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  مقدمة  -أوال   
فقـد ُعقـدت الـدورة      . ٢٠٠٨عقدت جلنة تنسيق األنـشطة الـسكانية دورتـني يف عـام               - ١

 يف نيويــورك أثنــاء انعقــاد الــدورة التاســعة  ٢٠٠٨فربايــر / شــباط٢٥احلاديــة عــشرة للجنــة يف 
ــة اإل  ــثالثني للجن ــضافها     وال ــة، الــيت است ــة عــشرة للجن ــدورة الثاني حــصائية، يف حــني عقــدت ال

يف  وشــاركت. ٢٠٠٨ســبتمرب / أيلــول١٢  و١١مــصرف التنميــة األفريقــي، يف تــونس يــومي 
ــات       رئاســة  ــب اإلحــصائي للجماع ــم املتحــدة واملكت ــعبة اإلحــصاءات يف األم ــاعني ش االجتم
ية الـيت خلـصت إليهـا الـدورتان احلاديـة      ويلخص هذا التقريـر االسـتنتاجات األساسـ      . األوروبية

  .عشرة والثانية عشرة للجنة
 

  أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  -ثانيا   
  االختصاصات املنقحة للجنة  -ألف   

ــة      - ٢ ــا احلادي ــة يف دورهت ــشت اللجن ــة   ناق ــصاصاهتا احلالي ــسيط اخت ــشرة احلاجــة إىل تب . ع
 واتفقـت اللجنـة أنـه لكـي تتـسىن معاجلـة املـسائل           .وركزت املناقشة على نطاق التعاون وآلياته     

األساسية اليت طرحها األعضاء، ينبغـي إعـادة صـياغة االختـصاصات وتعميمهـا علـى األعـضاء                  
  . إلبداء تعليقاهتم اخلطية عليها

ونوقشت االختصاصات اليت أعدها الرئيسان املـشاركان واألمانـة وأُقـرت رمسيـا أثنـاء                 - ٣
ونـشرت  . ومت إقـرار االختـصاصات اجلديـدة بتوافـق اآلراء     .  عـشرة للجنـة    انعقاد الدورة الثانيـة   

يف مرفــق هــذا تــرد االختــصاصات يف صــيغتها النهائيــة علــى املوقــع الــشبكي للجنــة، كمــا أهنــا  
  . التقرير

  : وميكن إجياز الفروق بني االختصاصات اجلديدة والسابقة يف ما يلي  - ٤
اء متييز واضـح بـني املهمـة، واألنـشطة       تغري هيكل االختصاصات، وذلك بإجر      )أ(  

ة توقـد نظمـت األنـشطة والوظـائف الرئيـسية، وفقـا لـس         . والوظائف الرئيـسية، وطرائـق العمـل      
كفــاءة أداء النظــام اإلحــصائي؛ املعــايري ومنــاهج العمــل املــشتركة؛ ومنــع : مبــادئ أساســية هــي

  مهية اإلحصاءات؛ املنهجيات؛ الدعم املشترك بني املؤسسات؛ التوعية؛ الدعوة إىل أ
ويف بيـــان املهمـــة واألنـــشطة والوظـــائف الرئيـــسية، صـــار دور اللجنـــة ودور   )ب(  

أعضائها أكثر وضوحا، مبـا يف ذلـك التأكيـد علـى أن يـسهم أعـضاء اللجنـة بـشكل ناشـط يف                        
  استحداث نظام إحصائي عاملي منسق؛ 
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ــة اجلديــد إشــارة واضــحة إىل معوقــات ترتيبــات        )ج(    اإلدارة ويعطــي بيــان املهم
  وأرصدة املوارد لدى األعضاء؛ 

وجتــدر اإلشــارة أيــضا إىل العناصــر التاليــة للطرائــق العمليــة لالختــصاصات          )د(  
تكـن لـه أي   أُزيل التمييز بني األعـضاء واملـراقبني، حيـث ثبـت أن هـذا التمييـز مل              ) أ: (اجلديدة

 أضـيفت أو حـسنت صـياغات    )ب(أمهية أو فائدة بالنسبة ألعمال اللجنة من الناحية العمليـة؛           
بــشأن البــت يف جــدول أعمــال االجتماعــات، وقبــول أو رفــض انــضمام األعــضاء؛ وبنــود          

أُبقـــي علـــى الـــدور الـــدائم لألمانـــة بالنـــسبة لـــشعبة   ) ج(االنقـــضاء اخلاصـــة بأفرقـــة العمـــل؛  
اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة، حيــث أُعتــرب ذلــك أفــضل وســيلة لــربط اللجنــة ببقيــة النظــام     

  . ائي العاملياإلحص
  

  مؤمتر روما بشأن جودة البيانات املتعلقة باملنظمات الدولية  -باء   
، ُتعقــد كــل ســنتني، حتــت إشــراف اللجنــة، املــؤمترات املعنيــة جبــودة  ٢٠٠٤منــذ عــام   - ٥

