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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ل (٣البند 

        بنود للمناقشة واختاذ القرار
  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف األمم املتحدة    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
ريـر إىل اللجنـة اإلحـصائية امتثـاال ملـا طلبتـه يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني                   ُيقدم هذا التق    

ــر ( ــصل أوال E/2011/24انظـ ــرر  -، الفـ ــاء، املقـ ــرة ٤٢/١١٠ بـ ــر  )). ك(، الفقـ ــدد التقريـ وحيـ
ــة يف إطــار األمــم املتحــدة،       ــسيق اإلحــصائي احلالي ــات التن ــصلة بترتيب املعلومــات األساســية املت

ــيت أثــ    ــشواغل ال ــة      ويبحــث يف ال ــرح آلي ــات، ويقت ــك الترتيب ــصور يف تل ــشأن أوجــه الق ريت ب
وخيتتم التقرير بقائمـة    . الستكشاف سبل تعزيزها، وال سيما فيما يتعلق بآليات ضمان النوعية         

  .موجزة من املسائل املطروحة للمناقشة أمام اللجنة
  
  

 
  

  *   E/CN.3/20212/1.  



E/CN.3/2012/15
 

2 11-63057 
 

  
  مقدمة  -أوالً   

 إىل  ٢٢بعني، املعقودة يف الفترة مـن       اعتمدت اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثانية واألر        - ١
ــر / شــباط٢٥ ــرر ٢٠١١فرباي ــاء-، الفــصل أوال E/2011/24انظــر  (٤٢/١١٠، املق ــذي )  ب ال

قامت فيه، يف مجلة أمور، حبثّ شعبة اإلحصاءات على االضطالع بدور مركـزي يف مـساعدة                
 املنظمــات الــدول األعــضاء علــى معاجلــة مــسائل حــاالت التــضارب يف البيانــات واتــساقها مــع 

الدولية، مع إيالء اهتمام خاص ملسائل اتساق البيانـات الـيت تنـشرها وكـاالت األمـم املتحـدة،                   
وأكدت على احلاجة يف ذلك السياق إىل وجود وكالـة موثـوق هبـا يف منظومـة األمـم املتحـدة                     
 لتضطلع بتنسيق األنشطة اإلحصائية، وطلبت إىل السلطات املختصة باألمم املتحـدة اسـتعراض          
الوضع، وطلبت إىل شعبة اإلحصاءات أن تقدم تقريرا بشأن تلك املسألة إىل اللجنة يف دورهتـا                

  )).ك(الفقرة (الثالثة واألربعني 
ــة اإلحــصائية ملعاجلــة       - ٢ واتُّخــذ القــرار يف ســياق املناقــشات الــيت ُعقــدت يف إطــار اللجن

حصائي لتقرير التنمية البـشرية لعـام       الشواغل اليت أثارهتا الدول األعضاء فيما يتعلق باحملتوى اإل        
  . الذي أعده مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لربنامج األمم املتحدة اإلمنائي)١(٢٠١٠

ومنذ انعقاد الدورة الثانية واألربعني للجنـة اإلحـصائية، أجنـز مكتـب خـدمات الرقابـة                   - ٣
دية واالجتماعيـــــــة الداخليـــــــة تقييمـــــــه الربنـــــــاجمي املـــــــستقل إلدارة الـــــــشؤون االقتـــــــصا 

)E/AC.51/2011/2( ويف ذلــك التقيــيم، . ، مبــا يف ذلــك إجــراء تقيــيم حمــدد لــشعبة اإلحــصاءات
أبدى املكتب مالحظات بشأن تنسيق األنشطة اإلحصائية بني شـركاء منظومـة األمـم املتحـدة                

  .كانت مشاهبة لآلراء اليت أعربت عنها الدول األعضاء
ت األساســـية املتعلقـــة بإنـــشاء اللجنـــة اإلحـــصائية وشـــعبة ويقـــدم هـــذا التقريـــر املعلومـــا  - ٤

اإلحصاءات ودوريهما، ويصف التطورات ذات الصلة مبسألة التنـسيق اإلحـصائي الـيت جـرت يف                
وُيقتــرح أن يــتم تــشكيل فريــق مــن أصــدقاء . أعقــاب الــدورة الثانيــة واألربعــني للجنــة اإلحــصائية

  .صيات لتنظر فيها اللجنة يف دورهتا الرابعة واألربعنيالرئيس ملواصلة النظر يف القضايا واقتراح تو
  

  معلومات أساسية  - ثانيا  
. كانــت املــسائل اإلحــصائية مــن أولويــات الــدول األعــضاء منــذ إنــشاء عــصبة األمــم     - ٥

 ١٩٢٠أكتـوبر  /وأُنشئت اللجنة اإلحصائية الدولية باعتبارهـا هيئـة استـشارية يف تـشرين األول     
وُحــددت اختــصاصات اللجنــة   .  العــصبة يف جمــال اإلحــصاءات  لتقــدم توصــيات بــشأن دور  

__________ 
 .٢٠١٠باسينغستوك، اململكة املتحدة،    )١(  
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الـذي اعتمـده    ) ١-د (٨اإلحصائية واملكتب اإلحـصائي التـابع لألمانـة العامـة مبوجـب القـرار               
وتتمثـل الواليـة   . ١٩٤٦فربايـر  / شباط ١٦اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف دورته األوىل يف        

تعزيـز تطـوير اإلحـصاءات الوطنيـة وحتـسني          ) أ: (احلالية للجنة يف مساعدة اجمللس على ما يلـي        
تنــسيق األعمــال اإلحــصائية الــيت تــضطلع هبــا الوكــاالت املتخصــصة؛  ) ب(قابليتــها للمقارنــة؛ 

تقـدمي املـشورة إىل أجهـزة األمـم         ) د(تطوير اخلدمات اإلحصائية املركزية لألمانة العامـة؛        ) ج(
لومـــات اإلحـــصائية وتفـــسريها ونـــشرها؛  املتحـــدة بـــشأن املـــسائل العامـــة املتـــصلة جبمـــع املع 

  .العمل على حتسني اإلحصاءات واألساليب اإلحصائية عموما )هـ(
ــساعدة اجمللـــس االقتـــصادي      - ٦ ــدورها يف مـ ــة لـ ــة عاليـ ــصائية أولويـ ــة اإلحـ وأولـــت اللجنـ

قـراره   وأوصـى اجمللـس، يف  . واالجتماعي يف تنسيق األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة    
، بــأن يكــون اهلــدف النــهائي لعمــل ســلف إدارة  ١٩٧١مــايو / أيــار٣املــؤرخ ) ٥٠-د( ١٥٦٦

الــشؤون االقتــصادية واالجتماعيــة هــو حتقيــق نظــام متكامــل جلمــع اإلحــصاءات الدوليــة وجتهيــز 
بياناهتا ونشرها من جانب منظومـة األمـم املتحـدة، وطلـب إىل األمـني العـام أن يبـذل، بالتعـاون                      

  .ة، جهودا متضافرة ملساعدة البلدان النامية يف تعزيز نظمها اإلحصائيةمع الوكاالت املتخصص
وأنشئت شعبة اإلحصاءات التابعة لألمانة العامة لألمم املتحدة يف البدايـة ضـمن إدارة                - ٧

ويتمثـل هـدفها    . ، وهي تؤدي دور أمانة اللجنة اإلحـصائية       ١٩٤٦الشؤون االقتصادية يف عام     
ئي العاملي من أجل إنتـاج إحـصاءات وطنيـة عاليـة اجلـودة ويـسهل                يف النهوض بالنظام اإلحصا   

الوصــــول إليهــــا وميكــــن إخــــضاعها للمقارنــــة، ليــــستخدمها مقــــررو الــــسياسات وغريهــــم  
ولتحقيـق هـذا اهلـدف، تقـوم اسـتراتيجيتها          . املستخدمني علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل         من

 الفرعـي وتنـسيق األنـشطة اإلحـصائية         توسيع نطاق الـدور املعيـاري للربنـامج       ) أ: (يلي على ما 
ــة؛  ــة؛        ) ب(الدولي ــنظم اإلحــصائية الوطني ــع ال ــتقين م ــاون ال ــن خــالل التع ــدان م ــساعدة البل م

تطــوير ) هـــ(جتميــع ونــشر املعلومــات اإلحــصائية العامليــة؛  ) د(وضــع القواعــد واملعــايري؛   )ج(
ومـــات اجلغرافيـــة؛ التـــشجيع علـــى اســـتخدام اخلـــرائط ونظـــم املعل) و(القـــدرات اإلحـــصائية؛ 

ــة          )ز( ــع املنظمــات الدولي ــق م ــاون الوثي ــن خــالل التع ــة م ــشطة اإلحــصائية الدولي ــسيق األن تن
  .األخرى، وذلك لتعزيز التماسك يف أعمال البيانات اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة

وقــد نفــذت شــعبة اإلحــصاءات بعــض األنــشطة املنــسقة القائمــة بــشكل رئيــسي علــى   - ٨
ــا ملــديري البيانــات لتــسهيل حتــسني نــشر     . يع حمــددةأســاس مــشار وهــي تــنظم اجتماعــا دوري

