 

وعالوة على ذلك، ُتنشر البيانات على حنو متزايد يف أوساط املستعملني الذين تـشهد              . للشعبة
وميكن االطـالع   . أعدادهم زيادة مطردة، وذلك عن طريق قواعد بيانات على شبكة اإلنترنت          

ــة وترمجاهتــا بــصيغة  أيــضا علــى آخــر املنــشو  .  علــى املوقــع الــشبكي للــشعبة PDFرات املنهجي
)  عامــا٥٠بعــضها يعــود إىل أكثــر مــن  (وُصــوِّرت العديــد مــن املنــشورات القدميــة والتارخييــة   

ولضمان تـوافر نواجتهـا     . بطريقة املسح الضوئي، وهي متاحة أيضا على شبكة اإلنترنت باجملان         
 الــربط بــشبكة اإلنترنــت حمــدودة أو غــري قابلــة للتنبــؤ،  يف البلــدان الــيت قــد تكــون فيهــا فــرص 

ــواتج       ــة وعملــت يف نفــس الوقــت علــى تــشجيع الن واصــلت الــشعبة إعــداد املنــشورات الورقي
. املتعــددة القنــوات، بــصيغتيها اإللكترونيــة واملطبوعــة، وذلــك مــن أجــل ســد الفجــوة الرقميــة   

) data.un.org( بنــاء وتعزيــز بوابتــها وتواصــل الــشعبة جهودهــا الراميــة إىل تنويــع النــواتج، وإىل
وقواعد بياناهتا اإللكترونية والصفحات الشبكية ملنشوراهتا وللميادين اإلحصائية، حيـث ميكـن            

وقد أتاحت الشعبة أيـضا أول تطبيـق هلـا خمـصص     . PDFالعثور على ملفات املنشورات بصيغة  
  .iPad و iPhoneللهواتف احملمولة، ميكن تشغيله يف أجهزة 

ويصف هذا التقرير برنـامج منـشورات الـشعبة اإلحـصائية، ويـثري عـدة مـسائل تتعلـق                      - ٣
بتلبية احتياجات املستعملني املتغرية والعمل يف بيئة إنتاج حيث أدت زيـادة التكـاليف وخفـض        
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امليزانيات املخصـصة للنـشر واحلاجـة إىل احلـد مـن البـصمة الكربونيـة لألمـم املتحـدة وااللتـزام                      
يام شعبة اإلحصاءات بإجراء فحص دقيق ملـدى فعاليـة واسـتدامة ممارسـاهتا املتعلقـة      بذلك إىل ق 

  .بطباعة منشوراهتا وترمجتها وتوزيعها، وال سيما النسخ املطبوعة منها
ــصدرها شــعبة          - ٤ ــرر أن ت ــن املق ــيت م ــشورات ال ــع املن ــة جبمي ــق األول قائم ــرد يف املرف وت

ترد هذه العناوين يف برنامج املنشورات لفتـرة        و. ٢٠١٥-٢٠١٤اإلحصاءات يف فترة السنتني     
الـــسنتني، وقـــد قُـــدمت إىل اللجنـــة اإلحـــصائية الـــيت أقرهتـــا، وأقرهـــا يف وقـــت الحـــق جملـــس 

وألغـراض مرجعيـة، تـرد      . املنشورات، الـذي يـضع سياسـات ومعـايري النـشر يف األمانـة العامـة               
  .٢٠١٣-٢٠١٢ات للفترة رنشوأيضا يف القائمة املنشورات املنهجية املستمدة من برنامج امل

    
ذ فتـرة طويلـة فيمـا خيـص         السياسات واإلجراءات واملمارسات املتبعة منـ       -ثانيا   

  املنشورات
  الواليات التشريعية اخلاصة باملنشورات  -ألف   

ُيسترشد يف نشر منـشورات شـعبة اإلحـصاءات بـسياسات النـشر الـيت وضـعها جملـس                     - ٥
وعلــى حنــو مــا قــرره اجمللــس، يعــد املنــشور صــادرا بتكليــف . املنــشورات لألمانــة العامــة ككــل

عندما يصدر بطلب من جهاز رئيسي يف األمم املتحدة أو هيئة مـن اهليئـات احلكوميـة الدوليـة                   
ــة مــن اخلــرباء  ، ST/SGB/2012/2(انظــر نــشرة األمــني العــام بــشأن جملــس املنــشورات    ( أو هيئ

  . )))أ (٤-٢الفقرة 
ــة اإلحــصائية         - ٦ ــشر اإلحــصاءات اللجن ــة لن ــة الدولي ــات احلكومي ــد الوالي ــوىل حتدي . ويت

ــشعبة       وقــد ــشورات البيانــات املتكــررة اخلاصــة ب صــدر يف األصــل تكليــف بإصــدار معظــم من
منــذ ســنوات عديــدة يف ظــل افتــراض وتوقــع أنــه مــىت تقــررت   ) مثــل احلوليــات(اإلحــصاءات 

ة إىل جتميع سلسلة بيانات معينة واعُتربت املنشورات اليت ُتعرض فيهـا ذات أمهيـة وقيمـة                 احلاج
وتــصدر املنــشورات املنهجيــة غــري املتكــررة . للمــستعملني، يــستمر إصــدارها ســنة بعــد أخــرى

ستمد الواليات بوجـه عـام مـن املناقـشات املنهجيـة            وُت. بتكليفات أحدث من جانب اإلدارات    
ات اللجنة، وتقرها اللجنة بوجه خاص يف إطار قائمة النـواتج لفتـرة الـسنتني        اليت جترى يف دور   

  .اليت يتعني على شعبة اإلحصاءات إعدادها
  

  الطباعة  -باء   
إدارة شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات باألمانة العامة هي اإلدارة املسؤولة عن خمتلـف               - ٧

 وترمجتـها وإرسـاهلا بالربيـد فيمـا يتعلـق           أنشطة حترير النصوص وتنضيدها وحتـضريها وطباعتـها       

http://undocs.org/ar/ST/SGB/2012/2�
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وجـرت العـادة علـى    . بإصدار منشور من منشورات األمـم املتحـدة، سـواء داخليـا أو خارجيـا           
تقدمي خدمات الطباعة وسائر خدمات اإلنتاج جمانا لشعبة اإلحـصاءات فيمـا خيـص منـشوراهتا         

