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  حصائية اإلاللجنة
  ونألربعة واثالثالدورة ال

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

: البنود املطروحة للمناقشة واختـاذ القـرار      
        تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف أوروبا

  أوروبا تقرير اللجنة االقتصادية ألوروبا عن تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف    
    

 مذكرة من األمني العام    
  

، الفـصل   E/2011/24: انظـر (وفقاً لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثانية واألربعـني            
عـن  ) اللجنـة (، يتشرف األمني العام بأن حييل تقرير اللجنة االقتـصادية ألوروبـا             ) ألف - األول

ويتنـاول التقريـر بالتفـصيل تنـسيق العمـل اإلحـصائي            . وبـا تطوير اإلحـصاءات اإلقليميـة يف أور      
، ويـصف التحـديات   )املـؤمتر (الدويل يف منطقة اللجنة عن طريق مؤمتر اإلحصائيني األوروبـيني     

ــة  ــة والتوصــيات الــيت    الــيت يواجههــاالراهن ــادئ التوجيهي  العمــل املنــهجي، ويتــضمن قائمــة املب
وهــو يــسلط الــضوء أيــضاً علــى  . دويل مــشتركوضــعت مــؤخراً يف إطــار املــؤمتر نتيجــة لعمــل  

التحــديات الرئيــسية يف جمــال اإلحــصاءات الرمسيــة يف بلــدان أوروبــا الــشرقية والقوقــاز وآســيا   
الوســطى، مبــا يف ذلــك املــسائل املتــصلة بالتقيــد مببــادئ األمــم املتحــدة األساســية لإلحــصاءات  

 نقاط حمـددة مـن هـذا التقريـر          ٦٠رة  وترد يف الفق  . الرمسية، وبضرورة بناء القدرات اإلحصائية    
  .مطروحة للمناقشة
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  أوروبا تقرير اللجنة االقتصادية ألوروبا عن تطوير اإلحصاءات اإلقليمية يف    
  

  مقدمة  - أوال  
 / شـــــباط٢٥-٢٢(طلبـــــت اللجنـــــة اإلحـــــصائية، يف دورهتـــــا الثانيـــــة واألربعـــــني    - ١

حصاءات يف منطقة اللجنة إىل اللجنـة       ، من اللجنة أن تقدم تقريراً عن تطوير اإل        )٢٠١١ فرباير
: انظــر) (٢٠١٢مــارس / آذار٢ -فربايــر / شــباط٢٨(اإلحــصائية يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني 

E/2011/24 ألف- األول، الفصل .(  
 تنسيق العمل اإلحصائي الدويل يف منطقة اللجنـة، ويتنـاول            مسألة ويناقش هذا التقرير    - ٢

ئ األمـم املتحـدة األساسـية لإلحـصاءات الرمسيـة، ويـسلط الـضوء               املسائل املتـصلة بتنفيـذ مبـاد      
ــن          ــك االحتياجــات م ــا يف ذل ــة، مب ــيت تواجــه اإلحــصاءات الرمسي ــسية ال ــى التحــديات الرئي عل

ــدرات اإلحــصائية  ــيت تطرقــت     . الق ــى اجملــاالت اإلحــصائية ال ــر عل ــاويركــز التقري ــة إليه  اللجن
  .جلميع التحديات اإلحصائية يف املنطقةواملؤمتر، وهو ال يسعى إىل تقدمي حتليل شامل 

 إىل حتـسني نوعيـة اإلحـصاءات الرمسيـة           يف جمـال اإلحـصاء     للجنةا عمليهدف برنامج     - ٣
 املــضطلع هبــاعلــى الــصعيدين الــوطين والــدويل، وضــمان تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية الدوليــة   

  .ويقوم املؤمتر ومكتبه بتوجيه هذه األعمال. منطقة اللجنة يف
ــة يف عــضويتها  و  - ٤ ــشمالية    ٥٦تــضم اللجن ــا، وأمريكــا ال ــها بلــدان مــن أوروب ــة، من  دول
ــة ( ــدة األمريكيــ ــدا والواليــــات املتحــ ــيا الوســــطى )كنــ أوزبكــــستان وتركمانــــستان (، وآســ

بلـدان  و أعـوام،  ١٠ومنذ ما يزيـد عـن   . ، وإسرائيل )وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان  
أسـتراليا وشـيلي    ( املنطقـة    ال تنتمي إىل  امليدان االقتصادي   أعضاء يف منظمة التعاون والتنمية يف       

الربازيل ومنغوليا، يف األعمـال     و تشارك هي ،  )ومجهورية كوريا واملكسيك ونيوزيلندا واليابان    
 اإلحـــصائيني اإلحـــصائية الـــيت تقـــوم هبـــا اللجنـــة، وكانـــت مـــن األعـــضاء الفـــاعلني يف مـــؤمتر 

 جنوب أفريقيا والـصني وبعـض الـدول األخـرى           ، أيضا يف االجتماعات   وشاركت. األوروبيني
  .من خارج املنطقة

 التنميــة تتبــاين مــستوياهتا إىل حــد كــبري مــن حيــث  وتتكــون منطقــة اللجنــة مــن دول    - ٥
وعالوة على ذلـك، يوجـد تـداخل يف عـضوية اللجنـة،             . التطور يف جمال اإلحصاء   االقتصادية و 

وقد حددت هذه التفاصـيل علـى    . دول املستقلة ومنظمة التعاون، واالحتاد األورويب، ورابطة ال     
  .مر السنني طريقة تنظيم العمل اإلحصائي يف املنطقة
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.  يف االحتـاد األورويب     بلـدا عـضوا    سبعة وعـشرون   البلدان األعضاء يف اللجنة       بني ومن  - ٦
ــصائي     ــاد األورويب واملكتـــب اإلحـ ــدان األعـــضاء يف االحتـ ــصائية للبلـ ــة اإلحـ وتـــشكل األنظمـ

ــة للجماعــات  ــاً إلطــار    ) يوروســتات(األوروبي ــذي يعمــل وفق النظــام اإلحــصائي األورويب، ال
  . مشتركةقانوين مشترك وملدونة ممارسات

ــاون        - ٧ ــة التع ــضاء يف منظم ــدان األع ــن البل ــد م ــضاً العدي ــدان  وينتمــي أي ــة يف املي  والتنمي
ظمـــة نامل، تـــشارك دول أعـــضاء يف كمـــا ســـلفت اإلشـــارةو.  إىل منطقـــة اللجنـــةاالقتـــصادي
ومديرية اإلحصاءات التابعـة ملنظمـة التعـاون       .  يف أعمال املؤمتر    هبمة  املنطقة تنتمي إىل  املذكورة
هــي املــسؤولة عــن تــوفري إحــصاءات قابلــة للمقارنــة وعــن تعزيــز املعــايري اإلحــصائية     والتنميــة 

  .نظمة وتطويرهااملللبلدان األعضاء يف 
 الشرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـطى مـن دعـم      ويستفيد العمل اإلحصائي يف بلدان أوروبا      - ٨

اللجنة اإلحصائية لرابطة الدول املستقلة اليت تنسق األنشطة يف تلك البلدان، وتشجع على تبادل              
  .املشتركة املعلومات؛ وحتلل التطورات االقتصادية واالجتماعية، وتضع التوصيات اإلحصائية

.  التنسيق والتعاون الـدوليني اجليـدين      ية على مدى أمه    هذا املشهد املؤسسي    من وُيستدل  - ٩
  .أدناه وُتوضَّح كذلك اآلليات واألدوات الالزمة لتنفيذ التنسيق عملياً يف الفرع الثاين

  
  تنسيق العمل اإلحصائي يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا  - ثانيا  

ــة        - ١٠ ــدويل يف منطق ــسيق العمــل اإلحــصائي ال ــدة لتن ــه قاع ــؤمتر ومكتب ــشكل امل ــةي .  اللجن
والتنــسيق الفّعــال بــني املنظمــات الدوليــة الناشــطة يف جمــال اإلحــصاءات هــام مــن أجــل جتنــب    
االزدواجية يف العمل وإجياد أوجـه التـآزر، وخـصوصاً بـني اللجنـة، واللجنـة اإلحـصائية لرابطـة                    

ــاألمم املتحــدة     إدارة /الــدول املــستقلة، ويوروســتات، ومنظمــة التعــاون، وشــعبة اإلحــصاءات ب
. شؤون االقتصادية واالجتماعية التابعة لألمانة العامة، وصندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل         ال

 والتنميـة يف امليـدان   ويؤدي املؤمتر دور الرابط بني بلدان االحتاد األورويب وبلدان منظمة التعاون          
 نظمـة التعـاون  الحتـاد األورويب، والبلـدان غـري األعـضاء يف م        ل  املنتميـة  ، والبلدان غـري   االقتصادي

 بالعمل اإلحـصائي الـذي يقـوم بـه     هو يشكل أيضا مهزة وصل   و. والتنمية يف امليدان االقتصادي   
  .العاملية عدد من الوكاالت املتخصصة، من بينها مثالً منظمة العمل الدولية ومنظمة الصحة

ــة   - ١١ ــع أن عملي ــا   والواق ــسيق العمــل اإلحــصائي يف أوروب  يف عــصبة تــضرب جبــذورها  تن
، وأدى إىل ١٩٢٨ يف جنيــف يف عــام  بــشأن اإلحــصاءات فقــد انعقــد املــؤمتر األول   . مــماأل

ــسلة اجتماعــات  ــدهاسل ــة   عق ــة والدولي ــؤمتر  .  خــرباء اإلحــصاءات الوطني ــداً، ٤٠وضــم امل  بل
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واسـتمرت تلــك  . بينـها الواليــات املتحـدة األمريكيــة الـيت مل تكـن عــضواً يف عـصبة األمــم      مـن 
  .ال عصبة األمم بسبب احلرب العاملية الثانيةاالجتماعات حىت توقفت أعم

وكان ملكتب املؤمتر أيضاً سلف هو جلنة اخلرباء اإلحصائية اليت اجتمعـت مثـاين مـرات             - ١٢
أملانيــا : وكانــت البلــدان األعــضاء يف تلــك اللجنــة األوىل هــي . ١٩٣٩-١٩٣١خــالل الفتــرة 

يرلنـدا الـشمالية   دة لربيطانيا العظمى وأ حوإيطاليا وبولندا وسويسرا وفرنسا وكندا واململكة املت      
 أفرقــةوقــد أنــشأت اللجنــة بالفعــل يف ذلــك الوقــت، . والنــرويج والواليــات املتحــدة األمريكيــة

وكما هـو احلـال اليـوم، جـرى     . فرعية من املتخصصني لصياغة مشروع توصيات بشأن املعايري      
  .املؤمترالتشاور على نطاق واسع على مشروع التوصيات مع املشاركني يف 

. ١٩٤٩وُعقد االجتماع اإلقليمـي األول لإلحـصائيني األوروبـيني يف جنيـف يف عـام                  - ١٣
وسـيعقد املـؤمتر    .  مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني   ١٩٥٣وكان امسه يف االجتماع الثالث يف عام        

  .٦٠، جلسته العامة ٢٠١٢يف عام 
فقــد مجعــت فــرق . ة كــثرية املــؤمتر إىل نتــائج ملموســأعمــالوعلــى مــر الــسنني، أدت   - ١٤

العمــل الــيت تعمــل حتــت رعايــة املــؤمتر كبــار اخلــرباء لوضــع توجيهــات بــشأن قــضايا منهجيــة     
 التطـور اإلحـصائي    اخـتالف مـستويات      روعي يف تلـك األعمـال     و. تعاجل يف أي مكان آخر     مل

ــذلك، فــإن . يف البلــدان األعــضاء ــا مــا يكــون هلــ لتوصــيات واملعــايري الــيت مت وضــعها  اول ا غالب
  .وجاهتها على نطاق دويل واسع

يونيـه مـن كـل سـنة، تتـضمن جلـسة رمسيـة              /ويعقد املؤمتر دورة عامة يف شهر حزيران        - ١٥
ــيتني ــة اســـتعراض املـــسائل العامـــة املتـــصلة بالعمـــل   . وحلقـــتني دراسـ وتتنـــاول اجللـــسة الرمسيـ

هلـا أمهيـة    ع حمـددة    اإلحصائي الدويل يف املنطقة، يف حني تركز احللقتان الدراسيتان على مواضي          
وهتتم إحـدى احللقـتني الدراسـيتني       .  لرؤساء الوكاالت اإلحصائية الوطنية والدولية     ية بالنسبة آن

باملــسائل التأسيــسية املتــصلة بــالنظم اإلحــصائية فيمــا هتــتم احللقــة الدراســية األخــرى اجلديــدة     
ــدان موضــوعات احللقــة الدراســية ملعاجلــة   . املــستجدةباملــسائل  ــار البل ــةاآلن األولويــات وختت ، ي

  . ملموسةنواتجمعظم احلاالت، تؤدي املناقشات إىل إجراءات متابعة إلعداد  ويف
. عمل جديد يف إطار املؤمتر مببادرة من احللقتني الدراسيتني للمـؤمتر          أي  وغالباً ما يبدأ      - ١٦

