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 اللجنة اإلحصائية
 السابعة واألربعونالدورة 

 ٢٠١٦آذار/مارس  ١١–8
 )ز( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

    بنود للعلم: تنسيق الربامج اإلحصائية
 أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  

  
 تقرير األمني العام  

 

 موجز 
ــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي         ــر واقـــا ملقـــرر اجمللـ ــدهم  ـــقا التقريـ  ٢٠١5/٢١٦ُيقـ

واملمارسات السابقة. ويعرض التقرير حملة عامـة عـن األعمـال الـط اتـطلعت ةـا جلنـة تنسـيق         
، ويوجز االستنتاجات الرئيسية الـط للصـت يلي ـا اللجنـة     ٢٠١5األنشطة اإلحصائية يف عام 
، والسادسـة  ٢٠١4آذار/مـارس   ٢ين الط عقدت يف نيويـور  يف  يف دورتي ا اخلامسة والعشر

. وقـد تـود اللجنـة    ٢٠١5تشـرين األول/أتتـوبر    ٢و  ١والعشرين الط عقدت يف بانكو  يف 
ــط        ــة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية يف املناقشــات ال اإلحصــائية أن تذلــق يف انســبان آرات جلن

؛ واللجنــة اإلحصــائية مــدعوة ل حارــة ســتجري ا يف يرــار بنــود جــدول األعمــال ذات الصــلة
 علما ةقا التقرير.

  

 
 

 * E/CN.3/2016/1. 

http://undocs.org/E/CN.3/2016/1
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 مقدمة -أوال  
. اقـد ُعقـدت الـدورة    ٢٠١5عقدت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتني يف عـام   - ١

، قبـ  انعقـاد الـدورة    ٢٠١5آذار/مـارس   ٢اخلامسة والعشرون للجنة التنسـيق يف نيويـور  يف   
السادسـة واألربعـني للجنــة اإلحصـائية، أمـا الــدورة السادسـة والعشـرون للجنــة التنسـيق، الــط        

تصادية واالجتماعيـة سسـيا واحملـيهل ائـادق، اقـد ُعقـدت يف بـانكو  يف        استضاات ا اللجنة االق
. وترأس الدورتني معا الرئيسان املشارتان للجنـة تنسـيق   ٢٠١5تشرين األول/أتتوبر  ٢و  ١

األنشــطة اإلحصــائية: نائــر املــدير العــام لشــؤون اإلحصــاتات يف البنــ  املرتــزي األورو ،    
ني ومـدير عــعبة اإلحصــاتات يف منألمــة األلقيــة والزراعــة  السـيد اننــر بــن؛ وتــبن اإلحصــائي 

لألمم املتحدة، بيترو جيناري. وانت ت واليـة السـيد بـن باجتمـان بـانكو ، وانُتببـت تـبنة        
اإلحصــائيني ومــديرة مديريــة اإلحصــاتات يف منألمــة التعــاون االقتصــادي والتنميــة يف امليــدان   

ــارتني دوران، رئيســة مشــارتة جديــ    ــن     االقتصــادي، م ــة ع ــر حملــة عام ــقا التقري ــدم   دة. ويق
ــام      ــائية لــــ ل عــ ــطة اإلحصــ ــيق األنشــ ــة تنســ ــا جلنــ ــطلعت ةــ ــط اتــ ــال الــ  ٢٠١5األعمــ

ــوجز ــا اخلامســة والعشــرين        وي ــة يف دورتي  ــا اللجن ــط للصــت يلي  ــتنتاجات الرئيســية ال االس
 والسادسة والعشرين.

