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شــددت علــى ضــرورة أن تســتند دراســة اجلــدوى إىل شــراكة تقــام مــع      (ه) 
ــة، إذ ميكــن أن تســهم       ــات، واألوســاط األكادميي ــوفري البيان ــا، وم شــركات التكنولوجي
بتكنولوجياا وخرباا التقنية وتشاطرها يف املنـرب العـاملي، وعلـى أن تـويل هـذه الشـراكة       

لصــياغة إطــار سياســايت حلوكمــة البيانــات وإدارة املعلومــات، مبــا يف    االهتمــام الواجــب 
  ذلك معاجلة املسائل املتعلقة مبوثوقية البيانات وخصوصيتها وسريتها وأمنها؛

طلبــت إىل الفريــق العامــل العــاملي أن يقــدم تقريــرا إىل اللجنــة اإلحصــائية    (و)   
اسـعة واألربعـني املقـرر عقـدها يف     بشأن دراسة جـدوى إنشـاء املنـرب العـاملي يف دورـا الت     

  .٢٠١٨عام 
  

    ٤٨/١٠٦    

  ضمان اجلودة يف النظام اإلحصائي العاملي    
  

 إن اللجنة اإلحصائية:  
  )١١(رحبت بتقرير األمني العام؛  (أ) 

وافقت على االقتراح الداعي إىل إعادة إنشاء فريـق اخلـرباء املعـين بـاألطر       (ب) 
  الوطنية لضمان اجلودة،  

ت بربنامج العمـل املقتـرح لفريـق اخلـرباء للسـنتني القـادمتني وأيدتـه،        رحب  (ج) 
  )١٢(ووافقت على إطاره املرجعي املستكمل؛

شددت على أمهية توافر بيانات مصـنفة وعاليـة اجلـودة مـن أجـل التنفيـذ         (د) 
الكامـــل ألهـــداف التنميـــة املســـتدامة، وتقـــدمي التقـــارير بشـــأا، علـــى الصـــعد الوطنيـــة   

والعاملية، وأقرت بأن فريق اخلرباء أداةٌ جيدة لضمان جـودة البيانـات ألغـراض     واإلقليمية
  رصد أهداف التنمية املستدامة؛

__________ 

  )١١(  E/CN.3/2017/8. 
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طلبت إىل فريق اخلرباء أن يضع يف اعتباره العمل املتعلق بنوعيـة البيانـات    (ه) 
الذي سبق االضطالع به على الصعد الوطنية واإلقليمية والعاملية من أجـل تفـادي تكـرار    
اجلهود القائمة، وبغية مواءمة األطر القائمـة، وأن يراعـي عالقـة ذلـك باملبـادئ األساسـية       

  لإلحصاءات الرمسية؛

شددت على أمهية كفالة جـودة البيانـات املسـتمدة مـن مصـادر جديـدة،         (و) 
ومــن مقــدمي البيانــات اجلــدد، مبــا يف ذلــك أولئــك الــذين هــم خــارج النظــام اإلحصــائي  

  الرمسي؛

إىل فريق اخلرباء معاجلـة املسـائل الـيت ينطـوي عليهـا تنفيـذ اإلطـار         طلبت  (ز)  
الوطين لضمان اجلودة، مبا يف ذلـك مسـائل التنسـيق، واحلاجـة إىل دعـم البلـدان يف تنفيـذ        

  اإلطار.  
  

    ٤٨/١٠٧   

    املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية   
 إن اللجنة اإلحصائية:  
بادئ األساسية لإلحصـاءات الرمسيـة مـن    أكدت من جديد ما تتسم به امل  (أ) 

  أمهية متزايدة، وأشارت إىل االلتزامات الوطنية القائمة؛

ــية          (ب)  ــادئ األساس ــين باملب ــرئيس مع ــق ألصــدقاء ال ــاء فري ــى إنش ــت عل وافق
  لإلحصاءات الرمسية؛

مــن  ٤وافقــت علــى عناصــر برنــامج عمــل الفريــق، كمــا ورد يف الفقــرة    (ج)   
  )١٣(تقرير األمني العام؛

حذرت مـن تغـيري املبـادئ األساسـية يف هـذه املرحلـة، وشـجعت الفريـق           (د)   
على تركيز تفكريه على التنفيذ وعلى دراسة احتمال اتسـاع نطـاق املبـادئ األساسـية يف     

  ما يتعلق بالبيانات غري الرمسية والبيانات غري التقليدية؛  
__________ 

  )١٣(  E/CN.3/2017/9. 