 العوملـة  أثـر  احللقـتني الدراسـيتني وضـع دليـل بعنـوان           أعمالوتشمل أحدث األمثلة على متابعة      
، ووضع إطار لقياس التنمية املستدامة، ومدونـة جتمـع ممارسـات املكاتـب              يف احلسابات القومية  
  .ألزمات املالية، وتقرير تقييمي عن قياس رأس املال البشريا يف مواجهةاإلحصائية الوطنية 
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ا ُيـسمى  مـ ومثة أداة هامة يستعان هبا يف تنسيق األنشطة اإلحصائية يف املنطقة أال وهي       - ١٧
 فاهلـدف مـن     . املـؤمتر ومكتبـه    منتقاة الـيت يـضطلع هبـا      تعمقة جملاالت إحصائية    املستعراضات  باال

ومــدى إمكانيــة حــدوث    احلاجــة إىل حتــسني التنــسيق،   اســتجالء مــدى االستعراضــات هــو  
لعمـل، واألهـم مـن ذلـك، حتديـد اجملـاالت الـيت حتتـاج إىل العمـل املنـهجي علـى                       ا يفازدواجية  
ويتم تنسيق املوضوعات أيـضاً مـع الـشعبة اإلحـصائية لتفـادي أّي تـداخل مـع                  . دويلالصعيد ال 

  . اللجنة اإلحصائيةجتريهاستعراض الربامج الذي 
نـشر البيانـات اإلحـصائية      : وخالل العامني املاضيني، مت اسـتعراض املوضـوعات التاليـة           - ١٨

ات القطـاع العـام؛ واسـتخدام      واالتصاالت؛ واإلحصاءات املالية والضريبية احلكوميـة وإحـصاء       
مــصادر ثانويــة خمتلطــة لإلحــصاءات الرمسيــة؛ واستقــصاءات اســتخدام الوقــت؛ وقيــاس جمتمــع   
ــيم      ــصاءات التعلـ ــار؛ وإحـ ــا واالبتكـ ــالعلوم والتكنولوجيـ ــة بـ ــصاءات املتعلقـ ــات واإلحـ املعلومـ

ءات متابعـة   االستعراضات إىل إجـرا   تفضي  و. والتصنيع العاملية؛ وطرق استقصاء األسر املعيشية     
عملية ملعاجلة املشاكل اليت مت حتديدها، من قبيـل وضـع مبـادئ توجيهيـة أو توصـيات، وإنـشاء               

وتتـاح أوراق االسـتعراض يف      . ومـا إىل ذلـك     لتبـادل املعلومـات       الشبكية (wikis)ويكيز  قع  امو
  .)١(املوقع الشبكي للشعبة اإلحصائية التابعة للجنة

سيق العمل اإلحصائي يف املنطقة هي قاعدة بيانـات األنـشطة      واألداة اهلامة األخرى لتن     - ١٩
وقاعــدة . ، الــيت قامــت أمانــة اللجنــة بتجميعهــا وصــيانتها  ))DISA(ديــزا (اإلحــصائية الدوليــة 

البيانات هذه هي خالصة مستكملة سنوياً لألعمال اإلحصائية للمنظمات الدوليـة الناشـطة يف              
تاحــة علــى الــشبكة للــدول واملنظمــات الدوليــة   وهــي م. جمــال اإلحــصاءات يف منطقــة اللجنــة 

وقــد اعتمــد تــصنيف األنــشطة اإلحــصائية . )٢(لتعزيــز التعــاون وتفــادي االزدواجيــة يف اجلهــود
فعلـى سـبيل    . ألغـراض أخـرى خمتلفـة     ) ما ُيـسمى تـصنيف ديـزا      (املستخدمة يف قاعدة البيانات     

ة الـيت تقـدمها الـشراكة يف جمـال          املثال، استخدم التصنيف لإلبالغ عـن أنـشطة املـساعدة التقنيـ           
وقــد مت اعتمــاد . ٢١ احتــاد بــاريس -اإلحــصاء مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين 

اجملــاالت الــثالث األوىل مــن هــذا التــصنيف كجــزء مــن البيانــات اإلحــصائية ولتبــادل البيانــات  
 اإلحـصائية الـيت تعـدها حاليـاً     واستخدم أيضاً لتصنيف القائمة العاملية للمعايري    . الفوقية القياسية 

  .جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية

__________ 
  )١(  www.unece.org/stats/stats_h.html.  
  )٢(  www1.unece.org/stat/platform/display/DISA2011. 
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ــشعبة         - ٢٠ ــسقها ال ــا وتن ــيت تنظمه ــل ال ــساهم يف خمتلــف احملاف ــشاط وت ــة بن ــشارك اللجن وت
وهـذا يـشمل متابعـة    . اإلحصائية هبدف ضمان تنسيق جيد للعمل داخل منظومة األمم املتحدة        

ــة اإلحــصائية، و   ــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية والتنــسيق بــني   القــرارات الــيت اختــذهتا اللجن جلن
  . االجتماعية التابعة لألمم املتحدة- هيئات األمم املتحدة عرب جمموعة الشؤون االقتصادية

ــة   - ٢١ ــذراع اإلقليمـــي”ومتثـــل اللجنـ ــة   “الـ ــة يف املنطقـ ــايري اإلحـــصائية العامليـ ــز املعـ  لتعزيـ
 اخلطـة اإلقليميـة لتنفيـذ نظـام احلـسابات           فعلى سبيل املثال، تشارك اللجنـة يف وضـع        . وتنفيذها

، ويف العمل على حتـسني مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة، وإعـداد           )٣(٢٠٠٨القومية لعام   
  .إحصاءات جنسانية

  
  العمل املنهجي  - ثالثا  
  أحدث املبادئ التوجيهية والتوصيات  -ألف   

 برنـامج    إطـار  لكثري من األنشطة يف   بالنظر إىل بنية املؤسسات يف املنطقة، جيري تنفيذ ا          - ٢٢
 والتنميـة يف    إحصائي مشترك مع الشركاء الرئيسيني للجنة، ومها يوروسـتات ومنظمـة التعـاون            

وهــذا األمــر يــضمن االســتخدام الفّعــال للمــوارد واالســتفادة مــن خــربات . امليــدان االقتــصادي
دان أوروبــا الــشرقية  بلــينــصب االهتمــام فيــه علــىالعمــل الــذي يــذكر أن و. هــاتني املنظمــتني

والقوقاز وآسيا الوسطى، وال سـيما مـشاريع بنـاء القـدرات، جيـري بالتعـاون الوثيـق والتنـسيق           
مــع اللجنــة اإلحــصائية لرابطــة الــدول املــستقلة وغريهــا مــن الــشركاء الرئيــسيني، مثــل البنــك     

صـندوق  الدويل، ويوروسـتات، ورابطـة التجـارة احلـرة األوروبيـة، وصـندوق النقـد الـدويل، و                 
  .األمم املتحدة للسكان، وعدد من الوكاالت األخرى التابعة لألمم املتحدة

ويوفر املؤمتر منرباً للـدول األعـضاء واملنظمـات الدوليـة للقيـام بعمـل منـهجي مـشترك                     - ٢٣
إصــدار أدلــة وكتيبــات   عــن  العمــل يــتمخضو. بــشأن مــسائل هامــة يف جمــال اإلحــصاءات    

ها بلــدان املنطقــة، وغالبــاً مــا يتجــاوز اســتخدامها دائــرة  تــستخدمحتظــى بالتقــدير ووتوصــيات 
ويوفر التنوع اإلقليمي أساساً جيـداً لتطـوير املبـادئ التوجيهيـة والتوصـيات الـيت ميكـن                  . اللجنة

  .استخدامها يف كل من النظم اإلحصائية للبلدان املتقدمة والبلدان النامية
ية متاحـة علـى املوقـع الـشبكي للجنـة،           ومجيع املبادئ التوجيهيـة والتوصـيات اإلحـصائ         - ٢٤

وفيمـا يلـي بعـض مـن أحـدث          . الذي يضم أيضاً مكتبـة افتراضـية حتتـوي علـى مـواد للتـدريب              
  :األمثلة على هذه األدلة، اليت أعدت باالشتراك مع الشركاء الرئيسيني

__________ 
 .E.08.XVII.29: ة، رقم املبيعمنشورات األمم املتحد  )٣(  
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ــوان    )أ(   ــل بعن ــة  ”دلي ــة يف احلــسابات القومي ــر العومل  يقــدم توجيهــات شــاملة  “أث
ــسياسات والبحــوث حــول    ملنتجــي اإل حــصاءات االقتــصادية وملــستخدمي البيانــات لتحليــل ال

  كيفية التعامل مع اآلثار النامجة عن العوملة؛
ــة مــن كتيــب     )ب(    دخــول األســر فريــق كــانبريا املعــين بإحــصاءات   ”الطبعــة الثاني
ويقـدم   املعيـشية،    املتعلقـة بـدخول األسـر      يعكس أحدث املعايري الدولية لإلحصاءات       “املعيشية

  املزيد من التوجيهات بشأن املسائل النظرية والعملية ذات الصلة بإنتاجها واستخدامها؛
ـــ   )ج(   ــة ” دليــل متعلــق ب ــة العمال ــداً لقيــاس اجلــودة   “قيــاس نوعي  يقــدم مفهومــاً جدي

اإلحصائية للعمالة اعتماداً على توحيد عناصر من ُنُهج سابقة، ويقدم نتائج االختبارات التجريبية             
  العمالة؛  قياس نوعيةاملمكن االستعانة هبا يفوعة من املؤشرات، ويوصي باملؤشرات جملم

 يقـدم توجيهـات إىل املنظمـات        “أداة عمليـة  : تطوير اإلحصاءات اجلنـسانية   ”  )د(  
اإلحصائية يف جمال إنتاج اإلحصاءات اجلنسانية واستخدامها، وُتعتـرب هـذه التوجيهـات حيويـة               

والـدليل متـوفر    . لقياس التقدم احملرز يف حتقيق املساواة بني اجلنسني       بالنسبة لواضعي السياسات    
  باللغتني اإلنكليزية والروسية، ومن املقرر أن يترجم إىل اإلسبانية؛

، أعـد بالتعـاون مـع مكتـب         “دليل للدراسات االستقصائية املتعلقـة باإليـذاء      ”  )هـ(  
ــادئ    ــذاء   األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، ويقــدم مب ــاس اإلي ــة لقي ــة منهجي  توجيهي

وجتري ترمجتـه إىل اللغـة الروسـية والفرنـسية واإلسـبانية السـتخدامه خـارج منطقـة                  . اجملتمع يف
وسيـــستخدم املكتـــب النـــسختني الفرنـــسية واإلســـبانية ألنـــشطة التـــدريب اإلقليميـــة  . اللجنـــة

  والوطنية يف خمتلف البلدان يف أفريقيا وأمريكا الالتينية؛
ــيني لتعــدادات عــام    ت”  )و(    للــسكان ٢٠١٠وصــيات مــؤمتر اإلحــصائيني األوروب
وقـد طبقـت البلـدان التوصـيات علـى          .  يقدم املساعدة للبلدان يف إجراء التعـدادات       “واملساكن

نطاق واسع يف اجلولة األخرية مـن التعـدادات وسـاعدت التوصـيات علـى حتـسني املقارنـة بـني                     
  ؛اتبيانات التعداد

 يوفر إطاراً لإلحـصاءات يف جمـال التنميـة املـستدامة            “ة املستدامة قياس التنمي ”  )ز(  
ويـشجع التقريـر علـى زيـادة التنـسيق واملقارنـة بـني اإلحـصاءات                . اليت تقوم على هنـج رأمسـايل      

  املتعلقة بالتنمية املستدامة فيما بني البلدان؛
 دويل،  النموذج العام لعملية إحصاءات األعمال الذي وضـعته اللجنـة بتعـاون             )ح(  
ومـن بـني الـدول خـارج منطقـة اللجنـة مـثالً، جنـد         .  منظمة يف خمتلف أحناء العـامل     ٤٠اعتمدته  

  مجهورية كوريا وأستراليا ونيوزيلندا؛
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يقـدم نـصائح وتوصـيات عـن كيفيـة          ) ٣-١األجزاء   (“فوائد البيانات ”دليل    )ط(  
وقـد ترمجـت    . مكتابة قصص عن األرقام، ويعرض اإلحصاءات، ويتواصـل مـع وسـائل اإلعـال             

  .اإلسبانية والروسية والكرواتية، واليابانية: هذا الدليل بعض البلدان إىل لغتها، وهي
  

   العمل املنهجييواجههاالتحديات احلالية اليت   -باء   
نــاقش مكتــب املــؤمتر التحــديات واألولويــات املــستقبلية للعمــل اإلحــصائي يف منطقــة    - ٢٥

وخلــص املكتــب إىل أن املــسائل الــيت تناوهلــا املــؤمتر . ٢٠١١ نــوفمرب/اللجنــة، يف تــشرين الثــاين
العوملــة؛ والتنميــة املــستدامة والبيئــة؛ وترشــيد اإلنتــاج  :  أربــع ركــائز رئيــسية هــي تــدور حــول

  .التاإلحصائي؛ وتعدادات السكان يف ضوء االستخدام املتزايد لبيانات السج
إلحـصاءات، يف صـلب أشـغال املـؤمتر،     تقع الركيزة األوىل، وهي العوملة وأثرها علـى ا    - ٢٦

أوالً، توجـد حاجـة إىل مزيـد        . وتشمل كالً من األبعاد االقتـصادية واالجتماعيـة، مثـل اهلجـرة           
مــن التوجيهــات بــشأن كيفيــة حــساب أنــشطة الــشركات املتعــددة اجلنــسيات وتنــامي حركــة   

