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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  3-6
 )ي( من جدول األعمال املؤقت* 4د البن
    للعلم: تنسيق الربامج اإلحصائية بنود

 تحدةتنسيق الربامج اإلحصائية يف منظومة األمم امل  
  

 تقرير األمني العام  
 

 موجز 
. ويقـدم  5104/502أعد هذا التقرير عمـ  ققـرر اجمللـس االقتصـادي واالجتمـاعي       

موجزا للعمل الذي يقوم به كبار اخلرباء اإلحصائيني يف األمم املتحدة، ويعرض االسـتنتاجا   
، وعقـد اخرـر   5104س آذار/مار 6الرئيسية ل جتماعني اللذين عقد أحدمها يف نيويورك يف 

. وتشــمل املواعــير الرئيســية الــ  ناقشــ ا التقريــر 5104أيلول/ســبتمرب عــام  01يف رومــا يف 
تشكيل الفريق رمسيا، قا يف ذلـ  دديـد أسـاليم عملـه ومسـامهته يف قيـاس التنميـة املسـتدامة         

ـــَِنَظِمة ، وعملــه ايلــات يف تعزيــز تنفيــذ املبــاد 5102ســياخ ر ــة التنميــة ملــا بعــد عــام   يف ئ امل
لألنشــ ة اإلحصــائية الدوليــة، والعمــل الــذي يقــوم بــه مــن أجــل وعــر   ــار مشــترك ل ــمان 
 اجلودة يف منظومة األمم املتحدة. واللجنة اإلحصائية مدعوة  ىل أن ديط علما هبذا التقرير.

 

 
 

 * E/CN.3/2015/1. 
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 معلوما  أساسية - أوال 
الـداعي  ىل أن يعقـد كبـار     ، االقتـرا  42/005أيد  اللجنة اإلحصائية، يف مقررهـا   - 0

اخلرباء اإلحصائيني باألمم املتحدة اجتماعا  منتظمـة، وكلفـت هـذا الفريـق قتابعـة تو ـيا        
ــر      ــدة )انظـ ــم املتحـ ــة األمـ ــائية يف منظومـ ــ ة اإلحصـ ــيق األنشـ ــيني بتنسـ ــرئيس املعنـ ــدقاء الـ أ ـ

E/CN.3/2014/13 ،)        وتقدمي تقرير يف هذا الصـدد  ىل اللجنـة. وبعـد ذلـ  عقـد الفريـق، الـذي
، علـ  هـام    5104آذار/مـارس   6اجتمر بصفة غري رمسية لعدة سنوا ، دورة د ـريية يف  

الــــدورة اخلامســــة واألربعــــني للجنــــة اإلحصــــائية، وعقــــد دورتــــه الرمسيــــة األوىل يف رومــــا  
ــدور  5104أيلول/ســبتمرب  01 يف ــاد ال ــل انعق ــة  قب تنســيق األنشــ ة  ة الرابعــة والعشــرين للجن

 اإلحصائية مباشرة.
  

 تشكيل الفريق - ثانيا 
يتــفلا الفريــق مــن الــدوائر اإلحصــائية لوكــاال  األمــم املتحــدة و ــناديق ا وبرا  ــا   - 5

ــادئ        ــة يف ســياخ املب ــة الدولي ــدمي اإلحصــاءا  الرمسي ــ ا تق ــ  تشــمل واليت ــة، ال ــة العام واألمان
ألنش ة اإلحصائية الدولية. ومن املتوقر أن يكون التمثيل يف الـدورا  علـ  مسـتو     املـَِنَظمة ل

 نظمة املعنية أو منصم معادل له.مدير الدائرة اإلحصائية يف امل
ويشــكل الفريــق اعليــا  موعــة ارعيــة مــن أع ــاء جلنــة تنســيق األنشــ ة اإلحصــائية،    - 3
م املتحـدة، ومـن منظمـا  دوليـة وتتجـاو       تتفلا من الـدوائر اإلحصـائية يف منظومـة األمـ     ال 