 ٨ و ٧، املعقـود يف رومـا يـومي    ٢٠٠٨وكان مـؤمتر عـام   . البيانات املتعلقة باملنظمات الدولية   
 هو الثالث من هذه املؤمترات املكرسـة متامـا ملـسائل اجلـودة، عقـب انعقـاد                  ،٢٠٠٨يوليه  /متوز

 املعقود يف نيوبـورت، ويلـز،   ٢٠٠٦، أملانيا؛ ومؤمتر عام   ندفيسبا املعقود يف    ٢٠٠٤مؤمتر عام   
  . الشمالية اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا

روبيــة بالتعــاون مــع شــعبة    ونظــم مــؤمتر رومــا املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األو       - ٦
اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة واستــضاف املــؤمتر منظمــة األغذيــة والزراعــة التابعــة لألمــم         

ورتبــت .  منظمــة دوليــة أو فــوق الوطنيــة١٥ مــشاركا مــن ٤٠وحــضر املــؤمتر قرابــة . املتحــدة
سـتخدام قـوائم   يم اجلـودة وا يتق) أ: (جلسات املؤمتر لتغطية املوضوعات الرئيسية اخلمسة التالية     

مرجعية واستقصاءات املستعملني، وجتميع البيانات الفوقيـة اخلاصـة بـاجلودة، ونـشر معلومـات             
  التعــــاون الــــدويل بــــشأن إدارة اجلــــودة،   ) ب(اجلــــودة، والتــــدريب علــــى إدارة اجلــــودة؛    

نــشر ) ج(مبــا يف ذلــك املبــادئ، ومواءمــة أُطــر العمــل، واستعراضــات األقــران ودعــم البلــدان؛  
  أفـــضل املمارســـات) د(طـــالع علـــى البيانـــات وعمليـــة تفـــسريها؛  الالعمـــل لتيـــسري ابـــرامج 

اآلثـار املترتبـة علـى      ”تنظـيم مائـدة مـستديرة بـشأن موضـوع           ) هـ(يف افتراض القيمة والتقدير؛     
 أو مـن حيـث التقيـد باملـصادر          -جودة البيانات من حيث جعل البيانات قابلة للمقارنـة دوليـا            

  . “ر القابلة للمقارنةالوطنية، وليس املصاد
وكان مؤمتر روما مبثابة منرب مفيد للمشاركني من املنظمات الدوليـة واملنظمـات فـوق                 - ٧

الوطنيــة ملناقــشة مــسائل حمــددة بــشأن جــودة البيانــات فيمــا يتــصل بأعمــال املنظمــات ولتبــادل  
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ت اخلــربات بــشأن خمتلــف آليــات اجلــودة املــستحدثة مــن أجــل حتــسني عمليــة مجــع البيانــا           
  . ونشرها الدولية

ومت االتفاق رمسيا أثناء االجتماع الثـاين عـشر للجنـة علـى اخلطـوات التاليـة يف أعمـال                      - ٨
للجماعـات األوروبيـة علـى      ووافـق املكتـب اإلحـصائي       . اللجنة يف ميـدان أطـر ضـمان اجلـودة         

املقرر عقـدها يف    إعداد وثيقة شاملة لتقدميها إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلادية واألربعني            
وسيناقش يف الدورة الثالثة عشرة للجنة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية، يف             . ٢٠١٠فرباير  /شباط
، اقتــراح أعــده الرئيــسان املــشاركان بــشأن مواضــيع وأنــساق املناســبات  ٢٠٠٩فربايــر /شــباط

  . اخلاصة املقبلة للجنة
  

  تنسيق أنشطة بناء القدرات اإلحصائية  -جيم   
للجنة التقدم الذي أحرزته أفرقة العمل األربعة املنشأة أثناء دورهتـا الثامنـة             استعرضت ا   - ٩

هبدف حتسني العمل يف بعض اجملاالت احملددة يف التنسيق املشترك بني الوكاالت بـشأن أنـشطة                
  : بناء القدرات واملساعدة التقنية املقدمة إىل البلدان، على النحو التايل

ــل    )أ(   ــق العم ــات اإل: ١فري ــدرات اإلحــصائية     آلي ــاء الق ــشطة بن ــن أن ــالغ ع  -ب
 برئاسـة اللجنـة التوجيهيـة للـشراكة يف          ١رحبت اللجنة باألعمال اليت اضطلع هبا فريـق العمـل           
واتفقـت اللجنـة علـى أن      ). ٢١بـاريس   (اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين         

ائية مناسـب لتلبيـة احلاجـة احملـددة     تصنيف اجملـاالت اإلحـصائية يف جمـال بنـاء القـدرات اإلحـص           
 وهي أن يتوفر له إطار متماسك مـن أجـل جتميـع املعلومـات املقدمـة مـن الوكـاالت                     -للفريق  

