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  اللجنة اإلحصائية
  الثالثة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  * من جدول األعمال املؤقت)ح (٤البند 

        تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها: بنود للعلم
  أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
، ُيقـدم   )E/2011/24 انظـر (لطلب اللجنة اإلحـصائية يف دورهتـا الثانيـة واألربعـني            وفقا    

هذا التقرير ليوجز االستنتاجات الرئيسية للدورتني السابعة عشرة والثامنة عشرة للجنة تنـسيق             
، ويف لكـسمربغ    ٢٠١١فربايـر   / شـباط  ٢١األنشطة اإلحصائية، اللـتني ُعقـدتا يف نيويـورك يف           

وقــد تــود اللجنــة أن تأخــذ بعــني االعتبــار . ، علــى التــوايل٢٠١١ســبتمرب /ل أيلــو٩ إىل ٧مــن 
اآلراء اليت أعربت عنها جلنة التنسيق يف مناقشاهتا الـيت جـرت يف إطـار البنـود ذات الـصلة مـن                      

سـيما قائمـة جـرد       واللجنـة مـدعوة أيـضا ألن حتـيط علمـا هبـذا التقريـر، وال               . جدول األعمـال  
  .ية املقترحةاملعايري اإلحصائية العامل

  
  

 
  

  *  E/CN.3/2012/1.  



E/CN.3/2012/27
 

2 11-64540 
 

 مقدمة  -أوال   
فقـد عقـدت الـدورة      . ٢٠١١عقدت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتني يف عـام            - ١

، خــالل الــدورة الثانيــة واألربعــني  ٢٠١١فربايــر / شــباط٢١الــسابعة عــشرة يف نيويــورك يــوم  
ضافها املكتـب   حصائية، بينما عقدت الـدورة الثامنـة عـشرة للجنـة التنـسيق، الـيت استـ                للجنة اإل 

واشـترك  . ٢٠١١سـبتمرب   / أيلـول  ٩ إىل   ٧اإلحصائي للجماعات األوروبية، يف لكسمربغ من       
هنري لورانسن، رئـيس فـرع      (يف رئاسة كال االجتماعني مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية          

 واملكتــب اإلحــصائي) إحــصاءات ومعلومــات التنميــة يف شــعبة الَعولَمــة واســتراتيجيات التنميــة
ويــوجز هــذا التقريــر االســتنتاجات الرئيــسية للــدورتني   ).بيتــر إيفــرارز(للجماعــات األوروبيــة 

  .السابعة عشرة والثامنة عشرة للجنة التنسيق
ــدورات        - ٢ ــها بــني ال ــسيق عمل ــة التن وباإلضــافة إىل عقــد دورتــني ســنويتني، تواصــل جلن

. تخـذة خـالل الـدورات العاديـة    بنشاط عن طريق شبكة من أفرقة العمل اليت تتابع القرارات امل      
وعلـى هـذا    . اءضوختتار األفرقة املنشأة ترتيبات عملها بنفسها وتعقد اجتماعاهتا، حسب االقتـ          

النحو، يتحقق تقدم ملموس يف اجملاالت الـيت تكـون موضـع نقـاش جلنـة التنـسيق حاليـا، وهـي                      
ة، واسـتخدام خمتلـف     وضع ممارسات مشتركة فيما خيـص إدارة املـوارد البـشرية، وإدارة اجلـود             
وتعمـل أفرقـة العمـل      . مصادر البيانات، وإصـدار البيانـات اجلزئيـة وإحـصاءات األمـن الغـذائي             

أيضا على وضع أدوات تنسيق حمددة، مثل تقدمي التقارير عـن أنـشطة التعـاون الـتقين، وإعـداد                   
ت العمـل هـذه     وستوصف مجيع جماال  . أعمال ملموسة، مثل قائمة جرد املعايري اإلحصائية العاملية       

وتعـد أفرقـة العمـل وثـائق عـن تقـدم أعماهلـا ونتـائج تلـك          . مبزيد مـن التفـصيل يف الفـروع التاليـة     
األعمال، وتقدم تقارير إىل جلنة التنسيق بكامـل هيئتـها كـي تتخـذ القـرارات الالزمـة يف دوراهتـا                     

ق مـع الرئيـسني     وتعمل شـعبة اإلحـصاءات، بوصـفها أمانـة جلنـة التنـسيق، علـى حنـو وثيـ                  . العادية
ــة        ــدورات العادي ــارير ال ــسيق، وتعــد تق ــة التن ــصال فيمــا بــني أعــضاء جلن ــسر االت املــشاركني، وتي
والتقرير السنوي الذي يقدم إىل اللجنة اإلحصائية؛ وتقوم أيضا بتعهد صفحة جلنة التنـسيق علـى                

 ).http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm( :املوقع الشبكي للشعبة
  

 العضوية  -ثانيا   
يق يف دورهتا السابعة عشرة يف طلب العضوية الرمسي الذي ورد مـن             سنظرت جلنة التن    - ٣

وقدم ممثل عن املفوضـية عرضـا مـوجزا عـن الربنـامج             . مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني    
طة اإلحـــصائية املبـــادئ الـــيت تـــنظم األنـــش” اإلحـــصائي للمفوضـــية وأعـــرب عـــن التزامهـــا بــــ

وأكــد أمــني جلنــة التنــسيق، انــسجاما مــع اختــصاصاهتا، اكتمــال النــصاب القــانوين   . “الدوليــة
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مث قُبـل باإلمجـاع انـضمام مفوضـية األمـم        . الالزم لصحة االجتماع، وهو ثلثا أعضائها احلاليني      
  .املتحدة لشؤون الالجئني إىل جلنة التنسيق وحظي بترحيب الرئيسني املشاركني

، حــضر منــهم )انظــر القائمــة يف املرفــق األول( عــضوا ٣٨تتــألف اللجنــة حاليــا مــن و  - ٤
  .٢٠١١عضوا دورة واحدة على األقل يف عام  ٣٣
  

  أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  -ثالثا   
  الدورة الستثنائية املعنية باجلودة والنشر  -ألف   

ة، بتنظــيم دورة اســتثنائية عــن قامــت جلنــة التنــسيق، علــى هــامش دورهتــا الثامنــة عــشر  - ٥
أفـضل املمارسـات املتبعـة يف تبليـغ     ”اجلودة والنشر استغرقت نصف يوم تناولت فيها موضوع  

، وشــارك فيهــا متحــدثون مــن  “ســبل جعــل اإلحــصاءات مفيــدة للمــستخدمني : اإلحــصاءات
وشـارك يف تنظـيم     . سـيما مـن غوغـل وبلـومربغ نيـوز          داخل جلنة التنسيق ومـن خارجهـا، وال       

الـــدورة االســـتثنائية كـــل مـــن املكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة والبنـــك املركـــزي  
األورويب، وتوىل رئاستها املدير العام املساعد املعين باإلحـصاءات يف البنـك املركـزي األورويب               

  .جزأينوُنظمت الدورة يف ). فرينر باير(
، “يـة باعتبارهـا قنـاة اتـصال       اسـتخدام املواقـع اإللكترون    ”األول علـى    اجلـزء   فقد ركـز      - ٦

وأُلقيت فيه عروض من املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة واللجنـة االقتـصادية ألوروبـا               
التواصل مـع اجلهـات الكـثرية    ”الثاين على  اجلزء  وركز  . ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية    

ملركــزي األورويب ، وأُلقيــت فيــه عــروض مــن غوغــل والبنــك ا “االســتخدام ووســائط اإلعــالم
  .وبلومربغ نيوز

 “نيسبل جعل اإلحصاءات مفيدة للمـستخدم     ”وتناولت العروض واملناقشة موضوع       - ٧
وتقوم املنظمات على حنـو متزايـد ببـذل اجلهـود الراميـة إىل              . من خمتلف زوايا نظر املستخدمني    

ة وأساليب عملـهم    التعرف على الفئات املختلفة ملستخدميها اخلارجيني واحتياجاهتم اإلحصائي       
يف إطار سعي تلـك املنظمـات إىل وضـع االسـتراتيجيات الالزمـة السـتهداف اجلهـات الكـثرية                    

ــا     ــا يناســب احتياجاهت ــصممة مب ــستخدمني ميكــن    . االســتخدام بإحــصاءات م ــات امل ــبعض فئ ف
التعرف عليها بـسهولة مـن خـالل الواليـة الرمسيـة املنوطـة بـأي منظمـة مـن املنظمـات، بيـد أن                  

وشـدد املـشاركون   . ات معظم املستخدمني اخلارجيني تظل غري معروفـة بـصورة كاملـة          احتياج
ريـة حيتـاج    وعلى أن تبليغ اإلحـصاءات للمـستخدمني اخلـارجيني إمنـا هـي يف الواقـع عمليـة حتا                  