 (.E/CN.3/2015/29قليمية من رار  منظومة األمم املتحدة )انظر اإلحدود الوالية الو نية و
  

 االرتصا ا  وأساليم العمل - ثالثا 
اته وأســاليم عملــه )انظــر املراــق(.  اعتمــد الفريــق يف دورتــه الرمسيــة األوىل ارتصا ــ  - 4

ــائج الرئيســية       ــة  ىل و ــا هــذب األســاليم وتشــمل األهــدام وامل ــام والنت وست ــام مقدم
، لصــياغة املقدمــة 5104املتورــاة للفريــق. وك تشــكيل ارقــة عمــل يف كــانون األول/ديســمرب 

ن مـر جلنـة   . وعـمانا لفعاليـة وكفـاءة التعـاو    5102ال  سوم يناقش ا الفريق يف آذار/مارس 
ــار أحــد الرئيســني          ــه لكــن ارتي ــ  أن ــل عل ــن  أســاليم العم تنســيق األنشــ ة اإلحصــائية، ت
املشــــاركني يف رئاســــة اللجنــــة، مــــث  ألع ــــاء األمــــم املتحــــدة يف اللجنــــة، ليتــــوىل أي ــــا  

 الفريق. رئاسة

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/13
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/13
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/29
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وباإلعااة  ىل ذل ، وااق األع اء عل  أنه سيكون مـن املفيـد أن متمـر الفريـق قبـل       - 2
ــرتني يف الســنة،         ــد م ــ  تعق ــة تنســيق األنشــ ة اإلحصــائية مباشــرة، ال ــة للجن ــدورا  الرمسي ال

أجل  اسا  اجملال إلجراء التنسـيق الكـايف بـني كيانـا  األمـم املتحـدة. ويسـتردم الفريـق          من
املوقر الشبكي املنشف حديثا، الذي تديرب شعبة اإلحصاءا  التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية    

ماعية واملرتبط رمسيا باملوقر الشبكي للشعبة، بو ـفه املنـرب اإللكتـرول للعمـل. واملوقـر      واالجت
 ـ    حممي يف الوقـت الـراهن بكلمـة مـرور،  ال أن نتـائج عمـل الفريـق سـتتا  للجم ـور ل          

 غرار موقر اللجنة عل  اإلنترنت. علي ا، عل 
  

 5104أعمال الفريق يف عام  - رابعا 
ق عنــد دديــد أولويــا  عملــه قناقشــا  أ ــدقاء الــرئيس. اقــد حــدد   استرشــد الفريــ - 6

األ دقاء، عل  سبيل املثال، جودة بيانا  األمم املتحدة واتساق ا مر املصادر الو نيـة كفحـد   
الشــواغل الرئيســية. ومــن أجــل التصــدي لتلــ  املســفلة، أدر  الفريــق موعــو  وعــر   ــار     

حـدة يف برنـامج عملـه. وعـ وة علـ  ذلـ ، اتفـق        مشترك ل مان اجلودة يف منظومة األمم املت
عل  أنه يلزم دسني و ا وا م هيكل اهليئـا  ايلكوميـة الدوليـة املرتلفـة الـ  تقـود بـرامج        
عمل الوحدا  اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة مـن أجـل دديـد الفـرت املتاحـة لتحسـني       

ــذل      ــدأ ل ــة يف هــذا الصــدد. وب ــا  اةتمل ــالنظر  التنســيق أو العقب العمــل بشــفن ايلوكمــة. وب
ــراء            ىل ــرر أي ــا  ج ــة، تق ــية ليحصــاءا  الرمسي ــادئ األساس ــ  املب ــز ايلــات عل ــة التركي أمهي

استعراض مشترك وتعزيز ت بيـق املبـادئ املــَِنَظمة لألنشـ ة اإلحصـائية الدوليـة دارـل منظومـة         
ــه عــددا  األمــم املتحــدة. وعــ وة علــ  ذلــ ، وااــق الفريــق علــ  أن يــدر  يف جــدول     أعمال