البيانــات فيمــا بــني منظمــات األمــم املتحــدة؛ وقــد نظمــت منتــدى غــري رمســي ملناقــشة القــضايا 
الناشئة فيما بني هيئات األمم املتحدة املنخرطة يف العمل اإلحصائي؛ وتشارك يف آليـة التنـسيق                

  .للشؤون االقتصادية واالجتماعيةداخل اللجنة التنفيذية 
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  التطورات منذ الدورة الثانية واألربعني للجنة اإلحصائية  -ثالثا   
على حنو مـا ورد، أجنـز مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة، منـذ انعقـاد الـدورة الثانيـة                         - ٩

جتماعيـة،  واألربعني للجنة اإلحصائية، تقييمه الربناجمي املستقل إلدارة الشؤون االقتصادية واال         
وأثىن املكتب، يف تقريـره املقـدم إىل الـدورة احلاديـة واخلمـسني             . مبا يف ذلك شعبة اإلحصاءات    

للجنة الربنامج والتنـسيق، علـى شـعبة اإلحـصاءات لتفردهـا ودورهـا املركـزي يف دعـم اللجنـة             
. لـدور اإلحصائية وبالتايل النظام اإلحصائي العاملي، إىل جانب فعاليتـها يف االضـطالع بـذلك ا              

  .ويرد مقتطف من ذلك التقرير عن دور شعبة اإلحصاءات يف املرفق األول
ويف حني كان املكتب إجيابيا بشدة بشأن دور شعبة اإلحصاءات وأدائهـا، فقـد وجـد                  - ١٠

وقــد انعكــست هــذه . أن باإلمكــان حتــسني التنــسيق اإلحــصائي داخــل منظومــة األمــم املتحــدة
  . ترد بعض املقتطفات ذات الصلة منها يف املرفق الثاينالنتيجة يف وثيقة داعمة للمكتب،

ــة، مــن بــني         - ١١ ــة بتقــدمي التوصــية احملــددة التالي ــة الداخلي ــتم مكتــب خــدمات الرقاب واخت
  :توصيات أخرى

إعادة النظر يف قنوات االتصال بني الشعبة ووحدات اإلحصاءات التابعة ”    
 اللجـان اإلقليميـة، ووضـع خطـة         لشركائها يف منظومة األمم املتحـدة، مبـا يف ذلـك          

  .“عمل من أجل حتقيق تنسيق أفضل لألنشطة واستخدام املوارد على حنو أفضل
وأبلغت شعبة اإلحصاءات مكتـب خـدمات الرقابـة الداخليـة بأهنـا تعتـزم طـرح قـضية                     - ١٢

التنسيق اإلحصائي داخل منظومـة األمـم املتحـدة، وهـي قـضية عامـة، للمناقـشة يف إطـار أحـد                   
 جدول األعمال، يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة، حيث أن الدول األعـضاء قـد أثـارت                 بنود

وأُبلــغ املكتــب أنــه ينبغــي إجـراء دراســة متأنيــة للعديــد مــن العناصــر ذات الــصلة  . قـضايا مماثلــة 
  .خالل آلية حكومية دولية من
  

  الوضع احلايل  -رابعا   
لــذي ميكــن وصــفه بــشكل عــام بأنــه جمموعــة  منــا النظــام اإلحــصائي لألمــم املتحــدة، ا   - ١٣
كافة الوحدات والربامج اإلحصائية داخل منظومة األمم املتحدة، بشكل كبري، مما يعكـس              من

تنامي تعقيد ظواهر التنمية الـيت هتـتم هبـا األمـم املتحـدة، ويـدل علـى أن املعلومـات اإلحـصائية                
ويعكــس التعقيــد املؤســسي للنظــام . يــةاملوثوقــة وعاليــة اجلــودة شــرط ال غــىن عنــه للتنميــة العامل

ــد املؤســسي للمنظمــة نفــسها     ــز  . اإلحــصائي لألمــم املتحــدة، دون شــك، التعقي وميكــن التميي
عموما بني طبقات خمتلفة يف إطار هذا النظام، فهناك مـا يـسمى بوحـدات األمانـة الـيت تـشمل                     

والتنميـة، ومكتـب األمـم      شعبة اإلحصاءات، واللجان اإلقليمية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة         
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موئـل األمـم    (املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، وبرنامج األمم املتحدة للمستوطنات البـشرية           
فالـصناديق  . ، وهي تعمل يف إطار نفس اإلجراءات اإلدارية واملتعلقة بامليزانية والربجمـة           )املتحدة

ي، ومنظمـة األمـم املتحـدة للطفولـة         على سبيل املثـال، برنـامج األمـم املتحـدة اإلمنـائ           (والربامج  
هلــا متويلــها اخلــاص هبــا، وبالتــايل إجراءاهتــا ) ، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان)اليونيــسيف(

مثـل منظمـة العمـل الدوليـة،     (وأخـريا، تتمتـع الوكـاالت املتخصـصة     . اإلدارية والربجمية اخلاصة 
، ومنظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة         )اليونـسكو (ومنظمة األمـم املتحـدة للتربيـة والعلـم والثقافـة            

. بدرجة عالية مـن االسـتقالل علـى صـعيد امليزانيـة والربجمـة             ) والزراعة، ومنظمة الصحة العاملية   
ويف األســاس، تعمــل مجيــع الوحــدات اإلحــصائية يف الكيانــات التابعــة لألمــم املتحــدة بطريقــة   

  .ب الدول األعضاءمستقلة والمركزية، مع اختالف درجة اإلشراف الربناجمي من جان
ويف جمال إدارة املعلومات اإلحصائية، مكّـن هـذا النـهج الالمركـزي خمتلـف وحـدات                   - ١٤

اإلحصاءات من الوصـول إىل درجـة عاليـة مـن التخـصص الـتقين، ممـا أتـاح هلـا خدمـة الفئـات                       
ومــن ناحيــة أخــرى، فقــد ولّــدت هــذه الالمركزيــة  . املــستهدفة واملــستخدمني علــى حنــو جيــد 

لية تنسيق فعالة، من أجل ضمان اتساق املخرجات مـن البيانـات واالسـتخدام الفعـال           حاجة آل 
وعلــى الــصعيد التنظيمــي، فقــد . وهــذا أمــر معتــرف بــه منــذ زمــن طويــل . للمــوارد الــشحيحة

االتفاق الرمسي بـني األمـم املتحـدة والوكـاالت املتخصـصة، وكـذلك الـصناديق والـربامج                 نص
علـى  )  يف االتفـاق بـني األمـم املتحـدة ومنظمـة العمـل الدوليـة             كما ذُكـر، علـى سـبيل املثـال،        (
تعمل األمم املتحدة على تطوير األدوات واإلجراءات اإلدارية اليت ميكن مـن خالهلـا        ”: يلي ما

  .)٢(“كفالة التعاون اإلحصائي الفعال بني األمم املتحدة والوكاالت اليت ترتبط هبا
 عريق من التنسيق والتعاون القـائمني إىل حـد كـبري            ولدى منظومة األمم املتحدة تقليد      - ١٥

ومارسـت اللجنـة الفرعيـة لألنـشطة اإلحـصائية          . على أساس رؤية مشتركة لألخالقيات املهنية     
وعملـت حتـت مظلـة     . ٢٠٠١ إىل عـام     ١٩٦٦التابعة للجنة التنسيق اإلدارية مهامهـا مـن عـام           

. ة املستوى يف األمم املتحدة لتنسيق الـربامج       جلنة التنسيق اإلدارية، اليت كانت آلية داخلية رفيع       
وقــد قامــت اللجنــة الفرعيــة منــذ مرحلــة مبكــرة، إدراكــا منــها أن اجملــال اإلحــصائي يتــضمن     
أطراف فاعلة مهمة على الصعيد الدويل خارج منظومة األمـم املتحـدة، بـدعوة منظمـات مثـل                  

ــاون والتنم     ــة ومنظمــة التع ــصادي   املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــدان االقت ــة يف املي ي
، ٢٠٠٢وعندما مت إلغاء جلنة التنسيق اإلدارية وجلاهنـا الفرعيـة يف عـام              . ليكونا مراقبني عاديني  

__________ 
، من االتفاق املربم بني األمم املتحـدة ومنظمـة العمـل    “اخلدمات اإلحصائية”، ١٢ من املادة  ٤انظر الفقرة      )٢(  

ــارة  . الدوليــــــــــــــــــة : املوقــــــــــــــــــع التــــــــــــــــــايلميكــــــــــــــــــن االطــــــــــــــــــالع عليــــــــــــــــــه بزيــــــــــــــــ
http://www.ilo.org/public/english/bureau/leg/agreements/nu.htm. 
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أنشئت جلنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية ملواصـلة تنـسيق املـسائل اإلحـصائية فيمـا بـني اهليئـات                     
  :نشطة الرئيسية الستة التاليةوتركز اللجنة، انطالقا من اختصاصاهتا، عملها على األ. الدولية
  كفاءة أداء النظام اإلحصائي  •  
  املعايري واخلطط املشتركة  •  
  وضع املنهجيات  •  
  الدعم املشترك بني املؤسسات  •  
  بذل جهود االتصال  •  
  ل جهود الدعوة يف جمال اإلحصاءاتبذ  •  

  
اوز حـدود الواليـة     وتتألف عضوية اللجنة من املنظمـات الدوليـة واملنظمـات الـيت تتجـ               - ١٦

