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 اللجنة اإلحصائية  
 الدورة السادسة واألربعون  

 2015آذار/مارس  3-6
 *)ن( من جدول األعمال املؤقت 4البند 
    د للعلم: بناء القدرات اإلحصائيةبنو

 بناء القدرات اإلحصائية  
 
 عام  تقرير األمني ال  

 
يبّين هذا التقرير النـج  ااـال لبـعبة اإلحصـاءات التابعـة إلدارة البـؤون االقتصـادية         

ــ          ــي اإل ــاءات الرئيســية ال ــي الجنــوء عل ــدرات اإلحصــائيةا ويلق ــاء الق ــة اءاء بن واالجتماعي
حسب اجملـال اإلحصـائيا    2014-2013برناجمجا املتعلق ببناء القدرات خالل الفترة  حققجا
لك مؤشـرات األهـداا اإلئائيـة ليلفيـةا وينـاق  خشـب البـعبة يف املسـتقب  ملوا ـلة          مبا يف ذ

تشوير استراتيجيتجا وهنججـا يف جمـال بنـاء القـدرات علـي يـو يتـيل دعـم البلـدان يف ججودهـا           
 .  2015الوطنية الرامية اىل التصدي للتحدي الذي متثله خشة التنمية ملا بعد عام 

 ية أن حتيب علما هبذا التقرير.وقد تود اللجنة اإلحصائ 

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/1
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 مقدمة - أوال 
الـــذي اهذتـــه يف دور ـــا  45/103أكـــدت اللجنـــة اإلحصـــائية جمـــددا ا يف مقررهـــا  - 1

ا يف مجلة أمـورا اااجـة   2014آذار/مارس  7اىل  4لفترة من اخلامسة واألربعني املعقودة يف ا
سـيةا واااجـة اىل بـذل ججـود     املاسة اىل تـوري  مـا ييفـي مـن قـدرات احصـائيةا تقنيـة ومؤس       

منسقة وتوري  االستثمارات من أج  سد الثغرات يف البيانـات وتلبيـة االحتياجـات اىل بيانـات     
البيانات الجنخمة وحتـدي  الـن م   ”جديدة. ويف هذا الصدد تجنمن تقرير األمني العام املعنون 

لقـدرات وتنفيـذ األنبـشة    ا املقدم اىل اللجنة يف تلك الدورةا تو يات منجا بنـاء ا “اإلحصائية
لتدريب املوارد الببرية لتوري  وتنميـة مـالم مـن املـوافني الـذين يتمتعـون باملجـارات املناسـبة.         
وطلب أيجنا تلبية اااجة اىل تنمية مصادر البيانات اجلديدة وأساليبجا ومنـججيا ا النامجـة عـن    

ــام      ــد عـ ــا بعـ ــة ملـ ــة التنميـ ــات خشـ ــا  2015احتياجـ ــاة اإلميانيـ ــر مراعـ ــا  ا مـ ــ  توريرهـ ت الـ
 .(1)التينولوجيات اجلديدة

عــال لــه أ يــة: تعبةــة يــورة البيانــات مــن أجــ  التنميــة   ”ويف التقريــر النــجائي املعنــون  - 2
ا وّجـــه ريريـــق اخلـــ اء االستبـــاري 2014تبـــرين الثـــارب/نوريم   6ا الصـــادر يف “املســـتدامة

دامةا الـذي شـيله األمـني العـاما     املستق  املعين بتسـخ  يـورة البيانـات ألضـرات التنميـة املسـت      
االسـتراتيجيات  ”دعوة اىل تنمية القدرات ونق  التينولوجياا علـي يـو يبـم  رريـر مسـتو       

ا واىل انبـــاء خـــب متــويلي مســـتمر جديــد لتنميـــة القـــدرات   “الوطنيــة لتشـــوير اإلحصــاءات  
ة الوطنيــة يف اإلحصــائية عــ  تعبةــة املــوارد الوطنيــة واخلارجيــة وتعتيــت دور املياتــب اإلحصــائي

 وايفتجا التنسيقية.  
وســلب التقريــر التجميعــي الــذي أ ــدرا األمــني العــام ببــملن خشــة التنميــة املســتدامة    - 3
( متيدا من الجنوء علي اااجـة اىل تعتيـت القـدرات اإلحصـائية     A/69/700) 2015بعد عام  ملا

وســتتداد اااجــة اىل دعــم البلــدانا وال ســيما يف املنــاطق الناميــةا لســد         الوطنيــة والدوليــة. 
يوجد حاليا من يغرات مستمرة ذات  لة بالبياناتا مث  الثغرة بني حاجتجا اىل مؤشـرات   ما

وقدرا ا ااالية. وعلـي وجـه التحديـدا     2015الستخدامجا يف ر د خشة التنمية ملا بعد عام 
ية متعــددة الســنوات لتنميــة القــدرات اإلحصــائيةا علــي أســاس  مثــة حاجــة اىل وســر اســتراتيج

اجلمر ببي  مالئم بني االلتتامات الوطنية والدعم الـتقين واملـال اخلـارجي. وكـذلك كـررت      
 2015املناقباُت ال  دارت بني أ حاب املصلحة املتعددين ببملن خشة التنميـة ملـا بعـد عـام     

_________________ 

بــــاءا  - ا الفصـــ  األول E/2014/24ان ـــر تقريـــر اللجنـــة اإلحصـــائية عــــن دور ـــا اخلامســـة واألربعـــني )        (1) 
 .E/CN.3/2014/11؛ و (ا الفقرة )و(45/103 املقرر

http://undocs.org/ar/A/69/700
http://undocs.org/ar/E/2014/24
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/11
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انتــاا املعلومــات اإلحصــائية واجلغرارييــة امليانيــةا الــ    التملكيــدع علــي أ يــة امللييــة الق شريــة يف 
 سييون هلا أ ية حامسة للر د واملساءلة علي الصعيدين الوطين والعاملي.  

ويقــدم هــذا التقريــر عرســا شــامال  ألنبــشة بنــاء القــدرات الــ  اســشلعت هبــا شــعبة      - 4
تل  اجملاالت الفنيـةا مبـا رييجـا    اإلحصاءات التابعة إلدارة البؤون االقتصادية واالجتماعية يف خم

املبــارير ااديثــة واجلاريــة املتعلقــة نســاب التنميــةا واملبــارير املمولــة مــن املــاينيا ويســلب    
الجنوء علي عدد من اجملاالت ال  يـتعني الن ـر رييجـا علـي سـبي  األولويـة عنـد وسـر األنبـشة          

ر استراتيجيتجا وهنججـا يف جمـال بنـاء    ال ناجمية يف املستقب ا مبا رييجا خشب البعبة ملوا لة تشوي
القدرات علي يو يتيل دعم البلـدان يف ججودهـا الوطنيـة الراميـة اىل التصـدي للتحـدي الـذي        

 .2015متثله خشة التنمية ملا بعد عام 
  

 2014-2013تنفيذ برنام  بناء القدرات يف الفترة  -يانيا  
مســمللة تعتيــت القــدرات اإلحصــائية  أدرجــت ادارة البــؤون االقتصــادية واالجتماعيــة   - 5

. (2)للــدول األعجنــاء ســمن اجملــاالت اخلمســة ذات األولويــة ألعماهلــا املتعلقــة بتنميــة القــدرات 
هذا السياقا  دا شعبة اإلحصاءات اىل تنفيـذ أنبـشتجا املتعلقـة ببنـاء القـدرات اسـتنادا        ويف

ال  تبذهلا البعبة يف جمـال بنـاء   اىل هن  استراتيجي متيام  يركت علي النتائ . وتستند اجلجود 
القــدرات اإلحصــائية اىل تنفيــذ املعــاي  الدوليــة الــ  اعتمــد ا اللجنــة اإلحصــائيةا وترتيــت          
استراتيجية التنفيذ علي العم  مـر بعـا البلـدان إلجـراء  ـارب رائـدة ومـن ع  توسـير نشـاق          

ليميـة ودون اقليميـةا   النتـائ ا وال سـيما مـن خـالل تن ـيم حلقـات عمـ  وحلقـات دراسـية اق         
اطــار شــراكة مــر املن مــات اإلقليميــة والوكــاالت املتخصصــة. ويوجــد أيجنــا  حاليــا ياليــة    يف

مستبارين أقـاليميني ميلفـني بتقـدل الـدعم للبلـدان بنـاء علـي طلبـجاا وتن ـيم حلقـات عمـ             
ــةا واملعل       يف ــة والبيةيـ ــبة القشريـ ــدادا واياسـ ــات التعـ ــا عمليـ ــري رييجـ ــ   ـ ــاطق الـ ــات املنـ ومـ

 امليانية.   اجلغراريية
مـــن حلقـــات العمـــ   74ا ن مـــت شـــعبة اإلحصـــاءات 2014-2013ويف الفتـــرة  - 6

مــن املجنــيني  5 347واجتماعــات أريرقــة اخلــ اء واالقــات الدراســية شــارم رييجــا مــا جمموعــه 
منحـة ءمالـة ريرديـة إلحصـائيني مـن       185الذين تبـادلوا اخلـ ات وتلقـوا التـدريبات. وق ـّدمت      

اجتماعـــا  اقليميـــا  ودوليـــا . وأوريـــد املستبـــارون  34دان الناميـــة لتميينـــجم مـــن حجنـــور البلـــ
ــة العــاملون يف البــعبة يف   ــرة الســنتني. ورضــم    24األقــاليميون الثالي ــة استبــارية خــالل ريت بعث

_________________ 

 (2) www.un.org/esa/cdo/documents/CDStrategy10Nov.pdf. 

http://undocs.org/ar/www.un.org/esa/cdo/documents/CDStrategy10Nov.pdf
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ــددها يف ا       أن ــة بعـ ــا مقارنـ ــ  يابتـ ــت اـ ــ  ن مـ ــدان الـ ــدد األحـ ــرة عـ ا 2012-2011لفتـ
 قشا  أوسر بيث  مـن املبـاركنيا حيـ  تجنـاع  خـالل      البعبة  حت يف الو ول اىل ريإن

ــرة  ــك       2014-2013الفت ــ  حجنــرها أولة ــات ال ــةا وعــدد االجتماع ــاالت الفردي ــدد التم ع
 .2014و  2013عدد األحدان واملباركني يف عامي  1التمالء. ويعرت اجلدول 

 
   1اجلدول 

 عدد األحدان واملباركني يف ك  سنة  
 
 اخلدمات االستشارية  الدراسية الزيارات  حلقات العمل 

 عدد البعثات عدد املشاركني عدد األحداث عدد املشاركني عدد األحداث السنة
      2013 43 878 2 19 96 11 

2014 31 469 2 15 89 13 
 24 185 34 5 347 74 اجملمو  
  
تفا ـــي  األحـــدانا موءعـــة علـــي أربـــر ريةـــات واســـعةا هـــي:    2يعـــرت اجلـــدول  - 7
اإلحصــاءات الدرغرارييــة واالجتماعيــةا مبــا يف ذلــك مؤشــرات األهــداا اإلئائيــة ليلفيــة؛    )أ(

)ب( اإلحصاءات االقتصادية األساسيةا مث  التجارة الدوليـة والعوملـة االقتصـاديةا والسـياحةا     
والشاقـــةا واإلحصـــاءات الصـــناعيةا بالنســـبة للحســـابات القوميـــة؛ )ا( اإلحصـــاءات البيةيـــة  

 االقتصادية؛ )د( ادارة املعلومات اجلغراريية امليانية. - لبيةيةواياسبة ا
 

 2اجلدول 
عــدد حلقــات العمــ  واجتماعــات أريرقــة اخلــ اء واالقــات الدراســية املعقــودةا موءعــة     

 نسب املوسو  
 

 السنة

اإلحصاااتات الدرافاةيااة 
واالجتماعياااااةيف  اااااا   
ذلاااااااااا  م  اااااااااافات 
األهاااااااداي اإل ا ياااااااة  

 لأللفية

االقتصاااااااااااادية  اإلحصااااااااااااتات
األساسيةيف  ا ةيها التجارة الدولية 
والعوملااة االقتصاااديةيف والساااياحةيف   
والطاقةيف واإلحصاتات الصاناعيةيف  

 بالنسبة للحسابات القومية

اإلحصاتات البيئياة  
 - واحملاساابة البيئيااة

 االقتصادية
إدارة املعلوماااات 
 اجلافاةية املكانية

2013     2013 9 22 6 6 
2014 7 14 5 5 
 11 11 36 16 اجملمو  
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والــت املالح ــات الــ  تلقتــجا شــعبة اإلحصــاءات ببــملن برنــام  بنــاء القــدرات           - 8
ــة ــرة   اجيابي ــة العمــ     2014-2013باســتمرار طــوال الفت . وأشــار مع ــم املبــاركني يف حلق
 يف املائـة(ا وحتليـ  البيانـات    87أهنم اكتسـبوا معـارا رينيـة حـول كيفيـة اعـداد البيانـات )        اىل
يف املائــة(. ويف استقصــاءات املتابعــة الــ  أ جريــت لقيــاس  79يف املائــة( ونبــر البيانــات ) 80)

التــملي  الشويــ  األجــ ا ذكــر أكثــر مــن ياليــة أربــا  املبــاركني أهنــم اســتخدموا مــواد حلقــة    
العمــ ا وأهنــم اســتشاعوا كــذلك تنفيــذ تو ــيات حلقــة العمــ  يف اجلانــب الفــين مــن أعمــاهلم  

 ني آخرين يف مياتبجم.  وتدريب مواف
 

ــا   -أل    ــةا مبــ ــة واالجتماعيــ ــاءات الدرغرارييــ ــداا  اإلحصــ ــرات األهــ يف ذلــــك مؤشــ
   ليلفية اإلئائية

 تعدادات السيان واملساكن - 1 
نفــذت شــعبة اإلحصــاءات برناجمجــا لبنــاء القــدرات اإلحصــائية يف جمــال اجــراء تعــداد   - 9