وذكرت اللجنة أيضا أنه تـساورها      . الدولية، على أنه قد حيتاج إىل إعادة النظر فيه يف املستقبل          
وير اإلحـــصائي عم للتطـــشـــواغل مـــن أن بعـــض األطـــراف الفاعلـــة الرئيـــسية الـــيت تقـــدم الـــد 

وقـد طُلـب إىل     . “اإلحـصائي نظام اإلبالغ عن دعم الـشركاء للتطـوير         ”تستجب الستبيان    مل
مــربرا هنائيــا للمــشاريع يف اجتمــاع جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية   أن يقــدم ١فريــق العمــل 

دل ؛ مشفوعا مبذكرة موجزة عـن كيفيـة حتقيـق هـدف تبـا             ٢٠٠٩فرباير  /املقرر عقده يف شباط   
  املعلومات بشكل أكثر فعالية؛ 

ــل    )ب(   ــق العمـ ــدريب إقليميـــة       : ٢فريـ ــالل مبـــادرات تـ ــدرات مـــن خـ بنـــاء القـ
 عرضـت شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة، وهـي الوكالـة الرائـدة             -لإلحصائيني الوطنيني   

ــق العمــل     ــر فري ــق، تقري ــسبة ألعمــال هــذا الفري ــر قائمــة حــصرية مبراكــز    . بالن ــضمن التقري وت
ريب اإلقليميــة واملراكــز الوطنيــة للتــدريب الــيت تــوفر تــدريبا لإلحــصائيني الــرمسيني خــارج التــد
وأشــار بعــض األعــضاء إىل أنــه توجــد مراكــز تــدريب إضــافية تــستويف شــروط األهليــة   . البلــد

ومت االتفــاق علــى أن تتــاح ألعــضاء اللجنــة فرصــة لتقـــدمي       . إلدراجهــا يف القائمــة احلــصرية   
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 على أسـاس    ٢ نظرت اللجنة يف اختصاصات فريق العمل     . لقائمة احلصرية إسهامات هنائية يف ا   
ويوجــد علــى املوقــع الــشبكي للجنــة نــص التقريــر والقائمــة احلــصرية . أهنــا يف صــورهتا النهائيــة

  النهائية ملراكز التدريب؛ 
استعراض طرائـق تنـسيق بـرامج التعـاون الـتقين علـى الـصعيد               : ٣فريق العمل     )ج(  

وطُلــب إىل األعــضاء . ٣ عــرض البنــك الــدويل مــشروع تقريــر فريــق العمــل  -دون اإلقليمــي 
ووافــق البنــك الــدويل علــى وضــع التقريــر يف صــيغته  . تقــدمي تعليقــات بــشأن مــشروع التقريــر 

ــة    ــشبكي للجن ــع ال ــى املوق ــشره عل ــة ون ــدويل    . النهائي ــديرها للبنــك ال ــة عــن تق وأعربــت اللجن
 قـد   ٣علـى أن أعمـال فريـق العمـل          قهـا يف الـرأي      لألعمال اليت أجنزها بشكل جيـد، وعـن اتفا        

  . أُجنزت
 عـــرض -تقيـــيم فعاليــة أنـــشطة بنــاء القـــدرات يف أفريقيــا    : ٤فريــق العمــل     )د(  

التابع للجنـة االقتـصادية     (مصرف التنمية األفريقي الورقة اليت أعدها املركز األفريقي لإلحصاء          
ويهـدف املؤشـر إىل قيـاس التقـدم     . أفريقيـا بشأن إنشاء املؤشـر اإلحـصائي للتنميـة يف       ) ألفريقيا

ــاء القــدرات اإل    ــذ اإلطــار االســتراتيجي اإلقليمــي لبن ــد  صــوب تنفي ــا؛ وحتدي حــصائية يف أفريقي
ة بإمكانيـ وأقـرت اللجنـة     .  القـوة والـضعف لـدى البلـدان؛ وإعـداد جتميـع ألداء البلـدان               مواطن

جعت فريق العمل على مواصـلة      استخدام هذا املؤشر لرصد التطوير اإلحصائي يف أفريقيا، وش        
واتفق األعضاء على ضرورة أن ُيقدم تقرير شامل عن حصيلة أعمـال فريـق العمـل يف                 . أعماله

  .٢٠١٠اجتماع اللجنة اإلحصائية األفريقية يف عام 
وأجرت اللجنة، يف دورهتا الثانية عشرة، مناقشة مستفيضة عن كيفية حتـسني التنـسيق                - ١٠

ويف هـذا الـصدد، توصـل األعـضاء إىل          .  أنشطة بناء القدرات اإلحـصائية     بني اجلهات املاحنة يف   
توافــق يف اآلراء مفــاده أنــه ســيكون مــن الــضروري وجــود أداة فعالــة للمعلومــات ذات طــابع   