فيها اإلحصائيون إىل فهم احتياجات املـستخدمني وحيتـاج فيهـا معـدو اإلحـصاءات إىل إبـالغ                  
ويبــدو أن معظــم املنظمــات تــصمم مــا لــديها مــن وســائل  .  املتاحــةاملــستخدمني باإلحــصاءات
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 طبيعـة مـستخدميها األساسـيني، وتقـوم مجيعـا،           وافـق إلكترونية للنشر أو مواقعها الـشبكية مبـا ي        
وهنـاك حتـد مـستمر يعتـرض االسـتفادة        . باستثناءات قليلة، بنشر البيانـات الـيت تنتجهـا بنفـسها          

وأشـار احلاضـرون أيـضا      . اليت تكون متاحة منذ وقـت قريـب       الفعالة من األدوات التكنولوجية     
إىل مسائل من قبيل وجود مصادر خمتلفـة تتنـافس علـى تقـدمي نفـس البيانـات، واالخـتالف يف                     

  .السياسات املتبعة يف حتديد أسعار نشر البيانات
 واعترفت جلنة التنسيق بأمهية اسـتخدام املواقـع الـشبكية باعتبارهـا واحـدة مـن قنـوات                   - ٨

وهــذا يعــين أيــضا إقامــة حــوار فعــال مــع . االتــصال الرئيــسية بالنــسبة للمــستخدمني اخلــارجيني
ومـن املفيـد تبـادل هـذه النتـائج مـع       . املستخدمني بشأن احتياجـاهتم واألدوات الالزمـة لتلبيتـها     

  .جلنة التنسيق
  

  رأس املال البشري  -باء   
ظمت على هامش الدورة الـسادسة      يف أعقاب دورة استثنائية عن رأس املال البشري نُ          - ٩

، قررت جلنة التنسيق إنشاء فريقي عمـل لبحـث التحـديات القائمـة              ٢٠١٠عشرة يف فيينا عام     
وأُنيطـت بـالفريق    . يف جمال إدارة املوارد البشرية يف بيئة املنظمات الدوليـة علـى وجـه التحديـد               

بل املمكنـة للتعـرف علـى    األول، الذي تقوده منظمـة التجـارة العامليـة، مهمـة حبـث أفـضل الـس                
وأُسـندت للفريـق الثـاين،      . جمموعات املواهب واستعراض التجارب ذات الـصلة يف هـذا اجملـال           

ــادل       ــدوليني وتب ــدريب اإلحــصائيني ال الــذي تقــوده شــعبة اإلحــصاءات، مهمــة العمــل علــى ت
وقــدم كــل مــن فريقــي العمــل تقريــرين مــرحليني للــدورة الــسابعة عــشرة    . املــوظفني وتنقلــهم

  .تقريرين أكثر مشوال للدورة الثامنة عشرةو
، ركــز النقــاش يف الــدورة الثامنــة عــشرة علــى املــسائل   ١وفيمــا يتعلــق بعمــل الفريــق    - ١٠
  :التالية

ــه         )أ(   ــإن في ــشتركة كــثرية، ف ــدوليني قواســم م إذا كــان يف عمــل اإلحــصائيني ال
ا وأحجامهـا، حيـث إن   اختالفات أيضا مردها إىل اختالف املنظمات الدولية من حيث طبيعته  

الوكـــاالت األكثـــر ختصـــصا تتطلـــب وجـــود إحـــصائيني علـــى درجـــة أعلـــى مـــن التخـــصص  
ويف هذا السياق، وردت اإلشارة إىل ما للمعرفة املفاهيمية والقدرة علـى التواصـل              . املوضوعي

  وترمجة املعلومات بلغة مفهومة من أمهية متزايدة؛
الـدوليني، ينبغـي للفريـق أال حيـصر         وعند وضع توصيفات مهنيـة لإلحـصائيني          )ب(  

تركيزه على رتبة املبتدئني، بـل ينبغـي لـه أيـضا أن ينظـر يف وضـع توصـيف مهـين لإلحـصائيني                        
   سنوات من اخلربة املهنية؛١٠ممن لديهم 
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واعُترب أن وضع بعض األصناف أو الفئات من التوصـيفات املهنيـة يـساعد يف                 )ج(  
.  بني املنظمات، األمر الذي ما فتئت املنظمات تـشجع عليـه       تيسري تنقل املوظفني وتبادهلم فيما    

ويف هذا السياق، اعُتربت شبكة اإلحصائيني الدوليني املتوخى إنـشاؤها شـريكا يف وضـع هـذه              
  التوصيفات املهنية؛

  وينبغي مواصلة البحث عن سبل التواصل مع األوساط األكادميية؛  )د(  
إمكانية اإلفادة عما تتوصـل إليـه مـن نتـائج           وينبغي للجنة التنسيق أن تنظر يف         )هـ(  

بــشأن متطلبــات اإلحــصائيني الــدوليني يف املــؤمتر املقبــل للرابطــة الدوليــة لإلحــصاءات الرمسيــة   
  .٢٠١٢الذي سُيعقد يف كييف عام 

 أن يقوم، بالتعـاون مـع شـبكة اإلحـصائيني يف      ١وطلبت جلنة التنسيق من فريق العمل         - ١١
ــة، بوضــ   ــة لإلحــصائيني      املنظمــات الدولي ــة النموذجي ــن التوصــيفات املهني ــارة م ــة خمت ع جمموع

وباإلضـافة إىل ذلـك، طلبـت جلنـة         . الدوليني هبدف حتسني مستوى التعريف بعمل اإلحصائيني      
ــة حتــسني التواصــل   قالتنــسيق مــن فريــق العمــل وضــع بعــض امل   ترحــات امللموســة تتعلــق بكيفي

  .دريب ذات الصلةوالتعاون مع األوساط األكادميية ومؤسسات الت
ــادل املعلومــات املتعلقــة    ٢وفيمــا خيــص عمــل فريــق العمــل     - ١٢ ، انــصب النقــاش علــى تب

ويوجد حاليا عدد قليل مـن اآلليـات        . باالستراتيجيات القائمة يف جمال تطوير قدرات املوظفني      
 أن ينـهي    ٢وطلبـت جلنـة التنـسيق مـن فريـق العمـل             . واملمارسات ذات الصلة بتبادل املوظفني    

حتليله لفرص التدريب املتاحة لإلحصائيني الـدوليني ويتـيح املعلومـات ذات الـصلة علـى املوقـع                  
وطلبت أيضا من فريـق العمـل أن يقـوم بتوثيـق املمارسـات واخلـربات                . الشبكي للجنة التنسيق  

وعالوة على ذلـك، طلبـت   . الناجحة يف جمال تبادل املوظفني وتنقلهم، إضافة إىل أهم العراقيل   
التنسيق من فريق العمـل أن يـصوغ مقترحـات ملموسـة بـشأن كيفيـة توسـيع نطـاق هـذه               جلنة  

  . سيما من خالل إشراك وحدات املوارد البشرية املعنية على حنو أكثر فعالية الوالفرص، 
ومــــن املتوقــــع أن يقــــدم كــــال الفــــريقني تقريريهمــــا إىل جلنــــة التنــــسيق يف دورهتــــا    - ١٣

  .عشرة التاسعة
  

  شبكة من اإلحصائيني العاملني باملنظمات الدوليةإقامة   -جيم   
أنشأت جلنة التنسيق فريق عمل برئاسة اللجنة االقتصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط                - ١٤

اهلادئ، مهمته وضع هيكل لشبكة جتمع اإلحـصائيني العـاملني يف املنظمـات الدوليـة، ودراسـة             
  .اجلوانب اإلدارية والقانونية واملالية للشبكة
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وأقرت جلنة التنسيق يف دورهتا الـسابعة عـشرة مقتـرح فريـق العمـل الـداعي إىل إنـشاء              - ١٥
أمانــة مؤقتــة للــشبكة يستــضيفها املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، وتعــيني ممثــل مــن  

ــدويل  ــداس (البنــك ال ــشا بلكين ــسيقه  ) مي وباإلضــافة إىل . لتــويل مــسؤولية رئاســة املــشروع وتن
ملـشروع، ظلـت الـشبكة تعتمـد يف القيـام بعملـها علـى الفريـق املرجعـي الـذي                     األمانة ورئيس ا  

  . أُنشئ قبل الدورة السادسة عشرة للجنة التنسيق
ونظرت جلنة التنسيق يف دورهتا الثامنة عشرة يف تقريـر مرحلـي أعـده رئـيس املـشروع             - ١٦

ة، يف حـني حبـذ      وأبدى بعض األعضاء خالل املناقشات املستفيـضة شـكوكا مـستمر          . واألمانة
  .“فلنشرع يف العمل أوال”آخرون اتباع هنج أكثر واقعية مفاده 