أثــر ”عنــون بـــ ومتابعــة للــدليل امل.  عــرب احلــدودالنــاس والبــضائع ورؤوس األمــوال واخلــدمات 
 مت تـشكيل فريـق عمـل لوضـع توجيهـات عمليـة بـشأن اإلنتـاج                  “العوملة يف احلسابات القوميـة    

 والطبعـة الـسادسة مـن دليـل ميـزان      ٢٠٠٨العاملي دعمـاً لتنفيـذ نظـام احلـسابات القوميـة لعـام             
جلهــود ثانيــاً، أدى احلــوار بــشأن اهلجــرة الدوليــة يف اجلمعيــة العامــة إىل مــضاعفة ا . املــدفوعات

ومن بني األنشطة األخرى ذات الصلة، ستنـشئ اللجنـة مركـزاً         . املبذولة لتحسني قياس اهلجرة   
لتبادل املعلومات عن إحـصاءات اهلجـرة مـع بيانـات موجهـة لبلـدان أوروبـا الـشرقية والقوقـاز              

  .وآسيا الوسطى
دى بلـدان منطقـة   وللمسائل ذات الصلة بقياس التنمية املستدامة والبيئة أمهية متزايدة لـ     - ٢٧

 مـع شـعبة البيئـة التابعـة         ة جنبـا إىل جنـب      عمـل مـشترك    قامت فرقة ،  ٢٠٠٩فمنذ عام   . اللجنة
 سالسل زمنية لتحسني املقارنة بني اإلحـصاءات البيئيـة          ت املنهجيات وأصدر   باستعراض للجنة

  .يف بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى
ــة يف دورهتــا    - ٢٨ ــرزت اللجن ــستني الروأب ــة وال ــودة يف آذارابع ــة ٢٠١١مــارس / املعق ، أمهي

ــة املــستدامة     ــة اجلــودة لرصــد تنفيــذ اســتراتيجيات التنمي وطلبــت . املعلومــات اإلحــصائية العالي
اللجنة من املؤمتر وضع توصيات واالتفاق على إطار مشترك لقياس التنمية املـستدامة يف نطـاق                

. ، وجمموعــات مــن املؤشــرات يف هــذا اجملــالوتوجــد هنــج خمتلفــة كــثرية. اإلحــصاءات الرمسيــة
 والتنميــة يف  بــني اللجنــة ويوروســتات ومنظمــة التعــاون ةشتركاملــ فرقــة العمــلعمــل ت مث مــنو

وتــتم املتابعــة .  علــى املواءمــة بــني النــهج املعتمــدة لقيــاس التنميــة املــستدامة  امليــدان االقتــصادي
ويتم توسيع اإلطار لتغطيـة     ). ٢٠٠٩ام   يف ع  نشر( على هنج رأس املال       ينبين إطار مفاهيمي  يف
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ــة املــستدامة     ــاة، واجلانــب الــدويل للتنمي ــة احلي . املــسائل املتعلقــة مبــستوى الرفــاه احلــايل، ونوعي
 “احتياجــــات اجليــــل احلاضــــر”وتغطــــي اجملموعــــة املقترحــــة ملؤشــــرات التنميــــة املــــستدامة  

 عمـل إىل وضـع التقريـر       ال فرقـة سعى  تـ و. “البعـد الـدويل   ”  و “احتياجات أجيـال املـستقبل    ” و
وعالوة على ذلك، فقد مت تـشكيل فريـق صـغري مـن اخلـرباء           . ٢٠١٢ يف عام    صيغته النهائية  يف

  .لتقييم ما مت إجنازه حىت اآلن يف جمال قياس رأس املال البشري
 - وبناًء على طلب من مكتب املؤمتر وجلنة خرباء األمم املتحدة املعنية باحملاسبة البيئيـة               - ٢٩
ــ ــة  االقت ــة اللجن  املــوظفني اإلحــصائيني مــدى اخنــراط الستكــشاف اســتبياناًصادية، أجــرت أمان

ــد املــسائل     ــاخ وحتدي ــتغري املن ــق ب ــوطنيني يف العمــل املتعل ــيت ينبغــي   حمــلال  االهتمــام املــشترك ال
وقد أُعّد االستبيان بالتشاور مع خرباء مـن إحـصاءات النـرويج          . معاجلتها على املستوى الدويل   

 تناول االسـتبيان املـسائل املتعلقـة      و. فنلندا، ويوروستات، والوكالة األوروبية للبيئة    وإحصاءات  
ــوائم جــرد انبعــاث غــازات      ب ــاج بيانــات عــن ق ــوطنيني يف إنت اشــتراك املــوظفني اإلحــصائيني ال

 املتـصلة مبؤشـرات تغـري املنـاخ، واألولويـات واخلطـط املـستقبلية               األعمال، و االحتباس احلراري 
 بالتنـسيق مـع     ٢٠١١ يف عـام     االضـطالع بـه   ومت  . نـاخ ذات الـصلة باإلحـصاءات      بشأن تغري امل  

 بلــــداً مـــن منطقــــة اللجنــــة  ٤٧ويف اجملمـــوع، أجــــاب  . يوروســـتات، والــــشعبة اإلحــــصائية 
اسـتجالؤها  وسيتم إنشاء فريق عمل صغري ملعاجلـة الـشواغل الـيت مت        . على االستبيان  وخارجها

  .من ذلك االستبيان
  الـيت تواجههـا   اإلنتـاج اإلحـصائي وترشـيده حتـدياً مـن حتـديات الـساعة             وميثل حتـديث    - ٣٠

ــب اإلحــصائية   ــسمح      . معظــم املكات ــن شــأهنا أن ت ــيت م ــاءة ال ــادة الكف ويهــدف العمــل إىل زي
حتياجــات واضـــعي  البتحــسني نوعيــة البيانـــات وبإنتــاج معلومـــات إحــصائية جديــدة تلبيـــة      

، أنشأ املـؤمتر فريقـاً رفيـع املـستوى معنيـاً            ٢٠١٠وللمضي قُُدماً يف العمل، يف عام       . السياسات
هيئـــة اإلحـــصاء برئاســـة ( اإلحـــصاءات  ضـــوء األعمـــال يفبنيـــةبـــالتطورات االســـتراتيجية يف 

ــدا يف ــب األســترايل        )هولن ــاون واملكت ــة التع ــتات، ومنظم ــشاركة يوروس ــوي وم ــم ق ــع دع ، م
وجيهـه ووضـع هنـج      والغرض من ذلك هـو مراقبـة توحيـد اإلنتـاج اإلحـصائي وت             . لإلحصاءات

 هذا العمل، أنشأ مكتب املؤمتر فريق عمـل لـصياغة توصـيات عـن            سياقويف  . ابتكارية جديدة 
سجالت األعمال التجارية اإلحصائية اليت تشكل جزًءا أساسياً من هيكل األعمـال يف حتـسني               

  .كفاءة اإلنتاج اإلحصائي فضالً عن االتساق بني اإلحصاءات
ــة خــربة طويلــ    - ٣١ ــدول      وللجن ــع ال ــدادات، وهــي تعمــل م ة يف وضــع توصــيات عــن التع

ــسجالت       ــدادات، وال ســيما اســتخدام ال ــاءة واالبتكــار يف إجــراء التع ــز الكف . األعــضاء لتعزي
  هبـا أن تـسهم   ميكنحبث الكيفية اليت ٢٠١٢ملؤمتر يف عام ا  يعقدها  حلقة دراسية  سيجري يف و
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 إنتـاج بيانـات عاليـة    مـن حيـث   التعـدادات    ةيف زيـادة كفـاء    البتكارات التكنولوجية واملنهجية    ا
 بالبيانــات يف  احللقــة الدراســية اللجنــة اإلحــصائية ســتمدو. اجلــودة مــع الــتحكم يف التكــاليف 

  .لتجارب املستقاة من التعدادات األخريةل سياق حتليلها
ويف هـذا الــسياق،  . وقـد حظـي قيــاس رفـاه النــاس والبيئـة االجتماعيــة باهتمـام متزايــد       - ٣٢
. لقيام بأعمال تتعلق باستقصاءات استخدام الوقت واملـساواة بـني اجلنـسني ونوعيـة العمالـة               ا مت

وقد أدت احلاجة لتحسني تنسيق إحصاءات استخدام الوقت وحـسن توقيتـها إىل إنـشاء فريـق                 
، سيضع فريق العمل جمموعة مـن       ٢٠١٢ويف عام   . العمل املعين باستقصاءات استخدام الوقت    

 هبدف مواءمة استقصاءات استخدام الوقت وحتسني املقارنـة بـني إحـصاءات             املبادئ التوجيهية 
وسيجمع الفريق املمارسات اجليـدة لـدعم البلـدان يف تنفيـذ هـذه الدراسـات         . استخدام الوقت 

ــسياسات باستقــصاءات اســتخدام       ــز ربــط ال ــادة تعزي االستقــصائية اهلامــة، وســيبحث ســبل زي
وسيـسعى فريـق عمـل معـين        . صاءات من حيث التكلفـة    الوقت وسبل زياد فعالية إجراء االستق     

. مبؤشــرات املــساواة بــني اجلنــسني أنــشئ حــديثاً إىل دراســة جمموعــة مــشتركة مــن املؤشــرات    
ــارات يف       ــائج االختب ــاًء علــى نت ــة بن ــة العمال ــصلة بنوعي ــادة حتــسني املؤشــرات املت وســيجري زي

  .ؤشرات من الناحية العمليةالبلدان، وسيتم وضع مبادئ توجيهية تشغيلية هبدف حساب امل
وســيجري تنفيــذ مجيــع هــذه املبــادرات يف تعــاون وثيــق مــع الــشركاء الرئيــسيني، مثــل   - ٣٣

ــة األخــرى يف هــذه اجملــاالت     ــادرات الدولي . يوروســتات، ومنظمــة التعــاون وبالتنــسيق مــع املب
 لـضمان   وسيوىل اهتمام خاص لتنـسيق العمـل مـع الـشعبة اإلحـصائية وفـرق العمـل التابعـة هلـا                    

  .التشاور على الصعيد العاملي
  

ــاء        -رابعا    ــاز وآســيا الوســطى وبن ــشرقية والقوق ــا ال ــدان أوروب التحــديات يف بل
  القدرات يف جمال اإلحصاء

  حملة عامة  -ألف   
تعمل اللجنة االقتـصادية ألوروبـا مـن أجـل تعزيـز قـدرة الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة يف                       - ٣٤

 وبلــدان جنــوب شــرق أوروبــا علــى األخــذ  ز وآســيا الوســطىبلــدان أوروبــا الــشرقية والقوقــا 
ومثـة اهتمـام خـاص مبـسألة التقّيـد مببـادئ األمـم املتحـدة         . باملعـايري واملبـادئ التوجيهيـة الدوليـة    

األساســية لإلحــصاءات الرمسيــة، الــيت تــوفر األســاس الــالزم إلقامــة شــبكة قانونيــة ومؤســسية     
  . يةسليمة تقوم عليها النظم اإلحصائية الوطن

  :وتتضمن أنشطة اللجنة االقتصادية ألوروبا يف جمال بناء القدرات اإلحصائية ما يلي  - ٣٥
  إجراء تقييمات عاملية للنظم اإلحصائية الوطنية؛  )أ(  
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ــة         )ب(   ــدرات املمول ــاء الق ــشاريع بن ــة ضــمن إطــار م ــات عمــل تدريبي تنظــيم حلق
  خارجيا ومن حساب األمم املتحدة اإلمنائي؛

ــام خــ   )ج(   ــةً     قي ــشارية تلبي ــوفري اخلــدمات االست ــا بت ــصادية ألوروب ــة االقت رباء اللجن
  .لالحتياجات اخلاصة بكل بلد

  
  التقييمات العاملية للنظم اإلحصائية الوطنية  -باء   

 الوطنيـة هـو تقـدمي صـورة واضـحة عـن          اإلحصائيةاهلدف من التقييمات العاملية للنظم        - ٣٦
 بنـاء علـى طلـب مـن         وتتم هذه التقييمـات   .  من البلدان  بلدإلحصاءات الرمسية يف    مدى تطّور ا  

 ومنـها بـاألخص  االمتثـال للمعـايري الدوليـة،      ملـدى   لقـدرات املؤسـسية و    ، وهـي تتطـرق ل     البلدان
ــة   ــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسي ــا  وُتجــري . املب ــصادية ألوروب ــة االقت ــع  اللجن ــاون م  بالتع

تقييمـات عامليـة     ة األوروبية للتجارة احلـرة    املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومع الرابط     
النتـائج املستخلـصة مـن      وتـوفّر   .  لبلدان أوروبا الشرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـطى         يف هذا اجملال  

 . اإلحصائية بناء القدراتيف جمالاللجنة أنشطة التقييمات أساسا جيدا لتخطيط هذه 
 واسـعة  درايـة  ر اخلـرباء الـذين لـديهم   وينفّذ عملية التقييم العـاملي فريـٌق صـغري مـن كبـا        - ٣٧
وتنطــوي هــذه العمليـة عــادة علــى القيــام بزيـاريت عمــل إىل البلــد املعــين   . اإلحـصاءات الرمسيــة ب

ويعقـــد اخلـــرباء خـــالل الزيـــارة األوىل .  أيـــام عمـــل١٠ و ٥تتـــراوح مـــدة كـــل منـــهما بـــني 
ــسيني ل      ــوطنيني الرئي ــع كــل املنــتجني ال ــات م ــة اجتماع ــون جبمــع  ، مثإلحــصاءات الرمسي  يقوم