ووافقـت اللجنـة التوجيهيـة      . تطلعي وتـسمح بتبـادل املعلومـات فيمـا يتعلـق بـالتخطيط املتقـدم              
 يف القـرن احلـادي والعـشرين، بوصـفها املنظمـة الرائـدة       للشراكة يف اإلحصاء مـن أجـل التنميـة       

بالنــسبة ألعمــال فريــق العمــل، علــى وضــع تفاصــيل بــشأن هــذه املــسألة يف مــذكرة تقــدم إىل    
  . اللجنة يف دورهتا الثالثة عشرة عن كيفية تلبية هدف تبادل املعلومات بشكل أكثر فعالية

  
  نظمات الدوليةاستخدام التقديرات السكانية من قبل امل  -دال   

قدمت شعبة السكان يف األمم املتحدة، بناء على طلب من اللجنة، تقرير فريق العمـل                 - ١١
وتـــضمن التقريـــر النظـــر . املعـــين بالتقـــديرات الـــسكانية إىل اللجنـــة يف دورهتـــا الثانيـــة عـــشرة 

اسـتعراض سـبل حتـسني املـشاورات مـع          ) أ: (اهلدفني األولـني مـن اختـصاصات الفريـق، أي          يف
إرشـــاد ) ب(لبلـــدان الـــيت تعمـــل علـــى إنتـــاج تقـــديرات وطنيـــة، وتقـــدمي توصـــيات بـــشأهنا؛ ا
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وقـدم  . الوكاالت إىل كيفية ترحيل التغيريات يف أرقـام تعـدادات الـسكان مـن تنقـيح إىل آخـر                  
وأبــدت اللجنــة بعــض التحــوط إزاء أعمــال الفريــق  . التقريــر أيــضا اســتنتاجات يف هــذا الــشأن

  .  السكان السنويةإحصاءاتتفق عليها دوليا بشأن بشأن استحداث معايري م
وشددت اللجنة على احلاجة إىل إدراج مـشاركة املـستعمل وقـضية الـشمول اجلغـرايف                  - ١٢

وقوبـل بالترحيـب االقتـراح الـداعي إىل تعزيـز           . ومناطق الرتاع اإلقليمية يف تقارير أفرقة العمـل       
وينبغـي  . طـة يف اسـتخدام البيانـات القطريـة        وأُسدي النصح بتـوخي احلي    . دور اللجان اإلقليمية  

للبيانات املستخدمة يف تقديرات إعداد السكان أن تكون ذات جودة عالية، وأن يـتم جتميعهـا                
  . بطريقة شفافة وأن تصاحبها بيانات فوقية

مـشرية إىل أنـه   . ورحبت اللجنة بالتقرير وهنأت فريق العمل على ما قام به من أعمال     - ١٣
الـشروع  إىل  فريـق العمـل   ودعي.  القيام خبطوات إضافية الستكمال هدفه الثالث     ما زال يتعني  

يف األعمال املتعلقة باجلزء الثالث من التكليف، وعرض التقرير النهائي علـى اللجنـة يف دورهتـا                 
  .٢٠٠٩سبتمرب /الرابعة عشرة املقرر عقدها يف أيلول

  
  دوليةطرائق تبادل البيانات فيما بني املنظمات ال  -هاء   

ناقــشت اللجنــة، أثنــاء دورهتــا الثانيــة عــشرة التقريــر الــذي أعدتــه اللجنــة االقتــصادية      - ١٤
واتفقـت اللجنـة علـى أنـه مـن          . ألوروبا بشأن طرائق تبادل البيانات فيما بني املنظمات الدولية        

الضروري مواصلة األعمال يف جمال استكشاف أفضل املمارسات فيمـا يتعلـق بتبـادل البيانـات                
، دون الـزج  وكان من رأي اللجنة أيضا ضرورة اختـاذ موقـف بنـاء        . يما بني املنظمات الدولية   ف

واتفق على إنـشاء فريـق عمـل جديـد برئاسـة املـصرف              . مبصطلحات قانونية بشأن هذه املسألة    
وقــد تطــوع املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة التعــاون    . املركــزي األورويب

ن االقتصادي والبنك الدويل ومنظمة السياحة العاملية ليكونوا جـزءا مـن فريـق              والتنمية يف امليدا  
ووافـق املـصرف املركـزي األورويب علـى صـياغة اختـصاصات فريـق العمـل وتعميمهـا                   . العمل

  . فيما بني أعضاء اللجنة
  

زيادة مشاركة الوكاالت الوطنية والدولية يف تبادل البيانـات اإلحـصائية        -واو   
  الفوقيةوالبيانات 

واصــلت اللجنــة مناقــشاهتا حــول إشــراك الوكــاالت الوطنيــة والدوليــة يف جمــال تبــادل    - ١٥
البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية، وذلك بعد اعتراف اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسـعة             