ئية يف دور ـا الثامنـة والـثاليني دعـت رييـه اىل      السيان استجابة لشلـب وّججتـه اللجنـة اإلحصـا    
ءيادة املساعدة التقنية املقدمة اىل املياتب اإلحصائية الوطنية لتعتيت القدرة الوطنية علـي تنفيـذ   

بـاءا   - ألولا الفصـ  ا E/2007/24العاملي لتعداد السيان واملساكن )ان ر  2010برنام  عام 
ا الفقرة )ا((. ويتمث  اهلدا الرئيسي ل نام  بناء القـدرات يف تعتيـت قـدرة    38/102املقرر 

الـن م اإلحصـائية الوطنيــةا وال سـيما يف البلـدان الــ  تتسـم بجنـع  يف األن مــةا مبـا يف ذلــك        
معـاي   البلدان اخلارجة من الـاا ا علـي اجـراء تعـدادات السـيان واملسـاكن بفعاليـة ووريقـا لل        

الدولية املتفق عليجاا وحتلي  بيانـات عاليـة اجلـودة وذات أ يـة علـي الصـعيد الـوطين ومفصـلة         
ــة        ــة االجتماعي ــاس التنمي ــت املناســبا الســتخدامجا يف قي ــجا يف الوق ــي يــو كــاااا واتاحت عل
واالقتصــادية املســـتدامة واملســـا ة بـــذلك يف وســر السياســـات وتنفيـــذها ور ـــدها اســـتنادا    

 دلة.  األ اىل
ويتجنمن برنام  بناء القدرات عدة ميونات تبم  وسـر املبـادا التوجيجيـة الدوليـة      - 10

ملسـاعدة البلـدان    “CensusInfo”للتعدادا وكتيبات وتقارير تقنية؛ واعـداد جمموعـة ال جميـات    
علــي نبــر البيانــات املتعلقــة بالتعــداد؛ وانبــاء وتعجــد مركــت مــوارد للتعــداد؛ وتن ــيم حلقــات 

ــة لتعــداد الســيان واملســاكنا وادارة التعــدادا     عمــ  ت ــة الدولي ــادا التوجيجي ــة ببــملن املب دريبي
ورسم اخلـرائبا والتقـاا البيانـاتا وحتليـ  بيانـات التعـداد ونبـرهاا وتقيـيم التعـداد. ويقـدم           
ال نام  أيجنا مساعدة تقنيـة مباشـرة اىل البلـدان الـ  حتتـاا اليجـاا مـن خـالل تيسـ  ءيـارات           

ــاري ن أو اخلــ اء االستبــاريني للن ــر يف جانــب مــدد مــن عمليــات التعــدادا وييســر        املستب
التيارات الدراسية ال  جيريجا خمششو التعداد مـن أجـ  تبـادل اخلـ ات بـني البلـدان يف املنشقـة        

http://undocs.org/ar/E/2007/24
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نفسجا. وُتيف  استدامة أنبشة بناء القدرات عن طريـق تـدريب مـوافي املياتـب اإلحصـائية      
التـدريب وض هـا مـن مصـادر املعلومـات املتصـلة بالتعـدادا علـي املوقـر           الوطنيةا وتـوري  مـواد  

الببيي لل نام  العاملي لتعداد السيان واملساكنا وتعتيـت التعـاون رييمـا بـني بلـدان اجلنـوبا       
ة تـدخ  البـعبةا   الذي يسمل للبلدان بإنباء عالقات تعاون رين أن تتوا ـ  بعـد انتـجاء ريتـر    

 وأن تدوم طويال .
ــرة ويف - 11 ــات     2014-2013 الفت ــارب حلق ا أجــرت شــعبة اإلحصــاءات مــا جمموعــه مث

مبــاركا . وريــن االطــال   282عمـ  وحلقــات دراســية واجتماعــات أريرقــة خــ اء حجنــرها  
علي موجت شـام  عـن أنبـشة البـعبة ونوا جـا ببـملن تعـدادات السـيان واملسـاكن يف تقريـر           

واإلعـداد ل نـام     2010سـيان واملسـاكن لعـام    األمني العام ببملن ال نـام  العـاملي لتعـداد ال   
(ا الـــذي ســـيقدم اىل اللجنـــة اإلحصـــائية يف دور ـــا السادســـة  E/CN.3/2015/6) 2020عـــام 

 “.تعدادات السيان واملساكن”)ب( من جدول األعمال املعنون  3واألربعني يف اطار البند 
 

 اإلحصاءات اجلنسانية   - 2 
ــام         - 12 ــجا ببــملن اإلحصــاءات اجلنســانية يف اطــار ال ن توا ــ  البــعبة اإلحصــائية عمل

العاملي لإلحصاءات اجلنسانية الذي يتوىل تنسـيقه ريريـق اخلـ اء املبـترم بـني الوكـاالت املعـين        
لجنـة اإلحصـائية   باإلحصاءات اجلنسانية. وامتثاال لوالية شعبة اإلحصاءاتا ال  منحتـجا هلـا ال  

ــام   ــة واألربعــــني يف عــ ــا الثانيــ ــر  2011يف دور ــ ــ  األول E/2011/24)ان ــ ــاءا  -ا الفصــ بــ
مـــا يلـــي: )أ( نبـــرت أدلـــة  2014و  2013(ا أ ـــتت البـــعبة يف عـــامي 42/102 املقـــرر

)ب( أعـدت وشـّغلت بوابـة اليترونيـة      ومبادا توجيجية جديدة ببملن اإلحصاءات اجلنسانية؛
ــاملي اخلــامس        ــد  الع ــدنيا مــن املؤشــرات اجلنســانية؛ )ا( ن مــت املنت ميرســة للمجموعــة ال

 تبـــرين الثـــارب/ 5اىل  3باإلحصـــاءات اجلنســـانية )أضواســـياليينتسا امليســـيكا مـــن   املعـــين
ق اخلــ اء؛ مــاعني ســنويني لفريــ(ا وأربــر حلقــات عمــ  تدريبيــة اقليميــةا واجت2014 نــوريم 
وا لت تنفيذ مبادرة األدلة والبيانـات املتعلقـة باملسـاواة بـني اجلنسـنيا املنفـذة باالشـترام         )د(

مــر هيةــة األمــم املتحــدة للمســاواة بــني اجلنســني ومتيــني املــرأة )هيةــة األمــم املتحــدة للمــرأة(؛  
ـــ( ــون     )ه ــن املنبــور املعن ــدد الســادس م ــام   ”أعــدت الع ــال يف ع ــات : ا2015نســاء الع  اه

الـذي يتجنـمن احصـاءات وحتلـيالت عـن حالـة النسـاء والرجـال يف العـال وريقـا            “واحصاءات
. وسيصـدر املنبـور   1995آلخر البيانات املتاحة ويسلب الجنوء علـي التقـدم ايـرء منـذ عـام      

 .  2015يف عام 
 مبـادا توجيجيـة إلعـداد   ”املنبور املعنون  2013وُنبر علي شبية اإلنترنت يف عام  - 13

)منبـورات األمـم املتحـدةا     “اإلحصاءات املتعلقة بـالعن  سـد املـرأة: استقصـاءات احصـائية     

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/6
http://undocs.org/ar/E/2011/24
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دليــ  اإلحصــاءات اجلنســانية: ادراا املن ــور    ”( واملنبــور املعنــون  E.13.XVII.7رقــم املبيــر  
ا وا ـلت شـعبة اإلحصـاءات العمـ      2014و  2013. ويف عامي “اجلنسارب يف اإلحصاءات
التصـني  الـدول لينبـشة ألضـرات احصـاءات اسـتخدام       ”ئية ملنبور علي وسر الصيغة النجا

اسـتنادا اىل: نتـائ  اجتمـا  ريريـق خـ اء األمـم املتحـدة املعـين بتنقـيل تصـني  األمـم             “الوقت
ــد      ــذي عقـ ــتا الـ ــتخدام الوقـ ــاءات اسـ ــرات احصـ ــشة ألضـ ــريأل لينبـ ــدول التجـ ــدة الـ املتحـ

؛ واعتمـاد املـؤمتر الـدول التاسـر     2012نيـه  حتيران/يو 13اىل  11نيويورم يف الفتـرة مـن    يف
القـرار   2013عبر خل اء اإلحصاءات العمالية الذي ُعقد يف جني  يف تبرين األول/أكتوبر 

املتعلق بإحصاءات العم  والعمالة واالستخدام ضـ  اليامـ  لليـد العاملـة؛ والتعليقـات الـواردة       
التصـني  الـدول   ”ه النجائيـةا سـُيعرت   من املياتب اإلحصائية الوطنية. وريور وسعه يف  ـيغت 

 علي اللجنة اإلحصائية العتمادا. “لينبشة ألضرات احصاءات استخدام الوقت
ونيـة ميّرسـةا أ نبـةت    بوابة/منصـة اليتر  2014وأطلقت شعبة اإلحصـاءات يف عـام    - 14

ا ستنبـر رييجـا عـ  شـبية اإلنترنـت التحـدي  السـنوي للمجموعـة الـدنيا مـن           2013يف عـام  
(. وكــان ريريــق اخلــ اء   http://unstats.un.org/unsd/gender/default.htmlملؤشــرات اجلنســانية ) ا

املبـــترم بـــني الوكـــاالت املعـــين باإلحصـــاءات اجلنســـانية قـــد وســـر هـــذا اجملموعـــة لتيـــون  
داد اإلحصـــاءات اجلنســـانية الوطنيـــة و ميعجـــا علـــي الصـــعيد الـــدولا وواريقـــت   إلعـــ دلـــيال 
ا الفصـــ  E/2013/24اإلحصــائية دور ــا الرابعــة واألربعـــني علــي اســتخدامجا )ان ــر        اللجنــة 
 ا الفقرة )هـ((.  44/109جيما املقرر  - األول
العــاملي اخلــامس املعــين باإلحصــاءات اجلنســانية علــي موســو  متيــني   ورك ــت املنتــد   - 15

املرأةا ومش  مواسير مث  الفقرا ومليية األ ـول والسـيشرة عليجـا؛ والتعريـ  اجلديـد للعمـ        
الذي اعتمدته من مة العم  الدوليةا والفجوة يف األجـور بـني اجلنسـنيا وجمموعـة خمتـارة مـن       

ألءمة االقتصادية واملالية علي النسـاء والرجـال؛ والعنـ  سـد     أشيال التمييت يف العم ا وآيار ا
املــرأة والرجــ ؛ واستقصــاءات اســتخدام الوقــتا والعمــ  ضــ  املــدريو  األجــرا وااســابات      
ــة؛ واملــرأة      ــاا املــال ضــ  املــدريو  األجــر؛ ومبــاركة املــرأة يف اايومــات ايلي الفرعيــة لإلنت

ــرأة يف الااعــات املســلحة   ــة؛ وامل ــني     والبية ــق اخلــ اء املبــترم ب ــد ريري ــد ا عق . ويف اطــار املنت
الوكاالت املعين باإلحصاءات اجلنسانية اجتماعه الثامن مـن أجـ  مناقبـة جمـاالت عملـه ذات      

 األولويةا مبا رييجا اإلحصاءات املتعلقة بالعن  سد املرأة واستخدام الوقت.  
ــادرة األدلــة والبيا   - 16 نــات املتعلقــة باملســاواة بــني  ووا ــلت شــعبة اإلحصــاءات تنفيــذ مب

اجلنسنيا ال  تجنشلر هبا باالشـترام مـر هيةـة األمـم املتحـدة للمـرأة. وتتمثـ  هـذا املبـادرة يف          
مبرو  يستمر يالن سـنوات ويسـعي اىل التعجيـ  بـاجلجود املبذولـة حاليـا إلنتـاا مؤشـرات         

http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/gender/default.html
http://undocs.org/ar/E/2013/24
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األعمال اارةا واأل ـولا  جنسانية قابلة للمقارنة تتعلق بالصحة والتعليما والعمالةا ومباشرة 
ويســـتند اىل عمـــ  ريريـــق اخلـــ اء املبـــترم بـــني الوكـــاالت املعـــين باإلحصـــاءات اجلنســـانية.   

يلــي: )أ(  ميــر البيانــات والبيانــات   ا ركــتت املبــادرة علــي مــا 2014و  2013عــامي  ويف
ب( وسـر  الو فية الدولية املتعلقة بالتعليم والعمالة والصحة ونبرها علي شـبية اإلنترنـت؛ )  

تعاري  وأساليب دولية لقياس مباشـرة األعمـال ااـرة وملييـة األ ـول؛ )ا( حتديـد البلـدان        
الرائدة ال  ستجرب األساليب املستحدية جلمر البيانات عن مباشرة األعمال ااـرة ومسـتو    
امللييــة الفرديــة لي ــول؛ )د( تصــميم وتنفيــذ  ربــة استقصــائية منججيــة ببــملن قيــاس ملييــة   

جنـ ها  ل من من ور جنسارب؛ )هـ( تقدل املساعدة التقنية اىل البلدان الرائدة يف سياق حتاأل و
 .2015جلمر البيانات يف عام 

 
 ؤشرات األهداا اإلئائية ليلفيةم - 3 

ا ركـتت  2015مر اقتراب املوعد النجائي لتحقيق األهداا اإلئائيـة ليلفيـة يف عـام     - 17
مـت هبـا شـعبة اإلحصـاءات يف هـذا اجملـال علـي تبـجير اسـتخدام          أنبشة بناء القدرات ال  قا

ــات الو ــفية )    ــات اإلحصــائية والبيان ــادل البيان ( مــن أجــ  مؤشــرات  SDMXالبلــدان ن ــام تب
األهــداا اإلئائيــة ليلفيــة وض هــا مــن املؤشــرات اإلئائيــة. وقــد ُن امــت سلســلة مــن حلقــات 

يانـات الو ـفية يف اطـار مبـرو  أطلقتـه شـعبة       و ميـر الب  SDMXالعم  املتعلقة بتنفيـذ ن ـام   
اإلحصاءات وادارة التنمية الدولية )اململية املتحـدة( يجـدا لتحسـني مجـر البيانـات واتاحتـجا       
ونبرها من أج  ر د التنمية علي الصعيد الوطينا وترد أدناا تفا ـي  ببـملن هـذا املبـرو .     