مكـان، مـا عـدا املنـشورات        ويستعان خبدمات الطباعة الداخلية قـدر اإل      . اليت يصدر هبا تكليف   
اليت يتعني إنتاجها خارجيا بـسبب شـكلها أو غـري ذلـك مـن الـسمات الـيت ال يتـسىن معاجلتـها                      

  .داخليا، من قبيل األغلفة اللينة الرقائقية والتجليد باألغلفة الصلبة
  

  الترمجة إىل اللغات الرمسية لألمم املتحدة   -جيم   
. الـيت تعـدها شـعبة اإلحـصاءات هـي اللغـة اإلنكليزيـة        اللغة األصلية جلميع املنـشورات        - ٨

ومراعاة الحتياجات ومصاحل اجلهات املعنيـة الرئيـسية، وال سـيما املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة             
يف مجيع بلدان العامل، عادة ما تعمل شـعبة اإلحـصاءات علـى ترمجـة مجيـع منـشوراهتا املنهجيـة                     

وهــي اإلســبانية (مــس لألمــم املتحــدة أو بعــضها  مــن اإلنكليزيــة إىل مجيــع اللغــات الرمسيــة اخل 
وجــرت العــادة علــى إصــدار العديــد مــن منــشورات ). والروسـية والــصينية والعربيــة والفرنــسية 

ــة اللغــة   ــة(البيانــات يف طبعــات ثنائي ــزام   ). الفرنــسية/اإلنكليزي وتنــسجم هــذه املمارســة مــع الت
ــدان الر     ــود البل ــدعم جه ــة ل ــوفري األدوات الالزم ــشعبة بت ــا اإلحــصائية    ال ــز نظمه ــة إىل تعزي امي

الوطنية، ومع هدفها املتمثل يف الوصـول إىل مجهـور واسـع عنـد إصـدار منـشوراهتا، وال سـيما                    
وتـستجيب هـذه املمارسـة أيـضا للـسياسة العامـة املتبعـة يف األمانـة العامـة                  . املنشورات املنهجية 
  .بشأن تعدد اللغات

  
  بوعة التوزيع اجملاين للمنشورات املط  -دال   

وفقـا للــسياسة املتبعــة يف النــشر، تقــّدم املنظمــة نــسخا جمانيــة مــن املنــشورات املطبوعــة    - ٩
للبعثات الدائمـة للـدول األعـضاء       ) عن طريق الربيد أو بتجهيزها لالستالم     (لشعبة اإلحصاءات   

يـة  أي الـدوائر اإلحـصائية الوطن     (، وشركاء الشعبة يف النظـام اإلحـصائي العـاملي           )١(يف نيويورك 
، ومكتبات الوكاالت املتخصصة، وإىل عهـد قريـب، مراكـز األمـم املتحـدة لإلعـالم            )والدولية

ودأب موظفو إدارة شؤون اجلمعية العامة واملـؤمترات        . واملكتبات الوديعة التابعة لألمم املتحدة    
  .)٢(يف مقر األمم املتحدة على توزيع نسخ مطبوعة جمانية على املستعملني النهائيني

    

__________ 
 . نسخة حاليا٢٦٠العدد اإلمجايل للنسخ املخصصة عن كل منشور جلميع البعثات املوجودة يف نيويورك هو   )١(  

ها علــى عــاتق قــسم املبيعــات  تقــع مــسؤولية بيــع منــشورات شــعبة اإلحــصاءات للعمــالء الــذين يــدفعون مثنــ    )٢(  
 .وتظل املنتجات اإلحصائية من أكرب مصادر إيرادات القسم. والتسويق التابع إلدارة شؤون اإلعالم
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ود اجلديــدة التغـيريات الطارئـة علـى الـسياسات يف اآلونـة األخـرية والقيـ         -لثا ثا  
  املفروضة على املوارد

ــدة      - ١٠ ــم املتحـ ــذهتا األمـ ــيري الـــيت اختـ ــادرة إدارة التغـ ــار مبـ ــع (يف إطـ ــة علـــى املوقـ : املتاحـ
http://www.un.org/sg/pdf/the-change-plan.pdf(        صدرت تعليمات لـإلدارات بالتقيـد بقـرار ، 

جلنـــة الـــسياسات التابعـــة لألمـــني العـــام الـــذي يـــدعو إىل احلـــد مـــن توزيـــع النـــسخ املطبوعـــة  
وخفـض عـدد    ) ٢٠١٠وهـو مـا يـشكل خـط األسـاس لعـام             ( يف املائـة     ٥٠للمنشورات بنسبة   

 يف املائة من أجل خفـض التكـاليف وحتـسني اسـتخدام           ٣٠املنشورات املَعدَّة بنسبة ال تقل عن       
وقــد متكنــت شــعبة اإلحــصاءات حــىت .  البــصمة الكربونيــة للمنظمــةمــوارد املــوظفني وتقلــيص

اآلن، من خالل استعراضها بعناية لنواجتها وطرائق النشر اليت تتبعها، من تلبيـة هـذه املتطلبـات                 
  .٢٠١٥-٢٠١٤يف برنامج منشوراهتا للفترة 

ُيتوقـع أن  ومع ذلك، ويف ظل استمرار ضغوط امليزانية الداخليـة أو بـاألحرى زيادهتـا،         - ١١
ــرة     ــشورات للفت ــامج املن ــسيط برن ــادة تب ــستلزم األمــر زي ــى  . ٢٠١٥-٢٠١٤ي وللمــساعدة عل

تركيز املخصصات من موارد النشر يف املنظمة، أجـري اسـتعراض داخلـي للواليـة علـى نطـاق                   
ــام    ــا يف عـ ــة عمومـ ــة العامـ ــا،    ٢٠١٣األمانـ ــد مـ ــة إىل حـ ــايري تقييديـ ــتخدمت معـ ، حيـــث اسـ

 على وجه التحديد اجلمعية العامـة أو اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي              واملنشورات اليت طلبتها  
ويف . ات الـيت صـدر هبـا تكليـف كامـل          ورهي املنشورات اليت اعُتربت، دون غريهـا، مـن املنـش          