  
 العضوية -ثانيا  

ــم جلنــــة التنســــيق اسن    - ٢ -http://unstats.un.org/unsd/accsubر عضــــوا )انألــــ  45تضــ

public/members.htm ٢٠١5من م دورة واحدة على األق  يف عام  4٠(، وقد حضر  . 
وبـــالنألر يز ازديـــاد حجـــم جلنـــة التنســـيق، وســـعيا ملوا ـــلة عملـــ ا ب عاليـــة، تنألـــر    - ٣

مرتـــز  حاليـــا يف يمكانيـــة يدراري معـــاين يتـــااية للعضـــوية اي ـــا، ويف يمكانيـــة مـــن    اللجنـــة
رمسيا. وقررت جلنة التنسيق أن توا   النألر يف  قا األمر يف الـدورات املقـرر عقـد ا     املراقر
 .  ٢٠١٦يف عام 

  
 أسالير العم  -ثالثا  

ع وة على عقد دورتني سنويتني، توا   جلنة التنسـيق عملـ ا بنشـاني بـني الـدورات       - 4
عن رريـق عـبكة مـن اـرع العمـ  ملتابعـة القـرارات املتبـقة لـ ل الـدورات العاديـة. و تـار             
ال رع ترتيبـات عملـ ا بن سـ ا وتعقـد اجتماعاخلـا اخلا ـة، عنـد االقتضـات. وتعـد اـرع العمـ             

رز  وعن نتائج أعمائـا، وتقـدم تقـارير يز جلنـة التنسـيق تـي تتبـق        وثائق عن التقدم القي حت
ــة. وتعمــ  عــعبة اإلحصــاتات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية     القــرارات يف دوراخلــا العادي
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واالجتماعيــة يف األمانــة العامــة، بو ــ  ا أمانــة جلنــة التنســيق، علــى ســو وثيــق مــ  الرئيســني     
ــال ايمـــ   ــر االتصـ ــارتني، وتيسـ ــدورات     املشـ ــارير الـ ــد تقـ ــيق، وتعـ ــة التنسـ ــات جلنـ ــني أعضـ ا بـ

والتقرير السنوي الـقي يقـدم يز اللجنـة اإلحصـائية؛ وتقـوم أيضـا بتع ـد  ـ حة جلنـة           العادية
ــاتات )    ــعبة اإلحصــ ــبكي لشــ ــ  الشــ ــى املوقــ ــيق علــ -http://unstats.un.org/unsd/accsubالتنســ

public/workpartner_ccsa.htm  .) 
ــات     وبــدتا مــن الــدورة  - 5 ــة التنســيق بيان ــة اإلحصــائية، تعــدس جلن الرابعــة واألربعــني للجن

مشترتة بشذن بنـود جـدول أعمـال اللجنـة اإلحصـائية حـني تكـون تلـ  البنـود م مـة للجنـة            
التنسيق. و ق  البيانـات املشـترتة  ـر أن حتألـى ىسـتو  عـال مـن الـدعم مـن أعضـات جلنـة            

التكلم باسـم جلنـة التنسـيق. وأدز الرئيسـان     التنسيق مـن أجـ  تكليـل الرئيسـني املشـارتني بـ      
. و طـهل  (١)٢٠١5املشارتان بث ثة بيانـات مشـترتة يف الـدورة السادسـة واألربعـني يف عـام       

 ة يف الدورة السابعة واألربعني.  جلنة التنسيق مرة ألر  ل دالت ببيانات مشترت
لسـنوات، تمـا قـررت    وتعم  جلنة التنسيق حاليا علـى وتـ  برنـامج عملـ ا املتعـدد ا      - ٦

يجـرات دراسـة استقصــائية جديـدة بشـذن املوتــوعات ذات األولويـة الـط ينب ــي يدراج ـا ايــ .        
وعــددت جلنــة التنســيق علــى اناجــة يز ترعــة اــاالت العمــ  واملناقشــات يز نــواتج  ــددة  

 )منشورات وأوراع ومواق  عبكية(، وذل  من أج  زيادة أثر عمل ا ويبراز .
نة التنسيق، يف دورخلـا السادسـة والعشـرين، الرئيسـني املشـارتني، السـيد       وعكرت جل - ٧

جينــاري والســيد بــن، وتــقل  عيــ  ال ريــق الــقي يقــدم الــدعم ئمــا، علــى قيــادخلم ال عالــة.  
 وأعيد انتباب السيد جيناري والسيدة دوران لقيادة اللجنة ل ل السنتني القادمتني.