وقررت جلنة التنسيق أن تعهد للرئيسني املـشاركني بتـسمية أربعـة أعـضاء رئيـسيني يف               - ١٧
الفريق املرجعـي يتولـون مهمـة املـضي قـدما بالعمليـة واالتـصال بأعـضاء جلنـة التنـسيق ليطلبـوا                       

وقــررت جلنــة .  كــل يف منظمتــه مــن أجــل إقامــة فريــق مرجعــي موســع منــهم التــرويج للــشبكة
أن يقيمـوا  ) الـذين خيتـارهم الرئيـسان املـشاركان       (التنسيق كذلك أنه ينبغي ملـديري املناقـشات         

ــة يف موقـــع  ، وأن يتـــصلوا بأعـــضاء الفريـــق املرجعـــي املوســـع ويـــشرعوا يف   LinkedInجمموعـ
ر األعضاء الرئيـسيون يف اخليـارات املتاحـة إلضـفاء           وقررت جلنة التنسيق أيضا أن ينظ     . املناقشة

املزيد من الصفة الرمسية على هيكـل الفريـق ويقـدموا هلـا تقريـرا عـن هـذين البنـدين يف دورهتـا                        
التاســعة عــشرة، حيــث ســتعاود جلنــة التنــسيق النظــر يف إنــشاء جلنــة معنيــة باملعهــد اإلحــصائي   

ورحبــت جلنــة التنــسيق بعــرض قدمــه  . شبكةالــدويل باعتبارهــا وســيلة ممكنــة تــستند عليهــا الــ  
املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ملواصلة تزويد الشبكة بـدعم حمـدود بأعمـال األمانـة،             

  .وأعربت عن قبوهلا للعرض
  

  قائمة جرد املعايري اإلحصائية العاملية  -دال   
فربايـر  / شـباط  أناطت اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني الـيت عقـدت يف                  - ١٨

ــى       ٢٠١٠ ــسهر عل ــة وال ــايري اإلحــصائية العاملي ــسيق مهمــة وضــع قائمــة جــرد للمع ــة التن  بلجن
ــابع للجنــة التنــسيق،   ). ٤١/١١١، املقــرر E/2010/24انظــر (تعهــدها  وقــام فريــق املــشروع الت

والذي يـضم اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا وشـعبة اإلحـصاءات والبنـك الـدويل ومنظمـة العمـل                     
حصاءات واجلغرافيـا، بتقـدمي تقريـر مرحلـي إىل     ، بدعم من املعهد الوطين املكسيكي لإل    الدولية

 ). E/CN.3/2011/30(اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثانية واألربعني 

ونظــرت جلنــة التنــسيق يف دورهتــا الــسابعة عــشرة يف مــذكرة مفاهيميــة أعــدهتا اللجنــة    - ١٩
ات ذات الـصلة مبـشروع تطـوير قائمـة جـرد للمعـايري              االقتصادية ألوروبـا وتتعلـق باالختـصاص      

ــة      ــا للقائم ــدمت شــعبة اإلحــصاءات منوذجــا أولي ــة، وق ــذكرة  . اإلحــصائية العاملي ــضمنت امل وت
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املفاهيمية وصفا مفصال لنتائج املرحلـة األوىل مـن املـشروع مـن حيـث جمالـه ونطاقـه وتـصنيفه                     
ــه وأســلوب ت      ــات ووظائف ــن معلوم ــواه م ــوذج حمت ــايري ومن ــتقين  للمع ــة وأساســه ال ــد القائم . عه

  . إلعطاء فكرة عن النموذج األويل٢٠٠٨واسُتخدم معيار نظام احلسابات القومية لعام 
وبالنسبة للنطاق األويل لقائمة اجلرد، قررت جلنـة التنـسيق اتبـاع هنـج عملـي، مركـزة                    - ٢٠

ات املنهجيـة الرمسيـة     على املعايري املعتمدة مـن اهليئـات اإلحـصائية احلكوميـة الدوليـة، واملنـشور              
ويـتم  . الرئيسية الصادرة عن أعضاء جلنة التنـسيق، والتـصنيفات اإلحـصائية املتفـق عليهـا دوليـا         

فرز املعايري وفقا لتصنيف األنشطة اإلحصائية الذي ُوضع لقاعـدة بيانـات األنـشطة اإلحـصائية                
 معيار معني بـأكثر مـن       الدولية اليت تتعهدها اللجنة االقتصادية ألوروبا، حيث من املمكن ربط         

ــيهم        ــيت تعن ــايري ال ــى املع ــور عل ــستخدمني يف العث ــساعدة امل ــك هبــدف م . جمــال إحــصائي، وذل
يتعلق مبحتوى كل معيار من املعلومات، ُيستخدم منوذج أساسي للتركيـز علـى العناصـر                وفيما

االعتمـاد  ، وتـاريخ    نـسخة األساسية من املعلومات املتعلقة بكل معيار، وهي االسم الكامل، وال         
 الـسابقة، ووصـف مقتـضب، ومعلومـات عـن املنظمـة أو املنظمـات الـيت                  نـسخ أو النشر، وال  /و

، واللغـة أو اللغـات      رابطال/تتعهد املعيار، واجملال أو اجملاالت اإلحصائية، ونوع املعيار، واملرجع        
لـضروري،  وحبـصر عناصـر املعلومـات يف احلـد األدىن ا          ). ُيرجى العودة أيضا إىل املرفـق الثـاين       (

أو الــصفحات الــشبكية الــيت /أو املنــشور نفــسه و/ املعيــار ورابــطوالقيــام حيثمــا أمكــن بتقــدمي 
وتـوفر منـصة بـسيطة    . تقدم معلومات أساسية عن املعيار، ُيرجى النجاح يف تعهد قائمـة اجلـرد            

فهــي تــسمح للمــستخدم . علــى موقــع الــويكي الدعامــة التقنيــة الــيت تــستند عليهــا قائمــة اجلــرد
وستوضـع  . املنظمـات أمسـاء    أو اجملاالت اإلحصائية أو      الرئيسيةلبحث اعتمادا على الكلمات     با

واعتبارا حلرص اللجنـة اإلحـصائية علـى إتاحـة          . نكليزية فقط يف املرحلة األوىل    قائمة اجلرد باإل  
املعلومات بلغات متعـددة، سـيجري حبـث أفـضل الـسبل الكفيلـة بتحقيـق التعـدد اللغـوي عنـد             

وجتدر اإلشـارة يف هـذا الـسياق إىل أنـه مـىت ُوجـدت يف شـبكة اإلنترنـت                  . رحلة األولية هناية امل 
وملــا كــان مــن الــضروري .  يف النظــام بالفعــلروابطنــسخ لغويــة للمعيــار الفعلــي إال وُتــدرج الــ

توافر قدر معني من املعرفة املتخصصة من أجل تعهد قائمة اجلرد، فإنـه ال ميكـن أن نتوقـع مـن                     
وهلـذا الـسبب اقُتـرح      . ن يتابع التطورات اليت حتصل يف مجيع اجملـاالت اإلحـصائية          مدير واحد أ  

إنشاء هيئة حتريرية يدعمها حمـررون يف جمـاالت بعينـها تكـون هلـم اخلـربة يف جمـاالت إحـصائية                      
ــها ــرد وتتـــوىل إدارتـــه،    . بعينـ ــة اجلـ ــع الـــشبكي لقائمـ ــعبة اإلحـــصاءات املوقـ وستستـــضيف شـ
اآلخـرون، إضـافة إىل الوكـاالت الوطنيـة، فُيطلـب منـهم بإحلـاح أن                أعضاء جلنـة التنـسيق       وأما

  .يقوموا يف وقت الحق باإلحالة إىل املوقع والوصل به
ويف الدورة الثامنـة عـشرة للجنـة التنـسيق، قـدمت شـعبة اإلحـصاءات منوذجـا متقـدما              - ٢١

ة التنـسيق   وقـدمت جلنـ   .  منظمـة  ١٢ معيـارا سـامهت هبـا        ٩٥لقائمة اجلرد كان بصدد استقبال      
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التوجيــه بــشأن عــدد مــن املــسائل التقنيــة اخلاصــة ووافقــت علــى جــدول زمــين لوضــع الــصيغة   
ووافقـت جلنـة التنـسيق بوجـه خـاص علـى أن ُتقـدم            . النهائية لإلصدار األويل مـن قائمـة اجلـرد        

قائمــة اجلــرد للــدول األعــضاء يف الــدورة الثالثــة واألربعــني للجنــة اإلحــصائية مــن خــالل ورقــة 
ــ ــدورة      معلوم ــى هــامش ال ــة، باإلضــافة إىل عــرض حــي ُيقــدم يف مناســبة عل . ات أساســية تقني