حني مل ُيتوصل بعد إىل قرار هنائي بـشأن تـوفري خـدمات النـشر الداخليـة، سـيتعني علـى شـعبة                       
ديالت املناسـبة علـى برناجمهـا اخلـاص بالنـشر والتوزيـع يف              اإلحصاءات االستعداد إلدخال التعـ    

  .ضوء تلك القيود املفروضة على املوارد
    

  تقديرات تكاليف اإلنتاج بالنسبة للمنشورات  - رابعا  
ما عدا تكاليف املوظفني، تدخل خمتلف النفقات األخرى يف عملية إنتاج وتوزيـع أي                - ١٢

تتراوح تكاليف طبع حوليـات شـعبة       : نفقات كالتايل منشور ورقي، وميكن تقدير بعض هذه ال      
 إىل ٦٠٠ دوالرا تقريبــا للمنــشورات الــيت تتــألف مــن  ٢٠ إىل ١٣اإلحــصاءات خارجيــا مــن  

وعنـدما  .  نـسخة  ٣٠٠ صفحة، عندما يـرد الـنص بـاألبيض واألسـود، وُتطبـع منـها حنـو                  ٩٠٠
 عــن التكــاليف الــيت حتمِّلــها  يف املائــة٣٠يتــسىن القيــام بالطباعــة داخليــا، تقــل التكــاليف بنحــو 

ويعــد خيــار الطباعــة بنــاء علــى الطلــب أكثــر فعاليــة مــن حيــث . الطابعــات التجاريــة اخلارجيــة
التكلفة، إال أنه ال يتيح يف هـذه املرحلـة إنتـاج األغلفـة الرقائقيـة التقليديـة مـن أجـل احلوليـات                        

  .اإلحصائية
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 اللغــات الرمسيــة األخــرى لألمــم وتقــدر تكلفــة ترمجــة نــص مــن اإلنكليزيــة إىل إحــدى  - ١٣
 كلمــة ١ ٠٠٠ دوالرا لكـل  ٢٣٠املتحـدة، عنـد اســتخدام خـدمات الترمجـة التعاقديــة، بنحـو      

وقــد تتــضمن   .  دوالر للكلمــة الواحــدة ٠,٢٣مــن كلمــات الــنص اإلنكليــزي، أي حــوايل     
  . كلمة يف كل صفحة٥٠٠ إىل ٤٠٠الصفحات يف العديد من املنشورات املطبوعة 

رات تكاليف التوزيع ليست متوفرة يف احلال، إال أنه قد أضحى من املـألوف يف             وتقدي  - ١٤
  .حال إرسال منشور بالربيد الدويل أن تفوق تكلفة الربيد تكلفة إنتاج املنشور يف حد ذاته

    
  ٢٠١٣دراسة استقصائية ملنشورات شعبة اإلحصاءات لعام   -خامسا  

اجـات مــستعمليها علــى حنــو أفــضل، فإهنــا  سـعيا مــن شــعبة اإلحــصاءات إىل فهــم احتي   - ١٥
قامــت يف اآلونــة األخــرية باســتعراض قوائمهــا الربيديــة، وأجــرت دراســة استقــصائية لعينــة مــن 

ولـدى الـشعبة    . العمالء احلـاليني الـذين يتلقـون نـسخا جمانيـة مـن منـشوراهتا عـن طريـق الربيـد                    
قائمـة لكـل منـشور مـن        (اهتا  قائمة خمتلفة مـن قـوائم العنـاوين الربيديـة فيمـا خيـص منـشور                ١٣

ــددها      ــالغ ع ــررة الب ــات املتك ــشورات البيان ــد   ١١من ــوزع بالربي ــيت ت ــشورا وال ــان )٣( من  وقائمت
ومتثلـت  .  عنوانـا ٦٥٠، ويبلـغ جممـوع العنـاوين الربيديـة أزيـد مـن         )ملختلف الكتيبـات واألدلـة    

 )٤( معلـومني  األهداف املتوخـاة مـن الدراسـة االستقـصائية يف التعـرف علـى عـادات مـستعملني                 
املنـشورات املطبوعـة يف مقابـل      (وطريقتهم املفضلة يف استخدام منـشورات شـعبة اإلحـصاءات           

كي يتسىن هلا يف هناية املطاف احلـد بـشكل معقـول     ، ومجع املعلومات ل   )املنشورات اإللكترونية 
من عدد املنشورات املطبوعة واملوزعة حاليـا، مـع االسـتمرار يف تقـدمي نفـس احملتـوى أو املزيـد            

ومتثــل املــستفيدون املــستهدفون أساســا يف نظــراء شــعبة اإلحــصاءات يف    . يف شــكل إلكتــروين
عمـل، أي النظـراء الـذين حيتـاجون فعـال      املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة والدوليـة علـى مـستوى ال           

  .وبصورة رمسية إىل املنشورات ألغراض مرجعية
وأكـدت النتـائج    . وأرسل االستقصاء إىل عدة جمموعات فرعية من اجلهـات املـستفيدة            - ١٦

 جهــة مــن جهــات االتــصال الــيت ٢٠٠اخلاصـة بــأكرب جمموعــة فرعيــة، الــيت تتــألف مـن حــوايل   
ــشورات شــعبة اإل   ــادات تلــك اجلهــات يف     تتلقــى كــل من ــد، أن ع ــق الربي حــصاءات عــن طري

فقــد حتـول الكـثري مـن تلــك اجلهـات مـن اســتخدام      . االطـالع علـى البيانـات طــرأ عليهـا تغـيري     
النسخ الورقية إىل اسـتخدام النـسخ اإللكترونيـة علـى شـبكة اإلنترنـت، وكـان هـذا هـو احلـال                    

__________ 
 .، ُيرسل بالربيد إىل اجلهات املستفيدةنشرة اإلحصاءات الشهريةمل يعد أحد منشورات البيانات، وهو   )٣(  

يق جتـار اجلملـة أو عـن طريـق وسـطاء، مثـل أمنـاء املكتبـات،                  نظرا ألن بعض منشورات الشعبة تباع عن طر         )٤(  
 .فإنه مل يتسن دائما التعرف على العمالء الذين يدفعون فعال مثنا لقاء تلك املنشورات
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، ٢٠١٢وهد هـذا االجتـاه أيـضا يف عـام     وشـ .  يف املائـة مـن اجمليـبني   ٤٠بالنسبة ملـا ال يقـل عـن       
 لفائـدة املـستفيدين     نـشرة اإلحـصاءات الـشهرية     عندما توقفـت شـعبة اإلحـصاءات عـن طباعـة            