الوطنيـة والـيت تـشمل والياهتـا تـوفري اإلحـصاءات الرمسيـة الدوليـة يف سـياق املبـادئ الـيت تـنظم             
، والــيت لــديها دائــرة إحــصائية دائمــة )، املرفــقE/CN.3/2006/13(األنــشطة اإلحــصائية الدوليــة 

ني أعضاء اللجنـة    ومن ب . ثابتة تشكل جزءا ال يتجزأ من املنظمة واتصاالت منتظمة مع البلدان          
ــالغ عــددهم  ــا، يــشكل النــصف جــزءا مــن منظومــة األمــم املتحــدة يف حــني ميثــل     ٣٨الب  حالي

وجتتمع اللجنة مرتني يف السنة على مستوى مـديري         . اآلخرون منظمات إقليمية وعاملية أخرى    
 ويقـدَّم تقريـر  . املكاتب اإلحصائية وتعمل يف الواقع من خالل عدد من أفرقة العمل املخصـصة      

  .سنوي عن األنشطة اجلارية اليت تضطلع هبا اللجنة إىل اللجنة اإلحصائية
وقد خدمت جلنة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية، بوصـفها آليـة للتنـسيق العـاملي أنـشئت                     - ١٧

ــة، اجملتمــع اإلحــصائي       ــة الناشــطة يف جمــال اإلحــصاءات الرمسي ــع املنظمــات الدولي لتــشمل مجي
يذ العديد مـن الـربامج اإلحـصائية الدوليـة الرئيـسية املعنيـة،              بشكل كبري، حيث جيري حاليا تنف     

على سبيل املثال، بنشر البيانات والعمل املنهجي وبناء القدرات يف إطار من التعاون بني اثـنني                
غـري أن اللجنـة قـد ال تكـون اهليئـة املناسـبة لتـستخدمها كيانـات          . أو أكثر من اجلهات الفاعلـة     
هــا وخمرجاهتــا اإلحــصائية، الــيت قــد تنطــوي علــى مناقــشة القــضايا  األمــم املتحــدة لتنــسيق براجم

ويف تطـور جديـد مهـم علـى مـدى الـسنوات الـثالث املاضـية، دعـت                   . اخلاصة بـاألمم املتحـدة    
شــعبة اإلحــصاءات مــديري الــربامج اإلحــصائية ملنظومــة األمــم املتحــدة إىل عقــد اجتمــاع غــري  

جتمـاع، مت تنـاول مواضـيع داخليـة خاصـة      وخـالل هـذا اال   . رمسي على هامش دورات اللجنـة     
وجتـدر  . أو مبـادرات األمـني العـام      ) UNdata(باألمم املتحدة، مثل بوابة بيانات األمـم املتحـدة          

اإلشارة إىل أن هـذا االجتمـاع لـيس لديـه واليـة أو وضـع رمسـي، رغـم وجـود حكـم يف هـذا                           
  ). أعاله١٤انظر الفقرة (الشأن يف االتفاقات بني األمم املتحدة وهيئات األمم املتحدة 
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ــر وضــوحا لعــدم وجــود تنــ     - ١٨ ــاج اإلحــصائي  ومبــا أن العواقــب األكث سيق يف جمــال اإلنت
تضارب البيانات اليت تصدرها املنظمـات الدوليـة عـن بلـد مـا، فللـدول األعـضاء مـصلحة                     هي

بات وقـد تناولـت اللجنـة اإلحـصائية هـذا املوضـوع يف مناسـ       . كبرية يف كفالـة سـالمة التنـسيق     
ــة نتيجــة لــذلك، مثــل فريــق اخلــرباء املــشترك بــني       عــدة ووضــعت جمموعــة مــن اآلليــات الفعال
الوكـاالت املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيـة الــذي يقــدم تقــاريره بانتظــام إىل اللجنــة   

علـى سـبيل   (وعالوة على ذلك، ُنفِّذ عدد من املبادرات على املـستويات القطاعيـة             . اإلحصائية
غـري أن وضـع إطـار       ). ال، الفريق املشترك بني الوكـاالت املعـين بتقـديرات وفيـات األطفـال             املث

واضح لألمم املتحدة لضمان اجلودة قد يكون مفيدا يف سـياق كفالـة اتـساق البيانـات وحتقيـق                
  .مستويات متسقة من نوعية البيانات

  
  اخلطوات املقبلة املقترحة   -خامساً  

 أن مجــع ورغــم.  اإلحــصائية أن يــشمل العديــد مــن اجملــاالت  ميكــن لتنــسيق األنــشطة   - ١٩
 أخرى للتنـسيق    اهناك أبعاد فإن  البيانات ونشرها يشكالن حمور تركيز رئيسياً جلهود التنسيق،         

  :اإلحصائي ميكن النظر فيها أيضاً، وهي
  الترتيبات التنظيمية احلالية؛  )أ(  
  املبادئ واملمارسات املهنية؛  )ب(  
  يا اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة؛ل وامليزنة بني اخلالبرجمة العم  )ج(  
  املسائل املتعلقة بإدارة املوارد البشرية؛  )د(  
  وضع املعايري اإلحصائية وتنفيذها؛  )هـ(  
  التعاون التقين؛  )و(  
  .الرباجميات اإلحصائية واملسائل املتعلقة بتكنولوجيا املعلومات عموماً  )ز(  

ديد علــى أن جــدول أعمـال اللجنــة اإلحــصائية يـشمل مــسائل تطــال   ومـن املهــم التـش    - ٢٠
يف  األمهيـة    بالغ ويف هذا الصدد تضطلع اللجنة بدور        ،مجيع املواضيع العامة املبينة مباشرة أعاله     

  .بني كيانات منظومة األمم املتحدة) املتصورةالفعلية أو ( حتديد حاالت عدم التنسيق
 كمـسألة  “التنـسيق يف األنـشطة اإلحـصائية    ”ائية حـددت    ن اللجنة اإلحص  أونظراً إىل     - ٢١

ــه         ــا تتوصــل إلي ــشأن يف أعقــاب م ــد مــن التوجيهــات هبــذا ال ــم أن تقــدم املزي هامــة، مــن املالئ
ولذلك، اقترحت إنـشاء فريـق ألصـدقاء الـرئيس، يتـألف مـن ممـثلني عـن                  . مداوالت مستفيضة 

. حـصائي يف منظومـة األمـم املتحـدة    الدول األعضاء، ملواصلة التداول بشأن مـسألة التنـسيق اإل   
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ســيما مــساءلة    وقــد يرغــب الفريــق الــذي يقــر بالطــابع الــشائك للترتيبــات املؤســسية، وال         
الوحدات اإلحصائية املختلفة أمام اهلياكـل اإلداريـة املختلفـة، بـدعوة ممثلـي جمـالس اإلدارة إىل                  

ــه ــراً إىل  . املــشاركة يف مداوالت ــة يف دورهتــا الرابعــة  وســيقدم فريــق أصــدقاء الــرئيس تقري  اللجن
  . وترد اختصاصاته املقترحة يف املرفق الثالث. واألربعني

  :وميكن ألصدقاء الرئيس أن حياولوا اإلجابة عن األسئلة التالية  - ٢٢
هـي   أي جوانب من برنامج العمل والترتيبات املؤسسية ينبغـي تنـسيقها؟ ومـا              )أ(  

  رجوة؟اجملاالت ذات األولوية وما هي النتائج امل
  كيف ينبغي أن جيري التنسيق؟  )ب(  
  من ينبغي أن ينفذ التنسيق؟  )ج(  

  مسائل للمناقشة   -سادساً  
  :املطلوب من اللجنة  - ٢٣

اإلدالء برأيها يف ما يتعلق مبـسألة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية يف منظومـة                   )أ(  
  األمم املتحدة؛

  ق؛حتديد اجملاالت اليت يتعني فيها تعزيز التنسي  )ب(  
أعــاله، النظــر يف مــا إذا كــان فريــق أصــدقاء ) ب( و) أ(يف ضـوء البنــدين    )ج(  

الرئيس، باختصاصاته املقترحة يف املرفق الثالث هلذا التقرير، يشكل آليـة مناسـبة ملواصـلة                
  النظر يف هذه املسائل؛

  .اإلعراب عن الرغبة باملشاركة يف الفريق  )د(  
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  املرفق األول 
تب خدمات الرقابة الداخلية عن التقيـيم الربنـاجمي         مقتطف من تقرير مك       

  )E/AC.51/2011/2(إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 
  
    -رابعاً ”  

  فعالية اإلدارة بشكل خاص يف دعمها للنظام اإلحصائي العاملي   -باء   
انيــة بعــد جــاء الــدعم الــذي تقدمــه اإلدارة إىل النظــام اإلحــصائي العــاملي يف املرتبــة الث - ٢٨”

الدعم الذي تقدمـه إىل اهليئـات احلكوميـة الدوليـة يف ترتيـب وظـائف اإلدارة الـيت لقيـت أكـرب                   
وعلــى غــرار الــدعم الــذي تقدمــه إىل العمليــات احلكوميــة  . تقــدير مــن جانــب اجلهــات املعنيــة