، املعقــــودة يف )٣٩/١١٢ املقــــرر - بــــاء -، الفــــصل األول E/2008/24انظــــر (والــــثالثني 
وقد أحاطت اجلهات الراعية لنظام تبادل البيانات اإلحـصائية والبيانـات           . ٢٠٠٨رباير  ف/شباط
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ثناء دورتيها احلاديـة عـشرة والثانيـة عـشرة، علمـا مبـا اسـُتجد مـن تطـورات يف                     الفوقية اللجنة أ  
تنفيذ املبادرة فيما خيص خطة العمل بشأن بناء القدرات الدولية والتوعية، مبـا يف ذلـك إشـراك             

وتـدعيم التعـاون، مبـا يف    على سبيل املثال، إنشاء فريـق استـشاري    (الوكاالت الوطنية والدولية    
وأبلغــت اللجنــة أيــضا بالترتيبــات املتعلقــة بــاملؤمتر  ) الجتماعــات واملــؤمتراتذلــك مــن خــالل ا

ــانون          ــده يف ك ــرر عق ــة املق ــات الفوقي ــات اإلحــصائية والبيان ــادل البيان ــام تب ــين بنظ ــاملي املع الع
  .٢٠٠٩يناير /الثاين

  
  مسائل أخرى  -زاي   

ــة       - ١٦ ــدورة الثاني ــاء ال ــم املتحــدة، أثن ــة،  طرحــت شــعبة اإلحــصاءات يف األم  عــشرة للجن
ــصاءات يف    ــاملي لإلحـ ــاليوم العـ ــاء بـ ــداعي إىل االحتفـ ــراح الـ ــوبر / تـــشرين األول٢٠االقتـ أكتـ

وُدعي أعـضاء اللجنـة إىل دعـم هـذه املبـادرة وتقـدمي اقتراحـاهتم بـشأن أفـضل طريقـة                      . ٢٠١٠
ومت تــشجيع الوكــاالت الدوليــة واإلقليميــة علــى االســتفادة الكاملــة مــن املبــادرة         . هالتفعيلــ

  .ستغالهلا لتعزيز الدعم من أجل اإلحصاءات الرمسيةوا
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  املرفـق
  ٢٠٠٨سبتمرب /اختصاصات جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية، أيلول    

  
  بيان املهمة    

تعزز جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية التنـسيق والتعـاون بـني الوكـاالت بـشأن الـربامج                 - ١
  .ئية وإعداد اإلحصاءاتاإلحصائية، وتشجع االتساق يف املمارسات اإلحصا

تشجع اللجنة، بوصفها منتدى ألعضاء ملتزمني، اتباع املمارسات اجليدة يف األنـشطة              - ٢
ــة  ــة،     )١(اإلحــصائية للمنظمــات الدولي ــشطة اإلحــصائية الدولي ــيت حتكــم األن ــادئ ال ــا للمب ، وفق

  .وضمن القيود اليت تفرضها ترتيبات احلوكمة اخلاصة هبا واملوارد املخصصة هلا
أعضاء اللجنة ملتزمون باإلسهام على حنو نشط يف إنشاء نظام إحصائي عـاملي منـّسق                 - ٣

إلنتاج اإلحصاءات العالية اجلودة ونشرها، وذلك، على سبيل املثال، مـن خـالل تيـسري إنـشاء                 
  .نظم إحصائية إقليمية ووطنية وتشغيلها بصورة جيدة

  
  األنشطة والوظائف الرئيسية    

  :الستة الرئيسية التالية األنشطة والوظائف الرئيسية للجنةتوجز املبادئ   - ٤
 تــسهم اللجنــة يف تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية للمنظمــات  - أداء النظــام اإلحــصائي  •  

الدوليــة مــن أجــل تعزيــز املمارســات اإلحــصائية اجليــدة ومراعــاة االتــساق املتبــادل يف  
ىن، والتقليــل مــن أعبــاء اإلبــالغ البيانــات املنــشورة، وتقليــل االزدواجيــة إىل احلــد األد 

واالجتماع امللقاة على عاتق البلدان؛ وتشجع اللجنة تنـسيق األعمـال اإلحـصائية الـيت              
تطلبـــها مـــن املنظمـــات الدوليـــة االجتماعـــات احلكوميـــة الدوليـــة، مبـــا فيهـــا اللجنـــة   

  .اإلحصائية
وليــة بوضــع  تــشجع اللجنــة قيــام املنظمــات الد - املعــايري ومنــاهج العمــل املــشتركة   •  

واعتماد واستخدام معايري ومناهج عمل مـشتركة إلنتـاج البيانـات والبيانـات الفوقيـة،               
  .هبدف إنشاء نظام إحصائي منسق وعاملي وعايل اجلودة

 تسهم اللجنة يف تنسيق العمل املتعلـق بوضـع املنـهجيات يف جمـال               - وضع املنهجيات   •  
يـا لـدى إعـداد اإلحـصاءات الرمسيـة،          اإلحصاء، ضمانا التباع معـايري متفـق عليهـا دول         
  .وتيسريا الستخدامها يف البلدان واملنظمات الدولية