  
 ٢٠١5األنشطة اإلحصائية يف عام أعمال جلنة تنسيق  -رابعا  
 ٢٠٣٠لطة التنمية املستدامة لعام  -ألل  

، الـط تتناوئـا حاليـا لطـة     ٢٠١5ظلت مسذلة التنمية املستدامة يف اتـرة مـا بعـد عـام      - 8
، علــى جــدول أعمــال جلنــة التنســيق منــق دورخلــا العشــرين الــط ٢٠٣٠التنميــة املســتدامة لعــام 

 .٢٠١٢يا، يف الرب  األلن من عام عقدت يف ارانك ورت، بذملان

__________ 

ال، بنـود  مـن جـدول األعمـ    ٣، ُأديل ببيانات مشترتة يف يرار البنود ال رعية التاليـة مـن البنـد    ٢٠١5يف عام  (١) 
ــاذ القــرار:    ــام      ‘٢’)أ(  ٣للمناقشــة وا  ــا بعــد ع ــة مل ــم لطــة التنمي ــات يف دع : القضــايا ٢٠١5، دور البيان
: البيانــات ٢٠١5، دور البيانــات يف دعــم لطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   ‘٣’)أ(  ٣الناعــ:ة: ثــورة البيانــات؛ و 

 )ل(، املبادق األساسية ل حصاتات الرمسية. ٣الضبمة؛ و 
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وقد تلقت جلنة التنسيق يحارـات منتألمـة بشـذن وتـ  يرـار مؤعـرات خلطـة التنميـة          - ٩
، بــالنألر يز األةيــة البال ــة الــط تكتســي ا املنألمــات الدوليــة يف ر ــد   ٢٠٣٠املســتدامة لعــام 

ــة امل      ــة يســ امات يف عملي ــن أعضــات اللجن ــد م ــدم العدي ــق  ــق  اخلطــة. وق ــة  تن ي شــاورة العاملي
امل توحة الط جرت يف  قا الصـدد؛ تمـا ُدعـي عيـ  أ ـحاب املصـلحة، ىـا يف ذلـ  اجملتمـ           
املدين، يز تقدمي تعليقاخلم. وات ق أعضات جلنة التنسيق على االستمرار يف دعم العمليـة اناليـة،   

 ت  يف اال لربت .
راتة العامليــة لبيانــات التنميــة وظلــت جلنــة التنســيق تطضلــ  أيضــا علــى مســتجدات الشــ  - ١٠

املســتدامة، وال ريــق الرايــ  املســتو  للشــراتة والتنســيق وبنــات القــدرات لر ــد اتــرة مــا بعــد    
املشكض  حديثا، واملنتد  العاملي املقترح املعين ببيانـات التنميـة املسـتدامة، والعمـ       ٢٠١5 عام

 املضطل  ب  بشذن لطة التحول.  
 

 تنألم األنشطة اإلحصائية الدوليةاملبادق الط  -بات  
أقرست جلنة التنسيق املبادق الط تنألم األنشطة اإلحصـائية الدوليـة يف دورخلـا السادسـة      - ١١

ــط ُعقــدت يف أيلول/ســبتمرب   ــادق األمــم املتحــدة    ٢٠٠5ال ــادق مســتوحاة مــن مب . و ــق  املب
دورخلـا االسـتثنائية املعقـودة    األساسية ل حصاتات الرمسية، الط اعتمدخلا اللجنـة اإلحصـائية يف   

(. وال ايـة مـن قائمـة املمارسـات اجليـدة الـواردة       5٩، ال قرة E/1994/29)انألر  ١٩٩4يف عام 
 يف يرار ت  مبدأ  و مساعدة املنألمات الدولية على تطبيق تل  املبادق.