 الدولية، فإن الدعم املقدم إىل النظام اإلحصائي العـاملي يـشكل إحـدى وظـائف اإلدارة األقـدم                 
وتضطلع شعبة اإلحصاءات بتنفيـذ هـذه الوظيفـة         . عهداً واألوضح حتديداً واألقل إثارة للجدل     

وتـرى أيـضاً    . عموماً مـن خـالل الـدعم الـذي تقدمـه إىل اللجنـة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة                    
الكثري من اجلهات املعنية أن شـعبة الـسكان تـدعم النظـام اإلحـصائي العـاملي عـن طريـق تقـدمي            

  .ات والتوقعات السكانية الرمسيةالتقدير
 وقد مثل الدور الفريد والرئيسي الذي تضطلع بـه اإلدارة يف دعـم اللجنـة اإلحـصائية                  - ٢٩”

ــدور، إجنــازاً       ــها يف أداء هــذا ال ــاً إىل جنــب مــع فعاليت وبالتــايل النظــام اإلحــصائي العــاملي، جنب
كة يف دورات اللجنــة، وحلقــات وتــشكل الزيــادة يف عــدد البلــدان األقــل منــواً املــشار . رئيــسياً

العمــل واجتماعــات أفرقــة اخلــرباء واحللقــات الدراســية الــيت تنظمهــا دعمــاً رئيــسياً للنظــام           
اإلحــصائي العــاملي، وقــد عــزت الكــثري مــن اجلهــات املعنيــة جــزءاً كــبرياً مــن هــذه الزيــادة إىل   

 املمثلـة يف اجتماعـات      وارتفـع عـدد البلـدان األقـل منـواً         . اجلهود اليت تبـذهلا شـعبة اإلحـصاءات       
  .٢٠١٠ بلداً يف عام ٢٥ إىل ٢٠٠٥ بلدان يف عام ٩اللجنة اإلحصائية من 

أداء اإلدارة يف   )  يف املائـة   ٧٦( وقّيم معظم من ردوا على استبيان آراء اجلهات املعنيـة            - ٣٠”
ة تقييمـاً   وقـّيم موظفـو اإلدارة أيـضاً هـذه الوظيفـ          . جمال دعم النظام بوصفه فعاالً أو فعاالً جـداً        

  .  يف املائة ممن ردوا على االستبيان إهنا فعالة أو فعالة جداً يف هذا الدور٩٥عالياً، حيث قال 
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  املرفق الثاين
مقتطف من تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن التقيـيم الربنـاجمي                

  لشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة 
حـصاءات واجلهـات املعنيـة فيهـا بـشأن          كان هناك توافق عـام بـني مـوظفي شـعبة اإل           ”  

ورأت معظم اجلهات املعنية اخلارجية اليت أجريت معها مقـابالت بـأن هـذه              . دور الشعبة 
الشعبة هي حبكم واقع احلال املكتـب اإلحـصائي الرئيـسي لألمـم املتحـدة، وبـأن مـديرها                   

ست بـأي حـال     وهذا على الرغم من أن الشعبة ليـ       . هو فعلياً كبري اإلحصائيني يف املنظمة     
مــن األحــوال الكيــان اإلحــصائي الوحيــد يف منظومــة األمــم املتحــدة، ومــن أهنــا ليــست     
الكيــان اإلحــصائي الوحيــد يف األمــم املتحــدة الــذي يطلــب إىل الــدول األعــضاء تزويــده   

ويبـــدو أن هـــذا اإلقـــرار يعـــرب عـــن دور الـــشعبة كأمانـــة للجنـــة   . بالبيانـــات اإلحـــصائية
  .“ا حققته من إجنازات على حد سواءاإلحصائية وعن التقدير مل

وتبني أن اجلهـود املبذولـة لتجنـب ازدواجيـة أنـشطة اجلمـع اإلحـصائية والفـروق يف                   ”  •  
السالسل اإلحصائية الـيت أصـابت النجـاح مـع كيانـات خـارج األمـم املتحـدة كانـت                    

 وعلـى الـرغم مـن األنـشطة التنـسيقية         . أقل جناحاً داخل منظومة األمم املتحـدة نفـسها        
الــيت تــضطلع هبــا جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية، فقــد صــدرت بــني احلــني واآلخــر  

وآخر مثـال علـى     . منشورات تتضمن بيانات متضاربة عن مواضيع متشاهبة يف الظاهر        
ــام      ــشرية لع ــة الب ــر التنمي ــق بتقري ــك يتعل ــر    ٢٠١٠ذل ــات عــن الفق ــضمن بيان ــذي ت  ال

 قبــل نــشرها وهــي ختتلــف عــن  ووفيــات األطفــال مل تطلــع عليهــا شــعبة اإلحــصاءات 
. البيانات الواردة يف جمموعـات البيانـات اإلحـصائية الـصادرة عـن شـعبة اإلحـصاءات                

.  التقريــر أيــضاً مؤشــرات مل توافــق عليهــا اللجنــة اإلحــصائية أو تؤيــدهااويتــضمن هــذ
وأبلغ مكتب خـدمات الرقابـة الداخليـة أيـضاً عـن فـروق أخـرى يف اإلحـصاءات الـيت                

ــق مبؤشــرات      أصــدرهتا كيانــ  ــا يتعل ــك م ــا يف ذل ــم املتحــدة مب ــة األم ات خــارج منظوم
لفيـة، مـع أن هـذه املؤشـرات حتـسنت، كمـا سـاد االعتقـاد، مـع                   ألاألهداف اإلمنائيـة ل   

ونتجت فروق أخرى عـن     . مرور الوقت نتيجة للتعاون االستباقي بني الكيانات املعنية       
لـها بـسهولة باإلحالـة إىل       اختالف التعاريف باختالف الكيانات، وهي فروق ميكن ح       

  .“تلك التعاريف
ساور اجلهات املعنية القلق بـسبب ظهـور خـالف بـني كيانـات منظومـة األمـم                 .... ”  •  

املتحدة حـول القيمـة املناسـبة إلحـصاءات معينـة وشـعروا بأنـه مـن غـري املـستحب أن                      
ات وقــد يــسرت بوابــة بيانــ. ‘الرمسيــة’تنـشر نــسخات خمتلفــة مــن البيانــات اإلحـصائية   
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األمم املتحدة باعتبارها البوابة الوحيدة للبيانات للعديد مـن منـشورات األمـم املتحـدة               
ــة يف     لإلحــصاءات اجملمعــة، علــى املــستخدمني حتديــد حــاالت التفــاوت أو االزدواجي

إال أن املـساءلة العامـة عـن        . إحصاءات معينة مما من شأنه بالتايل أن يعزز احلافز حللـها          
 األمم املتحدة ستظل تفتقر إىل تعريف واضـح مـا دامـت فـرادى           املسائل اإلحصائية يف  

  .“كيانات منظومة األمم املتحدة حتتفظ حبق إصدار البيانات بصورة مستقلة
وتتــوىل الوحــدات . تــبني أن التعــاون مــع اللجــان اإلقليميــة دون املــستوى املطلــوب  ”  •  

ــدول األعــضاء كــل      ــها اإلحــصائية داخــل اللجــان مجــع اإلحــصاءات مــن ال يف منطقت
ولقـد  . واالضطالع مبهـام منـها إسـداء املـشورة وبنـاء القـدرات يف جمـال اإلحـصاءات                 

تبني، لدى إجراء مقابلة مع كل منها يف سياق إجراء هذا التقييم أن لكل منها مـوارد                 
فعلـى سـبيل املثـال، تتعامـل جلنـة األمـم املتحـدة           . ومواطن قـوة وأدواراً تقليديـة خمتلفـة       

روبا مع الدول األعضاء ببنية حتتية إحـصائية متطـورة وهـي قـادرة علـى      االقتصادية ألو 
ــالبحوث اإلحـــصائية ومجـــع البيانـــات اإلحـــصائية لـــدعم عمـــل شـــعبة     االضـــطالع بـ

ومن ناحية أخرى، تود اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة لغـريب            . اإلحصاءات وتكملته 
. إىل دعم إضايف للقيـام بـذلك      آسيا تقدمي املزيد من اخلدمات يف املنطقة ولكنها حتتاج          

أما اللجان اآلخرى، ومن بينها اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ               
واللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكـارييب، فلـديها مـوارد إحـصائية              
ــيت ينظــر هبــا إىل        ــة ال ــساق يف الطريق ــها أبلغــت عــن شــيء مــن عــدم االت  كــبرية ولكن

ويف مجيع احلاالت، تفتقر األفرقة اإلحصائية يف اللجان اإلقليميـة إىل صـالت       . أدوارها
على مستوى املوظفني مع الشعبة وقد أفاد العديد من موظفيها بأهنم يـشعرون بالعزلـة               

  .“عن زمالئهم يف نيويورك
واشـــتبه موظفـــو اللجـــان اإلقليميـــة وأصـــحاب املـــصلحة اآلخـــرون أيـــضاً بوجـــود   ”  •  

ــاطق    ازدو ــة يف العمــل وضــياع فــرص االســتفادة مــن مــواطن القــوة يف املقــر واملن . اجي
ــد        ــة بظــروف البل ــهم الدقيق ــأن معرفت ــادهم ب ــون عــن اعتق وأعــرب املوظفــون اإلقليمي
وإحصاءاته وهياكله األساسية ومهاراهتم اللغوية ميكن أن تقدم املزيد مـن اإلسـهامات             