وسُيقدَّم للجنة التنـسيق يف دورهتـا التاسـعة عـشرة اقتـراح يتعلـق هبيكـل مـستقبلي إلدارة قائمـة             
  .اجلرد يستند إىل صيغة هيئة التحرير

  
  صائية يف البلدان الناميةأنشطة املنظمات الدولية يف جمال بناء القدرات اإلح  -هاء   

توصلت جلنة التنسيق يف دورهتا السادسة عشرة، يف أعقـاب مناقـشة مائـدة مـستديرة،                  - ٢٢
إىل توافق آراء بشأن أمهية تنسيق أنشطة بناء القـدرات اإلحـصائية وضـرورة مواصـلة االهتمـام             

نـة التنـسيق يف   ولـذلك أجـرت جل  . ٢٠٠٦به رغم التقدم اجليد احملرز يف هذه املـسألة منـذ عـام             
ــاء القــدرات        ــسيق أنــشطة بن ــا للمــسائل املتعلقــة بتن ــة عــشرة مناقــشة أوســع نطاق دورهتــا الثامن
اإلحصائية، استنادا إىل وثيقة أعدها البنك الدويل وأمانة الشراكة يف جمـال اإلحـصاء مـن أجـل                  

ش مـن   وعرض شفهي أدىل بـه منـاق      ) ٢١شراكة اإلحصاء   (التنمية يف القرن احلادي والعشرين      
  .املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

ــراز دور العمــل اإلحــصائي يف ســياق         - ٢٣ ــة إىل إب ــادرة اهلادف ــسيق باملب ــة التن ــت جلن ورحب
وأبــدت جلنــة التنــسيق علــى وجــه اخلــصوص تعليقــات هبــدف للمــساعدة يف . الــسياسة اإلمنائيــة

  .املقترحة “خطة عمل بوسان لإلحصاءات ”وضع الصيغة النهائية لـ
وفيمــا يتعلــق بوضــع آليــات فعالــة لإلبــالغ عــن أنــشطة التعــاون الــتقين الــيت تقــوم هبــا      - ٢٤

املنظمــات الدوليــة، أحاطــت جلنــة التنــسيق علمــا يف دورهتــا الــسابعة عــشرة بورقــة عــن نظــام     
، قدمتـــها أمانـــة شـــراكة )نظـــام اإلبـــالغ(اإلبـــالغ عـــن دعـــم الـــشركاء للتطـــوير اإلحـــصائي 

 يف وضـع إطـار منطقـي،        ٢١ورقة نظرة عن جتربة شراكة اإلحصاء       وتضمنت ال . ٢١ اإلحصاء
وقدمت حملة عامة عن حمتوى اإلطار املنطقي وأهدافه، وحددت املؤشرات والدروس املـستفادة             

وقـدم املكتــب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة مثــاال عـن االسـتخدام التحليلــي       . مـن العمليـة  
  . عن نظام اإلبالغ٢٠١٠للمعلومات الواردة يف التقرير املعد عام 

ــراكة اإلحــصاء     - ٢٥ ــت ش ــدموا      ٢١وأعرب ــذين ق ــسيق ال ــة التن ــضاء جلن ــن شــكرها ألع  ع
 من نظام اإلبالغ، مـشرية يف هـذا الـصدد إىل أن العمليـة          ٢٠١٠تقاريرهم وآراءهم جلولة عام     

. مــاتلــن تكــون أداة جيــدة للتنــسيق مــا مل يقــم مجيــع الــشركاء املــاليني والتقنــيني بتقــدمي املعلو
ــام         ــة ع ــع جول ــى التجــاوب م ــسيق عل ــة التن ــضاء جلن ــجع أع ــام اإلبــالغ،   ٢٠١١وُش ــن نظ  م

 يف دعـــم التطـــوير ٢١باإلضـــافة إىل الدراســـة االستقـــصائية املتعلقـــة بـــدور شـــراكة اإلحـــصاء 
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ــات شــراكة اإلحــصاء   . اإلحــصائي ــساعد اإلجاب ــا ويف تكييــف   ٢١وست ــر أعماهل  يف رصــد أث
وأُبلغ أعضاء جلنـة التنـسيق يف هـذا الـصدد           . حتياجات الشراكة هنجها للرفع من مستوى تلبية ا     

بأن األسئلة اليت أُضيفت يف اآلونـة األخـرية إىل اسـتبيان نظـام اإلبـالغ مـن أجـل رصـد التقـدم                        
احملرز فيما يتعلق باإلطار املنطقي، وهي األسئلة املتعلقة بآليات التنـسيق ومـدى مواءمـة املعونـة                 

 ٢٠١١ لتطوير اإلحصاءات، سـتكون حاضـرة أيـضا يف جولـة عـام             مع االستراتيجيات الوطنية  
  .من نظام اإلبالغ

  
  استخدام مصادر خمتلفة للمعلومات يف إعداد اإلحصاءات الدولية  -واو   

ــات         - ٢٦ ــتخدام البيانـ ــشأن اسـ ــسابقة بـ ــشتها الـ ــياق مناقـ ــسيق، يف سـ ــة التنـ ــصت جلنـ خلـ
يهـا املنظمـات الدوليـة، اسـتنادا إىل تقريـر           أو التقـديرات الـيت جتر     /الرمسية يف االفتراضـات و     غري

أعدته منظمة التجارة العاملية، إىل أنه ينبغي تشكيل فريق عمل جديد يقـوم، يف ضـوء األعمـال       
اجلاريــة، بــصياغة أفــضل املمارســات املتبعــة يف اجلمــع بــني مــصادر البيانــات املختلفــة إلعــداد     

ة األسـاليب املـستخدمة واسـتقرار مـصادر     إحصاءات دولية، مع مراعاة املسائل املتعلقـة بـشفافي    
  .وتولت اللجنة االقتصادية ألوروبا رئاسة هذا الفريق. البيانات وضمان جودهتا

وأحاطت جلنة التنـسيق علمـا يف دورهتـا الـسابعة عـشرة بتقريـر مرحلـي أعدتـه اللجنـة                       - ٢٧
الورقة جيـدة ولكنـها   واعترفت جلنة التنسيق بأن . االقتصادية ألوروبا بالتشاور مع فريق العمل   

غري هنائية ألن املوضوع يتعلق بالكثري مـن العمليـات املختلفـة يف ممارسـات املنظمـات الدوليـة،                   
ويف هــذا الــصدد، اعتــرب بعــض  . والــيت تكــون يف جــزء منــها إمــا إداريــة أو سياســية أو حتليليــة  

خمتلفـة للبيانـات   األعضاء أن إعـداد جمموعـة مـن املبـادئ التوجيهيـة املتعلقـة باسـتخدام مـصادر                
واقترحوا بدال مـن ذلـك التركيـز        . هبدف إعداد إحصاءات دولية ليس باألمر اجملدي أو املتيسر        

  . على دراسات حاالت إفرادية أو على جماالت بعينها من اجملاالت اليت تتناوهلا التقديرات
ــه ال       - ٢٨ ــر شــفوي قدمت ــة عــشرة إىل تقري ــا الثامن ــسيق يف دورهت ــة التن ــة واســتمعت جلن لجن

االقتصادية ألوروبا وقبلت العرض الذي قدمه مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة             
وملا كانت للموضوع أمهيـة غـري منقطعـة بالنـسبة لـبعض      . لتويل رئاسة فريق العمل يف املستقبل    

ا األعضاء، طلبت جلنة التنسيق من فريق العمـل أن يواصـل أعمالـه ويقـدم هلـا تقريـرا يف دورهتـ                     
  .التاسعة عشرة

  
  نشر املنظمات الدولية للبيانات اجلزئية  -زاي   

أحاطــت جلنــة التنــسيق علمــا يف دورهتــا الــسابعة عــشرة بورقــة أعــدها مكتــب األمــم       - ٢٩
. املتحدة املعين باملخـدرات واجلرميـة، باسـم فريـق العمـل، عـن موضـوع نـشر البيانـات اجلزئيـة                     
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ملــا هــو قــائم مــن مبــادئ ومبــادئ توجيهيــة تتعلــق   وكــان فريــق العمــل قــد قــام بتحليــل دقيــق   
تتعلـق هـذه املبـادئ      ) أ: (باملمارسات اجليدة يف إدارة ِسـرية اإلحـصاءات، فخلُـص إىل مـا يلـي              

ــة؛     ــام األول بعمــل املكاتــب اإلحــصائية الوطني ــة   ) ب(يف املق ــاقش بعــد اجلوانــب التنفيذي مل ُتن
ميكــن يف معظــم احلــاالت  ) ج(الدوليــة؛ لالطــالع علــى البيانــات اجلزئيــة يف ســياق املنظمــات   