دورخلـا الثانيـة والعشـرين، املعقـودة يف أنقـرة، بترتيـا،        وأتدت جلنة التنسيق اـددا يف  - ١٢
،   حية املبادق، وقررت يجرات تنقي  ر يل علـى الديباجـة ثيـ     ٢٠١٣أيلول/سبتمرب  يف

تعكس حقيقة تون املبادق األساسية ل حصاتات الرمسية قـد حأليـت بتذييـد تـ  مـن اجمللـس       
، واجلمعيـــــة العامــــــة  ٢٠١٣(، يف عـــــام  ٢٠١٣/٢١االقتصـــــادي واالجتمـــــاعي )القـــــرار    

. وقـــــد أقـــــرت جلنـــــة التنســـــيق الديباجـــــة املنقحـــــة ٢٠١4(، يف عـــــام ٦8/٢٦١ )القـــــرار
ــر ــا http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/principles_stat_activities.htm )انألـــ ( يف دورخلـــ

 .  ٢٠١4آذار/مارس  ٣الثالثة والعشرين، املعقودة يف 
قائمة أمش  باملمارسـات اجليـدة الـط  كـن األعضـات مـن        وقد ُتلل اريق عم  بوت  - ١٣

تطبيق املبـادق علـى سـو أاضـ . ويقـوم عمـ   ـقا ال ريـق يز حـد تـبن علـى نتـائج الدراسـة              
ــران/     االستقصـــائية بشـــذن تطبيـــق املبـــادق الـــط أجريـــت عـــرب اإلنترنـــت يف أيار/مـــايو وحزيـ

( وع وة على  ـقا، تع ـدت جلنـة التنسـيق بـ جرات مثـ        E/CN.3/2015/29)انألر  ٢٠١4يوني  
  ق  الدراسة االستقصائية على اترات منتألمة، مث ، ت  ث ث يز مخس سنوات.

http://undocs.org/ar/E/1994/29
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/29
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وعــجعت أيضــا جلنــة التنســيق أعضــات ا علــى توجيــ  انتبــا  اــالس يدارخلــم يز تلــ     - ١4
 علوا ذل  بعد.  املبادق، يذا مل يكونوا قد ا

، وذلـ  باعتمـاد جلنـة    ٢٠١٦ومن املتوق  أن ينت ي اريـق العمـ  مـن أعمالـ  يف عـام       - ١5
 التنسيق لوثيقة جديدة.  

 
 البيانات الضبمة -جيم  

ــدت جلنــة التنســيق دورة اســتثنائية بشــذن موتــون       - ١٦ ــرض اســتبدام البيانــات   ”عق ع
السادســة والعشــرين، دــا يــدل علــى أن  يف دورخلــا “ الضــبمة أللــراض اإلحصــاتات الدوليــة 

أعضــات اللجنــة قـــد اتتســبوا ةربــة م يـــدة يف اــال اســتبدام البيانـــات الضــبمة أللـــراض        
اإلحصــاتات الدوليــة. وأعضــات جلنــة التنســيق ملتزمــون ىوا ــلة استكشــا  اإلمكانــات الــط    

ى البيانـات.  تنطوي علي ا األدوات/مصادر البيانات اجلديدة يف تلبية ما يسـتجد مـن رلـر علـ    
وعــددت اللجنــة علــى أن أرــر جــودة البيانــات الــط تنطبــق علــى اإلحصــاتات الرمسيــة عمومــا  
ينب ي أن تنطبق أيضا على استبدام البيانات الضـبمة أللـراض اإلحصـاتات الرمسيـة. وينب ـي      
يعـادة النألـر يف الصـلة بــني قطـان األعمـال التجاريـة )مقــدمو لـدمات ائـاتل احملمـول مــث (          

اإلحصــاتات، تمــا إكــن يعــادة حتديــد تلــ  الصــلة بو ــ  ا عــراتة. وســتتطلر أيضــا وبــني 
اجملموعة املتنوعة من البيانات املستبدمة لتجمي  اإلحصاتات الرمسية أن يتـوار املوظ ـون علـى    

ر  يف دورة مـن  اموعة م ارات أتثر تنوعـا. وسـتنألر اللجنـة يف البيانـات الضـبمة مـرة ألـ       
 دوراخلا املقبلة.  