إن شـــعوراً حـــاداً هبـــدر إمكانـــاهتم  يف أنـــشطة شـــعبة اإلحـــصاءات مبنـــاطقهم وقـــالوا  
ــتملكهم ــشعبة، ومشــل ذلــك يف إحــدى     . ي وســعى بعــضهم إىل متــتني العالقــات مــع ال

واكتفـى  . احلاالت تويل منصب الذراع اإلقليمي للشعبة رمسياً، حتـت إشـرافها املباشـر            
وأفادت الشعبة عن بعـض املـساعي       . ‘معاً نستطيع حتقيق املزيد   ’بعضهم اآلخر بالقول    

ية ملعاجلة الشواغل اليت أعرب عنها، على الـرغم مـن بعـض العوائـق الـيت تـشوب                   اجلار
  .“الترتيبات اهليكلية واإلدارية
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تشتت املساءلة عن جمموعات البيانات اإلحصائية واملعـايري اإلحـصائية يف األمـم             ... ”  •  
ــدار        ــدة بإصـ ــم املتحـ ــة األمـ ــات منظومـ ــف كيانـ ــام خمتلـ ــؤدي إىل قيـ ــا يـ ــدة، ممـ املتحـ

وما دام هـذا الوضـع مـستمراً        . ءات دون أن يشري أحدها بالضرورة إىل اآلخر       اإلحصا
ــن        ــدة عـ ــم املتحـ ــيعيق األمـ ــه سـ ــوال، فإنـ ــذا املنـ ــى هـ ــد األداء’علـ ــدان ‘توحيـ  يف ميـ

ويتجـاوز حـل هـذا الوضـع الـسلطة املخولـة إلدارة الـشؤون االقتـصادية                 . اإلحصاءات
ــر      اً إىل أنــه ميثــل خطــراً علــى    واالجتماعيــة أو الــشعبة ولكنــه يــستحق االهتمــام، نظ

وأقـرت اللجنـة اإلحـصائية هبـذا      . استمرار مصداقية البيانات اليت تنشرها األمم املتحدة      
اخلطر وشددت على احلاجة إىل وكالـة موثـوق هبـا يف منظومـة األمـم املتحـدة لتنـسيق         

وطلبـت اسـتعراض الوضـع وتقـدمي تقريـر إليهـا يف دورهتـا الثالثـة                 . األنشطة اإلحصائية 
وتتـــضح أيـــضاً يف هـــذا التقيـــيم الرغبـــة لـــدى اجلهـــات املعنيـــة يف شـــعبة   . واألربعـــني

ــادة والتنــسيق علــى نطــاق      اإلحــصاءات بإنــشاء مكتــب إحــصائي مركــزي يتــوىل القي
منظومـــة األمـــم املتحـــدة ويـــضطلع بـــدور النقطـــة املرجعيـــة الوحيـــدة ملـــستخدمي         

ــر    . اإلحــصاءات ــدو أن شــعبة اإلحــصاءات هــي املرشــح األوف ــذا   ويب ــشغل ه ــاً ل  حظ
املنــصب بفــضل موقعهــا بالنــسبة إىل اللجنــة اإلحــصائية ومــصداقيتها وصــالهتا الوثيقــة  

  .“باملنظمات اإلحصائية الوطنية والدولية
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  املرفق الثالث 
ــسيق            ــز تن ــين بتعزي ــرئيس مع ــق أصــدقاء ال ــة لفري ــصاصات املقترح االخت

  األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة
شاء فريــق أصــدقاء الــرئيس، يتــألف مــن ممــثلني عــن الــدول األعــضاء، ورمبــا  يقتــرح إنــ  

  . مسألة التنسيق اإلحصائي يف منظومة األمم املتحدةالنظر يفمراقبني خمتارين، ملواصلة 
 ينبغي النظر علـى وجـه   :وبدون احلد بالتايل من نطاق اختصاص فريق أصدقاء الرئيس        

  :التحديد يف املسائل التالية
ــ  )أ(   ــا   اجملــ ــائج الــــيت تتوخاهــ ــة الــــيت تــــستلزم التنــــسيق والنتــ االت ذات األولويــ
  األعضاء؛ الدول

  اخليارات من أجل تنفيذ التنسيق يف هذه اجملاالت وآلية التنفيذ؛  )ب(  
 ٢٠١٣ تقـدمي تقريـر إىل اللجنـة اإلحــصائية يف دورهتـا الرابعـة واألربعـني عــام        )ج(  

  .عن هذه املسائل
ــوخى أن يراعــي      ــن املت ــستويات يف     وم ــه خمتلــف امل ــرئيس يف مداوالت ــق أصــدقاء ال فري

منظومة األمم املتحدة، مع التركيز أوالً على الكيانات اإلحصائية اليت تقع يف نطاق اختـصاص               
أما إذا اتـضح بـأن هنـاك مـسائل          . األمانة العامة لألمم املتحدة وصناديق األمم املتحدة وبراجمها       