ويف زيارة العمـل الثانيـة تـتم        .  وعن خطط تطويره    النظام اإلحصائي  مدى تطور املعلومات عن   
 مث يتم بعد ذلك وضـع هـذا التقريـر           .ملموسةتوصيات  مناقشة واعتماد مشروع تقرير يتضمن      

  .يف متناول اجلميع
عمليــة  ني برجمــةحتــستقيــيم الــسلطات الوطنيــة علــى الالتوصــيات الــواردة يف وتــساعد   - ٣٨

 الــدوليون أيــضا هبــذه النتــائج يف  ويــسترشد املــاحنون.تطــوير اإلحــصاءات علــى املــدى الطويــل
  .ما مت حتديده من احتياجاتفق ذلك و بناء القدرات وأنشطتهم يف جمالتركيز 
وبالتعاون مع املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومـع الرابطـة األوروبيـة للتجـارة                 - ٣٩

عامليــة للــنظم ، تقييمــات ٢٠١١-٢٠١٠يف الفتــرة اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا، أجــرت احلــرة، 
املرحلـة  وسـتناقش اللجنـة، يف      . وقريغيزستانوأوكرانيا    وأرمينيا أذربيجانيف كل من    اإلحصائية  

 عــام يفومــن املقــرر أن يــتم .  التوصــياتالــيت مت وضــعها إلعمــالوطنيــة العمــل ال، خطــط التاليــة
  .بيالروس وجورجيا ومجهورية مولدوفا وطاجيكستانيف كل من قييمات عاملية  إجراء ت٢٠١٢
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  تطوير اإلطار املؤسسي لإلحصاءات الرمسية  -جيم   
ــة          - ٤٠ ــا عالقـ ــيت هلـ ــة الـ ــشاكل التاليـ ــىت اآلن املـ ــذة حـ ــة املنفـ ــات العامليـ ــرزت التقييمـ وأبـ

  :املؤسسي باإلطار
زمــة لــضمان االســتقالل املهــين  اســتكمال التــشريعات الالمواصــلةاحلاجـة إىل    )أ(  

ــز التنــسيق الــوطين   ــادئ األساســية   ،للمكاتــب اإلحــصائية، وتعزي  ومواءمــة التــشريعات مــع املب
 لإلحصاءات الرمسية؛

 النظم الوطنية لإلحصاءات الرمسية؛جماالت عمل حتديد   )ب(  

، اإلداريــةومجعهـا لألغـراض   التمييـز بـني مجـع البيانـات لألغــراض اإلحـصائية        )ج(  
أن ُتستخدم البيانات اليت ُتجَمـع حـصرا يف         صداقية  املموثوقية و ّنه من األمهية مبكان بالنسبة لل     أل
  النحو املبني يف املبادئ األساسية؛وذلك علىألغراض اإلحصائية، ا

ــستخدمني        )د(   ــألف مــن امل ــة املــستوى تت ــشارية رفيع ــة است ــشاء هيئ احلاجــة إىل إن
ــار ذلــك مــن الــسمات ا  الرئيــسيني،  نظــام الــيت تكفــل اســتمرار جــدوى   امــة اهلؤســسية ملباعتب

 .اإلحصاءات الرمسية

الوطنيــة  ايف تــشريعاهت، قامــت بعــض البلــدان بإعــادة النظــر  نتيجــة للتقييمــات العامليــةو  - ٤١
  .جمال اإلحصاء، أو هي بصدد القيام بذلك يف
  

  إنتاج اإلحصاءات  -دال   
اهليكل التنظيمـي، وإىل سـري عمـل النظـام          تتطرق التقييمات اإلحصائية أيضا إىل تقييم         - ٤٢

  .اإلحصائي، وتنظيم عملية مجع البيانات األولية، والسجالت
وإدخال حتـديثات علـى عمليـة إنتـاج اإلحـصاءات وعلـى اهليكـل التنظيمـي للمكاتـب                  - ٤٣

ــا الــشرقية والقوقــاز وآســيا  اإلحــصائية هــو مــن التحــديات الرئيــسية الــيت تواجــه بلــدان     أوروب
ــين          . الوســطى ــستوى املع ــع امل ــق الرفي ــل الفري ــن عم ــدان م ــذه البل ــستفيد ه ــع أن ت ــن املتوق وم

بالتطورات االستراتيجية للهياكل التجارية اإلحصائية من أجل تطبيق رؤية فيما يتعلـق بإضـفاء              
  . الطابع الصناعي على إنتاج املكاتب اإلحصائية ومنتجاهتا

  : يف جمال إنتاج اإلحصاءاتوتربز التقييمات العاملية املسائل التالية  - ٤٤
ــه، وضــرورة         )أ(   ــتم حتديث ــا وأن ي ــاج اإلحــصاءات مركزي ضــرورة أن يكــون إنت

 تجنب االزدواجية يف العمل؛تكامل اخلدمات احلاسوبية وحتديثها ل
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والتـدريب تتـضمن   بـشرية  ضرورة وضع سياسة عامة شاملة يف جمايل املوارد ال         )ب(  
ليـشمل اجملـاالت غـري      توسـيع نطـاق التـدريب       ضـرورة    و تنقـل املـوظفني،   خيارات فيمـا يتعلـق ب     

إدارة املـشاريع واجلـودة، فـضال عـن مهـارات االتـصال، وحتـسني املهـارات اللغويـة                   التقنية مثل   
 لتعزيز التعاون الدويل؛

ــع   )ج(   ــرورة وضـ ــة ضـ ــق جبـــ   سياسـ ــا يتعلـ ــة فيمـ ــة،  اودة عامـ ــصاءات الرمسيـ إلحـ
 ؛تسيريوالراقبة اجلودة إجرائية ملعملية واستحداث 

معنيـة  التسويق، وإنشاء إدارة خاصـة      وحتديث استراتيجية االتصاالت    ضرورة    )د(  
مـع  ، وحتـسني التواصـل مـع وسـائل اإلعـالم و           لإلصدار املـسبق  ذا اجملال، ونشر جداول زمنية      هب

  .للتوزيع باإلنترنت وتطوير قواعد بيانات ،مستخدمي اإلحصاءات
 حلقـات شرقية والقوقاز وآسيا الوسطى عـددا مـن         وقد نظمت اللجنة لبلدان أوروبا ال       - ٤٥

ــة بالعمــل  ــل    املعني ــدة، مث ــات اجلدي ــشر التكنولوجي ــة ن  )PC-Axis (آكــسيس - يب ســيبراجمي
بـدأت بلـدان عديـدة      وقـد   . املستخدمة على نطاق واسع من قبل املكاتب اإلحصائية األوروبية        

  .انات اإلحصائيةلتحسني نشر البيهذه الرباجمية استخدام يف اآلونة األخرية ب
  

  اإلحصاءات االقتصادية  -هاء   
بلدان أوروبا الـشرقية والقوقـاز وآسـيا        شهدت السنوات األخرية تقدما كبريا يف قدرة          - ٤٦

 علــى إنتــاج بيانــات حــسابات قوميــة قابلــة للمقارنــة، وجنــح الكــثري مــن هــذه البلــدان الوســطى
ل للمقارنــة، وهــو التــصنيف الــصناعي األخــذ بالتــصنيف الــدويل لألنــشطة االقتــصادية القابــ  يف

ــدويل املوحــد   وســيتمثل التحــدي األكــرب يف التحــّول إىل نظــام احلــسابات     ). ISIC Rev.3(ال
 يف الوقـــت الـــذي جيـــري فيـــه العمـــل علـــى تنفيـــذ نظـــام كامـــل للحـــسابات  ٢٠٠٨القوميـــة 

 حتـسني  ومثة أيضا حاجـة إىل ). ISIC Rev.3(واستحداث التصنيف اجلديد لألنشطة االقتصادية 
سجالت اإلحصاءات التجارية ووضع إحصاءات جديدة للخدمات، مثـل معـامالت انكمـاش             

  . األسعار وقياسات احلجم
، ٢٠١٠عـام  يف  اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا       للدراسة االستقـصائية الـيت أجرهتـا      وفقا  و  - ٤٧
الوسـطى وبلـدان     بلـدان أوروبـا الـشرقية والقوقـاز وآسـيا            الـيت تواجـه   التحـديات الرئيـسية     فإنّ  

 رمسلـة : تـشتمل علـى مـا يلـي     ٢٠٠٨القوميـة  تنفيـذ نظـام احلـسابات     يف  جنوب شـرق أوروبـا      
واخلـدمات  االقتصاد غري املراقَـب،      قياساتمشولية احلسابات، مبا يف ذلك      ولبحوث والتطوير،   ا

 ، وحتديد معامل القطاعات العام واخلاص واحلكومي، ووضع معـامالت انكمـاش األسـعار             املالية
وفّــرت اللجنــة، بالتعــاون مــع حتقيقــا هلــذه الغايــة، و. وقياســات احلجــم فيمــا يتعلــق باخلــدمات
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ــدان    ــدعم هلــذه البل ــشركاء اإلقليمــيني، ال ــصاد غــري  ل وضــع قياســات  يف جمــال ال ــب، القت املراق
يف  معظــم البلــدان شــرعتوقــد . وإحــصاءات املاليــة احلكوميــة، والقطــاعني العــام واحلكــومي  

  .قتصاد غري املراقب وذلك على أساس منتظم ووفق مبادئ توجيهية دوليةوضع تقديرات لال
توجيهـات وتوصـيات تتـسم مبزيـد التفـصيل فيمـا يتعلـق              وقد طلـب عـدد مـن البلـدان            - ٤٨

نظّمـت اللجنـة،   ، ٢٠١١يف عام   و. ٢٠٠٨ احلسابات القومية    لنظام خطط تنفيذ وطنية     بوضع
  حلقــة عمــل يف كييــف روبيــة للتجــارة احلــرة، بالتعــاون مــع شــعبة اإلحــصاءات والرابطــة األو  

ــدان علــى صــياغة    ــة اإلحــصائية   خطــط ملــساعدة البل ــة طلــب اللجن ــذ اخلاصــة هبــا ولتلبي . التنفي
  .٢٠١٢العمل يف عام وسيتواصل هذا 

ساعد على حتـسني    تأن  ومن شأن االستمرار يف تطوير سجالت اإلحصاءات التجارية           - ٤٩
يف معظــم البلــدان، و. تبــسيط عمليــة اإلنتــاجوعلــى  اقها واتــسنوعيــة اإلحــصاءات االقتــصادية

ُتـــسَتخدم هـــذه الـــسجالت بعـــد اســـتخداما كـــامال وهـــي تنطـــوي علـــى بعـــض املـــشاكل   ال
ولذا، فإنّ حتسينها من شـأنه      . املنعدمةنشطة أو   غري ال وحدات  الطابع اإلداري، من قبيل ال     ذات

 بعــد علــى نطــاق مــستخدمة الــيت ليــست، تقنيــات أخــذ العينــاتأن يــساعد علــى اســتحداث 
عمليـة إنتـاج اإلحـصاءات إىل تنـاول          حتـديث    يف جمـال  اللجنـة   وستسعى بالتـايل أنـشطة      . واسع

  .مسألة تطوير سجالت اإلحصاءات التجارية
إلحـصاءات القـصرية   ادى تـوافر  ملـ  هـا تقييم، مـن    لجنـة االقتـصادية ألوروبـا     وقد تبـّين ل     - ٥٠

وملدى قابليتـها للمقارنـة الدوليـة، أنّ       از وآسيا الوسطى    األجل يف منطقة أوروبا الشرقية والقوق     
مومسيـا هـو مـن املـشاكل املطروحـة يف           عدلـة   والسالسل امل يانات السالسل الزمنية    عدم وجود ب  
. قطـاع اخلـدمات   قصرية األجل وشاملة بـشأن       إنتاج إحصاءات نادرا ما يتم    إذْ  . معظم البلدان 

 فيمـا يتعلـق بقابليـة اإلحـصاءات االقتـصادية القـصرية             وعموما، يبغي القيام باملزيد من األعمال     
ــة الدوليــة   ــة منــذ عــام   . األجــل، ومنــها مؤشــرات األســعار، للمقارن ، ٢٠١٠ومــا فتئــت اللجن

مـن أجـل التغلـب علـى        بناء القـدرات    ل برنامج   تعمل على تنفيذ  بدعم مايل من البنك الدويل،      و
  .هذه التحديات

  
  غرافيةاإلحصاءات االجتماعية والدمي  -واو   

 ٢٠١٠ يف إجـراء جولـة       أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسـطى     جنحت معظم بلدان      - ٥١
  .وهي تعمل أيضا على حتسن قياسات اهلجرة. من تعدادات السكان واملساكن
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، مـت اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا       ، نظّ ٢٠١١ و   ٢٠٠٦ عـامي    الفاصلة بـني  يف الفترة     - ٥٢
 التدريبيـة   واجللـسات  العمـل    حلقـات تحـدة للـسكان، عـددا مـن         بالتعاون مع صندوق األمـم امل     

تعــدادات الــسكان واملــساكن لبلــدان أوروبــا الــشرقية والقوقــاز وآســيا الوســطى  مــسألة  حــول
النتـائج األوليـة    وتشري  .  املتعلقة بالتعداد   توصيات مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني    وقامت بصياغة 