ماعــات الــ  عقــدها ريريــق اخلــ اء وُدعــي اخلــ اء الوطنيــون بصــورة منت مــة اىل حجنــور االجت
ــر         ــا  الراب ــة. ويف االجتم ــة ليلفي ــداا اإلئائي ــين مبؤشــرات األه ــني الوكــاالت املع املبــترم ب

اىل  16والعبرين الذي عقدا ريريق اخل اء املبترم بني الوكاالت يف جني  خالل الفترة مـن  
الـذي دار ببـملن كيفيـة    ا ساهم اخلـ اء الوطنيـون يف ااـوار    2013تبرين األول/أكتوبر  19

دعم املناقبة اايومية الدولية املتعلقة بصياضة أهـداا التنميـة املسـتدامة خلشـة التنميـة ملـا بعـد        
ا وعرســوا دروســا هامــة اسُتخل صــت مــن ر ــد األهــداا اإلئائيــة ليلفيــة علــي   2015عــام 

 الصعيد القشري.  
شــعبة اإلحصــاءات  ا نف ــذت 2014 و 2010وخــالل الفتــرة الفا ــلة بــني عــامي      - 18

مبروعا )ُعِرت بإجياء أعالا(ا برعاية ادارة التنمية الدوليـة يف اململيـة املتحـدةا ببـملن حتسـني      
مجر واتاحة ونبر مؤشرات التنمية الوطنية مبـا يف ذلـك املؤشـرات املتعلقـة باألهـداا اإلئائيـة       

بــراء مؤشــرات ليلفيــة. وكانــت أهــداا املبــرو  تتمثــ  يف العمــ  مــر بلــدان خمتــارة علــي ا  
التنمية الوطنية اخلا ـة هبـا؛ وءيـادة االتسـاق بـني هـذا املؤشـرات؛ وتعتيـت املعـارا والتـروي            
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للمعاي  علي نشاق املن ومات اإلحصائية الوطنية الرمسية علي أن تجنشلر املياتـب اإلحصـائية   
 الوطنية بدور املنسق.  

ية يف أوضندا وبوروندي وتايلنـد  واقتجني املبرو  العم  مر املياتب اإلحصائية الوطن - 19
ومججورية الو الدرقراطية البعبية ورواندا وضانا وريييت نام وكمبوديا ولي يا واملغـرب ودولـة   
 (3)ريلسشني. ومت االتفاق علي مذكرات تفاهم مر مثانية مـن تلـك املياتـب اإلحصـائية الوطنيـة     

ــام بملنبــشة مــن قب    ــجا مــن ااصــول علــي املســاعدة علــي القي ــ  تن ــيم حلقــات عمــ   لتميين ي
ــاون مــر الــوءارات واإلدارات والوكــاالت مــن أجــ  تنســيق املعــاي  و ميــر البيانــات          بالتع
الو فية ملؤشرات التنمية وحتسني التنسيق عموًما. وقدَّم موافو شعبة اإلحصـاءات املتيـد مـن    

الـ  مشلـجا    الدعم لتن يم حلقات عم  تدريبية يف جمال البيانـات الو ـفية يف سـتة مـن البلـدان     
املبرو ا وقد شارم يف هـذا االقـات خمتصـون يف اإلحصـاءات مـن مجيـر ريـرو  املن ومـات         
اإلحصائية الوطنية. وقام موافو شعبة اإلحصاءات كذلك بعدة بعثات بغـرت تقـدل املبـورة    

 ببملن تنفيذ املبرو  ور د تنفيذا.  
ــي انبــاء      - 20 ــدان عل ــذا البل أو حتســني منصــا ا   وقامــت شــعبة اإلحصــاءات مبســاعدة ه
ــة     اإل ليترونيــة لنبــر املؤشــرات اإلئائيــة. وتعاونــت البــعبة مــر من مــة األمــم املتحــدة للشفول

( علــي اعــداد Community Systems Foundation)اليونيســي ( ومــر مؤسســة الــن م اجملتمعيــة ) 
بلـدان   9اااسـو،ا الـذي اختارتـه     DevInfoوحدات لتبادل البيانات السـتخدامجا يف برنـام    

بلدا الستحدان منصتجا اإلليترونية للنبر. وق دِّمت املساعدة  للبلـدعين اآلخـرين    11من أ   
ا 2013. ونلـول سـنة   عـك املتبقيني إلجياد حلول متوائمة مـر ن مجمـا األ ـلية لتبـادل البيانات    

الغ يف مجيـر البلـدان املبـاركة يف املبـرو  والبـ      SDMXأ نبةت منصات لتبادل البيانات بن ام 
بلداا وأ بحت يف طور التبغي . وتيف  آلية تبادل البيانات اطال  البـعبة علـي    11عددها 

مؤشرات التنمية املستخدعمة يف هذا البلدان بملدىن قدر ممين من التـملخ . وقـد أنبـملت البـعبة      
)البيانـات القشريـة( لتجميـر كـ  هـذا املؤشـرات املتعلقـة         CountryData منصة مركتية ُسّميت

تنمية الوطنية. وُتقارعن هذا البيانات مر املؤشرات الرمسية املتعلقة باألهداا اإلئائيـة ليلفيـة   بال
اململخوذة من جمموعة البيانـات الدوليـة الـ  تقـوم البـعبة بتعجـدها وادار ـا؛ وُتعـرت البيانـات          

م حتليـ   والبيانات الو فية املـملخوذة مـن هـاتني اجملمـوعتني مـن البيانـات جنبـا اىل جنـبا ويـت         
 اختالريات بني اجملموعتني وُتقدَّم اإليجناحات الالءمة للمستعملني علي املوقر الببيي.   أي

_________________ 

يف حالــة واحــدةا مت االتفــاق علــي مــذكرة تفــاهم مــر امليتــب ايلــي لليونيســي  ببــملن التعــاون مــر معجــد      (3) 
 اإلحصاءات والدراسات االقتصادية يف بوروندي.
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ا ن  مت شعبة اإلحصاءات أربر حلقـات عمـ  عامليـة    2014-2013وخالل الفترة  - 21
حجنـــرها ممثلـــون عـــن مجيـــر املياتـــب اإلحصـــائية الوطنيـــة الـــ  يبـــملجا املبـــرو  )تايلنـــدا  

؛ 2013؛ وكينيـــاا تبـــرين الثـــارب/نوريم  2013واييوبيـــاا متوء/يوليـــه  ؛2013آذار/مـــارس 
ــة ــان/أبري    ومججوريـ ــعبيةا نيسـ ــة البـ ــو  2014الو الدرقراطيـ ــائيون وموافـ ــام اإلحصـ (. وقـ

تينولوجيا املعلومات بتيوين معارا يف جماالت مث  ادارة البياناتا وخ اتا ن ريـة وعمليـة   
. وقد مي ن ذلك املياتـب اإلحصـائية الوطنيـة مـن     SDMXعلي حد السواءا يف استخدام ن ام 

مـر البـعبة باسـتخدام ال جميـات الـ        SDMXالقيام بتبادل البيانات والبيانات الو ـفية بن ـام   
هتارهــا. وتقــر املســؤولية عــن ادارة عمليــات تبــادل البيانــات والبيانــات الو ــفية علــي عــاتق   

ة  املساعدة والدعم كلما دعت اااجـة اىل ذلـك.   املياتب اإلحصائية الوطنية بينما تقّدم البعب
باالشترام مر اللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـر،      SDMXوُن امت حلقة عم  ببملن ن ام 

آســيا )اإلســيوا( )وقــد كانــت مســتقلوة عــن املبــرو (ا وشــاركت رييجــا جمموعــة خمتــارة مــن    
عقب حلقـة العمـ ا أكملـت تلـك     املياتب اإلحصائية الوطنية املوجودة يف منشقة اإلسيوا؛ و

مـر   SDMXاملياتب اإلحصائية الوطنيـة تبـادل البيانـات اإلحصـائية والبيانـات الو ـفية بن ـام        
البعبة. وباإلسارية اىل ذلكا ن  مـت البـعبة  دورة  تدريبيـة علـي التينولوجيـات املتقدمـة للغـة        

رو  يف تايلنـد يف تبـرين   ( لفائـدة سـسم مـن البلـدان املبـاركة يف املبـ      XMLالترميت املوسعة )
 .  2013األول/أكتوبر 

ــوبر   - 22 ــا ي للمــديرين القشــريني    2014ويف تبــرين األول/أكت ــورم اجتم ــد يف نيوي ا ُعق
شارم رييه مديرو املياتب اإلحصائية الوطنية املبرريون علي تنفيذ املبرو  وممثلون عـن شـعبة   

ــا  اال     ــة. وأت ــات الدولي ــات املايــة واملن م ــذ    اإلحصــاءات واجلج ــ  تنفي ــاُ  رير ــة لتحلي جتم
ا 2015املبرو  واحتياجات وأولويات البلدان املستقبلية يف سياق خشة التنمية ملـا بعـد عـام    

وللن ــر يف الــدروس املســتفادة مــن تنفيــذ املبــرو . واجنــر املبــرو  حاليــا لتقيــيم مســتق .    
اءا النتــائ  ســُتعرعت أينــ 2015شــباا/ري اير  26وســُيعقد اجتمــا  أخــ  ببــملن املبــرو  يف  

ــجي املبــرو  يف      ــيم. ومــن املقــرر أن ينت ــة املنبثقــة عــن هــذا التقي  آذار/ 31والتو ــيات األولي
 .  2015 مارس
ويف اطار املبرو ا أ نبةت منصات اليترونية للبيانات يف مجيـر البلـدان املبـاركة يف     - 23

تــدريبات علــي  ؛ وتلقــت البلــدانSDMXاملبــرو ؛ وأ نبــا ن ــام آل لتبــادل البيانــات بن ــام  
وعلــي مــا يتصــ  بــه مــن تينولوجيــات متقدمــة وكــذلك علــي  ميــر البيانــات    SDMX ن ــام

الو ــفية؛ وُجمعــت البيانــات الو ــفية املتعلقــة مبؤشــرات التنميــة وأ ــبحت متاحــة للعمــوما    
وذلــك للمــرة األوىل يف مع ــم البلــدان؛ ومت حتســني اتســاق الــن م اإلحصــائية الوطنيــة بفجنــ    
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حلقـات العمـ  الـ  ن متـجا املياتـب اإلحصـائية الوطنيـة. ومت اعـداد وحـدات          االجتماعات و
اااسـو،ا وهـي    DevInfo)وأبرءها أداة املسل والسج ( لالستخدام يف برنـام    SDMXن ام 

حاليــا جــتء منــها ممــا رياــن املبــرا علــي قاعــدة البيانــات مــن تبــادل مؤشــرات التنميــة بن ــام  
SDMX  جميـــر مؤشـــرات التنميـــة الوطنيـــة والدوليـــة واتاحـــة      . وأخـــ اا أنبـــةت منصـــة لت
عليجا. ون را اىل أن املبرو  اسـشلر بـدور ريـادي يف التـروي  للعديـد مـن املفـاهيم         االطال 

(ا تيتسـي التجربـة   “عال له أ يـة ”واآلليات ال  دعا اليجا التقرير عن يورة البيانات )املعنون 
نسـبة لتشـور األرييـار الـ  تـدور حـول تنفيـذ خشـة         امليتسبة مـن هـذا املبـرو  أ يـة بالغـة بال     

 .  2015التنمية ملا بعد عام 
 

حصـــــاءات التجـــــارة الدوليـــــة اإلحصـــــاءات االقتصـــــادية األساســـــيةا مثـــــ  ا - باء 
ــبة   والعوملـــة االقتصـــاديةا والســـياحةا والشاقـــةا واإلحصـــاءات الصـــناعية بالنسـ

 للحسابات القومية
 ااسابات القومية - 1 

عبة اإلحصــاءات القيـام بملنبـشتجا يف جمــال بنـاء القـدرات مــن أجـ  تنفيــذ      وا ـلت شـ   - 24
( E.08.XVII.29)منبــورات األمــم املتحــدةا رقــم املبيــر  2008ن ــام ااســابات القوميــة لعــام 

ــة         ــات اإلقليمي ــة واملن م ــر اللجــان اإلقليمي ــق م ــاون الويي ــك بالتع ــة وذل واإلحصــاءات الداعم
ن  مت البعبة  ست حلقات دراسـية اقليميـة ببـملن     ا2014-2013األخر . وخالل الفترة 

واإلحصـاءات الداعمـةا هبـدا تعتيـت      2008وسر خشة لتنفيذ ن ام ااسابات القوميـة لعـام   
الن م اإلحصائية الوطنية للمساعدة علي حتسـني عمليـة وسـر السياسـات. وكـان تنفيـذ ن ـام        

ــة لعــام   ــه حصــ    2008ااســابات القومي ــذي ركــتت علي ــان مــن هــذا  هــو املوســو  ال را اينت
لفائـدة بلـدان    2013واحدة ُعقـدت يف جاماييـا يف كـانون الثارب/ينـاير      -االقات الدراسية 

لفائـدة بلـدان وسـب     2013اجلماعة الياريبية؛ واألخـر  ُعقـدت يف تركيـا يف أيلول/سـبتم      
ــة االقتصــادي       ــد ُن امــت بالتعــاون مــر من مــة التعــاون االقتصــاديا واللجن ة وضــرب آســياا وق

 واالجتماعية آلسيا واييب اهلاداا واللجنة االقتصادية ألوروبا.  
 2008ومشلت االقات الدراسية األربر األخر  تنفيَذ ن ام ااسـابات القوميـة لعـام     - 25

اإلطـار املركـتي )منبـورات األمـم املتحـدةا رقـم املبيـر         -االقتصادية  - ون ام اياسبة البيةية
E.12.XVII.12ســتفادة مــن أوجــه التــيءر بــني هــذين اجملــالني؛ والتو ــ  اىل ريجــم     (ا هبــدا اال

ــنُمُج  املتَّبعــة جلمــر البيانــات يف الن ــامني؛      مبــترم بــني البلــدان لالحتياجــات مــن البيانــات وال
ودعــم   2008ولوســر اســتراتيجية وطنيــة وبرنــام  لتنفيــذ ن ــام ااســابات القوميــة لعــام         

ي كام  نشاق املن ومة. وُعقدت حلقات العم  هـذا  اإلحصاءات االجتماعية واالقتصادية عل
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( لفائدة البلدان الواقعة يف منشقة اييب اهلـاداا وكـان ذلـك    2013يف ساموا )آب/أضسشس 
بالتعــاون مــر اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة آلســيا وايــيب اهلــادا ومــر أمانــة مجاعــة ايــيب 

 ايــــيب اهلــــادا؛ ويف ال اءيــــ  )أيلــــول/اهلــــادا وأمانــــة برنــــام  البيةــــة اإلقليمــــي ملنشقــــة  
( لفائدة البلـدان الواقعـة يف منشقـة أمرييـا الالتينيـةا وكـان ذلـك بالتعـاون مـر          2013 سبتم 

ــدا )كــانون األول/       ــة البحــر اليــاريأل؛ ويف أوضن ــة ومنشق ــة االقتصــادية ألمرييــا الالتيني  اللجن
ة االقتصــادية لــدول ضــرب أريريقيــا ( لفائــدة البلــدان الواقعــة يف مــنشق  اجلماعــ2013ديســم  

( 2014والسوق املبتركة لبرق أريريقيا واجلنوب األريريقي؛ ويف سانت لوسيا )شـباا/ري اير  
 لفائدة البلدان الواقعة يف منشقة اجلماعة الياريبية.  