ها حدود هذا االختصاص، فينبغي أن يقدم فريق أصـدقاء          تنسيقية كبرية مطروحة يتخطى نطاق    
  .الرئيس تقريراً عنها كذلك
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	يُقدم هذا التقرير إلى اللجنة الإحصائية امتثالا لما طلبته في دورتها الثانية والأربعين (انظر E/2011/24، الفصل أولا - باء، المقرر 42/110، الفقرة (ك)). ويحدد التقرير المعلومات الأساسية المتصلة بترتيبات التنسيق الإحصائي الحالية في إطار الأمم المتحدة، ويبحث في الشواغل التي أثيرت بشأن أوجه القصور في تلك الترتيبات، ويقترح آلية لاستكشاف سبل تعزيزها، ولا سيما فيما يتعلق بآليات ضمان النوعية. ويختتم التقرير بقائمة موجزة من المسائل المطروحة للمناقشة أمام اللجنة.
	أولاً - مقدمة
	1 - اعتمدت اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين، المعقودة في الفترة من 22 إلى 25 شباط/فبراير 2011، المقرر 42/110 (انظر E/2011/24، الفصل أولا - باء) الذي قامت فيه، في جملة أمور، بحثّ شعبة الإحصاءات على الاضطلاع بدور مركزي في مساعدة الدول الأعضاء على معالجة مسائل حالات التضارب في البيانات واتساقها مع المنظمات الدولية، مع إيلاء اهتمام خاص لمسائل اتساق البيانات التي تنشرها وكالات الأمم المتحدة، وأكدت على الحاجة في ذلك السياق إلى وجود وكالة موثوق بها في منظومة الأمم المتحدة لتضطلع بتنسيق الأنشطة الإحصائية، وطلبت إلى السلطات المختصة بالأمم المتحدة استعراض الوضع، وطلبت إلى شعبة الإحصاءات أن تقدم تقريرا بشأن تلك المسألة إلى اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين (الفقرة (ك)).
	2 - واتُّخذ القرار في سياق المناقشات التي عُقدت في إطار اللجنة الإحصائية لمعالجة الشواغل التي أثارتها الدول الأعضاء فيما يتعلق بالمحتوى الإحصائي لتقرير التنمية البشرية لعام 2010() الذي أعده مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.
	3 - ومنذ انعقاد الدورة الثانية والأربعين للجنة الإحصائية، أنجز مكتب خدمات الرقابة الداخلية تقييمه البرنامجي المستقل لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (E/AC.51/2011/2)، بما في ذلك إجراء تقييم محدد لشعبة الإحصاءات. وفي ذلك التقييم، أبدى المكتب ملاحظات بشأن تنسيق الأنشطة الإحصائية بين شركاء منظومة الأمم المتحدة كانت مشابهة للآراء التي أعربت عنها الدول الأعضاء.
	4 - ويقدم هذا التقرير المعلومات الأساسية المتعلقة بإنشاء اللجنة الإحصائية وشعبة الإحصاءات ودوريهما، ويصف التطورات ذات الصلة بمسألة التنسيق الإحصائي التي جرت في أعقاب الدورة الثانية والأربعين للجنة الإحصائية. ويُقترح أن يتم تشكيل فريق من أصدقاء الرئيس لمواصلة النظر في القضايا واقتراح توصيات لتنظر فيها اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين.
	ثانيا - معلومات أساسية
	5 - كانت المسائل الإحصائية من أولويات الدول الأعضاء منذ إنشاء عصبة الأمم. وأُنشئت اللجنة الإحصائية الدولية باعتبارها هيئة استشارية في تشرين الأول/أكتوبر 1920 لتقدم توصيات بشأن دور العصبة في مجال الإحصاءات. وحُددت اختصاصات اللجنة الإحصائية والمكتب الإحصائي التابع للأمانة العامة بموجب القرار 8 (د-1) الذي اعتمده المجلس الاقتصادي والاجتماعي في دورته الأولى في 16 شباط/فبراير 1946. وتتمثل الولاية الحالية للجنة في مساعدة المجلس على ما يلي: (أ) تعزيز تطوير الإحصاءات الوطنية وتحسين قابليتها للمقارنة؛ (ب) تنسيق الأعمال الإحصائية التي تضطلع بها الوكالات المتخصصة؛ (ج) تطوير الخدمات الإحصائية المركزية للأمانة العامة؛ (د) تقديم المشورة إلى أجهزة الأمم المتحدة بشأن المسائل العامة المتصلة بجمع المعلومات الإحصائية وتفسيرها ونشرها؛ (هـ) العمل على تحسين الإحصاءات والأساليب الإحصائية عموما.
	6 - وأولت اللجنة الإحصائية أولوية عالية لدورها في مساعدة المجلس الاقتصادي والاجتماعي في تنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة. وأوصى المجلس، في قراره 1566 (د-50) المؤرخ 3 أيار/مايو 1971، بأن يكون الهدف النهائي لعمل سلف إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية هو تحقيق نظام متكامل لجمع الإحصاءات الدولية وتجهيز بياناتها ونشرها من جانب منظومة الأمم المتحدة، وطلب إلى الأمين العام أن يبذل، بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، جهودا متضافرة لمساعدة البلدان النامية في تعزيز نظمها الإحصائية.
	7 - وأنشئت شعبة الإحصاءات التابعة للأمانة العامة للأمم المتحدة في البداية ضمن إدارة الشؤون الاقتصادية في عام 1946، وهي تؤدي دور أمانة اللجنة الإحصائية. ويتمثل هدفها في النهوض بالنظام الإحصائي العالمي من أجل إنتاج إحصاءات وطنية عالية الجودة ويسهل الوصول إليها ويمكن إخضاعها للمقارنة، ليستخدمها مقررو السياسات وغيرهم من المستخدمين على الصعيدين الوطني والدولي. ولتحقيق هذا الهدف، تقوم استراتيجيتها على ما يلي: (أ) توسيع نطاق الدور المعياري للبرنامج الفرعي وتنسيق الأنشطة الإحصائية الدولية؛ (ب) مساعدة البلدان من خلال التعاون التقني مع النظم الإحصائية الوطنية؛ (ج) وضع القواعد والمعايير؛ (د) تجميع ونشر المعلومات الإحصائية العالمية؛ (هـ) تطوير القدرات الإحصائية؛ (و) التشجيع على استخدام الخرائط ونظم المعلومات الجغرافية؛ (ز) تنسيق الأنشطة الإحصائية الدولية من خلال التعاون الوثيق مع المنظمات الدولية الأخرى، وذلك لتعزيز التماسك في أعمال البيانات الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة.
	8 - وقد نفذت شعبة الإحصاءات بعض الأنشطة المنسقة القائمة بشكل رئيسي على أساس مشاريع محددة. وهي تنظم اجتماعا دوريا لمديري البيانات لتسهيل تحسين نشر البيانات فيما بين منظمات الأمم المتحدة؛ وقد نظمت منتدى غير رسمي لمناقشة القضايا الناشئة فيما بين هيئات الأمم المتحدة المنخرطة في العمل الإحصائي؛ وتشارك في آلية التنسيق داخل اللجنة التنفيذية للشؤون الاقتصادية والاجتماعية.
	ثالثا - التطورات منذ الدورة الثانية والأربعين للجنة الإحصائية
	9 - على نحو ما ورد، أنجز مكتب خدمات الرقابة الداخلية، منذ انعقاد الدورة الثانية والأربعين للجنة الإحصائية، تقييمه البرنامجي المستقل لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية، بما في ذلك شعبة الإحصاءات. وأثنى المكتب، في تقريره المقدم إلى الدورة الحادية والخمسين للجنة البرنامج والتنسيق، على شعبة الإحصاءات لتفردها ودورها المركزي في دعم اللجنة الإحصائية وبالتالي النظام الإحصائي العالمي، إلى جانب فعاليتها في الاضطلاع بذلك الدور. ويرد مقتطف من ذلك التقرير عن دور شعبة الإحصاءات في المرفق الأول.
	10 - وفي حين كان المكتب إيجابيا بشدة بشأن دور شعبة الإحصاءات وأدائها، فقد وجد أن بالإمكان تحسين التنسيق الإحصائي داخل منظومة الأمم المتحدة. وقد انعكست هذه النتيجة في وثيقة داعمة للمكتب، ترد بعض المقتطفات ذات الصلة منها في المرفق الثاني.
	11 - واختتم مكتب خدمات الرقابة الداخلية بتقديم التوصية المحددة التالية، من بين توصيات أخرى:
	”إعادة النظر في قنوات الاتصال بين الشعبة ووحدات الإحصاءات التابعة لشركائها في منظومة الأمم المتحدة، بما في ذلك اللجان الإقليمية، ووضع خطة عمل من أجل تحقيق تنسيق أفضل للأنشطة واستخدام الموارد على نحو أفضل“.
	12 - وأبلغت شعبة الإحصاءات مكتب خدمات الرقابة الداخلية بأنها تعتزم طرح قضية التنسيق الإحصائي داخل منظومة الأمم المتحدة، وهي قضية عامة، للمناقشة في إطار أحد بنود جدول الأعمال، في الدورة الثالثة والأربعين للجنة، حيث أن الدول الأعضاء قد أثارت قضايا مماثلة. وأُبلغ المكتب أنه ينبغي إجراء دراسة متأنية للعديد من العناصر ذات الصلة من خلال آلية حكومية دولية.
	رابعا - الوضع الحالي
	13 - نما النظام الإحصائي للأمم المتحدة، الذي يمكن وصفه بشكل عام بأنه مجموعة من كافة الوحدات والبرامج الإحصائية داخل منظومة الأمم المتحدة، بشكل كبير، مما يعكس تنامي تعقيد ظواهر التنمية التي تهتم بها الأمم المتحدة، ويدل على أن المعلومات الإحصائية الموثوقة وعالية الجودة شرط لا غنى عنه للتنمية العالمية. ويعكس التعقيد المؤسسي للنظام الإحصائي للأمم المتحدة، دون شك، التعقيد المؤسسي للمنظمة نفسها. ويمكن التمييز عموما بين طبقات مختلفة في إطار هذا النظام، فهناك ما يسمى بوحدات الأمانة التي تشمل شعبة الإحصاءات، واللجان الإقليمية، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وبرنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (موئل الأمم المتحدة)، وهي تعمل في إطار نفس الإجراءات الإدارية والمتعلقة بالميزانية والبرمجة. فالصناديق والبرامج (على سبيل المثال، برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف)، وصندوق الأمم المتحدة للسكان) لها تمويلها الخاص بها، وبالتالي إجراءاتها الإدارية والبرمجية الخاصة. وأخيرا، تتمتع الوكالات المتخصصة (مثل منظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، ومنظمة الصحة العالمية) بدرجة عالية من الاستقلال على صعيد الميزانية والبرمجة. وفي الأساس، تعمل جميع الوحدات الإحصائية في الكيانات التابعة للأمم المتحدة بطريقة مستقلة ولامركزية، مع اختلاف درجة الإشراف البرنامجي من جانب الدول الأعضاء.