ويف هـذه احلالـة، مل يكـن        . على قائمتها الربيدية وحثتهم على الرجوع إىل النسخة اإللكترونية        
  .هناك سوى عدد قليل من الطلبات اخلاصة للحصول على نسخة مطبوعة

 يف املائة من اجمليبني على الدراسة االستقصائية بـأهنم ال يزالـون يف الواقـع                ٢٠وردَّ حنو     - ١٧
حباجة إىل تلقي كل منشور من املنشورات يف شكل مطبوع وبأهنم ال يزالـون يعتمـدون عليهـا      

ــسبة   ــضلوهنا، وأعربـــت نـ ــن رغ ٤٠ويفـ ــهم عـ ــة منـ ــال بعـــض   ب يف املائـ ــلة إرسـ ــهم يف مواصـ تـ
والـسبب الـذي بـرر بـه اجمليبـون يف الغالـب األعـم               . يس كلها، عن طريق الربيـد     املنشورات، ول 

وذكـروا أن   . رغبتهم يف احلصول على نسخ مطبوعة هو حاجتهم إليها يف مكتباهتم اإلحصائية           
الكثري من مستعملي املكتبات ومن الـزمالء يـرون مـن األنـسب اسـتخدام املنـشورات الورقيـة،            

وأشــار الــبعض اآلخــر إىل . رجــوع إىل عــدة جملــدات يف آن واحــدوأهنــم كــثريا مــا حيتــاجون لل
فائدة عرض كتب فعلية بغرض إبـراز أمهيـة األعمـال املنجـزة والتوعيـة هبـا، ومـن األمثلـة علـى                       

وأعربـت بعـض اجلهـات عـن قلقهـا مـن أن        . ذلك األعمال املتعلقة بالتوصيات واملعايري الدولية     
ــضيع يف   ــة والتنقيحــات ت ــسخ     التطــورات التارخيي ــستعاض عــن الن ــدما ي ــان عن  كــثري مــن األحي

املطبوعة بنسخ إلكترونية، وأشار آخرون إىل أن الدعم التقين ملستخدمي اإلنترنـت غـري متـوفر                
ورأى البعض أن حفظ امللفات الرقمية يعد حاليا أقـل أمنـا وال يعـول عليـه     . يف بعض املكتبات 

ال أهنـا طرحـت يف كـثري مـن األحيـان،            ومن املسائل اليت ذكرت بدرجة أقـل، إ       . بنفس الدرجة 
ضعف إمكانية الـربط بـشبكة اإلنترنـت وصـعوبة ترتيـل امللفـات الكـبرية ونـدرة احلواسـيب يف                     

  .املكتبات أو املكاتب حبيث ال تفي باحتياجات مستعملي شبكة اإلنترنت
ــق باحلاجــة إىل نــسخ          - ١٨ ــدا تتعل ــأكثر األســاليب تأكي ــديت ب ــيت أب ــات ال وكانــت التعليق
ــة   مط ــشورات املنهجي ــن املن ــة م ــث      . بوع ــا حي ــون إىل ضــرورة احلــصول عليه ــار اجمليب ــد أش فق
ُيقتصر على الرجوع إليها أحيانا، بل ُيرجع إليها باستمرار، وبالتـايل فهـي ُتـستخدم بـشكل                  ال

 سـنوات إن مل يكـن   ١٠كامل على مدى سـنوات عديـدة، ال تقـل يف كـثري مـن األحيـان عـن              
، وجـرى حتديثـه     ١٩٥٣، الذي صـدر يف عـام        ام احلسابات القومية  نظومثال ذلك   (ملدة أطول   
وأشــار أحــد اجمليــبني يف أحــد املكاتــب اإلحــصائية   ). ٢٠٠٨ و ١٩٩٣ و ١٩٦٨يف األعــوام 

الوطنية إىل أن وجود نسخة مطبوعة ومنشورة رمسيا ملعيار من املعايري أمـر ضـروري للحـصول     
 أن الدراسـة االستقـصائية مل تـورد صـراحة أي            ويف حـني  . على املوافقة على بدء عملية التنفيـذ      

ســؤال عــن لغــات املنــشورات املختلفــة، فــإن اجمليــبني الــذين شــددوا علــى أمهيــة احلــصول علــى  
املنشورات املنهجية يف شكل مطبوع كانوا مجـيعهم تقريبـا مـن بلـدان مل تكـن اإلنكليزيـة هـي                     
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ــا  ــة األم فيهـ ــشريو   . اللغـ ــانوا يـ ــم كـ ــح أهنـ ــن الواضـ ــايل، فمـ ــة  وبالتـ ــدارات املترمجـ ن إىل اإلصـ
  .للمنشورات املنهجية

ــعبة      - ١٩ ــيكون مبقــــدور شــ ــة االستقــــصائية حــــىت اآلن، ســ ــائج الدراســ ــتنادا إىل نتــ واســ
 جملــد مــن جملــدات املنــشورات لألفــراد واملنظمــات   ١ ٠٠٠اإلحــصاءات إلغــاء تقــدمي حــوايل  

 الــشعبة عــن امتناهنــا وتعــرب. املوجــودين علــى قوائمهــا الربيديــة ممــن أجــابوا علــى االستقــصاء 
للجهات الـيت ردت علـى الدراسـة االستقـصائية، وتـود أن تتلقـى ردا مـن جهـات أخـرى رمبـا                   

  .)٥(يتم االتصال هبا بعد أو من اجلهات اليت مل تُرد بعد مل
    

  االستمرارية مقابل التغيري: آفاق املستقبل  -سادسا  
ــن الواضــح أن شــعبة       - ٢٠ ــة، م ــة احلالي ــالنظر إىل البيئ ــق    ب ــها حتقي ــيتوقع من اإلحــصاءات س

ــشوراهتا يف املــستقبل      ــامج من ــذ برن وال شــك أن . إجنــازات أكــرب مبــوارد أقــل فيمــا يتعلــق بتنفي
مــستعمليها يف مجيــع أحنــاء العــامل ســيظلون يعربــون عــن رغبتــهم يف احلــصول علــى املزيــد مــن   