إعادة صياغة املبادئ واملبادئ التوجيهية احلالية املتعلقة باملكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة علـى حنـو                 
خيدم أهداف املنظمات الدولية، باستثناء حالة انعدام أساس قانوين علـى الـصعيد الـدويل يـؤطر            

عــات البيانــات، وهاتــان احلالتــان تتطلبــان االطـالع علــى البيانــات اجلزئيــة، وحالــة ملكيــة جممو 
وأشـار فريـق العمـل علـى جلنـة التنـسيق       . مناقشات أكثر تفصيال من جانـب املنظمـات الدوليـة      

  .بأنه من املفيد إجراء حوار يف منتدى جلنة التنسيق يتناول هذا املوضوع
ــال        - ٣٠ ــة عــشرة، ب ــا الثامن ــا يف وقــت الحــق، يف دورهت ــسيق علم ــة التن تقرير وأحاطــت جلن

الشفوي الذي أدىل به مكتب األمم املتحدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، مركـزا علـى اسـتبيان                   
أعده فريق العمل وأُرسل يف وقـت سـابق السـتقاء التعليقـات وأُتـيح يف املوقـع الـشبكي للجنـة                      

ورحبـــت جلنـــة التنـــسيق ترحيبـــا حـــارا بانـــضمام منظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة   . التنـــسيق
وطلبـت  . إىل فريق العمل وقبلت عرض املنظمـة تـويل رئاسـة الفريـق يف املـستقبل        ) سيفاليوني(

جلنة التنسيق من فريق العمل أن يضع الصيغة النهائيـة لالسـتبيان، ويواصـل أعمالـه، ويقـدم هلـا                    
  .تقريرا يف دورهتا التاسعة عشرة

  
  إحصاءات األمن الغذائي  -حاء   

رهتا الـسابعة عـشرة بتقريـر شـفوي أدلـت بـه منظمـة        أحاطت جلنة التنسيق علما يف دو      - ٣١
وأبلغـت منظمـة الفـاو    . عـن إحـصاءات األمـن الغـذائي    ) الفاو(األمم املتحدة لألغذية والزراعة     

جلنة التنسيق باملبادرات اليت ُنفذت لتعزيز نظام املعلومات املتعلقة باألمن الغـذائي علـى خمتلـف                
ــد وجــود حاجــة إىل     ــن جدي ــستويات، وأكــدت م ــه النظــام     امل ــضطلع ب ــذي ي ــدور ال ــادة ال  زي

اإلحصائي العاملي يف تطوير نظام للمعلومات املتعلقة باألمن الغذائي، وإىل املزيد من املبـادرات              
االستباقية اليت تقوم هبا الوحدات اإلحـصائية التابعـة للوكـاالت الدوليـة لـدى قيـام كـل وكالـة               

وبـالنظر إىل أمهيـة األمـن الغـذائي علـى           . بصياغة جدول أعمال منظمتـها بـشأن هـذا املوضـوع          
ــة         ــه نظــر اللجن ــد ترغــب يف توجي ــاو ق ــسيق أن منظمــة الف ــة التن ــاملي، اعتــربت جلن ــصعيد الع ال

ونظرت جلنة التنسيق يف دورهتا الثامنة عشرة يف وثيقة أكثر مشـوال            . اإلحصائية إىل هذه املسألة   
  .لدويل يف جمال إحصاءات األمن الغذائيأعدهتا منظمة الفاو وتتعلق بتحديد املعايري والتنسيق ا

وقررت جلنة التنسيق إنشاء فريق عمل ُيعىن بإحـصاءات األمـن الغـذائي، وطلبـت منـه                   - ٣٢
أن يساهم يف وثيقة ميكن تقدميها للدورة الرابعة واألربعني للجنـة اإلحـصائية املزمـع عقـدها يف              
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وسـتتوىل منظمـة الفـاو      .  املوضـوع  ، واليت تأمل جلنـة التنـسيق أن ُينـاقش فيهـا هـذا             ٢٠١٣عام  
وطُلب من فريـق العمـل أيـضا أن يقـدم تقريـرا إىل جلنـة التنـسيق يف دورهتـا           . رئاسة هذا الفريق  

  .التاسعة عشرة يضمنه اقتراحا باختصاصاته وإجراءات عمله
  

  جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية والنظام اإلحصائي العاملي  -طاء   
ــسابعة عــشرة، عــن    قــدمت شــعبة اإلحــصاءات إ   - ٣٣ ــسيق، يف دورهتــا ال ــة التن حاطــة للجن

برنــامج العمــل املتعــدد الــسنوات اخلــاص باللجنــة اإلحــصائية، وذلــك وفقــا ملــا طُلــب مــن جلنــة 
التنسيق خالل دورهتا السادسة عشرة، اليت عقدت يف فيينـا، كـي تكـون أكثـر اسـتباقا وتطلعـا                    

 حددت جلنة التنـسيق طـريقتني تكـون هبمـا      ولقد. إىل األمام يف وضع جدول أعماهلا املستقبلي      
ــر اســتباقا يف املــستقبل، ومهــا   ــامج    ) أ: (أكث ــد مــدرج يف الربن ــشأن بن صــياغة موقــف موحــد ب

  .اقتراح بنود جديدة) ب(بالفعل؛ أو 
وقدم املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية إحاطة للجنـة التنـسيق عـن حالـة عمـل                  - ٣٤

، وذلـك  ١٩٩٣ تعترض تنفيذ نظام احلسابات القومية لعـام    أصدقاء الرئيس بشأن العقبات اليت    
وقدم البنك الدويل إحاطة للجنة التنـسيق يف دورهتـا          . ٢٠١١يف كلتا دوريت جلنة التنسيق لعام       

وقـدمت منظمـة األمـم      . الثامنة عـشرة عـن حالـة اجلولـة احلاليـة مـن برنـامج املقارنـات الدوليـة                  
ة التنــسيق عــن حالــة وضــع خطــة عمــل لتحــسني       املتحــدة لألغذيــة والزراعــة إحاطــة للجنــ    

وقدمت شعبة اإلحصاءات برنامج عملـها اهلـادف إىل دعـم جلنـة خـرباء              . اإلحصاءات الزراعية 
. األمم املتحدة املعنية بإدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية الـيت أُنـشئت يف اآلونـة األخـرية                

يت جــرى تبــادل للمعلومــات بــشأهنا حالــة اجلولــة ومــن بــني املــسائل األخــرى الــشاملة التــأثري الــ
الراهنة مـن التعـدادات، وخطـة عمـل بوسـان، ومـؤمتر األمـم املتحـدة للتنميـة املـستدامة املزمـع                       

، ومبـادرة تبـادل     ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٢٢ إىل   ٢٠عقده يف ريو دي جـانريو، الربازيـل، مـن           
  .البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية

  
   أخرى تناوهلا النقاشمسائل  -ياء   

أحاطت جلنة التنسيق علما يف دورهتا السابعة عـشرة بتقريـر أعدتـه اللجنـة االقتـصادية                   - ٣٥
واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ عــن االجتمــاع األول للــشركاء يف التطــوير اإلحــصائي يف  

إقليميـة غـري رمسيـة    آسيا واحمليط اهلادئ، ويتضمن التقريـر احلـصيلة النامجـة عـن إقامـة أول آليـة         
وأُضــفي الطــابع املؤســسي علــى  . للتنــسيق بــني اجلهــات املاحنــة مــن أجــل التطــوير اإلحــصائي   
وعقــدت الــشراكة . ٢٠١٠ديــسمرب /الــشراكة خــالل االجتمــاع الــذي ُعقــد يف كــانون األول

واقترحـت اللجنـة االقتـصادية    . اجتماعها الثاين على هامش الدورة الثامنة عشرة للجنة التنسيق  
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واالجتماعية آلسـيا واحملـيط اهلـادئ علـى جلنـة التنـسيق، يف هـذا الـسياق، ختـصيص حيـز زمـين                  
ــراء نقـــاش مقتـــضب للمـــس    يف ــة إلجـ ــا الـــسنوية املقبلـ ــال اجتماعاهتـ ــة اجـــدول أعمـ ئل املتعلقـ

  .اإلقليمي بالتنسيق
وأحاطت جلنة التنسيق علما يف دورهتا الثامنـة عـشرة مبـذكرة إعالميـة عـن الدراسـات                  - ٣٦

االستقــصائية املتعلقــة بــاهلجرة الدوليــة لألســر املعيــشية قــدمها املكتــب اإلحــصائي للجماعــات   
وقدم الوثيقة معـدُّها، وفيهـا وصـف ملقتـرح املـشروع اهلـادف إىل مجـع البيانـات يف                    . األوروبية

املتوسطي عن عوامل اهلجرة وآثارها، مبـا يـشمل          -بلدان برنامج التعاون اإلحصائي األورويب      
ب كــثرية منــها اهلجــرة اخلارجــة واهلجــرة العائــدة واهلجــرة القــسرية وهجــرة األشــخاص  جوانــ