نتيجــة ومت أيــضا، . باجلولــة الــسابقة مقارنــة  حتــّسًنا شــهدتالبيانــاتإىل أنّ نوعيــة للتعــدادات 
 االحتـاد الروسـي     وقد متكنت بلـدان   .  معلومات عن اهلجرة الدولية    مجعلتنفيذ تلك التوصيات،    

حىت اآلن مـن إجـراء      أرمينيا وبيالروس وطاجيكستان وقريغيزستان وكازاخستان       و أذربيجانو
ــداداهتا ــسكانيةتع ــسانويف أوزباكــستان، أُجــري يف .  ال ــل / ني ــداد٢٠١١أبري ــى أســاس   تع  عل

مجهوريـة مولـدوفا    وأوكرانيـا وتركمانـستان     وختطـط   .  يف املائة مـن الـسكان      ١٠شرحية قدرها   
. ٢٠١٣جورجيــا للقيــام بــذلك يف عــام  فيمــا ختطــط ، ٢٠١٢ يف عــام تعــداد ســكاينإلجــراء 

 صـفحات الويـب     التقنيـات احلديثـة، مثـل     بحتاج البلدان إىل مزيد من الدعم لنـشر النتـائج           وست
  .نظم املعلومات اجلغرافيةأدوات الديناميكية و

ما ملحوظـا يف إنتـاج   بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسـطى تقـدّ  وقد أحرزت    - ٥٣
ة، وال بـد مـن حتـسني    التحـديات ال تـزال قائمـ   لكـن  . ونـشر البيانـات املتعلقـة بـاهلجرة الدوليـة     

وســتفتتح .  يف قيــاس اهلجــرة النازحــة  بلــدان املقــصداملوجــودة لــدىجــرة اهل بيانــات اســتغالل
  إحـصاءات اهلجـرة للـدول املـذكورة        عـن  لتبـادل املعلومـات      االلجنة االقتصادية ألوروبـا مركـز     

وقـد أسـفر أحـد املـشاريع     . البلـدان لبيانـات بـني   آنفا وذلك من أجل تيسري عملية التحقق من ا       
اون مـع صـندوق األمـم املتحـدة وغـريه مـن             املنفذة مـن حـساب األمـم املتحـدة اإلمنـائي وبالتعـ            

دليــل عملــي لبلــدان :  اهلجــرة الدوليــةبــشأنإحــصاءات ”الــشركاء عــن وضــع منــشور عنوانــه 
 “مهــاجر”علــى اإلنترنــت حيمــل اســم  د ، وعــن نــشر جــر “أوروبــا الــشرقية وآســيا الوســطى 

)Migratory(  يا جمموعــة واســعة مــن مــصادر املعلومــات عــن اهلجــرة يف أوروبــا وآســ  ويعــرض
  .الوسطى وأمريكا الشمالية

لبلـدان أوروبــا الـشرقية والقوقــاز    ٢٠٠٣ألحـد التقييمــات الـيت أُجريــت يف عـام    ووفقـا    - ٥٤
كانت املنطقـة تكـافح مـن أجـل وضـع إحـصاءات             ،  وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أوروبا     

منـذ ذلـك   امـت،  غـري أنّ هـذه البلـدان ق   . ظلـت قائمـة   يف البيانات   جنسانية عادية، لكّن الثغرات   
القائمة واملتاحة   اإلحصاءات   باستحداث مؤشرات جديدة متصلة بنوع اجلنس، وحّسنت      احلني،  
يتعلـق   فيمـا اسـتجابة لقـرارات اجلمعيـة العامـة         و.  بـني اجلنـسني    مراعيـة للفـروق   سياسـات   لوضع  

. لعنـف ضـد املـرأة     يف وضع وحدة معياريـة الستقـصاء ا        البلدان   أسهمت هذه العنف ضد املرأة،    ب
 أن تـصبح  الـيت ميكـن   وقامت عدة بلدان يف مناطق خمتلفة من العامل باختبار هذه الوحدة املعيارية           
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 مبــادئ توجيهيــة وهــذا العمــل وثيــق الــصلة بعمليــة تطــوير.  البيانــاتقياســية يف عمليــة مجــعأداة 
  . هبا اللجنة اإلحصائيةتضطلع اليت ،إلنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالعنف ضد املرأة

  
  البيئة واإلحصاءات املتعددة امليادين  -م جي  

زادت العناية يف االهتمام بالقضايا البيئية من الطلب على اإلحصاءات القابلـة للمقارنـة                - ٥٥
بلـدان أوروبـا الـشرقية والقوقـاز        ولـذلك، جيـدر ب    . الدولية الستخدامها يف أغراض الرصد البيئي     
 العمليـات اإلحـصائية إلنتـاج مؤشـرات          أن حتـّسن   وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أوروبـا      

بد مـن تكثيـف التعـاون بـني خمتلـف املؤسـسات احلكوميـة           وال. للتنمية البيئية والتنمية املستدامة   
ولـذلك، تقـوم    . اليت توفّر البيانات عن شىت اجلوانب البيئة وذلـك بغيـة حتـسني اتـساق البيانـات                

القتــصادية ألوروبـا باسـتعراض املؤشــرات   فرقـة العمـل املـشتركة بــني القطاعـات التابعـة للجنـة ا      
املبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن تطبيق املؤشـرات           املوصى هبا يف    

. )املبــادئ التوجيهيــة املتعلقــة باملؤشــرات  (أوروبــا الــشرقية والقوقــاز وآســيا الوســطى يف البيئيــة 
 يف جماالت رئيـسية مثـل اهلـواء النقـي والطاقـة             وتشمل تلك املؤشرات مجلة من املؤشرات البيئية      

ونظـرت  . ومياه الشرب والنفايات والتنّوع البيولـوجي احلرجـي والنقـل املـستدام ومـا إىل ذلـك                
املبـــادئ التوجيهيـــة املتعلقـــة فرقـــة العمـــل أيـــضا يف مؤشـــرات أخـــرى مـــن املقـــرر إدراجهـــا يف 

اعية البيئية، ومؤشـرات الطاقـة والبيئـة،    وهي مؤشر النفقات البيئية، واملؤشرات الزر    باملؤشرات،  
وســتتطرق األعمــال األخــرى أيــضا إىل . ومؤشــرات جديــدة خاصــة بامليــاه والتنــوع البيولــوجي

مــسألة وضــع نــواة جمموعــة مــن املؤشــرات الــيت مــن شــأهنا أن تــشكل األســاس جلمــع البيانــات   
ذة حــديثا الــدعم لبلــدان وســيوفّر أحــد مــشاريع حــساب األمــم املتحــدة اإلمنــائي املنفَّــ . بانتظــام

وسـيتم تنـسيق األنـشطة مـع        .  يف تصديها هلذه املشاكل    أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى    
  .شعبة اإلحصاءات والوكالة األوروبية للبيئة واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

ف اإلمنائيـة  ويظلّ مدى توافر البيانات وجودهتا يطرح إشكاال بالنـسبة ملؤشـرات األهـدا              - ٥٦
بلـدان أوروبـا الـشرقية والقوقـاز وآسـيا      لأللفية، وذلك على الرغم من التقدم الكبري اليت أحرزتـه      

إذ ُتــسَتخدم لكــل مؤشــر مــن املؤشــرات عــّدة مــصادر  .  وبلــدان جنــوب شــرق أوروبــاالوســطى
ــة    ــائج متفاوت ــذلك، تظــل أوجــه التــضارب بــني   . ومنــهجيات خمتلفــة، وهــو مــا يفــضي إىل نت ول

ومثـة عـدد مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة الـيت              . ديرات الدوليـة والتقـديرات الوطنيـة قائمـة        التق
ــة، ممــا جيعــل املــسائل املتعلقــة       تفتقــر إىل القــدرة علــى حتليــل مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفي

   .باجلودة عائقا حيول دون االستفادة من التقارير الوطنية عن بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية



E/CN.3/2012/18  
 

11-63127 17 
 

وملــا كانــت مؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة موجهــة إىل أقــل البلــدان منــوا، فإّنهــا    - ٥٧
 وبلـدان جنـوب     الـشرقية والقوقـاز وآسـيا الوسـطى       تكون دائما جمدية بالنسبة لبلدان أوروبا        ال

وقد عملت اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا بالتعـاون مـع هـذه البلـدان ومـع منظمـة              . شرق أوروبا 
 الدولية وبرنامج األمم املتحـدة اإلمنـائي واليونيـسيف وصـندوق األمـم املتحـدة للـسكان                  العمل

وشعبة اإلحصاءات والبنك الدويل من أجل مواءمـة املنـهجيات وانتقـاء املؤشـرات ذات الـصلة                
وقــد جــرى تنظــيم العديــد مــن . الــيت ترقــى إىل مــستوى التحــديات اإلقليميــة ذات اخلــصوصية

على بلوغ األهداف اإلمنائية لأللفية بغية سّد الثغرات القائمة يف البيانـات            أنشطة بناء القدرات    
ــصلة مبؤشــرات هبــذه األهــداف     ــضايا اجلــودة ذات ال ــصادية  . ومعاجلــة ق ــة االقت ودّشــنت اللجن

غرضـها رصـد    ألوروبا يف اآلونة األخرية قاعدة بيانـات إقليميـة عـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        
وتـوفر  . ة حتسني املؤشـرات عـن بلـوغ هـذه األهـداف بالنـسبة هلـذه البلـدان                الّتقدم احملرز وزياد  

هذه القاعدة مؤشرات مستكملة يف جمال رصد التقدم احملرز يف بلـوغ مجيـع األهـداف اإلمنائيـة                 
ــال وصــحة األم          ــات األطف ــوع اجلــنس ووفي ــيم ون ــالفقر والتعل ــصلة ب ــة ذات ال ــة الثماني لأللفي

  .كات العامليةوالشراواألمراض واالستدامة البيئية 
  

  آفاق املستقبل  -خامسا  
سيستمر تركيز العمل على تلبية احتياجات البلدان وأولوياهتا، وذلك بالتعـاون الوثيـق               - ٥٨

وسيـشهد التعـاون والتنـسيق مـع جلـان األمـم املتحـدة            . مع الشركاء الرئيسيني يف منطقة اللجنة     
لعمـل باملمارسـة اجليـدة املتمثلـة يف تنفيــذ     وسيتواصــل ا. اإلقليميـة األخـرى مزيـدا مـن التحـسن     

مــشاريع مــشتركة لبنــاء القــدرات يف جمــاالت ذات اهتمــام مــشترك، ومنــها مــثال املــشاريع          
  .املشتركة حلساب األمم املتحدة اإلمنائي

وتؤيد اللجنـة تعزيـز التعـاون والتنـسيق مـع شـعبة اإلحـصاءات واملنظمـات الدوليـة يف                      - ٥٩
يــة الــيت أقرهتــا اللجنــة اإلحــصائية، ومــن أجــل ضــمان التــشاور عامليــا علــى   تطبيــق املعــايري العامل

وسيـشهد  . املبادئ التوجيهية والتوصيات اليت صيغت حتت مظلة مؤمتر اإلحصائيني األوروبيني         
  . التعاون مع شعبة اإلحصاءات ووكاالت األمم املتحدة املزيد من التعزيز

  
  صائية اختاذهاحاإلجراءات املطلوب من اللجنة اإل  -سادسا  

  :رمبا تود اللجنة أن تبدي تعليقات على املسائل التالية  - ٦٠
  األعمال اإلحصائية املنفذة يف منطقة اللجنة االقتصادية ألوروبا؛  )أ(  
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دور التقييمات الدولية يف تعزيز قدرة الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة للبلـدان                 )ب(  
  ولية؛على األخذ باملعايري واملبادئ التوجيهية الد