ــبعض يفــضلون وســيلة اإليــصال ا     ــة، أي البيانــات والبيانــات الوصــفية، ورمبــا ســيظل ال لتقليدي
املنشورات املطبوعة، بينما ستطلب نسبة متزايدة من املستفيدين إيصال احملتـوى بطـرق مالئمـة     

وسيظل املستعملون يف أحناء العامل يتوقعون أيـضا إصـدار املنـشورات الرئيـسية             . للبيئة ومتطورة 
  .لألمم املتحدة بلغات أخرى غري اإلنكليزية

ه وهــو مــا إذا كــان ال يــزال مــن املالئــم أو الــضروري   وهنــاك ســؤال يــتعني النظــر فيــ   - ٢١
احلصول علـى منـشورات بيانـات تعـرض باألسـاس جـدوال تلـو اآلخـر مـن البيانـات املـشفوعة              

وقــد يــرى الــبعض أن هــذه املنــشورات ينبغــي االستعاضــة عنــها مبنــشورات  . بنــصوص حمــدودة
ــة و    ــى اجلوانــب التحليلي ــز أكــرب عل ــسم بتركي ــة  /تت ــة خمتلف ــرون  أو بطريق ــد ي ــرض، أو ق يف الع

وجــوب التوقــف عــن إصــدارها بالكامــل والقيــام بــدال مــن ذلــك بــإدراج البيانــات يف قواعــد    
ــد مــن حوليــات شــعبة     . بيانــات علــى شــبكة اإلنترنــت   ــذكر، مــع ذلــك، أن العدي وجــدير بال

اإلحصاءات املعروضة للبيع كانت دائما، على مر السنني، تتصدر أو تكاد تتصدر قائمة أكثـر               
  .نشورات رواجا لدى قسم املبيعات والتسويقامل

وتعتزم شعبة اإلحصاءات إجـراء اسـتعراض شـامل لربنـامج منـشوراهتا هبـدف حتـديث                   - ٢٢
وباالسـتفادة مـن التطـورات اجلديـدة يف         . عملية إيـصال منتجاهتـا إىل خمتلـف فئـات املـستعملني           

رق إيـصال أكثـر تفاعليـة وأقـل         عامل التكنولوجيا الرقميـة، تعتـزم الـشعبة تزويـد املـستعملني بطـ             
__________ 

ــوان        )٥(   ــروين إىل العن املــستفيدون احلــاليون مــن منــشورات شــعبة اإلحــصاءات مــدعوون إىل إرســال بريــد إلكت
statistics@un.orgواإلشارة إىل املنشورات اليت يفضلون عدم تلقيها عن طريق الربيد .  
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ويف هذا السياق، فإن اللجنـة مـدعوة إىل تـوفري التوجيـه األويل بـشأن األولويـات الـيت               . سكونا
وتتطلـع الـشعبة أيـضا إىل أن     . ينبغي أخذها يف االعتبار أثناء هذا االستعراض العام للمنشورات        
لدوليــة كيــف قــاموا بتبــسيط تــتعلم مــن املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة والــشركاء يف املنظمــات ا

  .وحتديث منشوراهتم وبراجمهم اخلاصة بالنشر
    

  نقاط للمناقشة  -سابعا   
  :قد تود اللجنة اإلحصائية القيام مبا يلي  - ٢٣

ــعبة       )أ(   ــشورات شـ ــامج منـ ــه برنـ ــادة توجيـ ــي إعـ ــدى ينبغـ ــشة إىل أي مـ مناقـ
قـاء علـى طبـع بعـض        اإلحصاءات حنو النـشر اإللكتـروين فقـط، أو مـا إذا كـان ينبغـي اإلب                

  انا، إذا ما مسحت املوارد بذلك؛املنشورات وإرساهلا بالربيد جم
ــدويل         )ب(   ــوطين والـ ــصعيدين الـ ــى الـ ــشركاء علـ ــربات الـ ــن خـ ــتفادة مـ االسـ

  يتعلق بكيفية تبسيط برامج منشوراهتم اإلحصائية وحتديثها؛ فيما
ن اإلعـــراب عـــن آرائهـــا بـــشأن ضـــرورة ترمجـــة املنـــشورات املنهجيـــة مـــ   )ج(  

اإلنكليزية إىل اللغات الرمسية األخرى لألمم املتحدة واستكشاف اخليارات املتاحـة إلجنـاز             
  .تلك الترمجات على حنو فعال من حيث التكلفة
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   املرفق األول 
  ٢٠١٥-٢٠١٤منشورات شعبة اإلحصاءات املقررة للفترة     
  ٢٠١٥- ٢٠١٤منشورات البيانات املتكررة املقرر إصدارها يف الفترة     

  )منشور سنوي (احلولية الدميغرافية
  )منشور سنوي (موجز اإلحصاءات الكهربائية

  )منشور سنوي (بيانات ميزانية الطاقة
  )منشور سنوي (حولية إحصاءات الطاقة

  )منشور سنوي (بيانات القيمة النقدية: حولية إحصاءات السلع األساسية الصناعية، اجمللد الثاين
ــسلع األسا  ــصاءات الـ ــة إحـ ــد األول حوليـ ــصناعية، اجمللـ ــية الـ ــة : سـ ــات الطبيعيـ ــات الكميـ  بيانـ

  )سنوي منشور(
  )منشور سنوي (التجارة حسب البلد: حولية إحصاءات التجارة الدولية، اجمللد األول
  )منشور سنوي (التجارة حسب السلع األساسية: حولية إحصاءات التجارة الدولية، اجمللد الثاين

  )منشور سنوي (ية واخلريطة البيانية للتقدم احملرزتقرير األهداف اإلمنائية لأللف
  )منشور شهري؛ مل تعد شعبة اإلحصاءات تصدره يف شكل مطبوع (نشرة اإلحصاءات الشهرية

  )منشور سنوي (حتليل اجملاميع الرئيسية: إحصاءات احلسابات القومية
األجــزاء مــن (، األرقــام التجميعيــة الرئيــسية وجــداول تفــصيلية: إحــصاءات احلــسابات القوميــة

  )منشور سنوي (مخسة جملدات) األول إىل اخلامس
  )منشور سنوي (تقرير إحصاءات السكان واإلحصاءات احليوية