ــة لتنفيــذ ن ــام      - 26 وقــدمت شــعبة اإلحصــاءات املســاعدة أيجنــا علــي وســر خشــة اقليمي
واإلحصـــاءات الداعمــة. وهلـــذا الغـــرتا ن  مـــت البـــعبةا   2008 ااســابات القوميـــة لعـــام 

بالتعاون مر  ندوق النقد الدول ومر اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا وايـيب اهلـاداا     
مــن أجــ  تنســيق  2014اجتماعــا ررييــر املســتو  ُعقــد يف االحتــاد الروســي يف أيلول/ســبتم   

ــاءا   ــلة بإحصـ ــة املتصـ ــاي  الدوليـ ــذ املعـ ــان يف   تنفيـ ــ  يف ُعمـ ــة عمـ ــيا وحلقـ ــاد اليلـ ت االقتصـ
ببملن خريشة الشريق وبرنام  العم  اهلادريني لتشوير ااسـابات   2014األول/ديسم   كانون

القومية يف منشقة جملس التعاون لدول اخللي  العربيـة. وسـل ب هـذان االجتماعـان الجنـوء علـي       
أج  تيس  االتسـاق يف تنفيـذ املعـاي     أ ية اتبا  هن  متيام  اءاء اإلحصاءات االقتصادية من 

 الدولية املتعلقة بإحصاءات االقتصاد اليلي باتساق وتعتيت عملية انتاا اإلحصاءات.
وتعم  شعبة اإلحصاءاتا يف اطار أنبشتجا املتصـلة ببنـاء القـدرات واسـتنادا اىل هنـ        - 27

ة ببـملن عمليـة انتـاا    يقوم علي مجـر احصـاءات اقتصـادية متياملـةا علـي اعـداد مـواد تدريبيـ        
اإلحصاءات وهيي  ادارة اإلحصاءات االقتصـادية والبيةيـة والسـيانية واالجتماعيـة. وتتنـاول      
هـذا املـواد التدريبيــة مسـائ  مثـ  اســتراتيجيات مجـر البيانـاتا و جيــت البيانـات و ميعجــا يف        

ــاءات ااســـابات القوميـــة واإلحصـــاءات الدوليـــةا والن       بـــر اإلحصـــاءات القشاعيـــة واحصـ
واالتصالا وكذلك كي  تندرا عملية انتـاا اإلحصـاءات هـذا إلعـداد احصـاءات متياملـة       
ببــملن قشــا  األعمــال التجاريــة يف اطــار هييــ  األعمــال التجاريــة باســتخدام ئــوذا موحَّــد    
للمعلومــات اإلحصــائية. وســتقترن هــذا املــواد التدريبيــة بــدورات تدريبيــة علــي ادارة الــ ام   

ديرين ببــملن البــرو  يف اســتخدام هــذا االبتيــارات يف جمــال عمليــة انتــاا  موجَّجــة ليبــار املــ
 .  2015تدريبية خالل عام  دورةاإلحصاءات واإلشراا عليجا. ومن املقرر أن  ري أول 
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 اإلحصاءات املتعلقة بالتجارة والعوملة االقتصادية والسياحة  - 2 
ــدورة الرابعـــــة واألربعـــــني للجنـــــة اإلحصـــــائية      - 28  2013املعقـــــودة يف عـــــام  يف الـــ

(ا أقرت اللجنة  بملن عملية انتاا السلر واخلدمات قـد تغـ ت مبـرور الـتمنا     44/106 )املقرر
وأ بحت جمّتءة جغرارييا وهيذا أ بحت ُتبرم العديد من البلدان الـ  ُتجنـي  بعـا القيمـة     

ــر علــي تفســ  واســتخدام اإلحصــاءات ال     ــة. وكــان هلــذا التغــي ات أي ــة اىل هــذا العملي تجاري
التقليديــة. ول تعــد قيمــة  ــادرات الســلر تعيــس ببــي  دقيــق القيمــة املجنــارية ايليــة. وهلــذا  
أنبــملت اللجنــة  ريريــقع أ ــدقاء الــرئيس مــن أجــ  وســر اطــار لقيــاس التجــارة الدوليــة والعوملــة  
االقتصادية. ون مت شعبة اإلحصاءات اجتماعني لفريق أ دقاء الرئيس ُعقـدا يف نيويـورم يف   

ا ومـؤمترا ببـملن التجـارة    2014ويف امليسـيك يف أيلول/سـبتم     2013ن الثارب/نوريم  تبري
والعوملة االقتصادية مت أيناءا التشرق بالتحديـد اىل املسـائ  املتعلقـة باملقـاييس اجلديـدة. وتبـادل       
املبــاركون خــ ا م يف جمــال  ميــر املعلومــات املتعلقــة بالتجــارة الدوليــة ومــا يتصــ  هبــا مــن   

اءات تبم  السالس  العامليـة املولاـدة للقيمـةا وببـملن أمـور أخـر  مـن بينـجا البـركات          احص
 املتعددة اجلنسيات وريروعجا األجنبية.  

وتوا لت أنبشة بناء القدرات ال  قامت هبا شـعبة اإلحصـاءات يف جمـال احصـاءات      - 29
عمـ  اقليميـة    حي  ن  مت البعبة  يالن حلقـات  2014و  2013التجارة الدولية يف عامي 
ــان/أبري    ــربا نيســ ــايو  2013)املغــ ــاا أيار/مــ ــارب/ 2014؛ واييوبيــ ــرين الثــ ــدا تبــ  ؛ واهلنــ

ــوريم  ــو      2014 ن ــت مت ــالتجميرا رك  ــة ب (. وباإلســارية اىل معاجلــة املســائ  األساســية املتعلق
حلقات العم  علي بعا القجنايا الناشةة للعوملـة املجّمـة بالنسـبة لتجميـر اإلحصـاءات املتعلقـة       
خبــدمات الصــناعات التحويليــةا واســت اد الســلر وتصــديرها بصــفة مؤقتــة لتججيتهــاا وريــرو   
ــة بااواســيب واخلــدمات الصــحية. وشــي لت حلقــات      ــةا والتجــارة الدولي البــركات األجنبي
ــة بالتجــارة        ــني اإلحصــاءات املتعلق ــربب ب ــة ال ــي أ ي ــادة التبــديد عل العمــ  رير ــة ســاية لتي

ــة باعت  ــي      وباألعمــال التجاري ــاس حصــة ومســا ة التجــارة يف االقتصــاد اليل بارهــا وســيلة لقي
 أك .   بدقة
ويتشل ب الربب بني احصاءات التجارة واألعمال التجاريـة وجـود سـجالت احصـائية      - 30

باألعمال التجارية ومسيجا ببي  جيد. وقد أطلقت شعبة اإلحصاءاتا اعتراري ـا منـجا بمل يـة    
درات يف جمــال ســجالت األعمــال التجاريــة لفائــدة البلــدان هــذا الســجالتا برناجمــا لبنــاء القــ

ا تتامنـت  2013الناميةا ون مت البعبة  حلقة عمـ  تدريبيـة يف هـذا اجملـال يف أيلول/سـبتم       
مر اجتما  ريريق اخل اء املعين بسجالت األعمال التجارية الـذي اشـتركت يف تن يمـه اللجنـة     
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ــاون االقت   ــة التع ــا ومن م ــب    االقتصــادية ألوروب ــدان االقتصــادي وامليت ــة يف املي صــادي والتنمي
 اإلحصائي للجماعات األوروبية.  

ــدعم اىل الن ــام اإلحصــائي يف      - 31 ويف نفــس اجملــال الفــينا قــدمت شــعبة اإلحصــاءات ال
ــة بالتجــارة       ــني اإلحصــاءات املتعلق ــربب ب كوســتارييا. وحصــ  هــذا املبــرو  اهلــادا اىل ال

لــي الصــعيد الــوطين مــن كــ   مــن امليتــب اإلحصــائي        وباألعمــال التجاريــة علــي الــدعم ع   
ليوستاريياا واملصرا املركتيا وادارة اجلمـارما ووءارة التجـارة. وبفجنـ  هـذا املبـرو ا      

ا مـن  2014متيون اجمللس الوطين املعين بإحصاءات التجارة يف كوسـتاريياا نلـول هنايـة عـام     
حصـاءات املتعلقـة بالتجـارة وباألعمـال     اإلبالغ عن بيانات جتئية متياملة ومترابشـة ببـملن اإل  

 التجارية تغشي ريترة سس سنوات.  
وال يقتصر بناء القدرات اإلحصائية علي نق  املعارا من خالل تن يم حلقات عمـ    - 32

تدريبية وائا يبم  أيجنـا تقـدل مسـاعدات منججيـة عـ  بلـورة أدلـة ومبـادا توجيجيـة ببـملن           
اإلحصــاءات علــي وســر دليــ  للُمجمعِّــني يف جمــال    ميــر اإلحصــاءات. وقــد أشــرريت شــعبة 

 احصــاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدماتا ون مــت اجتماعــا لفريــق خــ اء ُعقــد يف حتيــران/ 
يف جني  من أج  استعرات ووسر الصيغة النجائيـة ملسـودة الـدلي  قبـ  عرسـه       2013 يونيه

ــة اإلحصــائية يف دور ــا اخلامســة واألربعــني املعقــود    ــي اللجن . ون ــرا اىل 2014ة يف عــام عل
تعقيد هذا املسائ  وحجم الدلي  نفسها ريلن تيون النسخة املشبوعة منه متاحة للبلـدان اال يف  

 .  2015 عام
ويف جمال اإلحصاءات املتعلقة بالسـفر والسـياحةا ن مـت شـعبة اإلحصـاءات بنجـا         - 33

(ا بالتعاون مر اجلماعـة  2013يف دومينييا )أيار/مايو  -حلق  عم  مر شركائجا اإلقليميني 
(ا بالتعــاون مــر رابشــة أمــم جنــوب  2013الياريبيــةا ويف اندونيســيا )تبــرين األول/أكتــوبر 

شرق آسيا ومنتد  التعاون االقتصادي ملنشقة آسـيا وايـيب اهلـادا. وتتعـاون البـعبة بصـورة       
تصـلة بالسـياحةا   وييقة مر من مة السياحة العامليـة يف مـا اـي مجيـر أنبـشة بنـاء القـدرات امل       

هبدا سمان التقّيد باملعاي  الدولية لتجمير اإلحصـاءات املتعلقـة بالسـياحة يف خمتلـ  البلـدان      
واألقاليما ومن أج  التبجير علي االسترشاد هبا ببـي  أريجنـ  لـد  وسـر سياسـات وطنيـة       

لعامليــة ببــملن مســا ة الســياحة يف النمــو االقتصــادي. ويف املســتقب ا ســُتول من مــة الســياحة ا
والبعبة اهتماما خا ا لوسر تداب  ببملن السياحة املسـتدامةا يف اطـار األعمـال املجنـشلر هبـا      

 ا وإلدراا هذا التداب  يف أنبشة بناء القدرات.  2015إلعداد خشة التنمية ملا بعد عام 
بصفة خا ة علـي انتـاا بيانـات بـوت ة أكـ        2015وترك ت خشة التنمية ملا بعد عام  - 34
يف املواعيد ايددة من أج  ر د األهداا والغايـات اجلديـدةا ومـن املتوقـر أن يـؤدي ذلـك       و
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ــة       ــدان كمــا ســيتشلب ذلــك اســتخدام مصــادر بديل ــادة العــبء امللقــي علــي كاهــ  البل اىل ءي
للبيانــات. وليــي تيــون البلــدان متملهبــة ببــي  أريجنــ  ملواججــة هــذا التحــديا قامــت اللجنــة  

اخلامسة واألربعني بإنباء ريريـق عامـ  عـاملي معـين باسـتخدام البيانـات       اإلحصائية أيناء دور ا 
ــة )ان ـــر   ــرار  -ا الفصـــ  األول E/2014/24الجنـــخمة ألضـــرات اإلحصـــاءات الرمسيـ بـــاءا القـ

(. وقامت شعبة اإلحصـاءاتا بالتعـاون مـر امليتـب اإلحصـائي الـوطين يف الصـنيا        45/110
ضــرات اإلحصــاءات الرمسيــةا ُعقــد يف بــيجني  ببــملن البيانــات الجنــخمة أل بتن ــيم مــؤمتر دول
ــرة مــن   ــوبر  30اىل  28خــالل الفت ــادل  2014تبــرين األول/أكت ا وأتــا  رير ــة للبلــدان لتب

ــات.     ــدة للبيانـ ــادر جديـ ــتخدام مصـ ــال اسـ ــا يف جمـ ــعبة    خ ا ـ ــ  البـ ــر أن توا ـ ــن املتوقـ ومـ
ــال البيانـــات الجنـــخ    يف ــاء القـــدرات يف جمـ ــة القيـــام بملنبـــشة لبنـ ــرات الســـنوات املقبلـ مة ألضـ

 اإلحصاءات الرمسية.  
ــامي  - 35 ــدرات     2014و  2013ويف ع ــارا وق ــت مع ــت شــعبة اإلحصــاءات بتعتي ا قام

بلــدا يف مــا اــي انتــاا اإلحصــاءات املتعلقــة    125خــب  يف اإلحصــاءات مــن   400حــوال 
بالتجــارة والعوملــة االقتصــادية والســياحة. واســارية اىل اإلشــراا علــي حلقــات عمــ  تدريبيــة   

ماعــات ألريرقــة خــ اءا قــدمت البــعبة  الــدعمع اىل مبــادرات بنــاء القــدرات الــ  أطلقتــجا    واجت
املن مات البريية الدولية واإلقليمية بإيفاد أشـخا  مـن ذوي اخلـ ة اجنـور األحـدان الـ        

ــادا توجيج    ــا هــذا املن مــات. وورد وســر مب ــر ببــملن اإلحصــاءات    تن مج ــة للتجمي ــة مدَّي ي
ــة يف اخلــدماتا واحصــاءات      ــة للبجنــائرا واحصــاءات التجــارة الدولي املتعلقــة بالتجــارة الدولي
السياحةا يف مقدمة أولويات البعبة خالل الفترة قيـد االسـتعرات وقـد مت تنفيـذ ذلـك بتن ـيم       

اقليمية لفائدة بلـدان تقـر   اجتماعات ع  شبية اإلنترنت. وقد تقرر مبدئيا عقد حلقات عم  
 يف البرق األوسب وأمرييا الالتينية وأريريقيا وآسيا.