ما تواجهه بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى مـن حتـديات يف             )ج(  
  .جمال بناء القدرات اإلحصائية، وذلك وفق ما جاء يف الفرع رابعا
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	12 - وكان لمكتب المؤتمر أيضاً سلف هو لجنة الخبراء الإحصائية التي اجتمعت ثماني مرات خلال الفترة 1931-1939. وكانت البلدان الأعضاء في تلك اللجنة الأولى هي: ألمانيا وإيطاليا وبولندا وسويسرا وفرنسا وكندا والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية والنرويج والولايات المتحدة الأمريكية. وقد أنشأت اللجنة بالفعل في ذلك الوقت، أفرقة فرعية من المتخصصين لصياغة مشروع توصيات بشأن المعايير. وكما هو الحال اليوم، جرى التشاور على نطاق واسع على مشروع التوصيات مع المشاركين في المؤتمر.
	13 - وعُقد الاجتماع الإقليمي الأول للإحصائيين الأوروبيين في جنيف في عام 1949. وكان اسمه في الاجتماع الثالث في عام 1953 مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين. وسيعقد المؤتمر في عام 2012، جلسته العامة 60.
	14 - وعلى مر السنين، أدت أعمال المؤتمر إلى نتائج ملموسة كثيرة. فقد جمعت فرق العمل التي تعمل تحت رعاية المؤتمر كبار الخبراء لوضع توجيهات بشأن قضايا منهجية لم تعالج في أي مكان آخر. وروعي في تلك الأعمال اختلاف مستويات التطور الإحصائي في البلدان الأعضاء. ولذلك، فإن التوصيات والمعايير التي تم وضعها غالبا ما يكون لها وجاهتها على نطاق دولي واسع.
	15 - ويعقد المؤتمر دورة عامة في شهر حزيران/يونيه من كل سنة، تتضمن جلسة رسمية وحلقتين دراسيتين. وتتناول الجلسة الرسمية استعراض المسائل العامة المتصلة بالعمل الإحصائي الدولي في المنطقة، في حين تركز الحلقتان الدراسيتان على مواضيع محددة لها أهمية آنية بالنسبة لرؤساء الوكالات الإحصائية الوطنية والدولية. وتهتم إحدى الحلقتين الدراسيتين بالمسائل التأسيسية المتصلة بالنظم الإحصائية فيما تهتم الحلقة الدراسية الأخرى الجديدة بالمسائل المستجدة. وتختار البلدان موضوعات الحلقة الدراسية لمعالجة الأولويات الآنية، وفي معظم الحالات، تؤدي المناقشات إلى إجراءات متابعة لإعداد نواتج ملموسة.
	16 - وغالباً ما يبدأ أي عمل جديد في إطار المؤتمر بمبادرة من الحلقتين الدراسيتين للمؤتمر. وتشمل أحدث الأمثلة على متابعة أعمال الحلقتين الدراسيتين وضع دليل بعنوان أثر العولمة في الحسابات القومية، ووضع إطار لقياس التنمية المستدامة، ومدونة تجمع ممارسات المكاتب الإحصائية الوطنية في مواجهة الأزمات المالية، وتقرير تقييمي عن قياس رأس المال البشري.
	17 - وثمة أداة هامة يستعان بها في تنسيق الأنشطة الإحصائية في المنطقة ألا وهي ما يُسمى بالاستعراضات المتعمقة لمجالات إحصائية منتقاة التي يضطلع بها المؤتمر ومكتبه. فالهدف من الاستعراضات هو استجلاء مدى الحاجة إلى تحسين التنسيق، ومدى إمكانية حدوث ازدواجية في العمل، والأهم من ذلك، تحديد المجالات التي تحتاج إلى العمل المنهجي على الصعيد الدولي. ويتم تنسيق الموضوعات أيضاً مع الشعبة الإحصائية لتفادي أيّ تداخل مع استعراض البرامج الذي تجريه اللجنة الإحصائية.
	18 - وخلال العامين الماضيين، تم استعراض الموضوعات التالية: نشر البيانات الإحصائية والاتصالات؛ والإحصاءات المالية والضريبية الحكومية وإحصاءات القطاع العام؛ واستخدام مصادر ثانوية مختلطة للإحصاءات الرسمية؛ واستقصاءات استخدام الوقت؛ وقياس مجتمع المعلومات والإحصاءات المتعلقة بالعلوم والتكنولوجيا والابتكار؛ وإحصاءات التعليم والتصنيع العالمية؛ وطرق استقصاء الأسر المعيشية. وتفضي الاستعراضات إلى إجراءات متابعة عملية لمعالجة المشاكل التي تم تحديدها، من قبيل وضع مبادئ توجيهية أو توصيات، وإنشاء مواقع ويكيز (wikis) الشبكية لتبادل المعلومات وما إلى ذلك. وتتاح أوراق الاستعراض في الموقع الشبكي للشعبة الإحصائية التابعة للجنة().
	19 - والأداة الهامة الأخرى لتنسيق العمل الإحصائي في المنطقة هي قاعدة بيانات الأنشطة الإحصائية الدولية (ديزا (DISA))، التي قامت أمانة اللجنة بتجميعها وصيانتها. وقاعدة البيانات هذه هي خلاصة مستكملة سنوياً للأعمال الإحصائية للمنظمات الدولية الناشطة في مجال الإحصاءات في منطقة اللجنة. وهي متاحة على الشبكة للدول والمنظمات الدولية لتعزيز التعاون وتفادي الازدواجية في الجهود(). وقد اعتمد تصنيف الأنشطة الإحصائية المستخدمة في قاعدة البيانات (ما يُسمى تصنيف ديزا) لأغراض أخرى مختلفة. فعلى سبيل المثال، استخدم التصنيف للإبلاغ عن أنشطة المساعدة التقنية التي تقدمها الشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين - اتحاد باريس 21. وقد تم اعتماد المجالات الثلاث الأولى من هذا التصنيف كجزء من البيانات الإحصائية ولتبادل البيانات الفوقية القياسية. واستخدم أيضاً لتصنيف القائمة العالمية للمعايير الإحصائية التي تعدها حالياً لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية.
	20 - وتشارك اللجنة بنشاط وتساهم في مختلف المحافل التي تنظمها وتنسقها الشعبة الإحصائية بهدف ضمان تنسيق جيد للعمل داخل منظومة الأمم المتحدة. وهذا يشمل متابعة القرارات التي اتخذتها اللجنة الإحصائية، ولجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية والتنسيق بين هيئات الأمم المتحدة عبر مجموعة الشؤون الاقتصادية - الاجتماعية التابعة للأمم المتحدة.
	21 - وتمثل اللجنة ”الذراع الإقليمي“ لتعزيز المعايير الإحصائية العالمية في المنطقة وتنفيذها. فعلى سبيل المثال، تشارك اللجنة في وضع الخطة الإقليمية لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008()، وفي العمل على تحسين مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، وإعداد إحصاءات جنسانية.
	ثالثا - العمل المنهجي
	ألف - أحدث المبادئ التوجيهية والتوصيات
	22 - بالنظر إلى بنية المؤسسات في المنطقة، يجري تنفيذ الكثير من الأنشطة في إطار برنامج إحصائي مشترك مع الشركاء الرئيسيين للجنة، وهما يوروستات ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي. وهذا الأمر يضمن الاستخدام الفعّال للموارد والاستفادة من خبرات هاتين المنظمتين. ويذكر أن العمل الذي ينصب الاهتمام فيه على بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى، ولا سيما مشاريع بناء القدرات، يجري بالتعاون الوثيق والتنسيق مع اللجنة الإحصائية لرابطة الدول المستقلة وغيرها من الشركاء الرئيسيين، مثل البنك الدولي، ويوروستات، ورابطة التجارة الحرة الأوروبية، وصندوق النقد الدولي، وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وعدد من الوكالات الأخرى التابعة للأمم المتحدة.
	23 - ويوفر المؤتمر منبراً للدول الأعضاء والمنظمات الدولية للقيام بعمل منهجي مشترك بشأن مسائل هامة في مجال الإحصاءات. ويتمخض العمل عن إصدار أدلة وكتيبات وتوصيات تحظى بالتقدير وتستخدمها بلدان المنطقة، وغالباً ما يتجاوز استخدامها دائرة اللجنة. ويوفر التنوع الإقليمي أساساً جيداً لتطوير المبادئ التوجيهية والتوصيات التي يمكن استخدامها في كل من النظم الإحصائية للبلدان المتقدمة والبلدان النامية.
	24 - وجميع المبادئ التوجيهية والتوصيات الإحصائية متاحة على الموقع الشبكي للجنة، الذي يضم أيضاً مكتبة افتراضية تحتوي على مواد للتدريب. وفيما يلي بعض من أحدث الأمثلة على هذه الأدلة، التي أعدت بالاشتراك مع الشركاء الرئيسيين:
	(أ) دليل بعنوان ”أثر العولمة في الحسابات القومية“ يقدم توجيهات شاملة لمنتجي الإحصاءات الاقتصادية ولمستخدمي البيانات لتحليل السياسات والبحوث حول كيفية التعامل مع الآثار الناجمة عن العولمة؛
	(ب) الطبعة الثانية من كتيب ”فريق كانبيرا المعني بإحصاءات دخول الأسر المعيشية“ يعكس أحدث المعايير الدولية للإحصاءات المتعلقة بدخول الأسر المعيشية، ويقدم المزيد من التوجيهات بشأن المسائل النظرية والعملية ذات الصلة بإنتاجها واستخدامها؛
	(ج) دليل متعلق بـ ”قياس نوعية العمالة“ يقدم مفهوماً جديداً لقياس الجودة الإحصائية للعمالة اعتماداً على توحيد عناصر من نُهُج سابقة، ويقدم نتائج الاختبارات التجريبية لمجموعة من المؤشرات، ويوصي بالمؤشرات الممكن الاستعانة بها في قياس نوعية العمالة؛
	(د) ”تطوير الإحصاءات الجنسانية: أداة عملية“ يقدم توجيهات إلى المنظمات الإحصائية في مجال إنتاج الإحصاءات الجنسانية واستخدامها، وتُعتبر هذه التوجيهات حيوية بالنسبة لواضعي السياسات لقياس التقدم المحرز في تحقيق المساواة بين الجنسين. والدليل متوفر باللغتين الإنكليزية والروسية، ومن المقرر أن يترجم إلى الإسبانية؛
	(هـ) ”دليل للدراسات الاستقصائية المتعلقة بالإيذاء“، أعد بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويقدم مبادئ توجيهية منهجية لقياس الإيذاء في المجتمع. وتجري ترجمته إلى اللغة الروسية والفرنسية والإسبانية لاستخدامه خارج منطقة اللجنة. وسيستخدم المكتب النسختين الفرنسية والإسبانية لأنشطة التدريب الإقليمية والوطنية في مختلف البلدان في أفريقيا وأمريكا اللاتينية؛
	(و) ”توصيات مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين لتعدادات عام 2010 للسكان والمساكن“ يقدم المساعدة للبلدان في إجراء التعدادات. وقد طبقت البلدان التوصيات على نطاق واسع في الجولة الأخيرة من التعدادات وساعدت التوصيات على تحسين المقارنة بين بيانات التعدادات؛
	(ز) ”قياس التنمية المستدامة“ يوفر إطاراً للإحصاءات في مجال التنمية المستدامة التي تقوم على نهج رأسمالي. ويشجع التقرير على زيادة التنسيق والمقارنة بين الإحصاءات المتعلقة بالتنمية المستدامة فيما بين البلدان؛
	(ح) النموذج العام لعملية إحصاءات الأعمال الذي وضعته اللجنة بتعاون دولي، اعتمدته 40 منظمة في مختلف أنحاء العالم. ومن بين الدول خارج منطقة اللجنة مثلاً، نجد جمهورية كوريا وأستراليا ونيوزيلندا؛
	(ط) دليل ”فوائد البيانات“ (الأجزاء 1-3) يقدم نصائح وتوصيات عن كيفية كتابة قصص عن الأرقام، ويعرض الإحصاءات، ويتواصل مع وسائل الإعلام. وقد ترجمت هذا الدليل بعض البلدان إلى لغتها، وهي: الإسبانية والروسية والكرواتية، واليابانية.
	باء - التحديات الحالية التي يواجهها العمل المنهجي
	25 - ناقش مكتب المؤتمر التحديات والأولويات المستقبلية للعمل الإحصائي في منطقة اللجنة، في تشرين الثاني/نوفمبر 2011. وخلص المكتب إلى أن المسائل التي تناولها المؤتمر تدور حول أربع ركائز رئيسية هي: العولمة؛ والتنمية المستدامة والبيئة؛ وترشيد الإنتاج الإحصائي؛ وتعدادات السكان في ضوء الاستخدام المتزايد لبيانات السجلات.
	26 - تقع الركيزة الأولى، وهي العولمة وأثرها على الإحصاءات، في صلب أشغال المؤتمر، وتشمل كلاً من الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية، مثل الهجرة. أولاً، توجد حاجة إلى مزيد من التوجيهات بشأن كيفية حساب أنشطة الشركات المتعددة الجنسيات وتنامي حركة الناس والبضائع ورؤوس الأموال والخدمات عبر الحدود. ومتابعة للدليل المعنون بـ ”أثر العولمة في الحسابات القومية“ تم تشكيل فريق عمل لوضع توجيهات عملية بشأن الإنتاج العالمي دعماً لتنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 2008 والطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات. ثانياً، أدى الحوار بشأن الهجرة الدولية في الجمعية العامة إلى مضاعفة الجهود المبذولة لتحسين قياس الهجرة. ومن بين الأنشطة الأخرى ذات الصلة، ستنشئ اللجنة مركزاً لتبادل المعلومات عن إحصاءات الهجرة مع بيانات موجهة لبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى.
	27 - وللمسائل ذات الصلة بقياس التنمية المستدامة والبيئة أهمية متزايدة لدى بلدان منطقة اللجنة. فمنذ عام 2009، قامت فرقة عمل مشتركة جنبا إلى جنب مع شعبة البيئة التابعة للجنة باستعراض المنهجيات وأصدرت سلاسل زمنية لتحسين المقارنة بين الإحصاءات البيئية في بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى.