األساسـية للـدعم اإلحصـائي بالنسـبة      ةمسـائل التنسـيق العملـي. وأرـريا، ونظـرا  ىل األمهيـ       من
املتحــدة عمومــا، يعتــرب تقــدمي دعــم  حصــائي للمناقشــا  املتعلقــة   ــة التنميــة  ملنظومــة األمــم

د أدنـاب  وبتنفيـذ اخل ـة موعـوعا رئيسـيا للفريـق يف املسـتقبل املنظـور. ويـر         5102بعد عـام   ملا
 األولوية. و ا موجز لألنش ة امل  لر هبا حاليا يف   ار املواعير ذا 

 
 اجلودة يف منظومة األمم املتحدة اإل ار املشترك ل مان - ألا 

يتبادل األع اء املعلوما  عن حالة أعماهلم املتعلقة ب ـمان اجلـودة باسـتردام املوقـر      - 7
ــار      ــر   ـ ــة وعـ ــت  مكانيـ ــق. ونوقشـ ــبكي للفريـ ــة    الشـ ــودة يف منظومـ ــمان اجلـ ــترك ل ـ مشـ

ــاء       األمــم ــة عمــل الستكشــام أا ــل ســبل وعــر   ــار مشــترك بالبن املتحــدة، وأشنشــئت ارق
 .5102تقريرا  ىل الفريق يف عام  األ ر القائمة. وستقدم ارقة العمل عل 
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 يف كيانا  منظومة األمم املتحدة هياكل ايلوكمة - باء 
ل م املتباينة متاما للحوكمـة، مشـريين  ىل العمليـا     تبادل األع اء معلوما  عن هياك - 8

ايلكومية الدولية ال  ددد الربامج وامليزانيـا . وقـرر األع ـاء أنـه سـيكون مـن املفيـد  ميـر         
حصر هلياكل ايلوكمة كر وة أوىل حنو دسـني دقيـق تفـاهم متبـادل. وسـتعمل ارقـة العمـل        

 .5102راسة نتائجه يف آذار/مارس دمر أمانة الفريق بشفن استبيان قصري، ستجري 
 

 اإلحصائية الدوليةاملبادئ املشِنَظِمة لألنش ة  - جيم 
نظر الفريق يف الوثيقة ال  مجعت ا منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة الـ  ت ـم         - 2

نتــائج  عــااية ل ســتبيان الــذي أجرتــه وجلنــة تنســيق األنشــ ة اإلحصــائية بشــفن تنفيــذ املبــادئ 
ظمــة لألنشــ ة اإلحصــائية الدوليــة الــ  تركــز علــ  منظمــا  األمــم املتحــدة، والــ  قــدمت املن

دلي  تفصيليا للمجاال  ال  ت بق اي ا الوكاال  بالفعـل هـذب املبـادئ، وحيثمـا يظـل هنـاك       
 ال لتحسين ا. ووااق أع اء الفريق عل  أن تقوم شعبة اإلحصاءا ، بو ف ا أمانـة الفريـق،   

تلفـت انتبـاب مسـؤوت  لـس الر سـاء التنفيـذيني ملنظومـة األمـم املتحـدة املعــ            بصـياغة رسـالة  
نظـر القـرار   ابالتنسيق  ىل  قرار اجلمعية العامة مؤررا للمبادئ األساسية ليحصـاءا  الو نيـة )  

(، وتشــجع م علــ  تفييــد املبــادئ املنظمــة لألنشــ ة اإلحصــائية الدوليــة علــ  أعلــ   68/560
مـــــة األمـــــم املتحـــــدة، ســـــعيا  ىل دقيـــــق ت  يـــــة كاملـــــة للمنظومـــــة  املســـــتويا  يف منظو

 مثل.األ النحو عل 
 

 أمساء البلدان - دال 
نظـــر الفريـــق أي ـــا يف الوثيقـــة الـــ  أعـــدنا شـــعبة اإلحصـــاءا  عـــن أمســـاء البلـــدان   - 01

