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  اللجنة اإلحصائية
   واألربعونالرابعةالدورة 

  ٢٠١٣ مارس/ آذار١ - فرباير/ شباط٢٦
  * من جدول األعمال املؤقت)ل (٣البند 

  تنسيق األنشطة: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة

    
يف منظومـة   شطة اإلحـصائية  األنـ قاملعنـيني بتنـسي  تقريـر أصـدقاء الـرئيس        

 األمم املتحدة
  

  مني العاممذكرة من األ    
 دورهتـــــا الثالثـــــة واألربعـــــني عمـــــال بطلـــــب صـــــادر عـــــن اللجنـــــة اإلحـــــصائية يف  

، يتـشرف األمـني العـام بـأن حييـل تقريـرا مرحليـا أعـده          )، الفصل األول، بـاء    E/2012/24 انظر(
ويـصف التقريـر    . ة يف منظومة األمم املتحدة    أصدقاء الرئيس املعنيون بتنسيق األنشطة اإلحصائي     

كيــف أُنــشئ الفريــق ويــسلط الــضوء علــى مناقــشة أوليــة للمجــاالت ذات األولويــة، ويتــضمن 
ــم املتحــدة          ــة األم ــار اإلحــصائيني يف منظوم ــق وكب ــيس الفري ــني رئ ــد ب ــاع ُعق . عرضــا الجتم

وتتـضمن  . م مهامـه  ويتضمن التقرير أيضا برنامج عمل ميكّـن فريـق أصـدقاء الـرئيس مـن اختتـا                
ــر تفــصيال ملنظومــة املعلومــات اإلحــصائية لألمــم       وثيقــة معلومــات أساســية مرفقــة وصــفا أكث

ــا   ــامج العمــل   . املتحــدة وآليــات التنــسيق املوجــودة حالي ــة مــدعوة إىل التعليــق علــى برن واللجن
  .وإسداء التوجيه بشأن إكمال أعمال فريق أصدقاء الرئيس
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  معلومات أساسية  -أوال   
 الذي اختذتـه اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا الثالثـة واألربعـني               ٤٣/١١٢رد يف القرار    و  - ١

  : أهنا٢٠١٢املعقودة يف عام 
الـذي يتنـاول الـشواغل الـيت        ) E/CN.3/2012/15( األمـني العـام      رحبت بتقريـر    )أ(  

 ال علــى أمهيــة التنــسيق الفعــ ت وشــدد؛اإلحــصائية للجنــة أُثــريت يف الــدورة الثانيــة واألربعــني 
لالضـطالع   على أن الوقت قد حان       وافقت و ؛ داخل منظومة األمم املتحدة    اإلحصائيةلربامج  ل

  ؛اليةليات التنسيق احلآل  عامة استعراض وتقييمبعملية
 يكلَّـف مبهمـة التـداول       صـدقاء الـرئيس،   أل فريـق  شكيلوافقت علـى اقتـراح تـ        )ب(  

 اختـصاصات جديـدة     ّدعلـى أن ُتعـ     و ؛ليـات اآل اقتراحـات لتحـسني      ميقـد توبشأن احلالة الراهنة    
  واردة؛التعليقات ال يراعت

  فعالة وكاملة يف فريق أصدقاء الرئيس من جانـب          مشاركة إىل احلاجة   دتأكَّ  )ج(  
اخللفيـة املؤسـسية   ن لـديهم معرفـة ب  يكـو ة يف منظومـة األمـم املتحـدة    ممثلني مـن الكيانـات املعنيـ      

ملـشاركة  بااألعـضاء وكيانـات األمـم املتحـدة     ذات الصلة، والحظت مع التقدير اهتمام الدول   
  يف هذه العملية؛

 لـسري   ذات الـصلة سائلعاجلـة املـ  م مبهمـة  اإلحـصائية  رئيس اللجنة  إىلعهدت    )د(  
لجنــة ل ني املــشاركنيالرئيــسمــع بالتــشاور مــع املكتــب و ، وذلــك أصــدقاء الــرئيس فريــقعمــل

  ؛اإلحصائيةتنسيق األنشطة 
 اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة        إىل الرئيس أن يقدم تقريـرا        فريق أصدقاء  إىل تطلب  )ـه(  
  .٢٠١٣ يف عام  اليت سُتعقدواألربعني