 
 احصاءات الشاقة - 3 

ا التو ــيات 2011مــر اعتمــاد اللجنــة اإلحصــائيةا يف دور ــا الثانيــة واألربعــني عــام  - 36
ا 42/104ا الفصـ  األولا بـاءا املقـرر    E/2011/24الدولية املتعلقـة بإحصـاءات الشاقـة )ان ـر     

الفقرة )ب((ا ركتت شعبة اإلحصاءات أنبشتجا علي تنفيذ تلك التو يات. وُعقـدت حلقـة   
(ا حي  جر  أيجنـا تنـاول   2013عم  اقليمية ببملن احصاءات الشاقة يف األردن )أيار/مايو 
ــب اإلحصـــاءات البيةيـــةا ويف ُعمـــان )آذار/مـــارس      (ا حيـــ  جـــر  التركيـــت   2014جوانـ

أر دة الشاقة. وقد قدمت البعبة املساعدة أيجنا رييما يتعلـق بتحسـني احصـاءات الشاقـة      علي
يف العديد من املناطق بناء علي مباركتجا يف حلقات العم  ال  ُعقـدت  يف اإلمـارات العربيـة    

ــباا/ري اير   ــدة )شــ ــوبر  2013املتحــ ــرين األول/أكتــ ــا )تبــ ــان (ا وأذربي2013( وماليتيــ جــ

http://undocs.org/ar/E/2011/24
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( وقشـــر )تبــــرين  2014( واإلمـــارات العربيــــة املتحـــدة )أيار/مــــايو   2014)شـــباا/ري اير  
ــارب/نوريم   ــت       2014الث ــات. وتناول ــات لنبــر البيان ــني املن م ــادرة املبــتركة ب ــار املب ( يف اط

حلقــات العمــ  احتياجــات البلــدان األعجنــاء يف اللجنــة االقتصــادية واالجتماعيــة لغــر، آســياا 
ادية واالجتماعيــة آلســيا وايــيب اهلــاداا واللجنــة االقتصــادية ألوروبا/اللجنــة واللجنــة االقتصــ

االقتصادية واالجتماعية آلسيا واييب اهلاداا واللجنة االقتصـادية واالجتماعيـة لغـر، آسـيا(ا     
 واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر، آسيا مرة أخر ا علي التوال.

اعدة التقنيـة املباشـرة اىل البلـدانا عملـت شـعبة اإلحصـاءات       وباإلسارية اىل تقدل املس - 37
أيجنا علي اعداد دلي   مير احصاءات الشاقة ووسر قاعـدة معـارا عـن احصـاءات الشاقـة.      
ــا          ــةا وجيــري حالي ــين بإحصــاءات الشاق ــق أوســلو املع ــر ريري ــاون م ــدلي  بالتع ــد مت وســر ال وق

بملن احصاءات الشاقة املمارسات القشريـة   يغته النجائية للنبر. وتبم  قاعدة املعررية ب وسر
الــ  تســتوعب طائفــة متنوعــة مــن املســائ  ايــددة إلحصــاءات الشاقــةا وُتســتيم  باســتمرار   

 بإدراا التشورات اجلديدة.
 

 اإلحصاءات الصناعية - 4 
ا اجلــتء األولا واقرارهــا اجلــتء الثــارب 2008مــر اعتمــاد اللجنــة اإلحصــائيةا يف عــام  - 38

التوصايات الدولياة   ا الفقرة )ب(( مـن  39/108ا الفص  األولا باءا املقرر E/2008/24)ان ر 
 (اE.08. XVII. 8)منبـورات األمـم املتحـدةا رقـم املبيـر       2008لإلحصااتات الصاناعية لعاا     
ــام    ــةا يف ع ــاد اللجن ــا اجلــت  2010واعتم ــرا  ا اجلــتء األولا واقراره ــارب )ان  ( E/2010/24ء الث

)منبـورات األمـم املتحـدةا     2010التوصيات الدولية املتعلقة بدليل اإلنتاج الصناعي لعا   من
(ا مت االســشال  بملنبــشة مــن أجــ  مســاعدة البلــدان علــي تنفيــذ   E.10 XVII. 16رقــم املبيــر 

مت حلقة عم  عن اإلحصاءات الصـناعيةا مـر التركيـت علـي التغـي ات      التو يات. وُن  تلك
ــة لإلحصــاءات الصــناعيةا وكــذلك أســاليب االستقصــاء       ــي التو ــيات الدولي ــ  طــرأت عل ال
ــادية     ــة االقتصـ ــاء يف اللجنـ ــدة البلـــدان األعجنـ ــناعيةا لفائـ ــاءات الصـ ــت البيانـــات لإلحصـ و جيـ

ــة آلســـيا وايـــيب اهلـــادا يف متوء/ي    ــار مبـــرو  الصـــندوق    2013وليـــه واالجتماعيـ يف اطـ
االستةمارب للتعاون التقين بني األمم املتحدة وحيومة الصني ببملن تنميـة القـدرات اإلحصـائية    
ــدول األعجنــاء       ــة األخــر  يف آســيا. ودعمــت البــعبة اإلحصــائية ال ــدان النامي يف الصــني والبل

ـــا يف حلقـــات الع  يف مـــ  ببـــملن اإلحصـــاءات اللجنــــة االقتصـــادية واالجتماعيـــة لغربــــي آسيـ
(ا 2014( واألردن )أيلول/ســـبتم  2013الصـــناعية الـــ  عقـــدت يف قشـــر )أيلول/ســـبتم   

 حي  جر  أيجنا الن ر يف جوانب العم  املتعلق بالتصنيفات.
 

http://undocs.org/ar/E/2008/24
http://undocs.org/ar/E/2010/24
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 التصنيفات اإلحصائية الدولية - 5 
 توا ـلت أنبـشة بنـاء القـدرات يف جمـال التصـنيفات اإلحصـائية مـن خـالل املســاعدة           - 39

املقدمة ع  اإلنترنت اىل عدد كب  من البلـدان عـن طريـق اخلـب السـاخن للتصـنيفات. وتـورير        
شعبة  اإلحصاءات الدعمع أيجنا لينبشة ال  تقوم هبا اللجان اإلقليمية يف هذا اجملـال. وُعقـدت   
 يف مججورية مولدوريا حلقة عم  ببـملن التصـنيفات الدوليـة لفائـدة البلـدان األعجنـاء يف اللجنـة       

(. ووا ـلت البـعبة تقـدل الـدعم اىل الفريـق العامـ        2013االقتصادية ألوروبا )آذار/مـارس  
للجنة االقتصادية ألمرييا الالتينية ومنشقة البحر الياريأل ببملن التصنيفات الدولية مـن خـالل   

ا ال سـيما رييمـا يتعلـق بتنفيـذ التصـني       2013تقدل املساعدة التقنية يف امليسيك خالل عـام  
ــ ــاتا      الصـ ــتي للمنتجـ ــني  املركـ ــادية والتصـ ــشة االقتصـ ــر األنبـ ــد جلميـ ــدول املوحـ ناعي الـ
(. ومشلـت حلقـات العمـ     2014خالل تن يم حلقة عمـ  يف كولومبيـا )آب/أضسـشس     ومن

لفائـدة البلـدان األعجنـاء     2014 و 2013عن اإلحصاءات الصـناعيةا الـ  ُعقـدت يف عـامي     
بـــي آسيــــاا عنصــرا يرك ــت بقـــوة علــي التصـــنيفاتا     اللجنـــة االقتصــادية واالجتماعيـــة لغر   يف
الصدد ق دمت مساعدة اىل تلك البلدان. وباإلسارية اىل ذلكا قـدمت البـعبةا خـالل     هذا ويف

(ا مساعدة مباشرة اىل بلد عجنو ببـملن مسـائ    2014بعثة أوريد ا اىل األردن )أيلول/سبتم  
 التصنيفات املتعلقة بسجالت األعمال التجارية.

 
 االقتصادية - اإلحصاءات البيةية واياسبة البيةية -جيم  

 اإلحصاءات البيةية - 1 
ــرة    - 40 ــةا خــــالل الفتــ ــاءات البيةيــ ــال اإلحصــ ــاء القــــدرات يف جمــ  تركــــتت أنبــــشة بنــ

ا علـــي جمموعـــة خمتـــارة مـــن املنـــاطق اإلقليميـــة ودون اإلقليميـــة بغيـــة تقـــدل  2013-2014
 عملية تشـوير أوجـه التـيءر مـر أنبـشة أخـر        خدمات بناء القدرات ببي  متوا  ا وتيس 

يف هــذا اجملــال. وقامــت شــعبة اإلحصــاءات بتن ــيم أو دعــم حلقــات عمــ  اقليميــة يــالن           
بـدور   2013حي  قام اطار تشـوير اإلحصـاءات البيةيـة لعـام      ا لة باإلحصاءات البيةية ذات

ــة واألر     ــة اإلحصــائية اإلطــار يف دور ــا الرابع ــارء جــدا. وأقــرت اللجن  2013بعــني يف عــام  ب
بو فه اطار تعتيت برام  اإلحصاءات البيةية يف البلدانا كما أقرتـه اللجنـة بو ـفه أداة مفيـدة     
لالســتجابة بشريقــة مالئمــة للشلــب علــي املعلومــات يف اطــار متابعــة مــؤمتر األمــم املتحــدة          

مبـا يف ذلـك   ا 2015ببملن التنمية املستدامةا ويف سياق خشة التنمية ملا بعد عـام   2012 لعام
 أهداا التنمية املستدامة.
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قــدت وُن مـت حلقـة العمــ  ببـملن احصــاءات البيةـة والشاقــة للبلـدان العربيــةا الـ  عُ       - 41
ا بالتعاون مر املعجد العر، للتدريب والبحون اإلحصـائية  2013األردن يف أيلول/سبتم   يف

حصاءاتا بالتعاون مـر اللجنـة   واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغر، آسيا. ون مت شعبة اإل
اىل  2االقتصـــادية ألمرييـــا الالتينيـــة ومنشقـــة البحـــر اليـــاريألا يف ســـانتياضو يف الفتـــرة مـــن  

ا أول حلقــة عمــ  اقليميــة ألمرييــا الالتينيــة ومنشقــة البحــر  2014كــانون األول/ديســم   5
ان الناميـة يف قيـاس   دعـم البلـد  ”الياريأل يف اطار املبرو  املمول من حساب التنميةا املعنـون  

. وُعقـدت حلقـة عمـ  تدريبيـة يالثـةا ببـملن تنفيـذ        “التقدم ايرء  وب حتقيق اقتصاد أخجنر
ــو اــأل يف تبــرين           ــي  العربيــة يف أب ــدول اخلل ــاون ل ــدان األعجنــاء يف جملــس التع ــارا للبل اإلط

ــالن ر   2014الثـــارب/نوريم   ــي  العـــر،ا بـ ــاون لـــدول اخللـ ــائي جمللـــس التعـ ــت اإلحصـ  . واملركـ
ــةا شــريكي للبــعبة ريــن          اىل ــال اإلحصــاءات البية ــدان يف جم ــه التفصــيلية ملســاعدة البل خشش
يســجم اســجاما كــب ا يف تنفيــذ اإلطــار يف املنشقــة. وأعــرب أيجنــا املعجــد العــر، للتــدريب     أن

والبحون اإلحصائية عن تملييدا هلـذا اجلجـودا وعـن رضبتـه يف تعتيـت املمارسـات الـ  أو ـت         
 هذا اجملال.البعبة يف  هبا
وتقوم شعبة اإلحصاءاتا من خالل األنبشة املجنشلر هبا يف اطـار املبـرو  املـذكور     - 42

املمول مـن حسـاب التنميـةا بتـوري  املتيـد مـن الـدعم للبلـدان يف منشقـة اللجنـة            41يف الفقرة 
آلسـيا   االقتصادية ألمرييا الالتينيـة ومنشقـة البحـر اليـاريأل واللجنـة االقتصـادية واالجتماعيـة       