	28 - وأبرزت اللجنة في دورتها الرابعة والستين المعقودة في آذار/مارس 2011، أهمية المعلومات الإحصائية العالية الجودة لرصد تنفيذ استراتيجيات التنمية المستدامة. وطلبت اللجنة من المؤتمر وضع توصيات والاتفاق على إطار مشترك لقياس التنمية المستدامة في نطاق الإحصاءات الرسمية. وتوجد نهج مختلفة كثيرة، ومجموعات من المؤشرات في هذا المجال. ومن ثم تعمل فرقة العمل المشتركة بين اللجنة ويوروستات ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي على المواءمة بين النهج المعتمدة لقياس التنمية المستدامة. وتتم المتابعة في إطار مفاهيمي ينبني على نهج رأس المال (نشر في عام 2009). ويتم توسيع الإطار لتغطية المسائل المتعلقة بمستوى الرفاه الحالي، ونوعية الحياة، والجانب الدولي للتنمية المستدامة. وتغطي المجموعة المقترحة لمؤشرات التنمية المستدامة ”احتياجات الجيل الحاضر“ و ”احتياجات أجيال المستقبل“ و ”البعد الدولي“. وتسعى فرقة العمل إلى وضع التقرير في صيغته النهائية في عام 2012. وعلاوة على ذلك، فقد تم تشكيل فريق صغير من الخبراء لتقييم ما تم إنجازه حتى الآن في مجال قياس رأس المال البشري.
	29 - وبناءً على طلب من مكتب المؤتمر ولجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية، أجرت أمانة اللجنة استبياناً لاستكشاف مدى انخراط الموظفين الإحصائيين الوطنيين في العمل المتعلق بتغير المناخ وتحديد المسائل محل الاهتمام المشترك التي ينبغي معالجتها على المستوى الدولي. وقد أُعدّ الاستبيان بالتشاور مع خبراء من إحصاءات النرويج وإحصاءات فنلندا، ويوروستات، والوكالة الأوروبية للبيئة. وتناول الاستبيان المسائل المتعلقة باشتراك الموظفين الإحصائيين الوطنيين في إنتاج بيانات عن قوائم جرد انبعاث غازات الاحتباس الحراري، والأعمال المتصلة بمؤشرات تغير المناخ، والأولويات والخطط المستقبلية بشأن تغير المناخ ذات الصلة بالإحصاءات. وتم الاضطلاع به في عام 2011 بالتنسيق مع يوروستات، والشعبة الإحصائية. وفي المجموع، أجاب 47 بلداً من منطقة اللجنة وخارجها على الاستبيان. وسيتم إنشاء فريق عمل صغير لمعالجة الشواغل التي تم استجلاؤها من ذلك الاستبيان.
	30 - ويمثل تحديث الإنتاج الإحصائي وترشيده تحدياً من تحديات الساعة التي تواجهها معظم المكاتب الإحصائية. ويهدف العمل إلى زيادة الكفاءة التي من شأنها أن تسمح بتحسين نوعية البيانات وبإنتاج معلومات إحصائية جديدة تلبية لاحتياجات واضعي السياسات. وللمضي قُدُماً في العمل، في عام 2010، أنشأ المؤتمر فريقاً رفيع المستوى معنياً بالتطورات الاستراتيجية في بنية الأعمال في ضوء الإحصاءات (برئاسة هيئة الإحصاء في هولندا)، مع دعم قوي ومشاركة يوروستات، ومنظمة التعاون والمكتب الأسترالي للإحصاءات. والغرض من ذلك هو مراقبة توحيد الإنتاج الإحصائي وتوجيهه ووضع نهج ابتكارية جديدة. وفي سياق هذا العمل، أنشأ مكتب المؤتمر فريق عمل لصياغة توصيات عن سجلات الأعمال التجارية الإحصائية التي تشكل جزءًا أساسياً من هيكل الأعمال في تحسين كفاءة الإنتاج الإحصائي فضلاً عن الاتساق بين الإحصاءات.
	31 - وللجنة خبرة طويلة في وضع توصيات عن التعدادات، وهي تعمل مع الدول الأعضاء لتعزيز الكفاءة والابتكار في إجراء التعدادات، ولا سيما استخدام السجلات. وسيجري في حلقة دراسية يعقدها المؤتمر في عام 2012 بحث الكيفية التي يمكن بها أن تسهم الابتكارات التكنولوجية والمنهجية في زيادة كفاءة التعدادات من حيث إنتاج بيانات عالية الجودة مع التحكم في التكاليف. وستمد الحلقة الدراسية اللجنة الإحصائية بالبيانات في سياق تحليلها للتجارب المستقاة من التعدادات الأخيرة.
	32 - وقد حظي قياس رفاه الناس والبيئة الاجتماعية باهتمام متزايد. وفي هذا السياق، تم القيام بأعمال تتعلق باستقصاءات استخدام الوقت والمساواة بين الجنسين ونوعية العمالة. وقد أدت الحاجة لتحسين تنسيق إحصاءات استخدام الوقت وحسن توقيتها إلى إنشاء فريق العمل المعني باستقصاءات استخدام الوقت. وفي عام 2012، سيضع فريق العمل مجموعة من المبادئ التوجيهية بهدف مواءمة استقصاءات استخدام الوقت وتحسين المقارنة بين إحصاءات استخدام الوقت. وسيجمع الفريق الممارسات الجيدة لدعم البلدان في تنفيذ هذه الدراسات الاستقصائية الهامة، وسيبحث سبل زيادة تعزيز ربط السياسات باستقصاءات استخدام الوقت وسبل زياد فعالية إجراء الاستقصاءات من حيث التكلفة. وسيسعى فريق عمل معني بمؤشرات المساواة بين الجنسين أنشئ حديثاً إلى دراسة مجموعة مشتركة من المؤشرات. وسيجري زيادة تحسين المؤشرات المتصلة بنوعية العمالة بناءً على نتائج الاختبارات في البلدان، وسيتم وضع مبادئ توجيهية تشغيلية بهدف حساب المؤشرات من الناحية العملية.
	33 - وسيجري تنفيذ جميع هذه المبادرات في تعاون وثيق مع الشركاء الرئيسيين، مثل يوروستات، ومنظمة التعاون وبالتنسيق مع المبادرات الدولية الأخرى في هذه المجالات. وسيولى اهتمام خاص لتنسيق العمل مع الشعبة الإحصائية وفرق العمل التابعة لها لضمان التشاور على الصعيد العالمي.
	رابعا - التحديات في بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وبناء القدرات في مجال الإحصاء
	ألف - لمحة عامة
	34 - تعمل اللجنة الاقتصادية لأوروبا من أجل تعزيز قدرة النظم الإحصائية الوطنية في بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أوروبا على الأخذ بالمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية. وثمة اهتمام خاص بمسألة التقيّد بمبادئ الأمم المتحدة الأساسية للإحصاءات الرسمية، التي توفر الأساس اللازم لإقامة شبكة قانونية ومؤسسية سليمة تقوم عليها النظم الإحصائية الوطنية. 
	35 - وتتضمن أنشطة اللجنة الاقتصادية لأوروبا في مجال بناء القدرات الإحصائية ما يلي:
	(أ) إجراء تقييمات عالمية للنظم الإحصائية الوطنية؛
	(ب) تنظيم حلقات عمل تدريبية ضمن إطار مشاريع بناء القدرات الممولة خارجيا ومن حساب الأمم المتحدة الإنمائي؛
	(ج) قيام خبراء اللجنة الاقتصادية لأوروبا بتوفير الخدمات الاستشارية تلبيةً للاحتياجات الخاصة بكل بلد.
	باء - التقييمات العالمية للنظم الإحصائية الوطنية
	36 - الهدف من التقييمات العالمية للنظم الإحصائية الوطنية هو تقديم صورة واضحة عن مدى تطوّر الإحصاءات الرسمية في بلد من البلدان. وتتم هذه التقييمات بناء على طلب من البلدان، وهي تتطرق للقدرات المؤسسية ولمدى الامتثال للمعايير الدولية، ومنها بالأخص المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية. وتُجري اللجنة الاقتصادية لأوروبا بالتعاون مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة تقييمات عالمية في هذا المجال لبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى. وتوفّر النتائج المستخلصة من هذه التقييمات أساسا جيدا لتخطيط أنشطة اللجنة في مجال بناء القدرات الإحصائية.37 - وينفّذ عملية التقييم العالمي فريقٌ صغير من كبار الخبراء الذين لديهم دراية واسعة بالإحصاءات الرسمية. وتنطوي هذه العملية عادة على القيام بزيارتي عمل إلى البلد المعني تتراوح مدة كل منهما بين 5 و 10 أيام عمل. ويعقد الخبراء خلال الزيارة الأولى اجتماعات مع كل المنتجين الوطنيين الرئيسيين للإحصاءات الرسمية، ثم يقومون بجمع المعلومات عن مدى تطور النظام الإحصائي وعن خطط تطويره. وفي زيارة العمل الثانية تتم مناقشة واعتماد مشروع تقرير يتضمن توصيات ملموسة. ثم يتم بعد ذلك وضع هذا التقرير في متناول الجميع.
	38 - وتساعد التوصيات الواردة في التقييم السلطات الوطنية على تحسين برمجة عملية تطوير الإحصاءات على المدى الطويل. ويسترشد المانحون الدوليون أيضا بهذه النتائج في تركيز أنشطتهم في مجال بناء القدرات وذلك وفق ما تم تحديده من احتياجات.
	39 - وبالتعاون مع المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية ومع الرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، أجرت اللجنة الاقتصادية لأوروبا، في الفترة 2010-2011، تقييمات عالمية للنظم الإحصائية في كل من أذربيجان وأرمينيا وأوكرانيا وقيرغيزستان. وستناقش اللجنة، في المرحلة التالية، خطط العمل الوطنية التي تم وضعها لإعمال التوصيات. ومن المقرر أن يتم في عام 2012 إجراء تقييمات عالمية في كل من بيلاروس وجورجيا وجمهورية مولدوفا وطاجيكستان.
	جيم - تطوير الإطار المؤسسي للإحصاءات الرسمية
	40 - وأبرزت التقييمات العالمية المنفذة حتى الآن المشاكل التالية التي لها علاقة بالإطار المؤسسي:
	(أ) الحاجة إلى مواصلة استكمال التشريعات اللازمة لضمان الاستقلال المهني للمكاتب الإحصائية، وتعزيز التنسيق الوطني، ومواءمة التشريعات مع المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية؛
	(ب) تحديد مجالات عمل النظم الوطنية للإحصاءات الرسمية؛
	(ج) التمييز بين جمع البيانات للأغراض الإحصائية وجمعها للأغراض الإدارية، لأنّه من الأهمية بمكان بالنسبة للموثوقية والمصداقية أن تُستخدم البيانات التي تُجمَع حصرا في الأغراض الإحصائية، وذلك على النحو المبين في المبادئ الأساسية؛
	(د) الحاجة إلى إنشاء هيئة استشارية رفيعة المستوى تتألف من المستخدمين الرئيسيين، باعتبار ذلك من السمات المؤسسية الهامة التي تكفل استمرار جدوى نظام الإحصاءات الرسمية.
	41 - ونتيجة للتقييمات العالمية، قامت بعض البلدان بإعادة النظر في تشريعاتها الوطنية في مجال الإحصاء، أو هي بصدد القيام بذلك.
	دال - إنتاج الإحصاءات
	42 - تتطرق التقييمات الإحصائية أيضا إلى تقييم الهيكل التنظيمي، وإلى سير عمل النظام الإحصائي، وتنظيم عملية جمع البيانات الأولية، والسجلات.
	43 - وإدخال تحديثات على عملية إنتاج الإحصاءات وعلى الهيكل التنظيمي للمكاتب الإحصائية هو من التحديات الرئيسية التي تواجه بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى. ومن المتوقع أن تستفيد هذه البلدان من عمل الفريق الرفيع المستوى المعني بالتطورات الاستراتيجية للهياكل التجارية الإحصائية من أجل تطبيق رؤية فيما يتعلق بإضفاء الطابع الصناعي على إنتاج المكاتب الإحصائية ومنتجاتها. 
	44 - وتبرز التقييمات العالمية المسائل التالية في مجال إنتاج الإحصاءات:
	(أ) ضرورة أن يكون إنتاج الإحصاءات مركزيا وأن يتم تحديثه، وضرورة تكامل الخدمات الحاسوبية وتحديثها لتجنب الازدواجية في العمل؛
	(ب) ضرورة وضع سياسة عامة شاملة في مجالي الموارد البشرية والتدريب تتضمن خيارات فيما يتعلق بتنقل الموظفين، وضرورة توسيع نطاق التدريب ليشمل المجالات غير التقنية مثل إدارة المشاريع والجودة، فضلا عن مهارات الاتصال، وتحسين المهارات اللغوية لتعزيز التعاون الدولي؛
	(ج) ضرورة وضع سياسة عامة فيما يتعلق بجودة الإحصاءات الرسمية، واستحداث عملية إجرائية لمراقبة الجودة والتسيير؛
	(د) ضرورة تحديث استراتيجية الاتصالات والتسويق، وإنشاء إدارة خاصة معنية بهذا المجال، ونشر جداول زمنية للإصدار المسبق، وتحسين التواصل مع وسائل الإعلام ومع مستخدمي الإحصاءات، وتطوير قواعد بيانات للتوزيع بالإنترنت.
	45 - وقد نظمت اللجنة لبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى عددا من حلقات العمل المعنية بنشر التكنولوجيات الجديدة، مثل برامجية بي سي - آكسيس (PC-Axis) المستخدمة على نطاق واسع من قبل المكاتب الإحصائية الأوروبية. وقد بدأت بلدان عديدة في الآونة الأخيرة باستخدام هذه البرامجية لتحسين نشر البيانات الإحصائية.
	هاء - الإحصاءات الاقتصادية