  )منشور سنوي (احلولية اإلحصائية
  )منشور سنوي (كتيب اإلحصاءات العاملية

  
  واملقتـرح ٢٠١٥- ٢٠١٤املنشورات املنهجية غري املتكررة املقـرر إصـدارها يف الفتـرة          

  ترمجتها من اإلنكليزية إىل مجيع اللغات الرمسية األخرى
  )منشور مؤقت (مبادئ توجيهية لتجميع حسابات الطاقة
  املؤشرات املركبة للدورات االقتصادية: دليل املؤشرات االقتصادية القصرية األجل
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  تقديرات سريعة: دليل املؤشرات االقتصادية القصرية األجل
  الدراسات االستقصائية لالجتاهات السائدة:  القصرية األجلدليل املؤشرات االقتصادية

  التجميع والتحليل: دليل الربط بني إحصاءات التجارة واألعمال التجارية
  اإلطار واإلحصاءات: دليل قياس االقتصاد الدويل

  دليل اإلحصاءات البيئية 
  ةمبادئ توجيهية منهجية لتجميع اجملموعة األساسية من اإلحصاءات البيئي

الـدليل اإلحـصائي لنمـاذج البيانـات وهياكـل البيانـات            : املؤشرات االقتـصادية القـصرية األجـل      
  الوصفية املقبولة دوليا

  احلسابات التجريبية للنظم اإليكولوجية التابعة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية 
  التفريعات والتطبيقات التابعة لنظام احملاسبة البيئية واالقتصادية 

  )يصدر كل مخس سنوات (اء العاملنس
  

   ٢٠١٣-٢٠١٢املنشورات املنهجية غري املتكررة الصادرة أو املقرر إصدارها يف الفترة     
   ١‐٢التصنيف املركزي للمنتجات، اإلصدار 

  ٢٠٠٨الدليل التجميعي للتوصيات الدولية فيما خيص إحصاءات السياحة لعام 
  دليل جتميع إحصاءات الطاقة

  وجيهية إلعداد اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأةاملبادئ الت
  املبادئ التوجيهية املتعلقة باإلحصاءات اجلنسانية

  دليل جتميع مؤشرات التجارة اخلارجية
  )٢٠١٣(دليل اإلحصاءات االقتصادية 

  )٢٠١٢(دليل احلسابات القومية 
  نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية

  )٢٠١٢تقرير صقيل لعام  (تصاديةنظام احملاسبة البيئية واالق
  )٢٠١٣تقرير صقيل لعام  (نظام احملاسبة البيئية واالقتصادية
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	جيم - الترجمة إلى اللغات الرسمية للأمم المتحدة 
	8 - اللغة الأصلية لجميع المنشورات التي تعدها شعبة الإحصاءات هي اللغة الإنكليزية. ومراعاة لاحتياجات ومصالح الجهات المعنية الرئيسية، ولا سيما المكاتب الإحصائية الوطنية في جميع بلدان العالم، عادة ما تعمل شعبة الإحصاءات على ترجمة جميع منشوراتها المنهجية من الإنكليزية إلى جميع اللغات الرسمية الخمس للأمم المتحدة أو بعضها (وهي الإسبانية والروسية والصينية والعربية والفرنسية). وجرت العادة على إصدار العديد من منشورات البيانات في طبعات ثنائية اللغة (الإنكليزية/الفرنسية). وتنسجم هذه الممارسة مع التزام الشعبة بتوفير الأدوات اللازمة لدعم جهود البلدان الرامية إلى تعزيز نظمها الإحصائية الوطنية، ومع هدفها المتمثل في الوصول إلى جمهور واسع عند إصدار منشوراتها، ولا سيما المنشورات المنهجية. وتستجيب هذه الممارسة أيضا للسياسة العامة المتبعة في الأمانة العامة بشأن تعدد اللغات.
	دال - التوزيع المجاني للمنشورات المطبوعة 
	9 - وفقا للسياسة المتبعة في النشر، تقدّم المنظمة نسخا مجانية من المنشورات المطبوعة لشعبة الإحصاءات (عن طريق البريد أو بتجهيزها للاستلام) للبعثات الدائمة للدول الأعضاء في نيويورك()، وشركاء الشعبة في النظام الإحصائي العالمي (أي الدوائر الإحصائية الوطنية والدولية)، ومكتبات الوكالات المتخصصة، وإلى عهد قريب، مراكز الأمم المتحدة للإعلام والمكتبات الوديعة التابعة للأمم المتحدة. ودأب موظفو إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات في مقر الأمم المتحدة على توزيع نسخ مطبوعة مجانية على المستعملين النهائيين().
	ثالثا - التغييرات الطارئة على السياسات في الآونة الأخيرة والقيود الجديدة المفروضة على الموارد
	10 - في إطار مبادرة إدارة التغيير التي اتخذتها الأمم المتحدة (المتاحة على الموقع: http://www.un.org/sg/pdf/the-change-plan.pdf)، صدرت تعليمات للإدارات بالتقيد بقرار لجنة السياسات التابعة للأمين العام الذي يدعو إلى الحد من توزيع النسخ المطبوعة للمنشورات بنسبة 50 في المائة (وهو ما يشكل خط الأساس لعام 2010) وخفض عدد المنشورات المعَدَّة بنسبة لا تقل عن 30 في المائة من أجل خفض التكاليف وتحسين استخدام موارد الموظفين وتقليص البصمة الكربونية للمنظمة. وقد تمكنت شعبة الإحصاءات حتى الآن، من خلال استعراضها بعناية لنواتجها وطرائق النشر التي تتبعها، من تلبية هذه المتطلبات في برنامج منشوراتها للفترة 2014-2015.
	11 - ومع ذلك، وفي ظل استمرار ضغوط الميزانية الداخلية أو بالأحرى زيادتها، يُتوقع أن يستلزم الأمر زيادة تبسيط برنامج المنشورات للفترة 2014-2015. وللمساعدة على تركيز المخصصات من موارد النشر في المنظمة، أجري استعراض داخلي للولاية على نطاق الأمانة العامة عموما في عام 2013، حيث استخدمت معايير تقييدية إلى حد ما، والمنشورات التي طلبتها على وجه التحديد الجمعية العامة أو المجلس الاقتصادي والاجتماعي هي المنشورات التي اعتُبرت، دون غيرها، من المنشورات التي صدر بها تكليف كامل. وفي حين لم يُتوصل بعد إلى قرار نهائي بشأن توفير خدمات النشر الداخلية، سيتعين على شعبة الإحصاءات الاستعداد لإدخال التعديلات المناسبة على برنامجها الخاص بالنشر والتوزيع في ضوء تلك القيود المفروضة على الموارد.
	رابعا - تقديرات تكاليف الإنتاج بالنسبة للمنشورات
	12 - ما عدا تكاليف الموظفين، تدخل مختلف النفقات الأخرى في عملية إنتاج وتوزيع أي منشور ورقي، ويمكن تقدير بعض هذه النفقات كالتالي: تتراوح تكاليف طبع حوليات شعبة الإحصاءات خارجيا من 13 إلى 20 دولارا تقريبا للمنشورات التي تتألف من 600 إلى 900 صفحة، عندما يرد النص بالأبيض والأسود، وتُطبع منها نحو 300 نسخة. وعندما يتسنى القيام بالطباعة داخليا، تقل التكاليف بنحو 30 في المائة عن التكاليف التي تحمِّلها الطابعات التجارية الخارجية. ويعد خيار الطباعة بناء على الطلب أكثر فعالية من حيث التكلفة، إلا أنه لا يتيح في هذه المرحلة إنتاج الأغلفة الرقائقية التقليدية من أجل الحوليات الإحصائية.
	13 - وتقدر تكلفة ترجمة نص من الإنكليزية إلى إحدى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة، عند استخدام خدمات الترجمة التعاقدية، بنحو 230 دولارا لكل 000 1 كلمة من كلمات النص الإنكليزي، أي حوالي 0.23 دولار للكلمة الواحدة. وقد تتضمن الصفحات في العديد من المنشورات المطبوعة 400 إلى 500 كلمة في كل صفحة.
	14 - وتقديرات تكاليف التوزيع ليست متوفرة في الحال، إلا أنه قد أضحى من المألوف في حال إرسال منشور بالبريد الدولي أن تفوق تكلفة البريد تكلفة إنتاج المنشور في حد ذاته.
	خامسا - دراسة استقصائية لمنشورات شعبة الإحصاءات لعام 2013
	15 - سعيا من شعبة الإحصاءات إلى فهم احتياجات مستعمليها على نحو أفضل، فإنها قامت في الآونة الأخيرة باستعراض قوائمها البريدية، وأجرت دراسة استقصائية لعينة من العملاء الحاليين الذين يتلقون نسخا مجانية من منشوراتها عن طريق البريد. ولدى الشعبة 13 قائمة مختلفة من قوائم العناوين البريدية فيما يخص منشوراتها (قائمة لكل منشور من منشورات البيانات المتكررة البالغ عددها 11 منشورا والتي توزع بالبريد() وقائمتان لمختلف الكتيبات والأدلة)، ويبلغ مجموع العناوين البريدية أزيد من 650 عنوانا. وتمثلت الأهداف المتوخاة من الدراسة الاستقصائية في التعرف على عادات مستعملين معلومين() وطريقتهم المفضلة في استخدام منشورات شعبة الإحصاءات (المنشورات المطبوعة في مقابل المنشورات الإلكترونية)، وجمع المعلومات لكي يتسنى لها في نهاية المطاف الحد بشكل معقول من عدد المنشورات المطبوعة والموزعة حاليا، مع الاستمرار في تقديم نفس المحتوى أو المزيد في شكل إلكتروني. وتمثل المستفيدون المستهدفون أساسا في نظراء شعبة الإحصاءات في المكاتب الإحصائية الوطنية والدولية على مستوى العمل، أي النظراء الذين يحتاجون فعلا وبصورة رسمية إلى المنشورات لأغراض مرجعية.