ــ  تركــت عليجــا        ــد اجملــاالت ال ــتم حتدي ــة. وي وايــيب اهلــادا ببــملن مســائ  اإلحصــاءات البيةي
املســاعدة بالتبـاور مباشــرة مـر البلــدان املبـاركة يف املبــرو ا ويسـجم العمــ  املجنــشلر      هـذا 
 تلك اجملاالت ببي  مباشر يف تنفيذ اطار العم  اخلا  بتشوير اإلحصاءات البيةية. يف به
وتوا   شعبة اإلحصاءات تقدل املساعدة للجماعـة االقتصـادية لـدول ضـرب أريريقيـا       - 43

وأمانــة اجلماعــة الياريبيــة يف تنفيــذ براجمجــا اإلقليميــة ببــملن اإلحصــاءات البيةيــةا وذلــك مــن    
خالل مباركة شخي ذو خ ة يف حلقة عمـ  اقليميـة ببـملن اإلحصـاءات البيةيـة ُعقـدت يف       

. وُنف ذت أعمال ممايلـة جملموعـة بلـدان    2014ن يف نيسان/أبري  سانت رينسنت وجتر ضرينادي
أوروبـا البـرقية والقوقـاء وآســيا الوسـشي بالتعـاون مـر اللجنــة االقتصـادية ألوروبـا؛ ويف هــذا         
الصددا شاركت البـعبة عـن طريـق شـخي ذو خـ ة يف حلقـ  عمـ  عقـدتا يف جنيـ  )يف          

وشاركت البعبة أيجنا عن طريـق شـخي    (.2014ا وأيار/مايو 2013تبرين الثارب/نوريم  
ــة     ذو ــة التقنيــة للمبــرو  املعــين بتشــوير اإلحصــاءات البيةي خــ ة يف حلقــة العمــ  األوىل للجن

وتعتيتهــا عــن طريــق انبــاء اطــار اقليمــي يف أمرييــا الالتينيــة ومنشقــة البحــر اليــاريألا والــ   
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ــر ا     ــة البحـ ــة ومنشقـ ــا الالتينيـ ــادية ألمرييـ ــة االقتصـ ــجا اللجنـ ــوطين  ن متـ ــد الـ ــاريأل واملعجـ ليـ
 .2014لإلحصاءات واجلغرارييا يف امليسيكا وعقدت يف ذلك البلد يف نيسان/أبري  

وعــالوة علــي ذلــكا شــاركت شــعبة اإلحصــاءات يف عــدة حلقــات عمــ  ومبــادرات  - 44
علي الصعيد الوطين )علي سبي  املثال لصاحل كولومبيا واكوادور والفلبني( موججة يـو تنفيـذ   

ــة عــام  اطــار تشــ  ــة   2013وير اإلحصــاءات البيةي ــرام  اإلحصــاءات البيةي ــت ب ا وانبــاء أو تعتي
البلدان يف خمتل  مناطق العـالا وقـدمت املسـاعدة عـن بعـد للبلـدان مـن خـالل اسـتعرات           يف

 مبارير خال ات اإلحصاءات البيةية الوطنية.
عمـال بــإقرار   2014م ويعمـ  ريريـق اخلـ اء املعـين بإإلحصـاءات البيةيـةا املنبـمل يف عـا         - 45

ا الفصـ  األولا جـيما املقـرر    E/2013/24اللجنة اإلحصائية يف دور ا الرابعة واألربعـني )ان ـر   
ا الفقرة )د(( علي وسر جمموعة أدوات منججية من أج  تيسـ  عمليـة تنفيـذ اطـار     44/105
 يف البلدان. 2013عام 
 

 االقتصادية - اياسبة البيةية - 2 
 - توا   شعبة اإلحصـاءات العمـ  علـي املجنـي قـدما  يف تنفيـذ ن ـام اياسـبة البيةيـة          - 46

االقتصــادية. ويف  - االقتصـادية حتـت رعايــة جلنـة خــ اء األمـم املتحــدة املعنيـة باياســبة البيةيـة      
تن ـيم مـؤمتر دول ببـملن     ا رك ـتت أنبـشة البـعبة علـي مـا يلـي: )أ(      2014و  2013عامي 

(ا واجتمـا   2013حتيران/يونيـه   19-17التنفيذ العاملي لن ام اياسبة البيةيـة واالقتصـادية )  
لفريق اخل اء ببملن ُنج  النمذجة واألدوات الختبار اياسبة التجريبيـة للـن م اإلييولوجيـة يف    

(ا واجتماعني سـنويا  2013م  تبرين الثارب/نوري 20-18االقتصادية ) -اطار اياسبة البيةية 
االقتصادية؛ )ب( ووسر مواد لدعم تنفيذ ن ام اياسـبة   - للجنة اخل اء املعنية باياسبة البيةية

نظاا   البيةية واالقتصادية يف البلدان؛ )ا( وتن يم سبر حلقات عمـ  اقليميـة/دون اقليميـة عـن     
 االقتصااادية للميااا  -   احملاساابة البيئيااةاإلطااار املفكاازظ ونظااا - االقتصااادية - احملاساابة البيئيااة

((؛ )د( وتن ـيم دورة لتـدريب املـدربني؛    E.11 XVII.12)منبورات األمم املتحـدةا رقـم املبيـر    
)هـ( وتقديـم املساعــدة الداخلية الـي تسعة بلـدان؛ )و( وتنفيذ مبرو  ببـملن تعتيـت مبـرو     

االقتصــادية يف بلــدان  - م اياســبة البيةيــةاياســبة التجريبيــة للــن م اإلييولوجيــة يف اطــار ن ــا 
 رائدةا تنفذا البعبة بالتعاون مر برنام  األمم املتحدة للبيةة وأمانة اتفاقية التنو  البيولوجي.

ــه   - وُيتــوخي مــن وســر دليــ  تنفيــذ ن ــام اياســبة البيةيــة    - 47 االقتصــادية أن يــوري ر التوجي
ن ـام واإلحصـاءات الداعمـة مـن خـالل هنـ  تـدرجيي اءاء        البلدان الراضبة يف بدء تنفيذ هذا ال اىل

انباء عملية التنفيذا مما يفجني اىل وسـر برنـام  عمـ  مُبجـ  ءمنيـة ومنجـتات متوّخـاة وآليـات         

http://undocs.org/ar/E/2013/24
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ــارة مــن حســابات ووحــدات       ــة ببــملن جمموعــة خمت تنســيق مناســبة. وقــد  ــيغت مــذكرات ريني
 ببملن اخلشـوات املشلوبـة للبـدء يف    للبلدان االقتصادية ال  تقدم مبادا توجيجية - اياسبة البيةية

االقتصادية. وقد ُوسعت أيجنا مبادا توجيجيـة ببـملن تصـني  حسـابات      - تنفيذ اياسبة البيةية
واحصاءات املياا لتيون مبثابة أدوات تساعد يف مجر احصاءات املياا وتصـنيفجاا ودجمجـا سـمن    

 .وسر ن ام لر د السياسات املائية اإلطار اياسألا واستنباا املؤشراتا وذلك يف اطار
 - ومت تن ــيم برنــام   ــريأل لتــدريب املــدربني مــن أجــ  تنفيــذ ن ــام اياســبة البيةيــة   - 48

االقتصــادية يف مجيــر أيــاء العــالا ويتــملل  مــن التــدريب اإللتامــي بواســشة اإلنترنــت وحلقــة    
يبيــة لن ــام اياســبة  دراســية نجنــور شخصــي ومرحلــة متابعــة. ويتوا ــ  تقــدل الــدورة التدر  

االقتصــادية للبلــدان الناطقــة باإلنيليتيــة يف أريريقيــا؛ وتوجــد خشــب لتيــرار الــدورة     - البيةيــة
منشقــة اللجنــة االقتصــادية ألمرييــا الالتينيــة ومنشقــة البحــر اليــاريألا واللجنــة االقتصــادية   يف

 .2015واالجتماعية آلسيا واييب اهلادا يف عام 
قليميــون بعثــتني لتقــدل مســاعدة تقنيــة اىل ســاموا وماليتيــا مبســاعدة   وأوريــد شــركاء ا - 49
 شعبة اإلحصاءات. ووسعت البعثتان تقارير تقييم لتلك البلدانا وبرنام  عم  أول. من
ومن أج  مساعدة البلـدان يف اختبـار اياسـبة التجريبيـة للـن م اإلييولوجيـة يف اطـار         - 50

يةا تجنـشلر شـعبة اإلحصـاءات )علـي النحـو املـذكور أعـالا(ا        االقتصـاد  -ن ام اياسبة البيةية 
االقتصـاديةا باملبـرو  اخلـا      - حتت رعاية جلنة خ اء األمم املتحـدة املعنيـة باياسـبة البيةيـة    

بتعتيـــت اياســـبة التجريبيـــة للـــن م اإلييولوجيـــة يف بلـــدان رائـــدةا وجيـــري تنفيـــذا بالتعـــاون   
أمانة اتفاقية التنو  البيولـوجي. ويتـوخي ا ـاء النـوات  التاليـة      برنام  األمم املتحدة للبيةة و مر

: )أ( اعــداد تقييمــات وطنيــة وبرنــام  عمــ  مــن أجــ  اختبــار   2015-2014خــالل الفتــرة 
اياسبة التجريبية للن م اإلييولوجية لي  من البلدان الرائدة السبعةا وهـي اندونيسـيا وبوتـان    

يسـيك وموريبـيوس؛ )ب( واعـداد اسـتراتيجية عامليـة      وجنوب أريريقيا وشيلي وريييت نام وامل
 -راميـــة اىل تشـــوير اياســـبة التجريبيـــة للـــن م اإلييولوجيـــة يف اطـــار ن ـــام اياســـبة البيةيـــة  

االقتصــادية؛ )ا( ووســر مبــرو  مبــادا توجيجيــة ببــملن  ميــر ااســابات التجريبيــة للــن م  
تصـادية؛ )د( ووسـر مـواد تدريبيـة متجيديـة؛      االق -اإلييولوجية يف اطـار ن ـام اياسـبة البيةيـة     

ــ ــن م      ـ)هـ ــبة الـ ــملن ماسـ ــ اء ببـ ــد  للخـ ــيم منتـ ــال؛ )و( وتن ـ ــتراتيجية لالتصـ ــر اسـ ( ووسـ
 اإلييولوجية؛ )ء( وتن يم حلق  عم  اقليميتني.
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 ادارة املعلومات اجلغراريية امليانية العاملية -دال  
نبـاطا لبنـاء القــدرات    11ت ا ن مـت شـعبة اإلحصـاءا   2014-2013خـالل الفتـرة    - 51

دولـــة عجنـــو. ومتاشـــت  100يف جمـــال ادارة املعلومـــات اجلغرارييـــة امليانيـــة لفائـــدة أكثـــر مـــن 
 أجـ   األنبشة مر والية جلنة اخل اء املعنيـة بـإدارة املعلومـات اجلغرارييـة امليانيـة العامليـة مـن        تلك
عجنــاءا وبــني الــدول األعجنــاء يلــي: )أ( تــوري  منتــد  للتنســيق وااــوار رييمــا بــني الــدول األ  مــا

واملن مات الدولية املعنيةا مبا يف ذلـك مـؤمترات األمـم املتحـدة اإلقليميـة لرسـم اخلـرائب وجلاهنـا         
الدائمــة املعنيــة باهلياكــ  األساســية للبيانــات امليانيــةا ببــملن تعتيــت التعــاون يف جمــال املعلومــات    

طنيـة وتعتيتهـا يف جمـال املعلومـات اجلغرارييـة      اجلغراريية امليانيـة العامليـة؛ )ب( وبنـاء القـدرات الو    
 ددا مبسـاعدة البلـدان املجتمـة علـي    امليانيةا وخبا ة يف البلـدان الناميـةا مـر القيـاما يف هـذا الصـ      

تشوير اإلميانات الياملـة يف جمـال املعلومـات اجلغرارييـة امليانيـة والتينولوجيـات الـ  تسـندها.         
ت تقنيـة وحلقـات عمـ  واجتماعـات أريرقـة خـ اءا       وتركتت أنبشة بناء القدرات علـي منتـديا  

بتمويــ  مقــدم مــن خــالل برنــام  البــعبة العــادي للتعــاون الــتقينا ومبــرو  حســاب التنميــةا    
ومبرو  الصندوق االسـتةمارب للصـني ببـملن ادارة املعلومـات اجلغرارييـة امليانيـة. وكـان العمـ          

مجيــر  رييــة امليانيــة ذا تــملي  اجيــا، يفالـذي اســشلعت بــه البــعبة يف جمــال ادارة املعلومـات اجلغرا  
 بـشة بنـاء القـدرات املبينـة يف هـذا     أياء العال خالل العامني املاسينيا كما تبـجد علـي ذلـك أن   

الفر . وقد انعيس هذا يف ءيادة مستويات املباركة يف بنـود العمـ ا والتعقيبـات والتـدخالت     
ــاءا وال      ــدول األعجنـ ــي الـ ــر ممثلـ ــات مـ ــن املناقبـ ــتمدة مـ ــيم    املسـ ــملن تقيـ ــواردة ببـ ــات الـ تعليقـ

جلديــدا ال ســيما رييمــا يتعلــق االجتماعــات. واكتســب املبــاركون معرريــة كــب ة يف هــذا اجملــال ا
ن ـــم املعلومـــات اجلغرارييـــة الوطنيـــةا وجمموعـــات البيانـــات األساســـيةا ووســـر البـــبية   ببنـــاء

 .اجليوديسية العاملية
 

 انيةتيام  املعلومات اإلحصائية واجلغراريية املي - 1 
عقــدت البــعبة اإلحصــائية يــالن مناســبات يف جمــال تيامــ  املعلومــات اإلحصــائية      - 52

واجلغرارييــة امليانيــةا كمــا يلــي: االجتمــا  األول لفريــق اخلــ اء املعــين بتيامــ  املعلومــات          
ــورم )   ــة يف نيويــ ــة امليانيــ ــائية واجلغرارييــ ــوبر  30اإلحصــ ــرين األول/أكتــ ــرين  1 - تبــ تبــ

وحلقة العمـ  الدوليـة ببـملن تيامـ  املعلومـات اإلحصـائية واجلغرارييـة         (؛2013الثارب/نوريم  
(ا بالتعـاون مـر اإلدارة الوطنيـة للمسـل     2014حتيران/يونيـه   12اىل  9امليانية )بيجنيا من 

ــ      ــاملي األول املعـــين بتيامـ ــة يف الصـــني؛ واملنتـــد  العـ ــرائب واملعلومـــات اجلغرارييـ ورســـم اخلـ
(. وك للـت  2014آب/أضسـشس   5و  4ة امليانيـة )نيويـورما   املعلومات اإلحصائية واجلغراريي

االجتماعــات بالنجـــا  يف حتقيــق التنســـيق والتعــاونا وتلبيـــة اااجــة اىل تيامـــ  املعلومـــات     
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اإلحصائية واجلغراريية امليانيةا مبا يف ذلك تبادل املعـاراا وبنـاء القـدرات واخلـ اتا ووسـر      
 مصشلحات موحدة.