    
  إنشاء فريق أصدقاء الرئيس  -ثانيا   

ــوىل      - ٢ ــا أن يت ــوطين املكــسيكي لإلحــصاء واجلغرافي ــرح املعهــد ال ــق  اقت ــشاء فري ــادة إن  قي
وُدعيـت مجيـع    .  املتحـدة  أصدقاء الرئيس، وتعاون عـن كثـب مـع شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم               

وجـرى أيـضا االتـصال بعـدد        . البلدان اليت أعربت عن اهتمامها باالنضمام إىل أصدقاء الرئيس        
مــن البلــدان األخــرى الــيت أظهــرت خــالل مناقــشات اللجنــة اهتمامــا مبــسألة تنــسيق األنــشطة    

ئ الفريـق   وأُنـش . اإلحصائية لتنظم إىل أصـدقاء الـرئيس، وذلـك لتحقيـق متثيـل جغـرايف متـوازن                
أســـتراليا وإيطاليـــا، :  عـــضوا١٢، وكـــان مؤلفـــا مـــن ٢٠١٢يوليـــه /رمسيـــا اعتبـــارا مـــن متـــوز

والربازيــل، وجنــوب إفريقيــا، والفلــبني، وفلــسطني، واملغــرب، واملكــسيك، والنيجــر، واهلنــد،    
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 القاضـي   ٤٣/١١٢ووفقـا لقـرار اللجنـة اإلحـصائية         . وهنغاريا، والواليـات املتحـدة األمريكيـة      
مـؤمتر  ؤسسات منظومة األمم املتحدة ذات الصلة إشـراكا كـامال، ُدعـي ممثلـون عـن                 بإشراك م 

، ومنظمـة العمـل     اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا       ، و األمم املتحدة للتجارة والتنمية   
وهــذه  .  إىل االشــتراك يف فريــق أصــدقاء الــرئيس   منظمــة األمــم املتحــدة للطفولــة   الدوليــة، و

ئات األربع الكربى ملؤسسات ألمم املتحـدة، أي وحـدات األمانـة، واللجـان              الكيانات متثل الف  
  .اإلقليمية، والوكاالت املتخصصة، والصناديق والربامج

ــرئيس، كخطــوة أوىل، باســتعراض      - ٣ ــام أصــدقاء ال ــصاصات املقترحــة وق ــق االخت  للفري
)E/CN.3/2012/15 ــق الثالـــث ــيت دا  )، املرفـ ــشة الـ ــارهم املناقـ ــذين يف اعتبـ ــة ، آخـ رت يف اللجنـ

أوال، مبـا أن مـسائل التنـسيق        . اإلحصائية، ووافقوا على إدخال تنقيحني علـى املقتـرح األصـلي          
يف منظومة األمم املتحدة تتـسم بدرجـة كـبرية مـن التعقيـد بـسبب تبـاين الترتيبـات املؤسـسية،                      

 إىل  تقرر أن يتواصل عمل أصدقاء الرئيس مـدة سـنتني، وأن يقـدموا تقـارير عـن تلـك املـسائل                    
ــة واألربعـــني وا   ــا الرابعـ ــصائية يف دورتيهـ ــة اإلحـ ــامي  اللجنـ ــسة واألربعـــني يف عـ  ٢٠١٣خلامـ

ته مركــــز املــــشارك الكامــــل ثانيــــا، أدرج الفريــــق يف اختــــصاصا. ، علــــى التــــوايل٢٠١٤ و
وتــرد يف املرفــق األول مــن هــذه الوثيقــة الــصيغة النهائيــة  . األربــع املــذكورة أعــاله للمنظمــات

  .الختصاصات الفريق
وأثري عدد من املسائل يف املناقشة األوىل اليت دارت بشأن األولويـات الـيت يـتعني علـى                    - ٤

ــز عليهــا   ــرئيس التركي فقــد ُشــدد علــى أن حتــسني تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية يف    . أصــدقاء ال
منظومــة األمــم املتحــدة لــيس غايــة يف حــد ذاتــه، بــل ينبغــي النظــر إليــه بوصــفه أداة تــسهم يف   