ذوي املهارات العاليـة واهلجـرة غـري القانونيـة، وأنـواع التحـويالت املاليـة وأوجـه اسـتخدامها،                  
وسلوك الناس إزاء اهلجرة الدولية ومواقفهم منها وتصوراهتم عنها وما حيملونه من قـيم ثقافيـة                

  .اذات صلة هب
وقدمت شعبة اإلحصاءات أيضا يف الـدورة الثامنـة عـشرة إحاطـة للجنـة التنـسيق عـن                     - ٣٧

ومـن األمـور ذات األمهيـة اخلاصـة بالنــسبة     . الـدورة الثانيـة واألربعـني املقبلـة للجنـة اإلحـصائية      
املبـادئ الـيت تـنظم األنـشطة     ”للجنة التنسيق ما أُعلن من أن بند جدول األعمال املؤقت بشأن           

قد أرجئ النظر فيه، بعد التشاور مع الدول األعضاء، إىل ما بعـد االنتـهاء     “حصائية الدولية اإل
، واألرجـــح أن يكـــون ذلـــك يف “املبـــادئ األساســـية لإلحـــصاءات الرمسيـــة”مـــن اســـتعراض 

  .٢٠١٤ أو عام ٢٠١٣ عام
ــة        - ٣٨ ــسيق أن ترســل إىل األمان ــة التن ــك، دعــت شــعبة اإلحــصاءات جلن وعــالوة علــى ذل
  .اقتراحات تتعلق بكيفية حتسني املوقع الشبكي للجنة التنسيق أي
وفيما يتعلـق حبـضور االجتمـاع، الحظـت جلنـة التنـسيق بأسـف غيـاب برنـامج األمـم              - ٣٩

وطلبت جلنة التنسيق من الرئيسني املـشاركني إبـالغ      . املتحدة اإلمنائي عن الدورة الثامنة عشرة     
ألمـم املتحـدة اإلمنـائي وحثهـا علـى حـضور اجتماعـات              هذا األسف لإلدارة العليا يف برنـامج ا       

  .جلنة التنسيق يف املستقبل
  

   إداريةلمسائ  -كاف   
شكرت جلنة التنسيق الرئيسني املشاركني، وأعضاء الفريق مجيعا، ملـا أبـدوه مـن قيـادة            - ٤٠
ر رئيـسا   وانُتخب السيد باي  . مث أعيد انتخاب السيد لورانسن رئيسا مشاركا لوالية ثانية        . فعالة

  .٢٠١٣-٢٠١٢مشاركا ثانيا للجنة التنسيق لفترة 
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وحصل اتفاق يف جلنة التنسيق على أن تعقد دورهتا التاسعة عشرة يف نيويـورك صـباح         - ٤١
ــوم  ــر / شــباط٢٧ي ــة اإلحــصائية      ٢٠١١فرباي ــة واألربعــني للجن ــع الــدورة الثالث . ، بــالتزامن م

الـذي قدمـه البنـك املركـزي األورويب         وأعربت جلنـة التنـسيق عـن سـرورها بـأن تقبـل العـرض                
  .٢٠١٢سبتمرب /الستضافة الدورة العشرين يف فرانكفورت يف أيلول
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  املرفق األول
  *أعضاء جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    

  
 مصرف التنمية األفريقي 

 ات املعهد العريب للتدريب والبحث يف جمال اإلحصاء

 مصرف التنمية اآلسيوي 

 مصرف التسويات الدولية 

 اجلماعة الكاريبية 

 البنك املركزي األورويب 

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة 

 الوكالة الدولية للطاقة الذرية 

 منظمة العمل الدولية 

 صندوق النقد الدويل 

 االحتاد الدويل لالتصاالت 

  دول رابطة الدول املستقلة اللجنة اإلحصائية املشتركة بني

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 

 الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين

 مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية 

 املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

 قتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى املرصد اال

 منظمة األمم املتحدة للطفولة 

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
 
  

 .٢٠١١نوفمرب /اعتبارا من تشرين الثاين * 
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 اللجنة االقتصادية ألفريقيا 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا 

  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 ئواالجتماعية آلسيا واحمليط اهلاداللجنة االقتصادية 

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

 برنامج األمم املتحدة للبيئة 

 مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني 

 برنامج األمم املتحدة للمستوطنات البشرية 

 مم املتحدة للتنمية الصناعية منظمة األ

 مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

 شعبة السكان يف إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية 

 صندوق األمم املتحدة للسكان 

 شعبة اإلحصاءات 

 البنك الدويل

 منظمة الصحة العاملية 

 منظمة السياحة العاملية 

 منظمة التجارة العاملية 
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 املرفق الثاين
  منوذج حمتوى املعلومات املقترح لقائمة جرد املعايري اإلحصائية العاملية    

  
 الوصف العنصر

االسم الرمسي الكامل للمعيار، إضافة إىل أي أمساء واختصارات بديلة االسم
 )إن وجدت(نسخة املعيار  النسخة

 )أو نشره(تاريخ اعتماد املعيار  تاريخ بدء السريان
 املراجع والروابط املفضية إىل نسخ املعيار السابقة النسخ السابقة

وصــف مــوجز للمعيــار، ويــشمل الغــرض منــه واالســتعمال املتوقــع لــه الوصف
 وعالقته مبعايري أخرى

 املنظمة أو اجملموعة املسؤولة عن إقرار املعيار وتعهُّده  املنظمة املسؤولة عن التعهُّد
وفقـا لتـصنيف األنـشطة اإلحـصائية(اجملاالت اليت يستعمل فيها املعيـار        )االت اإلحصائيةاجمل(اجملال اإلحصائي 

  )الذي وضع لقاعدة بيانات األنشطة اإلحصائية الدولية
  :الفئات نوع املعيار

  املفاهيم والتعاريف؛    )أ(  
  التصنيفات؛  )ب(  
  املنهجيات واإلجراءات   )ج(  

 )بال، عند االقتضاءميكن إضافة فئات أخرى مستق: مالحظة(
املراجع والروابط املؤدية إىل املعيار وأي مواد أخرى تساعد على فهمـه املراجع

 أو تنفيذه
 اليت صدر هبا املعيار) اللغات(اللغة  اللغة

 تاريخ آخر حتديث للمعلومات أعاله أو التحقق من صحتها إثبات صحتها/آخر حتديث للمعلومات