 
 ة بإدارة املعلومات اجلغراريية امليانية العامليةجلنة اخل اء املعني - 2 

يبي   بناء القدرات يف جمال ادارة املعلومات اجلغراريية امليانية وانباء آليات تنسـيقية   - 53
اقليمية جديدة أو تعتيـت اآلليـات القائمـة ميـوِّنعني مـن امليوِّنـات الرئيسـية لواليـة جلنـة اخلـ اء           

راريية امليانية العاملية. وقد أ نبـةت هـذا اآلليـات يف منـاطق أمرييـا      املعنية بإدارة املعلومات اجلغ
الالتينيـة ومنشقـة البحـر اليـاريألا وضـر، آسـياا وأريريقيـا. وُعقـدت الـدورتان الثالثـة والرابعـة            

(ا ويف نيويـــــورم 2013متوء/يوليـــــه  26-24للجنـــــة يف كـــــام داا باململيـــــة املتحـــــدة )
يست املناقبات ال  أجريت خالل أعمـال اللجنـة   (ا علي التوال. وع2014)آب/أضسشس 

والنتائ  الـ  متخجنـت عنـجا متيـدا مـن االعتـراا بالـدور اااسـم إلدارة املعلومـات اجلغرارييـة           
ــداد         ــدما يف اع ــة اىل املجنــي ق ــادرات املبــتركة اهلادري ــاون واملب ــت التع ــةا وبجنــرورة تعتي املياني

ــتخدام   ــة واسـ ــة امليانيـ ــات واألدوات اجلغرارييـ ــدعم الالبيانـ ــ    جا لـ ــا يتصـ ــتدامة ومـ ــة املسـ تنميـ
 برام  عم  عاملية. من هبا
ــي العاشــر لرســم      - 54 ــم املتحــدة اإلقليم ــر مــؤمتر األم ــرييتنيا املعقــود    ووري  اخلــرائب ليم
ــن   يف ــرة مــ ــورم يف الفتــ ــش 23اىل  16نيويــ ــاول  2014س آب/أضســ ــا تنــ ــد  اقليميــ ا منتــ
جـــا م ومبـــاكلجم وخـــ ا م مســـؤولون حيوميـــون وخمششـــون وعلمـــاء وخـــ اء احتيا  رييـــه

املبتركة يف جمال املسل ورسم اخلرائبا واجلغرارييـا املائيـةا واالستبـعار عـن ُبعـدا واألراسـي       
ــر      ــرارات )ان ـ ــة قـ ــدت مثانيـ ــة. واعُتمـ ــة امليانيـ ــات اجلغرارييـ ــم املعلومـ ا E/CONF.103/46ون ـ

ا عـن ترحيبـه بقـرار اللجنـة الدائمـة املعنيـة باهلياكـ         7وأعرب املؤمترا يف القرار رابعا (.  الفر 
نــيا يف مجلــة أمــورا علــي البــرو  األساســية للبيانــات اجلغرارييــة امليانيــة ليمــرييتني الــذي  

تغـــي  االســـم اىل مبـــادرة األمـــم املتحـــدة إلدارة املعلومـــات اجلغرارييـــة امليانيـــة العامليـــة          يف
 عن تملييدا هلذا التغي .ليمرييتنيا و

ــة     - 55 ــة املياني ــادرة األمــم املتحــدة إلدارة املعلومــات اجلغراريي ــة  وشــي   اجتمــا  مب العاملي
ا متابعــة  لالجتمــا  2014شــباا/ري اير 6 و 5للــدول العربيــةا الــذي ُعقــد يف األردن يــومي  
 ات يف جمــال . وتبــادل خــ اء وطنيــون اخلــ2013األول الــذي ُن ــم يف َقشــر يف شــباا/ري اير 

ــة.        ــة الوطني ــة املياني ــاء اهلياكــ  األساســية اجلغراريي ــة وبن ــة املياني ــات اجلغراريي اســتخدام املعلوم
واألهم من ذلك أن االجتما  يسَّر مناقبات ببملن عملية انباء مبـادرة األمـم املتحـدة إلدارة    

إلقليميـة  اـائ  اللجنـة ا  املعلومات اجلغراريية امليانية العامليـة للـدول العربيـةا واإلعـداد ملجـام وو     
 املعنية بتلك املبادرة.

http://undocs.org/ar/E/CONF.103/46
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وعقدت البعبة اإلحصائيةا بالتعـاون مـر اللجنـة االقتصـادية ألريريقيـاا الـدورة األوىل        - 56
ملبــادرة األمــم املتحــدة املتعلقــة بــإدارة املعلومــات اجلغرارييــة امليانيــة العامليــة ألريريقيــاا يف تــونس 

ا بــاالقتران مـــر اللجنـــة  2014ون األول/ديســـم  كـــان 12اىل  10العا ــمة يف الفتـــرة مــن   
املعلومــات اجلغرارييــة  حتســني أريريقيــا ليريارقــة بقــوة ”اإلحصــائية األريريقيــةا يف اطــار موســو  

. وناق  االجتما  موسو  ميثاق هيةة اقليمية لتنسيق أنبشة مبـادرة األمـم املتحـدة    “امليانية
يف أريريقيا ومبروِ  خشة عم  واعتمـد ا وأقّر ـا.    املتعلقة بإدارة املعلومات اجلغراريية امليانية

وســـاهم أيجنـــا يف تعتيـــت قـــدرة البلـــدان األريريقيـــة علـــي االســـتفادة مـــن القـــدرات التميينيـــة  
لتينولوجيا املعلومات اجلغرارييـة امليانيـة ملختلـ  القشاعـات االجتماعيـة االقتصـاديةا ولر ـد        

 صر.البيةةا وادارة اليوارنا علي سبي  املثال ال اا
 

 املنتديات الررييعة املستو  املعنية مببادرة ادارة املعلومات اجلغراريية امليانية العاملية - 3 
عقــدت البــعبة اإلحصــائية بنجــا  املنتــديني الثــارب والثالــ  الررييععــي املســتو  املــتعلَقني   - 57

ــةا يف الدوحــة )     ــة العاملي ــة املياني ــات اجلغراريي ــادرة ادارة املعلوم (ا 2013ري اير شــباا/ 6-4مبب
(ا علـي التـوال. وأكـد املنتـديان علـي أ يـة       2014تبرين األول/أكتوبر  24-22ويف بيجني )

ادارة املبــادرة املــذكورة يف تــوري  قيــادة عامليــة ببــملن ادارة املعلومــات اجلغرارييــة امليانيــةا والتــتم  
. وسـعي املنتـديان   املباركون بدعم املبارير وال ام  من خالل اعتماد اعالرب الدوحـة وبـيجني  

ــة وادار ــا       ــة املياني ــاا املعلومــات اجلغراريي ــججيات يف جمــال انت ــادل اخلــ ات واملن كــذلك اىل تب
ومسـائ  متعلقـة    2015وحتليلجا وئذجتجا ونبرهاا وتناوال دورها يف خشة التنمية ملا بعد عـام  

ــوارنا و     ــا  واليـ ــ  املنـ ــار تغـ ــة آيـ ــ  ادارة ومعاجلـ ــتدامةا مثـ ــة املسـ ــتدامةا  بالتنميـ ــدن املسـ املـ
 .ور دا واملستوطنات الببريةا والعلم والتينولوجيا واالبتيارا من أج  قياس التقدم ايرء

 
 األمساء اجلغراريية - 4 

وا ــ  شــعبة اإلحصــاءات تــوري  دورات تدريبيــة للبلــدان الناميــة يف جمــال علــم تســمية ت - 58
بـرو  املتعلـق بتعتيـت قـدرات البلـدان      األماكن اذ يتم تملمني التموي  ببي  رئيسي من خالل امل

الناميــة يف جمــال ادارة املعلومــات اجلغرارييــة امليانيــة لتحســني وســر السياســات علــي املســتويات   
الــوطين واإلقليمــي والــدولا الــذي رــّول مــن حســاب التنميــة التــابر للبــعبة. ومت  دعــم الــدورة   

كنا الــــ  جــــرت يف مدضبــــقر التدريبيـــة الدوليــــة للمــــدربني يف جمــــال دراســــة أمســــاء األمــــا 
(ا بتوري  أربعة مدربني وتقدل منل ءمالة لبلدان أريريقيـة منتقـاة. وق ـدِّمت    2013)حتيران/يونيه 

أيجنا م ـنل ءمالـة للـدورة الثامنـة والعبـرين لفريـق اخلـ اء املعـين باألمسـاء اجلغرارييـة التـابر ليمـم             
 .2014أيار/مايو  2/أبري  اىل نيسان 28املتحدة ال  عقدت يف نيويورم يف الفترة من 
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 مبارير تنمية القدرات - هاء 
وا لت شعبة اإلحصاءات تنفيذ أربعة مبارير ممولة من حساب التنمية وستة مبـارير   - 59

 .القدرات يف اطار برناجمجا اخلا  ببناء 2014-2013ممولة من ججات ماية يف الفترة 
 

 املبارير املمولة من حساب التنمية - 1 
ــديرها شــعبة اإلحصــاءات خمتلــ        - 60 ــ  ت ــة ال ــة مــن حســاب التنمي تغشــي املبــارير املمول

اجملاالت املوسوعيةا وهي حاليا يف مراح  خمتلفة من التنفيذ. وعلي سـبي  املثـالا ريـإن املبـرو      
تعتيـت اإلحصـاءات واملؤشـرات الرئيسـية الالءمـة      ”املجنشلر بـه يف جمـال نبـر البيانـاتا املعنـون      

دم ايـرء يـو األهـداا اإلئائيـة ليلفيـة وض هـا مـن األهـداا اإلئائيـة املتفـق عليجـا            لر د التقـ 
ــا ــام  “دوليـ ــن عـ ــتمر مـ ــام  2010ا اسـ ــام  2013اىل عـ ــا  يف عـ ــت بنجـ . وأد  2014ا وأ  ـ

يينــجم املبــرو  اىل حتســني )أ( معــارا ومجــارات اإلحصــائيني الــوطنيني املــدرَّبني مــن أجــ  مت  
و )ب( التوا ــ  وتبــادل البيانــات داخــ  البلــدان ورييمــا بــني قواعــد   تشــوير نبــر البيانــاتا مــن

البيانات الوطنية والدولية من خالل تعتيت متو  وواائ  بوابة بيانـات األمـم املتحـدة بو ـفجا     
بــرو   الناقــ  الرئيســي لتســجي  ريعاليــة تــدريق البيانــات الدوليــة. وتعمثوــَ  النــات  الرئيســي للم         

 .للعم  ة بنبر البيانات واالتصاالتا وال  هي اآلن جاهتةقاعدة املعارا املتعلق يف
شـــعبة اإلحصـــاءات بتنفيـــذا  ومثــة مبـــرو  آخـــر ممـــول مـــن حســـاب التنميـــة تقـــوم  - 61
تعتيــت قــدرات البلــدان الناميــة يف جمــال ادارة املعلومــات اجلغرارييــة   ”بعنــوان  2012 عــام منــذ

. وتتـملل   “ين واإلقليمـي والـدول  امليانية من أج  حتسني وسر السياسات علـي الصـعد الـوط   
األنبشة الرئيسية للمبرو  من تن ـيم حلقـات عمـ ا وتقـدل م ـنل ءمالـةا واجـراء دراسـات         
ألريجن  املمارسات يف جمـال بنـاء قـدرات اهلياكـ  األساسـية للبيانـات امليانيـةا ووسـر مبـادا          

ــاا     ــي ادمـ ــرو  علـ ــجر املبـ ــة. ويبـ ــواد تدريبيـ ــة ومـ ــة توجيجيـ ــات اجلغرارييـ ــة  املعلومـ امليانيـ
االقتصـادية. ويقـدم مستبـار البـعبة األقـاليمي املعـين        - املعلومات اإلحصـائية االجتماعيـة   مر

ــاعدة   ــهع واملسـ ــة التوجيـ ــة امليانيـ ــإدارة املعلومـــات اجلغرارييـ ــول   بـ ــذ هـــذا املبـــرو  املمـ يف تنفيـ
 .2015حساب التنمية الذي ُيتوقر أن ُينجعت يف هناية عام  من
نفيـذ حاليـا مبـروعان ممـوالن مـن حسـاب التنميـة يف جمـال البيةـة.          ويوجد يف طور الت - 62

ويجدا املبرو  األول اىل مساعدة للبلدان النامية علي قياس التقدم ايرء يو حتقيـق اقتصـاد   
أخجنــرا وبــاألخيا مســاعدة البلــدان علــي اعــداد البيانــات الالءمــة جملموعــة مــن املؤشــرات     