للرمــو  املوحــدة للبلــدان  M49واجملموعــا  الرمسيــة، الــ  أتاحــت معلومــا  بشــفن التصــنيا  
د   شـارة  ىل ق ـايا   را ق واألقاليم اجل رااية ألغراض اسـتردام ا يف اإلحصـاءا . وو  املن أو

ومشــــاكل مــــر  موعــــا   قليميــــة. ووااــــق األع ــــاء علــــ  احــــ  املــــدر  يف القائمــــة   
يســتردمو ا باملقارنــة بالتصــنيا املوحــد. ويــتعني  بــ ف الشــعبة بــالفروخ، الــ  ســتناق   الــ 
 يانا .اجتماعا  مقبلة ملديري الب يف

 
، والفريـق العامـل   5102املعلوما  املستجدة بشـفن ر ـة التنميـة ملـا بعـد عـام        - هاء 

 املع  بفهدام التنمية املستدامةاملفتو  الع وية 
نــاق  الفريــق وثيقــة عــن العمــل بشــفن   ــار املؤشــرا  املتعلقــة   ــة التنميــة ملــا بعــد   - 00
، ووثيقــة املعلومــا  األساســية عــن مواءمــة املؤشــرا  مــر غايــا  الفريــق العامــل  5102 عــام
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املفتو  الع وية املع  بفهدام التنمية املسـتدامة علـ  النحـو املـبني يف الوثيقـة اخلتاميـة للفريـق        
العامل املفتـو  الع ـوية، اللـتني أعـدنما شـعبة اإلحصـاءا . وأبل ـت الشـعبة الفريـق كـذل            

يــق اخلــرباء االستشــاري املســتقل املعــ  بثــورة البيانــا  مــن أجــل التنميــة املســتدامة،  بإنشــاء ار
وبارتصا ــاته. ورحــم األع ــاء باملعلومــا  املقدمــة وبالفر ــة املتاحــة ملناقشــة املســائل مــر   
ــة تنســيق          ــن دورة جلن ــق اخلــرباء االستشــاري كجــزء م ــاني ، أحــد رئيســي اري  نريكــو جيوا

ــد   ــذا املوعــو         األنشــ ة اإلحصــائية. وبع ــة مســامهة مشــتركة بشــفن ه ــدمت اللجن ــ ، ق ذل
، الــ  أســ م األع ــاء    5104 تشــرين األول/أكتــوبر   06اريــق اخلــرباء االستشــاري يف     ىل
منظومة األمم املتحدة اي ا بشكل كـبري. وركـز  املسـامهة املشـتركة علـ  دسـني كفـاءة         من

و فية القائمة واجلديدة؛ وتعزيز ايلوكمـة  استردام املصادر غري التقليدية للبيانا  والبيانا  ال
والتنســيق والشــراكا ؛ وتعزيــز بنــاء القــدرا  اإلحصــائية ال  مــة؛ ودور اجملتمــر اإلحصــائي   

ــدوت ــق اخلــرباء االستشــاري       (0)ال ــق  ىل اري ــراد  أع ــاء الفري ــدم ا ــ ، ق . وباإلعــااة  ىل ذل
نميــة، وم حظــا  عمــا تعنيــه الوثــائق ذا  الصــلة باالســتفادة مــن ثــورة البيانــا  مــن أجــل الت

 ثورة البيانا  ايلالية بالنسبة ملنظمت م.
  
 الدورا  املقبلة - رامسا 

ــالتزامن مــر الــدورة   5102ســيجتمر الفريــق يف الربــر األول مــن عــام   - 05 يف نيويــورك ب
بـالتزامن مـر الـدورة     5102السادسة واألربعني للجنة اإلحصائية، ويف الربر األرـري مـن عـام    

 للجنة تنسيق األنش ة اإلحصائية. سة والعشرينالساد

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsdaccsub-public/dpcs/IEAG.pdf الشبكي متا  عل  املوقر (0) 

http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsdaccsub-public/dpcs/IEAG.pdf
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 املراق
 ارتصا ا  اريق كبار اإلحصائيني يف األمم املتحدة  