__________ 
  .املنظمات فوق الوطنية“ املنظمات الدولية”يشمل مصطلح   )١(  
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 توفر اللجنة منتدى يتيح ألعـضائها تبـادل اخلـربات           - الدعم املشترك بني املؤسسات     •  
وأفــضل املمارســات، وتقــدم إرشــادات واقتراحــات بــشأن كيفيــة معاجلــة التحــديات    

لدوليـة، وهـي حتـديات تـشمل تـوافر البيانـات وجودهتـا          املتعلقة باألنـشطة اإلحـصائية ا     
  .وتبادهلا، باإلضافة إىل اجلوانب التنظيمية

ــة  •   ــدرات       - التوعي ــاء ق ــة ببن ــدمي اخلــدمات املتعلق ــصميم وتق ــسيق ت ــة تن ــشجع اللجن  ت
أعــضائها يف جمــال اإلحــصاءات الرمسيــة وتــسهم يف هــذا التنــسيق؛ وتتبــادل اللجنــة         

ت اإلحـــــصائية، ويـــــشمل ذلـــــك التـــــدريب واألدوات اخلـــــربات يف مجيـــــع اجملـــــاال
خـرى يف النظـام     األعنيـة   ملا طـراف األالتكنولوجية، وتشرك يف عملـها، عنـد االقتـضاء،          

  .اإلحصائي العاملي مثل األخصائيني اإلحصائيني ورامسي السياسات الوطنيني
ــدعوة إىل   •   ــة اإلحــصاءات ال ــز دو   - أمهي ــشأن ســبل تعزي ــة اخلــربات ب ــادل اللجن ر  تتب

ــادئ الــيت حتكــم      ــوعي هبــذا الــدور، وتنفيــذ املب ــة وال اإلحــصاءات يف املنظمــات الدولي
ــدعم هــذه       ــشطة اإلحــصائية، ومواصــلة حتــسني مالءمــة ترتيبــات احلوكمــة الــيت ت األن

  .الوظيفة
  .١ ُينظَّم عمل اللجنة مبوجب طرائق العمل اليت وضعتها اللجنة واليت ترد يف التذييل  - ٥
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  ١التذييل 
  جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائيةق عمل طرائ    

  
  العضوية ومستوى التمثيل  -ألف   

ــة يف          - ١ ــة، املبين ــوق الوطني ــة واملنظمــات ف ــن املنظمــات الدولي ــة م ــضوية اللجن ــألف ع تت
 والــيت تــشمل واليتــها تــوفري إحــصاءات رمسيــة دوليــة يف ســياق املبــادئ الــيت حتكــم ،٢ التــذييل

 ينطوي تنظيمهـا وعالقاهتـا املنتظمـة مـع البلـدان علـى تقـدمي                األنشطة اإلحصائية الدولية، واليت   
  .خدمة إحصائية دائمة

ينبغــي لألطــراف الــيت ميكــن هلــا االنــضمام إىل عــضوية اللجنــة تقــدمي طلــب بــذلك إىل   - ٢
وأي طلـب عـضوية يفتـرض       . ويرهتن قبول أعضاء جدد مبوافقة ثلثي األعضاء احلـاليني        . األمانة

  .لجنة وااللتزام باإلسهام يف عملها وحبضور اجتماعاهتا بصفة منتظمةضمنا القبول بوالية ال
جيوز إهناء عضوية أية منظمة يف اللجنـة إذا مـا رأى ثلثـا األعـضاء احلـاليني علـى األقـل               - ٣

أهنا ال تظهر التزاما كافيا بعمل اللجنـة أو أهنـا تنتـهك املبـادئ الـيت حتكـم األنـشطة اإلحـصائية                       
  .الدولية

أن يكون التمثيـل يف اللجنـة علـى مـستوى مـدير الـدائرة اإلحـصائية يف املنظمـة                    ينبغي    - ٤
وتعترب املشاركة علـى أعلـى مـستوى إحـصائي ممكـن أمـرا ال غـىن                 . املعنية أو منصب معادل له    

  .عنه لتحقيق فعالية عمل اللجنة
  

  رة والتنظيماإلدا  -باء   
  الرئيسان    

ويـشغل  .  تنوع عضوية اللجنـة يف االعتبـار       تنتخب اللجنة رئيسني مشاركني، مع أخذ       - ٥
  .الرئيسان املشاركان منصبيهما ملدة سنتني وجيوز إعادة انتخاهبما لفترة سنتني ثانية

  
  وظائف الرئيسني املشاركني    

  :تتمثل هذه الوظائف يف ما يلي  - ٦
ــتنادا إىل         )أ(   ــة، اس ــن األمان ــرح م ــال املقت ــشروع جــدول األعم ــود م ــت يف بن الب
   املتخذة يف الدورة السابقة للجنة وما تالها من طلبات قدمها األعضاء؛املقررات
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توجيه شؤون دورات اللجنة، مبا يف ذلك تلخـيص املناقـشة الـيت دارت بـشأن        )ب(  
  كل بند من بنود جدول األعمال كأساس إلعداد تقرير الدورة؛