ات األمم املتحدة على حتقيق نواجتها اإلحصائية وفـق الواليـات املعهـود هبـا إليهـا           مساعدة كيان 
يـضا بـأن عـدم االتـساق بـني واليـات تلـك الكيانــات        أواعُتـرف  . مـن جانـب الـدول األعـضاء    

بيــد أن ذلــك ال يعــين أنــه ينبغــي  . ميكــن أن يكــون ســببا يف فــشل املنظومــة اإلحــصائية ككــل  
دخـــال تغـــيريات يف واليـــات الكيانـــات، فتلـــك عمليـــة طويلـــة ألصـــدقاء الـــرئيس أن يطلبـــوا إ

ــارات املقترحــة ذات طــابع عملــي وأن تأخــذ يف اعتبارهــا      ومعقــدة، بــل ينبغــي أن تكــون اخلي
واعتربت مشاركة ممثلي الدول األعضاء ومنظمات األمـم املتحـدة          . الترتيبات املؤسسية القائمة  

  . فهم القواعد واجلوانب القانونيةعنصرا أساسيا ملا يقدمونه من مسامهة يف حتسني
ومن هذا املنطلق، ذُكرت املسائل التالية بوصفها جماالت يـتعني علـى أصـدقاء الـرئيس                  - ٥

   :تناوهلا بالدرس
مجع البيانات وتعميمها، مبا يف ذلك هياكل الـدعم، مثـل بوابـة بيانـات األمـم                   ) أ(  
  ؛UNdataاملتحدة 



E/CN.3/2013/13
 

4 12-65705 
 

  ائية؛تطوير وتنفيذ املعايري اإلحص  ) ب(  
  تقدمي الدعم إىل البلدان من خالل التعاون التقين وبناء القدرات؛  ) ج(  
  الترتيبات التنظيمية القائمة؛  )د(  
  املبادئ واملمارسات املهنية؛  )ـه(  
  برجمة العمل وميزنته؛  )و(  
  املسائل املتصلة بإدارة املوارد البشرية؛  )ز(  
  .اتالربجميات اإلحصائية وتكنولوجيا املعلوم  )ح(  

    
  منظومة األمم املتحدةمؤسسات التشاور مع   -ثالثا   

مراعــاةً حلــرص اللجنــة اخلــاص علــى مــشاركة كاملــة يف أصــدقاء الــرئيس مــن جانــب    - ٦
ممثلني من كيانات منظومة األمم املتحدة يكـون لـديهم معرفـة باخللفيـة املؤسـسية ذات الـصلة،                   

وُعقـد  . ء مع ممثلـي منظومـة األمـم املتحـدة         كان من املهم السعي إىل إجراء حوار وتبادل لآلرا        
ــوطين املكــسيكي لإلحــصاء         ــد ال ــم املتحــدة واملعه ــات األم ــني كيان ــذلك الغــرض اجتمــاع ب ل

ــة       ــشرين للجن ــدورة الع ــى هــامش ال ــرئيس، عل ــثِّال ألصــدقاء ال ــا، مم ــشطة   واجلغرافي ــسيق األن تن
، وافتــتح أصــدقاء  يف فرانكفــورت بأملانيــا٢٠١٢ســبتمرب / أيلــول١٧، وذلــك يــوم اإلحــصائية

الــرئيس املناقــشة بتقــدمي عــرض عــن حبــوث مكثّفــة أجريــت بــشأن مــسألة التنــسيق، واألســس    
وأقـر املـشاركون   . املنطقية للقيام بتنسيق فعال، مثل حتسني الفعالية، وجتنب التباين يف البيانـات     

طـراف املعنيـة   بأن التنسيق ميثل حتديا متواصال ومسألة معقدة تتطلب تعاونا وثيقا بـني مجيـع األ       
حىت يتسىن الوفاء بالوالية اليت حددهتا اللجنة اإلحصائية واملتمثلـة يف وضـع مقتـرح يفـضي إىل                  

  .التنسيق الفعال يف املستقبل
وأبـــرز املمثلـــون يف املناقـــشات االخـــتالف الرئيـــسي بـــني الـــنظم اإلحـــصائية الوطنيـــة   - ٧