  
 معلوما  أساسية - أوال 

عقـــــد االجتمـــــا  األول بشـــــفن الـــــربامج اإلحصـــــائية لكيانـــــا  األمـــــم املتحـــــدة  - 0
تنســيق األنشــ ة يف مدريــد، علــ  هــام  الــدورة العاشــرة للجنــة  5117أيلول/ســبتمرب  2 يف

اإلحصائية. ومنذ ذل  ايلني، اجتمر اريق كبار اإلحصائيني يف األمم املتحدة بصورة منتظمـة  
مرتني يف السنة، مرة يف الربر األول، قناسـبة انعقـاد الـدورة السـنوية للجنـة اإلحصـائية، ومـرة        
ــي    ــة تنســـ ــة للجنـــ ــنوية الثانيـــ ــاد الـــــدورة الســـ ــبة انعقـــ ــر األرـــــري، قناســـ ق أرـــــر  يف الربـــ

 اإلحصائية.   األنش ة
ونظر  اللجنـة اإلحصـائية يف تنسـيق األنشـ ة اإلحصـائية يف منظومـة األمـم املتحـدة          - 5
(. 43/005 ، و44/005 ، و42/005نظـــــر املقـــــررا  ادورانـــــا الـــــث   املاعـــــية ) يف
أحــد  مقررانــا، أيــد  اللجنــة اإلحصــائية االقتــرا  الــداعي  ىل أن يعقــد كبــار اخلــرباء     ويف
صــائيني بــاألمم املتحــدة اجتماعــا  منتظمــة، وكلفــت الفريــق قتابعــة تو ــيا  أ ــدقاء    اإلح

( E/CN.3/2014/13الرئيس املعنيني بتنسيق األنش ة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة )انظـر  
 وتقدمي تقرير عن ذل   ىل اللجنة.

  
 أساليم العمل - ثانيا 
 

 الع وية ومستو  التمثيل - ألا 
يتــفلا الفريــق مــن الــدوائر اإلحصــائية لوكــاال  األمــم املتحــدة و ــناديق ا وبرا  ــا   - 3

نظمـة  واألمانة العامة، ال  تشمل واليت ا تقدمي اإلحصاءا  الرمسية الدولية يف سياخ املبـادئ امل 
 لألنش ة اإلحصائية الدولية.

  اء املرتقبون لد  أمانة الفريق.ُيسّجل األعوينب ي أن  - 4
ومــن املتوقــر أن يكــون التمثيــل يف الــدورا  علــ  مســتو  مــدير الــدائرة اإلحصــائية    - 2
 نظمة املعنية أو منصم معادل له.امل يف
  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/13
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 نظيمالت - باء 
ينترــم الفريــق رئيســا يشــ ل منصــبه ملــدة ســنتني، ومــو   عــادة انترابــه لفتــرة ثانيــة.  - 6
كن للرئيس أن يش ل أي ا منصم أحد الرئيسـني اللـذين يشـتركان يف رئاسـة جلنـة تنسـيق       ول

ــق      ــيق الوثيـ ــمان التنسـ ــة، ل ـ ــدة يف اللجنـ ــم املتحـ ــاء األمـ ــث  ألع ـ ــائية، مـ ــ ة اإلحصـ األنشـ
 ا جلنة تنسيق األنش ة اإلحصائية.األنش ة ال  ت  لر هب مر
 وتتمثل وظائا الرئيس يف ما يلي: - 7

 بنــود مشــرو  جــدول األعمــال املقتــر  مــن أمانــة الفريــق، اســتنادا   البــت يف )أ( 
 ا ت ها من  لبا  قدم ا األع اء؛املقررا  املترذة يف الدورة السابقة، وم  ىل

تسيري أعمال دورا  الفريق، قا يف ذلـ  تلرـي  املناقشـة الـ  دار  بشـفن       )ب( 
 رة؛عمال كفساس إلعداد تقرير الدوكل بند من بنود جدول األ

ــتعني          ) (  ــ  ي ــق، وال ــة الفري ــدها أمان ــ  تع ــارير حماعــر اجللســا  ال ــرا  مش اقت
 ير األع اء الذين ح روا اجللسا ؛يوااق علي ا بإجراء كتايب مج أن