التركيـتا يف الوقــت نفســها علـي اإلحصــاءات الصــناعية   املتوائمـة مــر ال ـروا اإلقليميــةا مــر   
والشاقيــة والبيةيــة والتراعيــة األساســية الالءمــة لتجميــر وحفــص مؤشــراتا لالقتصــاد األخجنــر    
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وريييــت نــام  اتيــون مالئمــة وجمديــة اقتصــاديا لثمانيــة بلــدان رائــدة يف منشقــتنيا وهــي بوتــان  
ــا ــا اوماليتي ــ و ايف آســياا واكــوادور  اومنغولي ــة.   اشــيليو اوب ــا يف أمرييــا الالتيني وكولومبي
ــد ــق هبــذا ا     وق ــن عنا ــر العمــ  املتعل ــة   ُنفــذ بالفعــ  عــدد م ــك عقــد حلق ملبــرو ا مبــا يف ذل
ــان   عمـــ  ــيلي )كـ ــة يف شـ ــا الالتينيـ ــة لبلـــدان أمرييـ ــم  اقليميـ ــا 2014ون األول/ديسـ (ا يليجـ
ــاير   يف ــانون الثارب/ينـ ــدان    2015كـ ــة للبلـ ــ  ممايلـ ــة عمـ ــيوية. وُيتحلقـ ــ   اآلسـ ــر أن ييتمـ وق ـ
 .2015املبرو  نلول هناية عام  هذا
ــة     - 63 ــة واياســبة البيةي ــت اإلحصــاءات البيةي ــارب بتعتي االقتصــادية  - وســيقوم املبــرو  الث

املتياملة من أج  حتسـني ر ـد التنميـة املسـتدامة يف البلـدان الناميـة. ويعتـري الجنـع  عمليـة          
مة البيةيـة بسـبب عـدم كفايـة انتـاا اإلحصـاءات       ر د وقياس التقدم ايرء يو حتقيق االسـتدا 

ــة االقتصــاد    ــةا وااســابات البيةي ــةا واملؤشــرات البيةي ــإن املبــرو  يجــدا   البيةي ــذلكا ري ية. ول
تــذلي  ااــواجت التقنيــة واملؤسســية الــ  تعتــرت اعــداد احصــاءات بيةيــة وحســابات بيةيــة     اىل

املبـرو ا الـذي سيسـتمر تبـغيله     اقتصادية تصدر بانت ام علي الصعيد الوطين. ويجنم هييـ   
ألـ ا   -ا وحدتني ئوذجيتني  دا احدا اا وهي الوحدة النموذجيـة  2017لغاية هناية عام 

يف البلــدان املبــارك ة اخلمســة  اىل تعتيــت القــدرات الوطنيــة يف جمــال انتــاا اإلحصــاءات البيةيــة 
وججوريــة تاانيــا   اوبورونــدي ااملنشقــة دون اإلقليميــة جلماعــة شــرق أريريقيــا )أوضنــدا      مــن

وكينيا(ا وستسـتند تلـك الوحـدة اىل اطـار تشـوير اإلحصـاءات البيةيـة لعـام          اورواندا ااملتحدة
وأدواته. و دا الوحـدة النموذجيـة بـاء اىل احـدان تـملي  اجيـا، يف تنفيـذ حسـابات          2013

تنيا عـــة بلـــدان خمتـــارة يف منشقــــ   يف أرب 2012االقتصـــادية لعـــام    - ن ـــام اياســـبة البيةيـــة   
 يا(ا وماليتيا وريييت نام )آسيا(.أوضندا وكينيا )أريريق وهي
وتتــوىل شــعبة اإلحصــاءات تنفيــذ مبــروعني معتمــدعين ممــوليعن مــن حســاب التنميــة           - 64

. وسـيبدأ تبــغي  أحــد ا  2015ام سـيدعمان البلــدان الناميــة يف تنفيـذ خشــة التنميــة ملـا بعــد عــ   
   املبـرو  األخـ  مثـرة هنـ     . ورثاـ 2016يف عـام  ا يف حني سيبدأ تبغي  اآلخر 2015عام  يف

جديد أكثر اعتمـادا علـي الـ ام  يف ادارة حسـاب التنميـةا تتعـاون رييـه مجيـر الييانـات املنفـذة           
ملبارير ممولة من حساب التنمية تعاونا وييقا علي هشيب وتنفيذ ال نام  املتعلق باإلحصـاءاتا  

 اياري ة علي مبارير متعددة متعلقة باإلحصـاءات. وُيتوقـر   يف مقاب  املمارسة القدرة املتمثلة يف
ســيما يف اجملـاالت البــاملة لعــدة قشاعــاتا مثــ  تعتيــت   أن حيقـق النــج  اجلديــد أيــرا أقــو ا وال 

 .املبرو  آليات التنسيق الوطنية وحتدي  الن م اإلحصائية للبلدان املستفيدة من
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 املبارير املمولة من ججات ماية - 2 
قــدرات املتعــدد الســنوات املمــول  وا ــ  شــعبة اإلحصــاءات  تنفيــذ مبــرو  بنــاء ال ت - 65
اايومة الصينية والـذي يجـدا اىل تعتيـت القـدرات اإلحصـائية يف ذلـك البلـد ويف بلـدان          من

ــياا وال   ــر  يف آســ ــة أخــ ــرة     ناميــ ــالل الفتــ ــية. وخــ ــاءات األساســ ــال اإلحصــ ــيما يف جمــ  ســ
لإلحصـــاء يف الصـــنيا  مـــر امليتـــب الـــوطين   ا ن  مـــت البـــعبةا بالتعـــاون   2013-2014
ــي        ســبر ــد عل ــا يتي ــدريب م ــن ت ــةا أســفرت ع ــات عمــ  واجتماعــات دولي خــب   600حلق

هيةة احصائية وطنيةا جل جا من منشقـة آسـيا وايـيب اهلـادا. وتلبيـة       34 احصائي ينتمون اىل
املبـرو  مجمـات   الحتياجات التشوير املجين االستراتيجي للخ اء اإلحصائيني الـوطنينيا نفـذ   

استبارية تقنيةا ورعي عم  خ اء احصائيني وطنيني لفترات قص ة يف من مات دولية وقـّدم  
ــن م       ــا لل ــة. ويقــدم املبــرو  دعمــا قوي ــة اجنــور حلقــات دراســية ومــؤمترات دولي م ــنل ءمال
 اإلحصائية الوطنية يف الصني ويف بلدان نامية أخر  يف آسياا ويعم  علي تعتيـت تن ـيم الـن م   
اإلحصائية الوطنية وءيادة قدر ا علي نبر البيانـات ليش لـر عليجـا مقـررو السياسـات وض هـم       

علـي مـد  ريتـرة     2015من املستخدمني. وُيتوقر أن تبدأ املرحلة الثانية مـن املبـرو  يف عـام    
 سس سنوات اساريية.

املعلومـات   ون را للشلبات الواردة من الصني ومـن بلـدان ناميـة أخـر  يف جمـال ادارة      - 66
اجلغراريية امليانيةا ريإن البعبة تقوم بتنفيذ مبـرو  مدتـه سـس سـنوات متولـه حيومـة الصـني        
ــا اــي املعلومــات اجلغرارييــة          ــال اإلنتــاا واإلدارة والنبــر رييم ــدا تعتيــت القــدرات يف جم هب
رة امليانية. وتُرك ت أهداا املبرو  ايـددة علـي تعتيـت اإلطـار املؤسسـي والتن يمـي لـن م ادا       

املعلومــات اجلغرارييــة امليانيــة الوطنيــة وحتســني نبــر البيانــات اجلغرارييــة امليانيــة ليش لــر عليجــا     
ألنبـــشة املجنـــشَلر هبـــا يف اطـــار   ـــانعو السياســـات وض هـــم مـــن املســـتخدمني. وتنســـجم ا 

املبرو  انسـجاما كـب ا مـر ال نـام  العـاملي للتنفيـذ والتوا ـ  الـذي تنفـذا جلنـة خـ اء             هذا
املتحــدة املعنيــة بــإدارة املعلومــات اجلغرارييــة امليانيــة العامليــة. ويف تبــرين األول/أكتــوبر   األمــم 
ا ُعقــد املنتــد  الثالــ  الررييــر املســتو  املعــين مببــادرة األمــم املتحــدة إلدارة املعلومــات  2014

غرارييـة  مر املعلومـات اجل التنمية املستدامة ”ا يف بيجني وكان موسوعه اجلغراريية امليانية العاملية
بلـــدا. ومـــن خـــالل تن ـــيم حلقـــات  44مبـــارم مـــن  300. وســـم املـــؤمتر يـــو “امليانيـــة
اقليمية وتـوري  مـواد متعلقـة باملمارسـات املتبعـة يف تشبيـق املعـاي  الدوليـة وايفـاد بعثـات            عم 

يانيـةا  استبارية تقنيةا وتبادل املوافني رييما بني اهليةات الوطنية املعنية باملعلومات اجلغراريية امل
وتقدل م نل ءمالة اجنور ندوات ومؤمترات دوليـةا يـوري ر املبـرو  دعمـا قويـا للـن م الوطنيـة        
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إلدارة املعلومات اجلغراريية امليانية ويعّتء قدرة تلك الن م علي اعداد بيانـات جغرارييـة ميانيـة    
 أجود وأكثر ريائدة لصانعي السياسات وض هم من املستخدمني.

األخر  املعتمدة املمولة من ججات ماية والـ  تنفـذها حاليـا شـعبة     وتبم  املبارير  - 67
ــاءات مبـــروعا  يجـــدا اىل حتســـني اإلحصـــاءات اجل     نســـانيةا بتمويـــ  مـــن البنـــك    اإلحصـ

ــدولا ــني     الـ ــاواة بـ ــة باملسـ ــات املتعلقـ ــة والبيانـ ــرو ع األدلـ ــفجما  ومبـ ــوارد و ـ ــنيا الـ اجلنسـ
ا لوءارة التنمية الدولية يف اململية املتحـدةا  الوارد أعالا؛ ومبروع 2 - أل  - يانيا الفر  يف

االقتصــادية الــوارد  -؛ ومبــرو ع ن ــام اياســبة البيةيــة 3-ألــ  - يــرد و ــفه يف الفــر  يانيــا
 .2 - يمج - يانيا و فه يف الفر 

  
 التوّجه االستراتيجي يف املستقب اخلال ة و -يالثا  

 ة التنميــة املســتدامة ملــا بعــد عــام تعلــق خبشــأبــرء األمــني العــام يف تقريــرا التجميعــي امل  - 68
2015 (A/69/700  ســرورة تعتيــت القــدرات اإلحصــائية الوطنيــة والدوليــة. ويف هــذا ااالــةا )

اميــةا يف ســد الثغــرات القائمــة  ســتتداد اااجــة اىل دعــم البلــدانا وال ســيما بلــدان املنــاطق الن 
وبــني قــدرا ا  2015حاجتــجا اىل املؤشــرات الالءمــة لر ــد خشــة التنميــة ملــا بعــد عــام     بــني

ييـون   ا ريمـن املتوقـر أال   2015بعد عـام   القائمة ااالية. ون را التسا  نشاق خشة التنمية ملا
أي بلد يف وسر يسمل له بتقدل تقارير عن مجير املؤشـرات واألهـداا. وسـتلتم اسـتراتيجية      

ات لتشوير القدرات اإلحصائيةا علي أساس اجلمر ببي  مالئم بني االلتتامـات  متعددة السنو
الوطنية والدعم التقين واملال اخلارجي. وكـذلك كـررت املناقبـاُت الـ  دارت بـني أ ـحاب       

التملكيـدع علـي أ يـة امللييـة الق شريـة       2015املصلحة املتعددين ببملن خشة التنمية ملا بعـد عـام   
ــا  ــاا املعلوم ــة حامســة للر ــد      يف انت ــا أ ي ــ  ســييون هل ــةا ال ــة املياني ت اإلحصــائية واجلغراريي

 ة علي الصعيدين الوطين والعاملي.واملساءل
وجيري حاليا عدد من العمليـات للمسـاعدة يف حتديـد وتقريـر أولويـات اجملـاالت الـ          - 69

ل يف ســياق ججــود تتشلــب التتامــا بتقــدل الــدعم بــاملوارد الوطنيــة والــدعم املــال والــتقين الــدو
متجناريرة ترمي اىل تعتيت القدرات اإلحصائية الوطنية يف مجير البلـدان. واىل جانـب املناقبـات    

ويــورة البيانــاتا واســتعدادا ملــا ُيتوقــر مــن اعتمــاد   2015املتعلقــة خبشــة التنميــة ملــا بعــد عــام  
ءات بصـدد  ا ريـإن شـعبة اإلحصـا   2015جمموعة جديدة من أهداا التنميـة املسـتدامة يف عـام    

الن ــر يف توســير نشــاق برناجمجــا اخلــا  ببنــاء القــدرات. والبــعبة جــاهتة لالســشال  بــدور    
ــدرات     ــة القـ ــة لتنميـ ــتراتيجية عامليـ ــر اسـ ــادي يف وسـ ــدعم   قيـ ــق لـ ــة  طريـ ــائية وخريشـ اإلحصـ

http://undocs.org/ar/A/69/700
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ا مــر التركيــت بوجــه خـا  علــي مجنــاريرة ججــود أ ــحاب  2015التنميــة ملــا بعــد عـام   خشـة 
 لجنة اإلحصائية.تيجيا  حتت توجيه الاملصلحة املتعددين استرا

ــدرات اإلحصــائية         - 70 ــاء الق ــا املتصــلة ببن ــت ججوده وستوا ــ  البــعبة اإلحصــائية تركي
 يالية جماالت استراتيجيةا هي: ليع

تــوري  توجيجــات منججيــة عــن طريــق تقــدل التــدريب واملبــورة الفنيــة ببــملن   )أ( 
ن خشـة التنميـة   شالب املواسيعية اخلا ة املنبثقة عـ تنفيذ املعاي  الدوليةا مبا يف ذلك عدد من امل

 ؛2015ملا بعد عام 
ــدل       )ب(  ــة وتق ــن م اإلحصــائية الوطني ــات مؤسســية مالئمــة ســمن ال وســر ترتيب

 املساعدة اىل البلدان يف تنفيذ املبادا األساسية لإلحصاءات الرمسية؛
 ونبرها.اعتماد تينولوجيات ون م حديثة جلمر البيانات ومعاجلتجا  )ا( 

 وقـــد تــــود اللجنـــة اإلحصــــائية اإلحاطـــة علمــــا باألعمـــال املنف ــــذة خـــالل الفتــــرة      - 71
 ا واخلشب املقبلة للبعبة اإلحصائية رييما اّي بناء القدرات اإلحصائية.2013-2014

 