	14 - وفي مجال إدارة المعلومات الإحصائية، مكّن هذا النهج اللامركزي مختلف وحدات الإحصاءات من الوصول إلى درجة عالية من التخصص التقني، مما أتاح لها خدمة الفئات المستهدفة والمستخدمين على نحو جيد. ومن ناحية أخرى، فقد ولّدت هذه اللامركزية حاجة لآلية تنسيق فعالة، من أجل ضمان اتساق المخرجات من البيانات والاستخدام الفعال للموارد الشحيحة. وهذا أمر معترف به منذ زمن طويل. وعلى الصعيد التنظيمي، فقد نص الاتفاق الرسمي بين الأمم المتحدة والوكالات المتخصصة، وكذلك الصناديق والبرامج (كما ذُكر، على سبيل المثال، في الاتفاق بين الأمم المتحدة ومنظمة العمل الدولية) على ما يلي: ”تعمل الأمم المتحدة على تطوير الأدوات والإجراءات الإدارية التي يمكن من خلالها كفالة التعاون الإحصائي الفعال بين الأمم المتحدة والوكالات التي ترتبط بها“().
	15 - ولدى منظومة الأمم المتحدة تقليد عريق من التنسيق والتعاون القائمين إلى حد كبير على أساس رؤية مشتركة للأخلاقيات المهنية. ومارست اللجنة الفرعية للأنشطة الإحصائية التابعة للجنة التنسيق الإدارية مهامها من عام 1966 إلى عام 2001. وعملت تحت مظلة لجنة التنسيق الإدارية، التي كانت آلية داخلية رفيعة المستوى في الأمم المتحدة لتنسيق البرامج. وقد قامت اللجنة الفرعية منذ مرحلة مبكرة، إدراكا منها أن المجال الإحصائي يتضمن أطراف فاعلة مهمة على الصعيد الدولي خارج منظومة الأمم المتحدة، بدعوة منظمات مثل المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي ليكونا مراقبين عاديين. وعندما تم إلغاء لجنة التنسيق الإدارية ولجانها الفرعية في عام 2002، أنشئت لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية لمواصلة تنسيق المسائل الإحصائية فيما بين الهيئات الدولية. وتركز اللجنة، انطلاقا من اختصاصاتها، عملها على الأنشطة الرئيسية الستة التالية:
	• كفاءة أداء النظام الإحصائي
	• المعايير والخطط المشتركة
	• وضع المنهجيات
	• الدعم المشترك بين المؤسسات
	• بذل جهود الاتصال
	• بذل جهود الدعوة في مجال الإحصاءات
	16 - وتتألف عضوية اللجنة من المنظمات الدولية والمنظمات التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية والتي تشمل ولاياتها توفير الإحصاءات الرسمية الدولية في سياق المبادئ التي تنظم الأنشطة الإحصائية الدولية (E/CN.3/2006/13، المرفق)، والتي لديها دائرة إحصائية دائمة ثابتة تشكل جزءا لا يتجزأ من المنظمة واتصالات منتظمة مع البلدان. ومن بين أعضاء اللجنة البالغ عددهم 38 حاليا، يشكل النصف جزءا من منظومة الأمم المتحدة في حين يمثل الآخرون منظمات إقليمية وعالمية أخرى. وتجتمع اللجنة مرتين في السنة على مستوى مديري المكاتب الإحصائية وتعمل في الواقع من خلال عدد من أفرقة العمل المخصصة. ويقدَّم تقرير سنوي عن الأنشطة الجارية التي تضطلع بها اللجنة إلى اللجنة الإحصائية.
	17 - وقد خدمت لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية، بوصفها آلية للتنسيق العالمي أنشئت لتشمل جميع المنظمات الدولية الناشطة في مجال الإحصاءات الرسمية، المجتمع الإحصائي بشكل كبير، حيث يجري حاليا تنفيذ العديد من البرامج الإحصائية الدولية الرئيسية المعنية، على سبيل المثال، بنشر البيانات والعمل المنهجي وبناء القدرات في إطار من التعاون بين اثنين أو أكثر من الجهات الفاعلة. غير أن اللجنة قد لا تكون الهيئة المناسبة لتستخدمها كيانات الأمم المتحدة لتنسيق برامجها ومخرجاتها الإحصائية، التي قد تنطوي على مناقشة القضايا الخاصة بالأمم المتحدة. وفي تطور جديد مهم على مدى السنوات الثلاث الماضية، دعت شعبة الإحصاءات مديري البرامج الإحصائية لمنظومة الأمم المتحدة إلى عقد اجتماع غير رسمي على هامش دورات اللجنة. وخلال هذا الاجتماع، تم تناول مواضيع داخلية خاصة بالأمم المتحدة، مثل بوابة بيانات الأمم المتحدة (UNdata) أو مبادرات الأمين العام. وتجدر الإشارة إلى أن هذا الاجتماع ليس لديه ولاية أو وضع رسمي، رغم وجود حكم في هذا الشأن في الاتفاقات بين الأمم المتحدة وهيئات الأمم المتحدة (انظر الفقرة 14 أعلاه).
	18 - وبما أن العواقب الأكثر وضوحا لعدم وجود تنسيق في مجال الإنتاج الإحصائي هي تضارب البيانات التي تصدرها المنظمات الدولية عن بلد ما، فللدول الأعضاء مصلحة كبيرة في كفالة سلامة التنسيق. وقد تناولت اللجنة الإحصائية هذا الموضوع في مناسبات عدة ووضعت مجموعة من الآليات الفعالة نتيجة لذلك، مثل فريق الخبراء المشترك بين الوكالات المعني بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية الذي يقدم تقاريره بانتظام إلى اللجنة الإحصائية. وعلاوة على ذلك، نُفِّذ عدد من المبادرات على المستويات القطاعية (على سبيل المثال، الفريق المشترك بين الوكالات المعني بتقديرات وفيات الأطفال). غير أن وضع إطار واضح للأمم المتحدة لضمان الجودة قد يكون مفيدا في سياق كفالة اتساق البيانات وتحقيق مستويات متسقة من نوعية البيانات.
	خامساً - الخطوات المقبلة المقترحة 
	19 - يمكن لتنسيق الأنشطة الإحصائية أن يشمل العديد من المجالات. ورغم أن جمع البيانات ونشرها يشكلان محور تركيز رئيسياً لجهود التنسيق، فإن هناك أبعادا أخرى للتنسيق الإحصائي يمكن النظر فيها أيضاً، وهي:
	(أ) الترتيبات التنظيمية الحالية؛
	(ب) المبادئ والممارسات المهنية؛
	(ج) برمجة العمل والميزنة بين الخلايا الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة؛
	(د) المسائل المتعلقة بإدارة الموارد البشرية؛
	(هـ) وضع المعايير الإحصائية وتنفيذها؛
	(و) التعاون التقني؛
	(ز) البرامجيات الإحصائية والمسائل المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات عموماً.
	20 - ومن المهم التشديد على أن جدول أعمال اللجنة الإحصائية يشمل مسائل تطال جميع المواضيع العامة المبينة مباشرة أعلاه، وفي هذا الصدد تضطلع اللجنة بدور بالغ الأهمية في تحديد حالات عدم التنسيق (الفعلية أو المتصورة) بين كيانات منظومة الأمم المتحدة.
	21 - ونظراً إلى أن اللجنة الإحصائية حددت ”التنسيق في الأنشطة الإحصائية“ كمسألة هامة، من الملائم أن تقدم المزيد من التوجيهات بهذا الشأن في أعقاب ما تتوصل إليه مداولات مستفيضة. ولذلك، اقترحت إنشاء فريق لأصدقاء الرئيس، يتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء، لمواصلة التداول بشأن مسألة التنسيق الإحصائي في منظومة الأمم المتحدة. وقد يرغب الفريق الذي يقر بالطابع الشائك للترتيبات المؤسسية، ولا سيما مساءلة الوحدات الإحصائية المختلفة أمام الهياكل الإدارية المختلفة، بدعوة ممثلي مجالس الإدارة إلى المشاركة في مداولاته. وسيقدم فريق أصدقاء الرئيس تقريراً إلى اللجنة في دورتها الرابعة والأربعين. وترد اختصاصاته المقترحة في المرفق الثالث. 
	22 - ويمكن لأصدقاء الرئيس أن يحاولوا الإجابة عن الأسئلة التالية:
	(أ) أي جوانب من برنامج العمل والترتيبات المؤسسية ينبغي تنسيقها؟ وما هي المجالات ذات الأولوية وما هي النتائج المرجوة؟
	(ب) كيف ينبغي أن يجري التنسيق؟
	(ج) من ينبغي أن ينفذ التنسيق؟
	سادساً - مسائل للمناقشة 
	23 - المطلوب من اللجنة:
	(أ) الإدلاء برأيها في ما يتعلق بمسألة تنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة؛
	(ب) تحديد المجالات التي يتعين فيها تعزيز التنسيق؛
	(ج) في ضوء البندين (أ) و (ب) أعلاه، النظر في ما إذا كان فريق أصدقاء الرئيس، باختصاصاته المقترحة في المرفق الثالث لهذا التقرير، يشكل آلية مناسبة لمواصلة النظر في هذه المسائل؛
	(د) الإعراب عن الرغبة بالمشاركة في الفريق.
	المرفق الأول 
	مقتطف من تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن التقييم البرنامجي لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية (E/AC.51/2011/2)
	”رابعاً - 
	باء - فعالية الإدارة بشكل خاص في دعمها للنظام الإحصائي العالمي 
	”28 - جاء الدعم الذي تقدمه الإدارة إلى النظام الإحصائي العالمي في المرتبة الثانية بعد الدعم الذي تقدمه إلى الهيئات الحكومية الدولية في ترتيب وظائف الإدارة التي لقيت أكبر تقدير من جانب الجهات المعنية. وعلى غرار الدعم الذي تقدمه إلى العمليات الحكومية الدولية، فإن الدعم المقدم إلى النظام الإحصائي العالمي يشكل إحدى وظائف الإدارة الأقدم عهداً والأوضح تحديداً والأقل إثارة للجدل. وتضطلع شعبة الإحصاءات بتنفيذ هذه الوظيفة عموماً من خلال الدعم الذي تقدمه إلى اللجنة الإحصائية في الأمم المتحدة. وترى أيضاً الكثير من الجهات المعنية أن شعبة السكان تدعم النظام الإحصائي العالمي عن طريق تقديم التقديرات والتوقعات السكانية الرسمية.