	46 - شهدت السنوات الأخيرة تقدما كبيرا في قدرة بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى على إنتاج بيانات حسابات قومية قابلة للمقارنة، ونجح الكثير من هذه البلدان في الأخذ بالتصنيف الدولي للأنشطة الاقتصادية القابل للمقارنة، وهو التصنيف الصناعي الدولي الموحد (ISIC Rev.3). وسيتمثل التحدي الأكبر في التحوّل إلى نظام الحسابات القومية 2008 في الوقت الذي يجري فيه العمل على تنفيذ نظام كامل للحسابات واستحداث التصنيف الجديد للأنشطة الاقتصادية (ISIC Rev.3). وثمة أيضا حاجة إلى تحسين سجلات الإحصاءات التجارية ووضع إحصاءات جديدة للخدمات، مثل معاملات انكماش الأسعار وقياسات الحجم. 
	47 - ووفقا للدراسة الاستقصائية التي أجرتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا في عام 2010، فإنّ التحديات الرئيسية التي تواجه بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أوروبا في تنفيذ نظام الحسابات القومية 2008 تشتمل على ما يلي: رسملة البحوث والتطوير، وشمولية الحسابات، بما في ذلك قياسات الاقتصاد غير المراقَب، والخدمات المالية، وتحديد معالم القطاعات العام والخاص والحكومي، ووضع معاملات انكماش الأسعار وقياسات الحجم فيما يتعلق بالخدمات. وتحقيقا لهذه الغاية، وفّرت اللجنة، بالتعاون مع الشركاء الإقليميين، الدعم لهذه البلدان في مجال وضع قياسات للاقتصاد غير المراقب، وإحصاءات المالية الحكومية، والقطاعين العام والحكومي. وقد شرعت معظم البلدان في وضع تقديرات للاقتصاد غير المراقب وذلك على أساس منتظم ووفق مبادئ توجيهية دولية.
	48 - وقد طلب عدد من البلدان توجيهات وتوصيات تتسم بمزيد التفصيل فيما يتعلق بوضع خطط تنفيذ وطنية لنظام الحسابات القومية 2008. وفي عام 2011، نظّمت اللجنة، بالتعاون مع شعبة الإحصاءات والرابطة الأوروبية للتجارة الحرة، حلقة عمل في كييف لمساعدة البلدان على صياغة خطط التنفيذ الخاصة بها ولتلبية طلب اللجنة الإحصائية. وسيتواصل هذا العمل في عام 2012.
	49 - ومن شأن الاستمرار في تطوير سجلات الإحصاءات التجارية أن تساعد على تحسين نوعية الإحصاءات الاقتصادية واتساقها وعلى تبسيط عملية الإنتاج. وفي معظم البلدان، لا تُستَخدم هذه السجلات بعد استخداما كاملا وهي تنطوي على بعض المشاكل ذات الطابع الإداري، من قبيل الوحدات غير النشطة أو المنعدمة. ولذا، فإنّ تحسينها من شأنه أن يساعد على استحداث تقنيات أخذ العينات، التي ليست مستخدمة بعد على نطاق واسع. وستسعى بالتالي أنشطة اللجنة في مجال تحديث عملية إنتاج الإحصاءات إلى تناول مسألة تطوير سجلات الإحصاءات التجارية.
	50 - وقد تبيّن للجنة الاقتصادية لأوروبا، من تقييمها لمدى توافر الإحصاءات القصيرة الأجل في منطقة أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى ولمدى قابليتها للمقارنة الدولية، أنّ عدم وجود بيانات السلاسل الزمنية والسلاسل المعدلة موسميا هو من المشاكل المطروحة في معظم البلدان. إذْ نادرا ما يتم إنتاج إحصاءات قصيرة الأجل وشاملة بشأن قطاع الخدمات. وعموما، يبغي القيام بالمزيد من الأعمال فيما يتعلق بقابلية الإحصاءات الاقتصادية القصيرة الأجل، ومنها مؤشرات الأسعار، للمقارنة الدولية. وما فتئت اللجنة منذ عام 2010، وبدعم مالي من البنك الدولي، تعمل على تنفيذ برنامج لبناء القدرات من أجل التغلب على هذه التحديات.
	واو - الإحصاءات الاجتماعية والديمغرافية
	51 - نجحت معظم بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى في إجراء جولة 2010 من تعدادات السكان والمساكن. وهي تعمل أيضا على تحسن قياسات الهجرة.
	52 - في الفترة الفاصلة بين عامي 2006 و 2011، نظّمت اللجنة الاقتصادية لأوروبا، بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للسكان، عددا من حلقات العمل والجلسات التدريبية حول مسألة تعدادات السكان والمساكن لبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وقامت بصياغة توصيات مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين المتعلقة بالتعداد. وتشير النتائج الأولية للتعدادات إلى أنّ نوعية البيانات شهدت تحسّنًا مقارنة بالجولة السابقة. وتم أيضا، نتيجة لتنفيذ تلك التوصيات، جمع معلومات عن الهجرة الدولية. وقد تمكنت بلدان الاتحاد الروسي وأذربيجان وأرمينيا وبيلاروس وطاجيكستان وقيرغيزستان وكازاخستان حتى الآن من إجراء تعداداتها السكانية. وفي أوزباكستان، أُجري في نيسان/أبريل 2011 تعداد على أساس شريحة قدرها 10 في المائة من السكان. وتخطط أوكرانيا وتركمانستان وجمهورية مولدوفا لإجراء تعداد سكاني في عام 2012، فيما تخطط جورجيا للقيام بذلك في عام 2013. وستحتاج البلدان إلى مزيد من الدعم لنشر النتائج بالتقنيات الحديثة، مثل صفحات الويب الديناميكية وأدوات نظم المعلومات الجغرافية.
	53 - وقد أحرزت بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى تقدّما ملحوظا في إنتاج ونشر البيانات المتعلقة بالهجرة الدولية. لكن التحديات لا تزال قائمة، ولا بد من تحسين استغلال بيانات الهجرة الموجودة لدى بلدان المقصد في قياس الهجرة النازحة. وستفتتح اللجنة الاقتصادية لأوروبا مركزا لتبادل المعلومات عن إحصاءات الهجرة للدول المذكورة آنفا وذلك من أجل تيسير عملية التحقق من البيانات بين البلدان. وقد أسفر أحد المشاريع المنفذة من حساب الأمم المتحدة الإنمائي وبالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة وغيره من الشركاء عن وضع منشور عنوانه ”إحصاءات بشأن الهجرة الدولية: دليل عملي لبلدان أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى“، وعن نشر جرد على الإنترنت يحمل اسم ”مهاجر“ (Migratory) ويعرض مجموعة واسعة من مصادر المعلومات عن الهجرة في أوروبا وآسيا الوسطى وأميركا الشمالية.
	54 - ووفقا لأحد التقييمات التي أُجريت في عام 2003 لبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أوروبا، كانت المنطقة تكافح من أجل وضع إحصاءات جنسانية عادية، لكنّ الثغرات في البيانات ظلت قائمة. غير أنّ هذه البلدان قامت، منذ ذلك الحين، باستحداث مؤشرات جديدة متصلة بنوع الجنس، وحسّنت الإحصاءات القائمة والمتاحة لوضع سياسات مراعية للفروق بين الجنسين. واستجابة لقرارات الجمعية العامة فيما يتعلق بالعنف ضد المرأة، أسهمت هذه البلدان في وضع وحدة معيارية لاستقصاء العنف ضد المرأة. وقامت عدة بلدان في مناطق مختلفة من العالم باختبار هذه الوحدة المعيارية التي يمكن أن تصبح أداة قياسية في عملية جمع البيانات. وهذا العمل وثيق الصلة بعملية تطوير مبادئ توجيهية لإنتاج الإحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، التي تضطلع بها اللجنة الإحصائية.
	جيم - البيئة والإحصاءات المتعددة الميادين
	55 - زادت العناية في الاهتمام بالقضايا البيئية من الطلب على الإحصاءات القابلة للمقارنة الدولية لاستخدامها في أغراض الرصد البيئي. ولذلك، يجدر ببلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أوروبا أن تحسّن العمليات الإحصائية لإنتاج مؤشرات للتنمية البيئية والتنمية المستدامة. ولا بد من تكثيف التعاون بين مختلف المؤسسات الحكومية التي توفّر البيانات عن شتى الجوانب البيئة وذلك بغية تحسين اتساق البيانات. ولذلك، تقوم فرقة العمل المشتركة بين القطاعات التابعة للجنة الاقتصادية لأوروبا باستعراض المؤشرات الموصى بها في المبادئ التوجيهية الصادرة عن اللجنة الاقتصادية لأوروبا بشأن تطبيق المؤشرات البيئية في أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى (المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمؤشرات). وتشمل تلك المؤشرات جملة من المؤشرات البيئية في مجالات رئيسية مثل الهواء النقي والطاقة ومياه الشرب والنفايات والتنوّع البيولوجي الحرجي والنقل المستدام وما إلى ذلك. ونظرت فرقة العمل أيضا في مؤشرات أخرى من المقرر إدراجها في المبادئ التوجيهية المتعلقة بالمؤشرات، وهي مؤشر النفقات البيئية، والمؤشرات الزراعية البيئية، ومؤشرات الطاقة والبيئة، ومؤشرات جديدة خاصة بالمياه والتنوع البيولوجي. وستتطرق الأعمال الأخرى أيضا إلى مسألة وضع نواة مجموعة من المؤشرات التي من شأنها أن تشكل الأساس لجمع البيانات بانتظام. وسيوفّر أحد مشاريع حساب الأمم المتحدة الإنمائي المنفَّذة حديثا الدعم لبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى في تصديها لهذه المشاكل. وسيتم تنسيق الأنشطة مع شعبة الإحصاءات والوكالة الأوروبية للبيئة والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
	56 - ويظلّ مدى توافر البيانات وجودتها يطرح إشكالا بالنسبة لمؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، وذلك على الرغم من التقدم الكبير التي أحرزته بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أوروبا. إذ تُستَخدم لكل مؤشر من المؤشرات عدّة مصادر ومنهجيات مختلفة، وهو ما يفضي إلى نتائج متفاوتة. ولذلك، تظل أوجه التضارب بين التقديرات الدولية والتقديرات الوطنية قائمة. وثمة عدد من المكاتب الإحصائية الوطنية التي تفتقر إلى القدرة على تحليل مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية، مما يجعل المسائل المتعلقة بالجودة عائقا يحول دون الاستفادة من التقارير الوطنية عن بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية. 
	57 - ولما كانت مؤشرات الأهداف الإنمائية للألفية موجهة إلى أقل البلدان نموا، فإنّها لا تكون دائما مجدية بالنسبة لبلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى وبلدان جنوب شرق أوروبا. وقد عملت اللجنة الاقتصادية لأوروبا بالتعاون مع هذه البلدان ومع منظمة العمل الدولية وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسيف وصندوق الأمم المتحدة للسكان وشعبة الإحصاءات والبنك الدولي من أجل مواءمة المنهجيات وانتقاء المؤشرات ذات الصلة التي ترقى إلى مستوى التحديات الإقليمية ذات الخصوصية. وقد جرى تنظيم العديد من أنشطة بناء القدرات على بلوغ الأهداف الإنمائية للألفية بغية سدّ الثغرات القائمة في البيانات ومعالجة قضايا الجودة ذات الصلة بمؤشرات بهذه الأهداف. ودشّنت اللجنة الاقتصادية لأوروبا في الآونة الأخيرة قاعدة بيانات إقليمية عن الأهداف الإنمائية للألفية غرضها رصد التّقدم المحرز وزيادة تحسين المؤشرات عن بلوغ هذه الأهداف بالنسبة لهذه البلدان. وتوفر هذه القاعدة مؤشرات مستكملة في مجال رصد التقدم المحرز في بلوغ جميع الأهداف الإنمائية للألفية الثمانية ذات الصلة بالفقر والتعليم ونوع الجنس ووفيات الأطفال وصحة الأم والأمراض والاستدامة البيئية والشراكات العالمية.
	خامسا - آفاق المستقبل
	58 - سيستمر تركيز العمل على تلبية احتياجات البلدان وأولوياتها، وذلك بالتعاون الوثيق مع الشركاء الرئيسيين في منطقة اللجنة. وسيشهد التعاون والتنسيق مع لجان الأمم المتحدة الإقليمية الأخرى مزيدا من التحسن. وسيتواصل العمل بالممارسة الجيدة المتمثلة في تنفيذ مشاريع مشتركة لبناء القدرات في مجالات ذات اهتمام مشترك، ومنها مثلا المشاريع المشتركة لحساب الأمم المتحدة الإنمائي.
	59 - وتؤيد اللجنة تعزيز التعاون والتنسيق مع شعبة الإحصاءات والمنظمات الدولية في تطبيق المعايير العالمية التي أقرتها اللجنة الإحصائية، ومن أجل ضمان التشاور عالميا على المبادئ التوجيهية والتوصيات التي صيغت تحت مظلة مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين. وسيشهد التعاون مع شعبة الإحصاءات ووكالات الأمم المتحدة المزيد من التعزيز. 
	سادسا - الإجراءات المطلوب من اللجنة الإحصائية اتخاذها
	60 - ربما تود اللجنة أن تبدي تعليقات على المسائل التالية:
	(أ) الأعمال الإحصائية المنفذة في منطقة اللجنة الاقتصادية لأوروبا؛
	(ب) دور التقييمات الدولية في تعزيز قدرة النظم الإحصائية الوطنية للبلدان على الأخذ بالمعايير والمبادئ التوجيهية الدولية؛
	(ج) ما تواجهه بلدان أوروبا الشرقية والقوقاز وآسيا الوسطى من تحديات في مجال بناء القدرات الإحصائية، وذلك وفق ما جاء في الفرع رابعا.