أمـا التنـسيق اإلحـصائي      . عيد الدويل والدولية، أي عدم وجود أطر تنظيمية وتشريعية على الص        
علــى الــصعيد العملــي يف منظومــة األمــم املتحــدة فهــو يتــسم بالتعقّــد نتيجــة تنــوع الواليــات      

وُشـــّدد يف هـــذا الـــسياق علـــى دور اللجنـــة . وهياكـــل اإلبـــالغ داخـــل أســـرة األمـــم املتحـــدة
ت وحتظـى   اإلحصائية بوصـفها هيئـة حكوميـة دوليـة وعامليـة هتـتم بـشكل حـصري باإلحـصاءا                  

وهـذا  . باالعتراف الكامل من جانب كيانات األمم املتحـدة العاملـة أساسـا يف جمـال اإلحـصاء                
حــصائيون احملترفــون العــاملون لــدى الكيانــات   ملركــزي ميكــن أن يعتــرف بــه أيــضا اإل  الــدور ا

الرئيـسية يف العمـل اإلحـصائي، ولكنـه         املتخصصة التابعة لألمم املتحدة واليت ال تتمثل مهامهـا          
وأشـري إىل عامـل   . غري معترف به رمسيا مـن طـرف تلـك املؤسـسات واهليئـات اإلداريـة نفـسها        
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حيد من فعالية اللجنة اإلحصائية، هو أهنا عادة مـا متثـل آراء املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة بـدال                     
ضا إىل إمكانيـة نـشوء تـضارب        وأشـار عـدة مـشاركني أيـ       . من متثيل النظم اإلحـصائية الوطنيـة      

ألهنم مسؤولون، من حيث الربجمة اإلحصائية، أمام هيئات حكوميـة دوليـة أخـرى مثـل املـؤمتر                  
. الدويل خلرباء اإلحصاءات العمالية وجلنة األمم املتحدة ملنـع اجلرميـة والعدالـة اجلنائيـة وغريمهـا                

حصائية ولـذلك فـإن أي قـرار بتغـيري        فهذه العمليات احلكومية الدولية هلا مركز مماثل للجنة اإل        
الترتيبات الرمسية املتعلقة بالربجمة واملمارسات اإلحصائية يف كيانـات األمـم املتحـدة لـن يكـون                 

وحتـديات  . فعاال إال إذا اُتخذ على مستوى اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي أو اجلمعيـة العامـة          
 املكاتـــب اإلحـــصائية الوطنيـــة مثلمـــا حيـــدث بـــني(التنـــسيق بـــني الـــنظم اإلحـــصائية الوطنيـــة  

  .حتدث أيضا إىل حد ما على الصعيد الدويل) والوزارات املعنية
 تـابع لألمـم املتحـدة بنـوع         “مركز لتبـادل البيانـات اإلحـصائية      ”ونوقش مقترح إقامة      - ٨

من التشكيك يف فائدته لعدة أسباب تتمثل يف أن عملية من ذلك النـوع تتطلـب موافقـة مجيـع                    
دارية لألمم املتحدة على التخلي لكيان آخر عن حـق اختـاذ القـرارات املتعلقـة جبمـع         اهليئات اإل 

البيانات وتعميمها؛ وأن املركز املقترح حيتاج ملوارد إضافية كبرية ليكون قادرا متامـا علـى أداء                
مجيــع مهامــه؛ وأن اخلــربة الفنيــة الالزمــة لتنــاول اجملموعــة الواســعة مــن البيانــات املــستخدمة يف 

تلف كيانات األمم املتحدة غري موجودة مركزيا يف أي مكان؛ وأنه حيتمل أن حيـدث تـأخري                 خم
  .يف حالة القيام باستعراض منتظم للبيانات

بيد أن بعض عناصر الفكرة اعُتـربت إجيابيـة، وهـي إمكانيـة االسـتفادة مـن اسـتعراض                     - ٩
بوابــة بيانــات األمــم ثــل األقــران يف شــكل مــن األشــكال؛ وإمكانيــة اســتخدام آليــات قائمــة م  