ن يوافـق   اقتراح مشروع حمضر االجتمـاع الـذي تعـده األمانـة والـذي يـتعني أ                 )ج(  
  عليه بإجراء كتايب مجيع األعضاء الذين حضروا االجتماع؛

  متثيل اللجنة مىت رأى أعضاؤها ضرورة لذلك؛  )د(  
  .دعوة مراقبني، بناء على اقتراح عضو أو أكثر، إىل املشاركة يف عمل اللجنة  )هـ(  

  
  األمانة    

تلقــى األمانــة أي  وال ت. توجــد أمانــة اللجنــة يف شــعبة اإلحــصاءات بــاألمم املتحــدة        - ٧
  .مساعدة مالية ولكنها قد تلتمس مساعدة من األعضاء اآلخرين لغرض بعينه

تتــوىل األمانــة، بالتعــاون املباشــر مــع الرئيــسني املــشاركني وبنــاء علــى مــشاورات مــع      - ٨
األعــضاء، إعــداد مــشروع جــدول أعمــال اجتماعــات اللجنــة، وتكفــل تزويــد أعــضائها بكــل   

. ووافق عليها الرئيـسان املـشاركان، إىل جانـب سـائر املعلومـات الـضرورية              الوثائق اليت تلقّاها    
واألمانة مـسؤولة أيـضا عـن تنظـيم اجتماعـات اللجنـة وعـن التنـسيق مـع املـضيف املتفـق عليـه                         

  .الجتماع ما من اجتماعات اللجنة
يف الفتــرات الفاصــلة بــني الــدورات، تــذكِّر األمانــة األعــضاء، وال ســيما األعـــضاء           - ٩
سؤولني عـــن قيـــادة أفرقـــة العمـــل، بالتزامـــاهتم بتقـــدمي النـــواتج والتقـــارير املتفـــق عليهـــا يف املـــ

  .اجتماعات اللجنة
األمانة مسؤولة أيضا عن االتـصال بالرئيـسني املـشاركني للجنـة وعـن إعـداد مـشروع                    - ١٠

 إىل  وبناء على طلب خاص من اللجنة، ترتب األمانة عمليـة تقـدمي أيـة وثيقـة               . تقرير كل دورة  
اللجنة الربناجميـة الرفيعـة املـستوى التابعـة جمللـس الرؤسـاء التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة                      

  .الوثيقة) مقدمي(املعين بالتنسيق، بالتعاون مع الرئيسني املشاركني ومع مقدم 
. تــوايل األمانــة حتــديث املوقــع الــشبكي للجنــة، مبــا يف ذلــك أفرقــة العمــل التابعــة هلــا      - ١١
  .وقع الشبكي تستضيفه شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدةوامل
تعــد األمانــة مــشروع التقريــر الــسنوي الــذي يقــّدم للجنــة اإلحــصائية ليقــوم الرئيــسان   - ١٢

  .املشاركان باملوافقة عليه
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  االجتماعات  -جيم   
  االجتماعات العادية    

يـرهتن التوقيـت الـدقيق    و. تعقد اللجنـة اجتماعـا رمسيـا مـرة واحـدة علـى األقـل سـنويا                - ١٣
ــدهتا باملوضــوع واالحتياجــات    ــات وم ــد     . لالجتماع ــدأ، أن يعق ــث املب ــن حي ــع، م ــن املتوق وم

وينتظـر أيـضا أن يعقـد    . سـبتمرب /اجتماع سنوي تتراوح مدته بني يـومني وثالثـة أيـام يف أيلـول       
ة، اجتماع إضايف، لدى موعـد انعقـاد كـل دورة مـن دورات اللجنـة اإلحـصائية لألمـم املتحـد                    

لتناول أي قضايا يتعني النظر فيها آنـذاك واسـتعراض جـدول األعمـال املقتـرح ومـدى احلاجـة                    
  .إىل عقد الدورة املقررة املقبلة للجنة

وسـيكون عـدد   . جيوز أيضا عقد مناسبات جانبية على هامش الـدورة الرئيـسية للجنـة             - ١٤
ــصلة دو    ــة هــذه املناســبات حمــدودا وتتــوىل تنظيمهــا الوكــاالت ذات ال . ن مــساعدة مــن األمان

كانــت االجتماعــات الرمسيــة للجنــة تــوفر كــذلك فرصــة ممتــازة للنقــاش والتواصــل علــى      وملــا
الصعيدين الثنائي واملتعدد األطراف جـاز أن خيـصص بعـض الوقـت هلـذه األنـشطة يف اجلـدول                    

  .الزمين لالجتماعات
  

  الدورات االستثنائية    
 ذات أمهية خاصة للجنة أو ألي فريـق مـن أفرقـة         ختصص الدورات االستثنائية ملواضيع     - ١٥