  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الثالثة والأربعون
	28 شباط/فبراير - 2 آذار/مارس 2012
	* E/CN.3/2012/1.
	البند 4 (ح) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للعلم: تنسيق البرامج الإحصائية وتكاملها
	أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية
	تقرير الأمين العام
	موجز
	وفقا لطلب اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين (انظر E/2011/24)، يُقدم هذا التقرير ليوجز الاستنتاجات الرئيسية للدورتين السابعة عشرة والثامنة عشرة للجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية، اللتين عُقدتا في نيويورك في 21 شباط/فبراير 2011، وفي لكسمبرغ من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011، على التوالي. وقد تود اللجنة أن تأخذ بعين الاعتبار الآراء التي أعربت عنها لجنة التنسيق في مناقشاتها التي جرت في إطار البنود ذات الصلة من جدول الأعمال. واللجنة مدعوة أيضا لأن تحيط علما بهذا التقرير، ولا سيما قائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية المقترحة.
	أولا - مقدمة
	1 - عقدت لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية دورتين في عام 2011. فقد عقدت الدورة السابعة عشرة في نيويورك يوم 21 شباط/فبراير 2011، خلال الدورة الثانية والأربعين للجنة الإحصائية، بينما عقدت الدورة الثامنة عشرة للجنة التنسيق، التي استضافها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، في لكسمبرغ من 7 إلى 9 أيلول/سبتمبر 2011. واشترك في رئاسة كلا الاجتماعين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (هنري لورانسن، رئيس فرع إحصاءات ومعلومات التنمية في شعبة العَولَمة واستراتيجيات التنمية) والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية (بيتر إيفرارز).ويوجز هذا التقرير الاستنتاجات الرئيسية للدورتين السابعة عشرة والثامنة عشرة للجنة التنسيق.
	2 - وبالإضافة إلى عقد دورتين سنويتين، تواصل لجنة التنسيق عملها بين الدورات بنشاط عن طريق شبكة من أفرقة العمل التي تتابع القرارات المتخذة خلال الدورات العادية. وتختار الأفرقة المنشأة ترتيبات عملها بنفسها وتعقد اجتماعاتها، حسب الاقتضاء. وعلى هذا النحو، يتحقق تقدم ملموس في المجالات التي تكون موضع نقاش لجنة التنسيق حاليا، وهي وضع ممارسات مشتركة فيما يخص إدارة الموارد البشرية، وإدارة الجودة، واستخدام مختلف مصادر البيانات، وإصدار البيانات الجزئية وإحصاءات الأمن الغذائي. وتعمل أفرقة العمل أيضا على وضع أدوات تنسيق محددة، مثل تقديم التقارير عن أنشطة التعاون التقني، وإعداد أعمال ملموسة، مثل قائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية. وستوصف جميع مجالات العمل هذه بمزيد من التفصيل في الفروع التالية. وتعد أفرقة العمل وثائق عن تقدم أعمالها ونتائج تلك الأعمال، وتقدم تقارير إلى لجنة التنسيق بكامل هيئتها كي تتخذ القرارات اللازمة في دوراتها العادية. وتعمل شعبة الإحصاءات، بوصفها أمانة لجنة التنسيق، على نحو وثيق مع الرئيسين المشاركين، وتيسر الاتصال فيما بين أعضاء لجنة التنسيق، وتعد تقارير الدورات العادية والتقرير السنوي الذي يقدم إلى اللجنة الإحصائية؛ وتقوم أيضا بتعهد صفحة لجنة التنسيق على الموقع الشبكي للشعبة: (http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm).
	ثانيا - العضوية
	3 - نظرت لجنة التنسيق في دورتها السابعة عشرة في طلب العضوية الرسمي الذي ورد من مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وقدم ممثل عن المفوضية عرضا موجزا عن البرنامج الإحصائي للمفوضية وأعرب عن التزامها بـ ”المبادئ التي تنظم الأنشطة الإحصائية الدولية“. وأكد أمين لجنة التنسيق، انسجاما مع اختصاصاتها، اكتمال النصاب القانوني اللازم لصحة الاجتماع، وهو ثلثا أعضائها الحاليين. ثم قُبل بالإجماع انضمام مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إلى لجنة التنسيق وحظي بترحيب الرئيسين المشاركين.
	4 - وتتألف اللجنة حاليا من 38 عضوا (انظر القائمة في المرفق الأول)، حضر منهم 33 عضوا دورة واحدة على الأقل في عام 2011.
	ثالثا - أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية
	ألف - الدورة لاستثنائية المعنية بالجودة والنشر
	5 - قامت لجنة التنسيق، على هامش دورتها الثامنة عشرة، بتنظيم دورة استثنائية عن الجودة والنشر استغرقت نصف يوم تناولت فيها موضوع ”أفضل الممارسات المتبعة في تبليغ الإحصاءات: سبل جعل الإحصاءات مفيدة للمستخدمين“، وشارك فيها متحدثون من داخل لجنة التنسيق ومن خارجها، ولا سيما من غوغل وبلومبرغ نيوز. وشارك في تنظيم الدورة الاستثنائية كل من المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي، وتولى رئاستها المدير العام المساعد المعني بالإحصاءات في البنك المركزي الأوروبي (فيرنر باير). ونُظمت الدورة في جزأين.
	6 - فقد ركز الجزء الأول على ”استخدام المواقع الإلكترونية باعتبارها قناة اتصال“، وأُلقيت فيه عروض من المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية واللجنة الاقتصادية لأوروبا ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية. وركز الجزء الثاني على ”التواصل مع الجهات الكثيرة الاستخدام ووسائط الإعلام“، وأُلقيت فيه عروض من غوغل والبنك المركزي الأوروبي وبلومبرغ نيوز.
	7 - وتناولت العروض والمناقشة موضوع ”سبل جعل الإحصاءات مفيدة للمستخدمين“ من مختلف زوايا نظر المستخدمين. وتقوم المنظمات على نحو متزايد ببذل الجهود الرامية إلى التعرف على الفئات المختلفة لمستخدميها الخارجيين واحتياجاتهم الإحصائية وأساليب عملهم في إطار سعي تلك المنظمات إلى وضع الاستراتيجيات اللازمة لاستهداف الجهات الكثيرة الاستخدام بإحصاءات مصممة بما يناسب احتياجاتها. فبعض فئات المستخدمين يمكن التعرف عليها بسهولة من خلال الولاية الرسمية المنوطة بأي منظمة من المنظمات، بيد أن احتياجات معظم المستخدمين الخارجيين تظل غير معروفة بصورة كاملة. وشدد المشاركون على أن تبليغ الإحصاءات للمستخدمين الخارجيين إنما هي في الواقع عملية تحاورية يحتاج فيها الإحصائيون إلى فهم احتياجات المستخدمين ويحتاج فيها معدو الإحصاءات إلى إبلاغ المستخدمين بالإحصاءات المتاحة. ويبدو أن معظم المنظمات تصمم ما لديها من وسائل إلكترونية للنشر أو مواقعها الشبكية بما يوافق طبيعة مستخدميها الأساسيين، وتقوم جميعا، باستثناءات قليلة، بنشر البيانات التي تنتجها بنفسها. وهناك تحد مستمر يعترض الاستفادة الفعالة من الأدوات التكنولوجية التي تكون متاحة منذ وقت قريب. وأشار الحاضرون أيضا إلى مسائل من قبيل وجود مصادر مختلفة تتنافس على تقديم نفس البيانات، والاختلاف في السياسات المتبعة في تحديد أسعار نشر البيانات.
	8 - واعترفت لجنة التنسيق بأهمية استخدام المواقع الشبكية باعتبارها واحدة من قنوات الاتصال الرئيسية بالنسبة للمستخدمين الخارجيين. وهذا يعني أيضا إقامة حوار فعال مع المستخدمين بشأن احتياجاتهم والأدوات اللازمة لتلبيتها. ومن المفيد تبادل هذه النتائج مع لجنة التنسيق.
	باء - رأس المال البشري
	9 - في أعقاب دورة استثنائية عن رأس المال البشري نُظمت على هامش الدورة السادسة عشرة في فيينا عام 2010، قررت لجنة التنسيق إنشاء فريقي عمل لبحث التحديات القائمة في مجال إدارة الموارد البشرية في بيئة المنظمات الدولية على وجه التحديد. وأُنيطت بالفريق الأول، الذي تقوده منظمة التجارة العالمية، مهمة بحث أفضل السبل الممكنة للتعرف على مجموعات المواهب واستعراض التجارب ذات الصلة في هذا المجال. وأُسندت للفريق الثاني، الذي تقوده شعبة الإحصاءات، مهمة العمل على تدريب الإحصائيين الدوليين وتبادل الموظفين وتنقلهم. وقدم كل من فريقي العمل تقريرين مرحليين للدورة السابعة عشرة وتقريرين أكثر شمولا للدورة الثامنة عشرة.
	10 - وفيما يتعلق بعمل الفريق 1، ركز النقاش في الدورة الثامنة عشرة على المسائل التالية:
	(أ) إذا كان في عمل الإحصائيين الدوليين قواسم مشتركة كثيرة، فإن فيه اختلافات أيضا مردها إلى اختلاف المنظمات الدولية من حيث طبيعتها وأحجامها، حيث إن الوكالات الأكثر تخصصا تتطلب وجود إحصائيين على درجة أعلى من التخصص الموضوعي. وفي هذا السياق، وردت الإشارة إلى ما للمعرفة المفاهيمية والقدرة على التواصل وترجمة المعلومات بلغة مفهومة من أهمية متزايدة؛