 ومفهـوم مبـادئ النوعيـة       ؛، لتحديد ومعاجلة بعض املـشاكل املتـصلة بالبيانـات         UNdataاملتحدة  
  . واقُترح وضع إطار موحد لألمم املتحدة حيدد صراحة جوانب النوعية يف البيانات.املشتركة

ــا        - ١٠ ــشت كيان ــسؤولياهتم، ناق ــرئيس وم ــة أصــدقاء ال ــدما بوالي ــضي ق ــة امل ــم وبغي ت األم
  :تحدة نقاط توافق اآلراء التاليةامل

ــد        ) أ(   ــرئيس لتحدي ــاء مــع أصــدقاء ال ــزم كيانــات األمــم املتحــدة بالتعــاون البّن تلت
  وحتسني آليات التنسيق املالئمة؛

قليميـة يف تعزيـز   ستراتيجي الذي تقوم به اللجـان اإل  جيب االعتراف بالدور اال     ) ب(  
ا البلدان، واملـساعدة يف عمليـة نقـل البيانـات بـشكل فعـال مـن             املعايري املتفق عليها لكي تطبقه    

الــدول األعــضاء يف منطقــة معينــة إىل وحــدات يف منظومــة األمــم املتحــدة واملنظمــات الدوليــة   
  بشكل عام؛
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، بوصـــفها اهليئـــة الرئيـــسية لتنـــسيق  جلنـــة تنـــسيق األنـــشطة اإلحـــصائية متثـــل   )ج(  
ب لتنــاول مــسألة اتــساق البيانــات علــى الــصعيد اإلحــصاءات، مــن حيــث املبــدأ، احملفــل املناســ

وبإمكان كيانات األمـم املتحـدة أن تقـوم بـدور قيـادي يف              . الدويل وجيب تشجيعها على ذلك    
وضع وإبرام اتفاقات وترتيبات بني كيانات األمم املتحدة أوال، ميكن أن تتحول فيمـا بعـد إىل                 

  .مناذج للمجموعة األوسع اليت متثلها اللجنة
كن اختاذ خطوة أوىل يف حتليل تـدفق البيانـات اإلحـصائية يف منظومـة األمـم          مي  )د(  

املتحدة، ببناء مصفوفة تتضمن منشأ البيانات ومستخدمها، بغيـة تقيـيم املـشكلة والبحـث عـن                 
وعرض املعهد الوطين املكسيكي لإلحصاء واجلغرافيـا يف هـذا الـسياق وضـع              . حلول عملية هلا  

  .دل البيانات ُيقدم إىل اللجنة يف شكل ورقة معلومات أساسيةورقة مفاهيمية لنموذج لتبا
ينبغي أال تركّز فكرة مركز تبادل البيانات اإلحـصائية علـى البيانـات نفـسها،                 )هـ(  

تبـادل  وينبغـي أيـضا يف هـذا الـسياق حتليـل دور مبـادرة               . وإمنا على املنهجيات ومبادئ النوعية    
  . كجزء من حل طويل األجل،البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية

ــع األعــضاء         )و(   ــق م ــشكل وثي ــم املتحــدة ب ــشعبة اإلحــصائية يف األم ســتتعاون ال
الدوليني األربعة يف فريق أصدقاء الرئيس لوضع وصف أحسن للنظام اإلحصائي احلـايل لألمـم               

الـة  املتحدة، مبا يف ذلك آليات التنسيق القائمة، وذلك ملساعدة أصدقاء الرئيس علـى حتليـل احل               
  .الراهنة ووضع مقترحات لتحسينها

    
  برنامج العمل  -رابعا   

متشيا مع االلتزامات اليت قطعتها كيانات منظومة األمم املتحدة، سُتعرض على اللجنـة               - ١١
وثيقة بيانات أساسية تصف املنظومة واآلليات القائمة وصفا أكثر تفصيال، وذلـك لكـي ميكـن       

ــل   ــع حتليـ ــة  وضـ ــشاكل الراهنـ ــة أدق للمـ ــا املمكنـ ــات  . وحلوهلـ ــُتقدم املعلومـ ــة وسـ ــن التاليـ عـ
  :منظمة كل