	16 - وأرسل الاستقصاء إلى عدة مجموعات فرعية من الجهات المستفيدة. وأكدت النتائج الخاصة بأكبر مجموعة فرعية، التي تتألف من حوالي 200 جهة من جهات الاتصال التي تتلقى كل منشورات شعبة الإحصاءات عن طريق البريد، أن عادات تلك الجهات في الاطلاع على البيانات طرأ عليها تغيير. فقد تحول الكثير من تلك الجهات من استخدام النسخ الورقية إلى استخدام النسخ الإلكترونية على شبكة الإنترنت، وكان هذا هو الحال بالنسبة لما لا يقل عن 40 في المائة من المجيبين. وشوهد هذا الاتجاه أيضا في عام 2012، عندما توقفت شعبة الإحصاءات عن طباعة نشرة الإحصاءات الشهرية لفائدة المستفيدين على قائمتها البريدية وحثتهم على الرجوع إلى النسخة الإلكترونية. وفي هذه الحالة، لم يكن هناك سوى عدد قليل من الطلبات الخاصة للحصول على نسخة مطبوعة.
	17 - وردَّ نحو 20 في المائة من المجيبين على الدراسة الاستقصائية بأنهم لا يزالون في الواقع بحاجة إلى تلقي كل منشور من المنشورات في شكل مطبوع وبأنهم لا يزالون يعتمدون عليها ويفضلونها، وأعربت نسبة 40 في المائة منهم عن رغبتهم في مواصلة إرسال بعض المنشورات، وليس كلها، عن طريق البريد. والسبب الذي برر به المجيبون في الغالب الأعم رغبتهم في الحصول على نسخ مطبوعة هو حاجتهم إليها في مكتباتهم الإحصائية. وذكروا أن الكثير من مستعملي المكتبات ومن الزملاء يرون من الأنسب استخدام المنشورات الورقية، وأنهم كثيرا ما يحتاجون للرجوع إلى عدة مجلدات في آن واحد. وأشار البعض الآخر إلى فائدة عرض كتب فعلية بغرض إبراز أهمية الأعمال المنجزة والتوعية بها، ومن الأمثلة على ذلك الأعمال المتعلقة بالتوصيات والمعايير الدولية. وأعربت بعض الجهات عن قلقها من أن التطورات التاريخية والتنقيحات تضيع في كثير من الأحيان عندما يستعاض عن النسخ المطبوعة بنسخ إلكترونية، وأشار آخرون إلى أن الدعم التقني لمستخدمي الإنترنت غير متوفر في بعض المكتبات. ورأى البعض أن حفظ الملفات الرقمية يعد حاليا أقل أمنا ولا يعول عليه بنفس الدرجة. ومن المسائل التي ذكرت بدرجة أقل، إلا أنها طرحت في كثير من الأحيان، ضعف إمكانية الربط بشبكة الإنترنت وصعوبة تنزيل الملفات الكبيرة وندرة الحواسيب في المكتبات أو المكاتب بحيث لا تفي باحتياجات مستعملي شبكة الإنترنت.
	18 - وكانت التعليقات التي أبديت بأكثر الأساليب تأكيدا تتعلق بالحاجة إلى نسخ مطبوعة من المنشورات المنهجية. فقد أشار المجيبون إلى ضرورة الحصول عليها حيث لا يُقتصر على الرجوع إليها أحيانا، بل يُرجع إليها باستمرار، وبالتالي فهي تُستخدم بشكل كامل على مدى سنوات عديدة، لا تقل في كثير من الأحيان عن 10 سنوات إن لم يكن لمدة أطول (ومثال ذلك نظام الحسابات القومية، الذي صدر في عام 1953، وجرى تحديثه في الأعوام 1968 و 1993 و 2008). وأشار أحد المجيبين في أحد المكاتب الإحصائية الوطنية إلى أن وجود نسخة مطبوعة ومنشورة رسميا لمعيار من المعايير أمر ضروري للحصول على الموافقة على بدء عملية التنفيذ. وفي حين أن الدراسة الاستقصائية لم تورد صراحة أي سؤال عن لغات المنشورات المختلفة، فإن المجيبين الذين شددوا على أهمية الحصول على المنشورات المنهجية في شكل مطبوع كانوا جميعهم تقريبا من بلدان لم تكن الإنكليزية هي اللغة الأم فيها. وبالتالي، فمن الواضح أنهم كانوا يشيرون إلى الإصدارات المترجمة للمنشورات المنهجية.
	19 - واستنادا إلى نتائج الدراسة الاستقصائية حتى الآن، سيكون بمقدور شعبة الإحصاءات إلغاء تقديم حوالي 000 1 مجلد من مجلدات المنشورات للأفراد والمنظمات الموجودين على قوائمها البريدية ممن أجابوا على الاستقصاء. وتعرب الشعبة عن امتنانها للجهات التي ردت على الدراسة الاستقصائية، وتود أن تتلقى ردا من جهات أخرى ربما لم يتم الاتصال بها بعد أو من الجهات التي لم ترُد بعد().
	سادسا - آفاق المستقبل: الاستمرارية مقابل التغيير
	20 - بالنظر إلى البيئة الحالية، من الواضح أن شعبة الإحصاءات سيتوقع منها تحقيق إنجازات أكبر بموارد أقل فيما يتعلق بتنفيذ برنامج منشوراتها في المستقبل. ولا شك أن مستعمليها في جميع أنحاء العالم سيظلون يعربون عن رغبتهم في الحصول على المزيد من البيانات والبيانات الوصفية، وربما سيظل البعض يفضلون وسيلة الإيصال التقليدية، أي المنشورات المطبوعة، بينما ستطلب نسبة متزايدة من المستفيدين إيصال المحتوى بطرق ملائمة للبيئة ومتطورة. وسيظل المستعملون في أنحاء العالم يتوقعون أيضا إصدار المنشورات الرئيسية للأمم المتحدة بلغات أخرى غير الإنكليزية.
	21 - وهناك سؤال يتعين النظر فيه وهو ما إذا كان لا يزال من الملائم أو الضروري الحصول على منشورات بيانات تعرض بالأساس جدولا تلو الآخر من البيانات المشفوعة بنصوص محدودة. وقد يرى البعض أن هذه المنشورات ينبغي الاستعاضة عنها بمنشورات تتسم بتركيز أكبر على الجوانب التحليلية و/أو بطريقة مختلفة في العرض، أو قد يرون وجوب التوقف عن إصدارها بالكامل والقيام بدلا من ذلك بإدراج البيانات في قواعد بيانات على شبكة الإنترنت. وجدير بالذكر، مع ذلك، أن العديد من حوليات شعبة الإحصاءات المعروضة للبيع كانت دائما، على مر السنين، تتصدر أو تكاد تتصدر قائمة أكثر المنشورات رواجا لدى قسم المبيعات والتسويق.
	22 - وتعتزم شعبة الإحصاءات إجراء استعراض شامل لبرنامج منشوراتها بهدف تحديث عملية إيصال منتجاتها إلى مختلف فئات المستعملين. وبالاستفادة من التطورات الجديدة في عالم التكنولوجيا الرقمية، تعتزم الشعبة تزويد المستعملين بطرق إيصال أكثر تفاعلية وأقل سكونا. وفي هذا السياق، فإن اللجنة مدعوة إلى توفير التوجيه الأولي بشأن الأولويات التي ينبغي أخذها في الاعتبار أثناء هذا الاستعراض العام للمنشورات. وتتطلع الشعبة أيضا إلى أن تتعلم من المكاتب الإحصائية الوطنية والشركاء في المنظمات الدولية كيف قاموا بتبسيط وتحديث منشوراتهم وبرامجهم الخاصة بالنشر.
	سابعا - نقاط للمناقشة
	23 - قد تود اللجنة الإحصائية القيام بما يلي:
	(أ) مناقشة إلى أي مدى ينبغي إعادة توجيه برنامج منشورات شعبة الإحصاءات نحو النشر الإلكتروني فقط، أو ما إذا كان ينبغي الإبقاء على طبع بعض المنشورات وإرسالها بالبريد مجانا، إذا ما سمحت الموارد بذلك؛
	(ب) الاستفادة من خبرات الشركاء على الصعيدين الوطني والدولي فيما يتعلق بكيفية تبسيط برامج منشوراتهم الإحصائية وتحديثها؛
	(ج) الإعراب عن آرائها بشأن ضرورة ترجمة المنشورات المنهجية من الإنكليزية إلى اللغات الرسمية الأخرى للأمم المتحدة واستكشاف الخيارات المتاحة لإنجاز تلك الترجمات على نحو فعال من حيث التكلفة.
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