 عرورة لذل ؛ متثيل اللجنة مىت رأ  أع ا ها )د( 
ــاركة     )هـ(  ــر،  ىل املشـــ ــو أو أكثـــ ــرا  ع ـــ ــ  اقتـــ ــاء علـــ ــراقبني، بنـــ ــوة مـــ دعـــ

 ؛ريقالف أعمال يف
دتـه أمانـة الفريـق،    املوااقة عل  التقرير املقـدم  ىل اللجنـة اإلحصـائية الـذي أع     )و( 

 حسم االقت اء.
ــة      - 8 ــادية واالجتماعيــ ــؤون االقتصــ ــة إلدارة الشــ ــاءا  التابعــ ــعبة اإلحصــ ــتقدم شــ وســ
 املتحدة الدعم ألمانة الفريق. األمم يف
 وتتمثل وظائا أمانة الفريق يف ما يلي: - 2

 األع اء؛ اد مشرو  جدول األعمال بالتعاون مر الرئيس وبعد مشاورا  مر عد )أ( 
 وثائق لألع اء يف الوقت املناسم؛عمان  تاحة مجير ال )ب( 
ــ  است ــاات ا      ) (  ــق والتنســيق مــر اجل ــة امل ــيفة املتفــق عل تنظــيم دورا  الفري
 معينة؛ دورة

لكــي يوااــق علي ــا  عــداد مشــارير حماعــر كــل دورة بالتعــاون مــر الــرئيس،   )د( 
 ير األع اء الذين ح روا الدورة؛بإجراء كتايب مج
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 فريق واست ااته وتع دب ودديثه؛ نشاء موقر شبكي حممي لل )هـ( 
ــة اإلحصــا      )و(  ــق  ىل اللجن ــيس الفري ــه رئ ــذي يقدم ــر ال ــداد مشــرو  التقري ئية  ع

 للموااقة عليه حسم االقت اء.
 

 قدمي التقاريرقررا  واةاعر وتالدورا  وامل  - جيم
ــدورة األوىل يف الربــر األول يف نيويــورك        - 01 ــرتني يف الســنة. وتعقــد ال متمــر الفريــق م
هام  دورة اللجنة اإلحصائية، يف حني تعقد الدورة الثانية علـ  هـام  الـدورة السـنوية      عل 

لجنـة  الثانية للجنة تنسيق األنش ة اإلحصـائية، يف مكـان انعقـاد تلـ  الـدورة. ويقـرر رئـيس ال       
التوقيت الدقيق لعقد الدورا  و وهلا بعد التشاور مر األع اء، وبنـاء علـ  اقتـرا  مـن أمانـة      
الفريق. ويعد الرئيس مشرو  جدول األعمال قساعدة أمانـة الفريـق وبالتشـاور مـر األع ـاء      

 عل  أساس املقررا  املترذة يف الدورة السابقة، وال لبا  ال حقة لألع اء.
ق األنشــ ة امل ــ لر هبــا بــني الــدورا ، مــث  عــن  ريــق أارقــة املناقشــة     ويعــد تنســي - 00

 ءا م ما ال يتجزأ من عمل الفريق.اإللكترونية، جز
ويقرر الرئيس مد  تواار توااق يف اخراء أثناء الـدورا ، ويشـار  ىل ذلـ  يف حماعـر      - 05

مادهـا يف  ايـة كـل    اجللسا . وتعـد أمانـة الفريـق تقريـرا يت ـمن املقـررا  واإلجـراءا  العت       
ــام       ــن القيـ ــؤولة عـ ــدة املسـ ــاال  الرائـ ــر الوكـ ــذا التقريـ ــدد هـ ــم. واـ ــت املناسـ دورة يف الوقـ

 .ومتابعته ما بعمل
ويقدم الفريق تقارير بانتظام  ىل اللجنة اإلحصـائية. وتتـوىل أمانـة الفريـق  ـياغة هـذب        - 03

 .التقارير، ويوااق علي ا رئيس الفريق
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