عملها، مما يسمح بتبادل أكثر تعمقا لوجهات النظر وبتقدمي وثائق تقنيـة ومـسامهات مـن قبـل                  
  .وتعقد الدورات االستثنائية عادة ملدة نصف يوم. األعضاء

  
  جدول أعمال االجتماعات    

“  بـشأهنا  الختاذ قرار ”نودا مدرجة   متيز املواضيع املدرجة يف جدول األعمال بوصفها ب         - ١٦
ويقرر الرئيسان املشاركان للجنة وأمانتها فئة كل بند من بنـود جـدول األعمـال         . “للعلم”أو  

وجيري عـرض ومناقـشة البنـود الـيت يـتعني اختـاذ قـرار               . بناء على مقترحات خطية من األعضاء     
  .ناقشات بشأهنا أمر اختياريبشأهنا، أما البنود املدرجة للعلم فال جيري عرضها، وإجراء امل

يشكل تنسيق األنشطة يف الفترات الفاصلة بني االجتماعات، وذلـك مـثال مـن خـالل                  - ١٧
جمموعات النقاش اإللكترونية ومتابعة املقررات املتخذة يف االجتماعات، جـزءا هامـا ال يتجـزأ               

  .من عمل اللجنة
  .ادها بثالثة أسابيع على األقلينبغي تزويد األعضاء بوثائق االجتماعات قبل انعق  - ١٨
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  العملأساليب   -دال   
يقرر الرئيسان املـشاركان للجنـة مـدى تـوافر توافـق يف اآلراء أثنـاء الـدورات، ويـشار            - ١٩

ويعد تقريـر ال يتـضمن إالّ املقـررات واإلجـراءات العتمـاده يف              . إىل ذلك يف حماضر االجتماع    
تقريـر الوكـاالت الرائـدة املـسؤولة عـن أي عمـل             وينبغـي أن حيـدد ال     . هناية كل اجتماع للجنـة    

  .وعن أية متابعة
تقوم اللجنة أيضا مبوافاة اللجنة اإلحصائية بتقرير سنوي يطلعها علـى املقـررات اهلامـة             - ٢٠

  .والقضايا الرئيسية للجنة مبا يكفل إحاطتها بعمل اللجنة ومقرراهتا
ــل تقريــ     - ٢١ ــة أن تقــرر يف اجتماعهــا أن حتي ــها إىل جملــس   جيــوز للجن ــضية بعين ــاول ق را يتن

  .الرؤساء التنفيذيني يف األمم املتحدة املعين بالتنسيق
تركــز اللجنــة يف عملــها علــى أداء مهــام حمــددة وتــستعني يف ذلــك بترتيبــات الوكالــة      - ٢٢

وجيوز إنشاء أفرقة عمل ملعاجلة موضوعات حمددة مىت اتفق على ذلك أعضاء اللجنـة،              . الرائدة
وتوافق اللجنـة علـى اختـصاصات هـذه األفرقـة،           . ىل والية خطية تتضمن بند انقضاء     واستنادا إ 

وحيـق ألفرقـة العمـل أن حتـدد أنـسب           . ويتوىل قيـادة هـذه األفرقـة عـضو أو أكثـر تعيِّنـه اللجنـة               
ترتيبات العمل وأن تعقد اجتماعات خاصة هبا عند الضرورة، على أال تترتب على ذلـك آثـار                 

وتقـدم أفرقـة العمـل إىل اللجنـة يف دوراهتـا العاديـة معلومـات عمـا                  . ة اللجنة مالية بالنسبة ألمان  
  .حترزه من تقدم وما حتققه من نتائج
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  ٢التذييل 
  ٢٠٠٨سبتمرب / أيلول١٢أعضاء جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف     

  شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة
  شعبة السكان يف األمم املتحدة

  وروبااللجنة االقتصادية أل
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
  )اليونيسيف(منظمة األمم املتحدة للطفولة 

  )األونكتاد(نمية مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والت
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  )موئل األمم املتحدة(برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية

  صندوق األمم املتحدة للسكان
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

   الدوليةمنظمة العمل
  صندوق النقد الدويل

  االحتاد الدويل لالتصاالت
مبــا يف ذلــك املنظمــة الــصحية للبلــدان األمريكيــة، وشــبكة القياســات   (منظمــة الــصحة العامليــة 

  )الصحية
  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  )اليونسكو(منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 
  ةمنظمة التجارة العاملي

  البنك الدويل
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  مصرف التنمية األفريقي
  املعهد العريب للتدريب والبحث يف جمال اإلحصاءات

  مصرف التنمية اآلسيوي
  مصرف التسويات الدولية
  أمانة اجلماعة الكاريبية
  البنك املركزي األورويب

  اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة
  مليدان االقتصاديمنظمة التعاون والتنمية يف ا

  )٢١باريس (الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين 
  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

  مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية
  املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى

   السياحة العامليةمنظمة
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  