 
 اليوم العاملي ل حصات -ال د 

. ٢٠١5عجعت جلنة التنسيق أعضات ا على االحت ـال بـاليوم العـاملي ل حصـات لعـام       - ١٧
وقد تبادل عدة أعضات أنشطت م االحت الية، و ي ترد على املوق  الشـبكي املكـرهس ئـقا اليـوم     

 (.worldstatisticsday.orgالعاملي )
 

 اإلحصائية يف املؤ رات الدولية   حضور جلنة تنسيق األنشطة - ات  
بنــات علــى التجربــة اإل ابيــة املتراتمــة نتيجــة للــدورات االســتثنائية الــط نألمتــ ا جلنــة    - ١8

التنســيق يف املـــؤ رات الـــط عقـــدت بشـــذن جــودة اإلحصـــاتات، ويف املـــؤ ر العـــاملي التاســـ    
 ونـ  تونـ  اإلداريـة     واخلمسني ل حصـات، الـقي عقـد  املع ـد اإلحصـائي الـدويل يف منطقـة       

، نألمت اللجنـة أيضـا دورة   ٢٠١٣آب/ألسطس  ٣٠يز  ٢5اخلا ة، بالصني، يف ال ترة من 
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اســـتثنائية يف املـــؤ ر العـــاملي الســـتني ل حصـــات، الـــقي عقـــد  املع ـــد اإلحصـــائي الـــدويل يف   
 .  ٢٠١5 وز/يولي   ٣١يز  ٢٦جاننو، بالربازي ، يف ال ترة من  دي ريو
 ٢٠١5 وز/يوليــ   ٣٠ديت آرات ي ابيــة عــن الــدورة االســتثنائية املعقــودة يف  وقــد ُأبــ - ١٩

تســـبن املؤعـــرات اإلحصـــائية أللـــراض ر ـــد وحتقيـــق أ ـــدا  التنميـــة ”بشـــذن موتـــون 
وإكــن االرــ ن علــى عيــ  أوراع املــؤ ر والعــروض الــط أعــدت ئــق  املناســبة    “. املســتدامة

-http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/Session: )املوقــ  الشــبكي للجنــة التنســيق التــايل  يف

ISI/Programme-Presentations-2015.htm.) 
ــؤ ر        - ٢٠ ــا يف تنألــيم دورة اســتثنائية يف امل ــة التنســيق حالي ــ ، تنألــر جلن ــى ذل وعــ وة عل

يز  ١األورو  املعــين دــودة اإلحصــاتات الرمسيــة، الــقي ســيعقد يف مدريــد يف ال تــرة مــن         
ــا يف   ٢٠١٦يران/يونيـــ  حز ٣ ــياحة العامليـــة، الـــط يوجـــد مقر ـ . وقـــد عرتـــت منألمـــة السـ

تنأليم دورة للجنة التنسيق يف املؤ ر؛ وسـتكون  ـق  الـدورة داثلـة للـدورات السـابقة        مدريد،
 من حي  الشك .

 
   ٢٠١٦الدورتان املقبلتان يف عام  -واو  

بعة والعشـرون يف نيويـور  يف  ـباح    وااقت جلنة التنسيق على أن ُتعقـد دورخلـا السـا    - ٢١
، بـــاالقتران مـــ  الـــدورة الســـابعة واألربعـــني للجنـــة اإلحصـــائية. ٢٠١٦آذار/مـــارس  ٧يـــوم 

ــدان االقتصــادي        ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ــر منألم ــة والعشــرون يف مق ــدورة الثامن وســُتعقد ال
 .٢٠١٦باريس ل ل الرب  األلن من عام  يف
 
 
 
 