	”29 - وقد مثل الدور الفريد والرئيسي الذي تضطلع به الإدارة في دعم اللجنة الإحصائية وبالتالي النظام الإحصائي العالمي، جنباً إلى جنب مع فعاليتها في أداء هذا الدور، إنجازاً رئيسياً. وتشكل الزيادة في عدد البلدان الأقل نمواً المشاركة في دورات اللجنة، وحلقات العمل واجتماعات أفرقة الخبراء والحلقات الدراسية التي تنظمها دعماً رئيسياً للنظام الإحصائي العالمي، وقد عزت الكثير من الجهات المعنية جزءاً كبيراً من هذه الزيادة إلى الجهود التي تبذلها شعبة الإحصاءات. وارتفع عدد البلدان الأقل نمواً الممثلة في اجتماعات اللجنة الإحصائية من 9 بلدان في عام 2005 إلى 25 بلداً في عام 2010.
	”30 - وقيّم معظم من ردوا على استبيان آراء الجهات المعنية (76 في المائة) أداء الإدارة في مجال دعم النظام بوصفه فعالاً أو فعالاً جداً. وقيّم موظفو الإدارة أيضاً هذه الوظيفة تقييماً عالياً، حيث قال 95 في المائة ممن ردوا على الاستبيان إنها فعالة أو فعالة جداً في هذا الدور. 
	المرفق الثاني
	مقتطف من تقرير مكتب خدمات الرقابة الداخلية عن التقييم البرنامجي لشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة 
	”كان هناك توافق عام بين موظفي شعبة الإحصاءات والجهات المعنية فيها بشأن دور الشعبة. ورأت معظم الجهات المعنية الخارجية التي أجريت معها مقابلات بأن هذه الشعبة هي بحكم واقع الحال المكتب الإحصائي الرئيسي للأمم المتحدة، وبأن مديرها هو فعلياً كبير الإحصائيين في المنظمة. وهذا على الرغم من أن الشعبة ليست بأي حال من الأحوال الكيان الإحصائي الوحيد في منظومة الأمم المتحدة، ومن أنها ليست الكيان الإحصائي الوحيد في الأمم المتحدة الذي يطلب إلى الدول الأعضاء تزويده بالبيانات الإحصائية. ويبدو أن هذا الإقرار يعبر عن دور الشعبة كأمانة للجنة الإحصائية وعن التقدير لما حققته من إنجازات على حد سواء“.
	• ”وتبين أن الجهود المبذولة لتجنب ازدواجية أنشطة الجمع الإحصائية والفروق في السلاسل الإحصائية التي أصابت النجاح مع كيانات خارج الأمم المتحدة كانت أقل نجاحاً داخل منظومة الأمم المتحدة نفسها. وعلى الرغم من الأنشطة التنسيقية التي تضطلع بها لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية، فقد صدرت بين الحين والآخر منشورات تتضمن بيانات متضاربة عن مواضيع متشابهة في الظاهر. وآخر مثال على ذلك يتعلق بتقرير التنمية البشرية لعام 2010 الذي تضمن بيانات عن الفقر ووفيات الأطفال لم تطلع عليها شعبة الإحصاءات قبل نشرها وهي تختلف عن البيانات الواردة في مجموعات البيانات الإحصائية الصادرة عن شعبة الإحصاءات. ويتضمن هذا التقرير أيضاً مؤشرات لم توافق عليها اللجنة الإحصائية أو تؤيدها. وأبلغ مكتب خدمات الرقابة الداخلية أيضاً عن فروق أخرى في الإحصاءات التي أصدرتها كيانات خارج منظومة الأمم المتحدة بما في ذلك ما يتعلق بمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، مع أن هذه المؤشرات تحسنت، كما ساد الاعتقاد، مع مرور الوقت نتيجة للتعاون الاستباقي بين الكيانات المعنية. ونتجت فروق أخرى عن اختلاف التعاريف باختلاف الكيانات، وهي فروق يمكن حلها بسهولة بالإحالة إلى تلك التعاريف“.
	• ”.... ساور الجهات المعنية القلق بسبب ظهور خلاف بين كيانات منظومة الأمم المتحدة حول القيمة المناسبة لإحصاءات معينة وشعروا بأنه من غير المستحب أن تنشر نسخات مختلفة من البيانات الإحصائية ’الرسمية‘. وقد يسرت بوابة بيانات الأمم المتحدة باعتبارها البوابة الوحيدة للبيانات للعديد من منشورات الأمم المتحدة للإحصاءات المجمعة، على المستخدمين تحديد حالات التفاوت أو الازدواجية في إحصاءات معينة مما من شأنه بالتالي أن يعزز الحافز لحلها. إلا أن المساءلة العامة عن المسائل الإحصائية في الأمم المتحدة ستظل تفتقر إلى تعريف واضح ما دامت فرادى كيانات منظومة الأمم المتحدة تحتفظ بحق إصدار البيانات بصورة مستقلة“.
	• ”تبين أن التعاون مع اللجان الإقليمية دون المستوى المطلوب. وتتولى الوحدات الإحصائية داخل اللجان جمع الإحصاءات من الدول الأعضاء كل في منطقتها والاضطلاع بمهام منها إسداء المشورة وبناء القدرات في مجال الإحصاءات. ولقد تبين، لدى إجراء مقابلة مع كل منها في سياق إجراء هذا التقييم أن لكل منها موارد ومواطن قوة وأدواراً تقليدية مختلفة. فعلى سبيل المثال، تتعامل لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية لأوروبا مع الدول الأعضاء ببنية تحتية إحصائية متطورة وهي قادرة على الاضطلاع بالبحوث الإحصائية وجمع البيانات الإحصائية لدعم عمل شعبة الإحصاءات وتكملته. ومن ناحية أخرى، تود اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا تقديم المزيد من الخدمات في المنطقة ولكنها تحتاج إلى دعم إضافي للقيام بذلك. أما اللجان الآخرى، ومن بينها اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ واللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، فلديها موارد إحصائية كبيرة ولكنها أبلغت عن شيء من عدم الاتساق في الطريقة التي ينظر بها إلى أدوارها. وفي جميع الحالات، تفتقر الأفرقة الإحصائية في اللجان الإقليمية إلى صلات على مستوى الموظفين مع الشعبة وقد أفاد العديد من موظفيها بأنهم يشعرون بالعزلة عن زملائهم في نيويورك“.
	• ”واشتبه موظفو اللجان الإقليمية وأصحاب المصلحة الآخرون أيضاً بوجود ازدواجية في العمل وضياع فرص الاستفادة من مواطن القوة في المقر والمناطق. وأعرب الموظفون الإقليميون عن اعتقادهم بأن معرفتهم الدقيقة بظروف البلد وإحصاءاته وهياكله الأساسية ومهاراتهم اللغوية يمكن أن تقدم المزيد من الإسهامات في أنشطة شعبة الإحصاءات بمناطقهم وقالوا إن شعوراً حاداً بهدر إمكاناتهم يتملكهم. وسعى بعضهم إلى تمتين العلاقات مع الشعبة، وشمل ذلك في إحدى الحالات تولي منصب الذراع الإقليمي للشعبة رسمياً، تحت إشرافها المباشر. واكتفى بعضهم الآخر بالقول ’معاً نستطيع تحقيق المزيد‘. وأفادت الشعبة عن بعض المساعي الجارية لمعالجة الشواغل التي أعرب عنها، على الرغم من بعض العوائق التي تشوب الترتيبات الهيكلية والإدارية“.
	• ”... تشتت المساءلة عن مجموعات البيانات الإحصائية والمعايير الإحصائية في الأمم المتحدة، مما يؤدي إلى قيام مختلف كيانات منظومة الأمم المتحدة بإصدار الإحصاءات دون أن يشير أحدها بالضرورة إلى الآخر. وما دام هذا الوضع مستمراً على هذا المنوال، فإنه سيعيق الأمم المتحدة عن ’توحيد الأداء‘ في ميدان الإحصاءات. ويتجاوز حل هذا الوضع السلطة المخولة لإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية أو الشعبة ولكنه يستحق الاهتمام، نظراً إلى أنه يمثل خطراً على استمرار مصداقية البيانات التي تنشرها الأمم المتحدة. وأقرت اللجنة الإحصائية بهذا الخطر وشددت على الحاجة إلى وكالة موثوق بها في منظومة الأمم المتحدة لتنسيق الأنشطة الإحصائية. وطلبت استعراض الوضع وتقديم تقرير إليها في دورتها الثالثة والأربعين. وتتضح أيضاً في هذا التقييم الرغبة لدى الجهات المعنية في شعبة الإحصاءات بإنشاء مكتب إحصائي مركزي يتولى القيادة والتنسيق على نطاق منظومة الأمم المتحدة ويضطلع بدور النقطة المرجعية الوحيدة لمستخدمي الإحصاءات. ويبدو أن شعبة الإحصاءات هي المرشح الأوفر حظاً لشغل هذا المنصب بفضل موقعها بالنسبة إلى اللجنة الإحصائية ومصداقيتها وصلاتها الوثيقة بالمنظمات الإحصائية الوطنية والدولية“.
	المرفق الثالث 
	الاختصاصات المقترحة لفريق أصدقاء الرئيس معني بتعزيز تنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة
	يقترح إنشاء فريق أصدقاء الرئيس، يتألف من ممثلين عن الدول الأعضاء، وربما مراقبين مختارين، لمواصلة النظر في مسألة التنسيق الإحصائي في منظومة الأمم المتحدة.
	وبدون الحد بالتالي من نطاق اختصاص فريق أصدقاء الرئيس: ينبغي النظر على وجه التحديد في المسائل التالية:
	(أ) المجالات ذات الأولوية التي تستلزم التنسيق والنتائج التي تتوخاها الدول الأعضاء؛
	(ب) الخيارات من أجل تنفيذ التنسيق في هذه المجالات وآلية التنفيذ؛
	(ج) تقديم تقرير إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين عام 2013 عن هذه المسائل.
	ومن المتوخى أن يراعي فريق أصدقاء الرئيس في مداولاته مختلف المستويات في منظومة الأمم المتحدة، مع التركيز أولاً على الكيانات الإحصائية التي تقع في نطاق اختصاص الأمانة العامة للأمم المتحدة وصناديق الأمم المتحدة وبرامجها. أما إذا اتضح بأن هناك مسائل تنسيقية كبيرة مطروحة يتخطى نطاقها حدود هذا الاختصاص، فينبغي أن يقدم فريق أصدقاء الرئيس تقريراً عنها كذلك.