  ؛املنظمة وأي نوع من كيانات األمم املتحدة هياسم   ) أ(  
  ؛)مبا يف ذلك هيئتها اإلدارية(واليتها،   )ب(  
  جماالت نشاطها؛  )ج(  
برنامج عملها اإلحصائي، مبا يف ذلك النـواتج الرئيـسية، ومـستخدمو نواجتهـا               )د(  
  ة؛اإلحصائي
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سياسات مجع البيانات وتعميمهـا، مبـا يف ذلـك املواضـيع املـشمولة، والنظـراء                  )ـه(  
  الوطنيون؛
  هيكلها؛  )و(  
  عدد املوظفني الفنيني وموظفي الدعم فيها؛  )ز(  
   .آلياهتا القائمة للتنسيق مع وكاالت األمم املتحدة األخرى  )ح(  

  :ظر واملوافقة، للناخلطوات التالية على اللجنةعرض قترح ُيو  - ١٢
 أصدقاء الرئيس على القائمة الكاملـة جلوانـب        يوافق ،٢٠١٣أبريل  /نيسانيف    ) أ(  

  أبعاد التنسيق اليت ينبغي أن يتناوهلا التقرير النهائي؛و
دقاء الـرئيس نـصا حيلّـل كـل بعـد          أصـ   يعـدّ  ،٢٠١٣يوليـه   /متـوز  و مايو/يف أيار   )ب(  

يهـا، ويقـدم توصـيات       نقـاط القـوة والـضعف ف       األبعـاد، ويـصف الترتيبـات اجلاريـة، ويـربز          من
  حمددة بشأهنا؛

 مـــشروع التقريـــر األول  يوضـــع،٢٠١٣ســـبتمرب /أيلـــول وأغـــسطس/يف آب  )ج(  
  بالتشاور مع مؤسسات منظومة األمم املتحدة؛

 التقريــر يف  يوضــع،٢٠١٣نــوفمرب /تــشرين الثــاين وأكتــوبر/يف تــشرين األول  )د(  
  .ة اإلحصائيةصيغته النهائية وُيقدم إىل اللجن

 وتقــدمي التوجيــه بــشأن إكمــال    واللجنــة مــدعوة إىل التعليــق علــى برنــامج العمــل،       - ١٣
  .الفريق مهام
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  ملرفقا
تعزيـــز تنـــسيق األنـــشطة املعنـــيني باالختـــصاصات املقترحـــة ألصـــدقاء الـــرئيس      

  اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة
ومـن  ثلني عـن الـدول األعـضاء،        أصدقاء الرئيس، يتألف مـن ممـ      من  يقترح إنشاء فريق      

ــم املتحــدة،     ــة األم ــة ملنظوم ــارة تابع ــسيق النظــر يفملواصــلة مؤســسات خمت ــسألة تن ــشطة  م  األن
  .اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة

  :اختصاص أصدقاء الرئيسينبغي النظر حتديدا يف املسائل التالية، يف نطاق و  
ــة الــــيت تــــستلزم الت   )أ(   ــا  اجملــــاالت ذات األولويــ ــائج الــــيت تتوخاهــ نــــسيق والنتــ
  األعضاء؛ الدول

  نفيذ التنسيق يف هذه اجملاالت وآلية التنفيذ؛ املتاحة لتاخليارات  )ب(  
واخلامــسة هــا الرابعــة واألربعــني يتقــدمي تقريــر إىل اللجنــة اإلحــصائية يف دورت   )ج(  

  .عن هذه املسائل ٢٠١٤و  ٢٠١٣واألربعني يف عامي 
 خمتلـف املـستويات يف منظومـة        مدقاء الـرئيس يف مـداوالهت     ومن املتوخى أن يراعـي أصـ        

األمم املتحدة، مع التركيز أوالً على الكيانات اإلحصائية اليت تقع يف نطـاق اختـصاص األمانـة                 
أما إذا اتـضح أن هنـاك مـسائل تنـسيقية      . العامة لألمم املتحدة وصناديق األمم املتحدة وبراجمها      

 هــذا االختــصاص، فينبغــي أن يقــدم أصــدقاء الــرئيس  كــبرية مطروحــة يتخطــى نطاقهــا حــدود 
  .أيضاتقريراً عنها 

  