	(ب) وعند وضع توصيفات مهنية للإحصائيين الدوليين، ينبغي للفريق ألا يحصر تركيزه على رتبة المبتدئين، بل ينبغي له أيضا أن ينظر في وضع توصيف مهني للإحصائيين ممن لديهم 10 سنوات من الخبرة المهنية؛
	(ج) واعتُبر أن وضع بعض الأصناف أو الفئات من التوصيفات المهنية يساعد في تيسير تنقل الموظفين وتبادلهم فيما بين المنظمات، الأمر الذي ما فتئت المنظمات تشجع عليه. وفي هذا السياق، اعتُبرت شبكة الإحصائيين الدوليين المتوخى إنشاؤها شريكا في وضع هذه التوصيفات المهنية؛
	(د) وينبغي مواصلة البحث عن سبل التواصل مع الأوساط الأكاديمية؛
	(هـ) وينبغي للجنة التنسيق أن تنظر في إمكانية الإفادة عما تتوصل إليه من نتائج بشأن متطلبات الإحصائيين الدوليين في المؤتمر المقبل للرابطة الدولية للإحصاءات الرسمية الذي سيُعقد في كييف عام 2012.
	11 - وطلبت لجنة التنسيق من فريق العمل 1 أن يقوم، بالتعاون مع شبكة الإحصائيين في المنظمات الدولية، بوضع مجموعة مختارة من التوصيفات المهنية النموذجية للإحصائيين الدوليين بهدف تحسين مستوى التعريف بعمل الإحصائيين. وبالإضافة إلى ذلك، طلبت لجنة التنسيق من فريق العمل وضع بعض المقترحات الملموسة تتعلق بكيفية تحسين التواصل والتعاون مع الأوساط الأكاديمية ومؤسسات التدريب ذات الصلة.
	12 - وفيما يخص عمل فريق العمل 2، انصب النقاش على تبادل المعلومات المتعلقة بالاستراتيجيات القائمة في مجال تطوير قدرات الموظفين. ويوجد حاليا عدد قليل من الآليات والممارسات ذات الصلة بتبادل الموظفين. وطلبت لجنة التنسيق من فريق العمل 2 أن ينهي تحليله لفرص التدريب المتاحة للإحصائيين الدوليين ويتيح المعلومات ذات الصلة على الموقع الشبكي للجنة التنسيق. وطلبت أيضا من فريق العمل أن يقوم بتوثيق الممارسات والخبرات الناجحة في مجال تبادل الموظفين وتنقلهم، إضافة إلى أهم العراقيل. وعلاوة على ذلك، طلبت لجنة التنسيق من فريق العمل أن يصوغ مقترحات ملموسة بشأن كيفية توسيع نطاق هذه الفرص، ولا سيما من خلال إشراك وحدات الموارد البشرية المعنية على نحو أكثر فعالية. 
	13 - ومن المتوقع أن يقدم كلا الفريقين تقريريهما إلى لجنة التنسيق في دورتها التاسعة عشرة.
	جيم - إقامة شبكة من الإحصائيين العاملين بالمنظمات الدولية
	14 - أنشأت لجنة التنسيق فريق عمل برئاسة اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، مهمته وضع هيكل لشبكة تجمع الإحصائيين العاملين في المنظمات الدولية، ودراسة الجوانب الإدارية والقانونية والمالية للشبكة.
	15 - وأقرت لجنة التنسيق في دورتها السابعة عشرة مقترح فريق العمل الداعي إلى إنشاء أمانة مؤقتة للشبكة يستضيفها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، وتعيين ممثل من البنك الدولي (ميشا بلكينداس) لتولي مسؤولية رئاسة المشروع وتنسيقه. وبالإضافة إلى الأمانة ورئيس المشروع، ظلت الشبكة تعتمد في القيام بعملها على الفريق المرجعي الذي أُنشئ قبل الدورة السادسة عشرة للجنة التنسيق. 
	16 - ونظرت لجنة التنسيق في دورتها الثامنة عشرة في تقرير مرحلي أعده رئيس المشروع والأمانة. وأبدى بعض الأعضاء خلال المناقشات المستفيضة شكوكا مستمرة، في حين حبذ آخرون اتباع نهج أكثر واقعية مفاده ”فلنشرع في العمل أولا“.
	17 - وقررت لجنة التنسيق أن تعهد للرئيسين المشاركين بتسمية أربعة أعضاء رئيسيين في الفريق المرجعي يتولون مهمة المضي قدما بالعملية والاتصال بأعضاء لجنة التنسيق ليطلبوا منهم الترويج للشبكة كل في منظمته من أجل إقامة فريق مرجعي موسع. وقررت لجنة التنسيق كذلك أنه ينبغي لمديري المناقشات (الذين يختارهم الرئيسان المشاركان) أن يقيموا مجموعة في موقع LinkedIn، وأن يتصلوا بأعضاء الفريق المرجعي الموسع ويشرعوا في المناقشة. وقررت لجنة التنسيق أيضا أن ينظر الأعضاء الرئيسيون في الخيارات المتاحة لإضفاء المزيد من الصفة الرسمية على هيكل الفريق ويقدموا لها تقريرا عن هذين البندين في دورتها التاسعة عشرة، حيث ستعاود لجنة التنسيق النظر في إنشاء لجنة معنية بالمعهد الإحصائي الدولي باعتبارها وسيلة ممكنة تستند عليها الشبكة. ورحبت لجنة التنسيق بعرض قدمه المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية لمواصلة تزويد الشبكة بدعم محدود بأعمال الأمانة، وأعربت عن قبولها للعرض.
	دال - قائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية
	18 - أناطت اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين التي عقدت في شباط/فبراير 2010 بلجنة التنسيق مهمة وضع قائمة جرد للمعايير الإحصائية العالمية والسهر على تعهدها (انظر E/2010/24، المقرر 41/111). وقام فريق المشروع التابع للجنة التنسيق، والذي يضم اللجنة الاقتصادية لأوروبا وشعبة الإحصاءات والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، بدعم من المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا، بتقديم تقرير مرحلي إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين (E/CN.3/2011/30). 
	19 - ونظرت لجنة التنسيق في دورتها السابعة عشرة في مذكرة مفاهيمية أعدتها اللجنة الاقتصادية لأوروبا وتتعلق بالاختصاصات ذات الصلة بمشروع تطوير قائمة جرد للمعايير الإحصائية العالمية، وقدمت شعبة الإحصاءات نموذجا أوليا للقائمة. وتضمنت المذكرة المفاهيمية وصفا مفصلا لنتائج المرحلة الأولى من المشروع من حيث مجاله ونطاقه وتصنيفه للمعايير ونموذج محتواه من معلومات ووظائفه وأسلوب تعهد القائمة وأساسه التقني. واستُخدم معيار نظام الحسابات القومية لعام 2008 لإعطاء فكرة عن النموذج الأولي.
	20 - وبالنسبة للنطاق الأولي لقائمة الجرد، قررت لجنة التنسيق اتباع نهج عملي، مركزة على المعايير المعتمدة من الهيئات الإحصائية الحكومية الدولية، والمنشورات المنهجية الرسمية الرئيسية الصادرة عن أعضاء لجنة التنسيق، والتصنيفات الإحصائية المتفق عليها دوليا. ويتم فرز المعايير وفقا لتصنيف الأنشطة الإحصائية الذي وُضع لقاعدة بيانات الأنشطة الإحصائية الدولية التي تتعهدها اللجنة الاقتصادية لأوروبا، حيث من الممكن ربط معيار معين بأكثر من مجال إحصائي، وذلك بهدف مساعدة المستخدمين في العثور على المعايير التي تعنيهم. وفيما يتعلق بمحتوى كل معيار من المعلومات، يُستخدم نموذج أساسي للتركيز على العناصر الأساسية من المعلومات المتعلقة بكل معيار، وهي الاسم الكامل، والنسخة، وتاريخ الاعتماد و/أو النشر، والنسخ السابقة، ووصف مقتضب، ومعلومات عن المنظمة أو المنظمات التي تتعهد المعيار، والمجال أو المجالات الإحصائية، ونوع المعيار، والمرجع/الرابط، واللغة أو اللغات (يُرجى العودة أيضا إلى المرفق الثاني). وبحصر عناصر المعلومات في الحد الأدنى الضروري، والقيام حيثما أمكن بتقديم رابط المعيار و/أو المنشور نفسه و/أو الصفحات الشبكية التي تقدم معلومات أساسية عن المعيار، يُرجى النجاح في تعهد قائمة الجرد. وتوفر منصة بسيطة على موقع الويكي الدعامة التقنية التي تستند عليها قائمة الجرد. فهي تسمح للمستخدم بالبحث اعتمادا على الكلمات الرئيسية أو المجالات الإحصائية أو أسماء المنظمات. وستوضع قائمة الجرد بالإنكليزية فقط في المرحلة الأولى. واعتبارا لحرص اللجنة الإحصائية على إتاحة المعلومات بلغات متعددة، سيجري بحث أفضل السبل الكفيلة بتحقيق التعدد اللغوي عند نهاية المرحلة الأولية. وتجدر الإشارة في هذا السياق إلى أنه متى وُجدت في شبكة الإنترنت نسخ لغوية للمعيار الفعلي إلا وتُدرج الروابط في النظام بالفعل. ولما كان من الضروري توافر قدر معين من المعرفة المتخصصة من أجل تعهد قائمة الجرد، فإنه لا يمكن أن نتوقع من مدير واحد أن يتابع التطورات التي تحصل في جميع المجالات الإحصائية. ولهذا السبب اقتُرح إنشاء هيئة تحريرية يدعمها محررون في مجالات بعينها تكون لهم الخبرة في مجالات إحصائية بعينها. وستستضيف شعبة الإحصاءات الموقع الشبكي لقائمة الجرد وتتولى إدارته، وأما أعضاء لجنة التنسيق الآخرون، إضافة إلى الوكالات الوطنية، فيُطلب منهم بإلحاح أن يقوموا في وقت لاحق بالإحالة إلى الموقع والوصل به.
	21 - وفي الدورة الثامنة عشرة للجنة التنسيق، قدمت شعبة الإحصاءات نموذجا متقدما لقائمة الجرد كان بصدد استقبال 95 معيارا ساهمت بها 12 منظمة. وقدمت لجنة التنسيق التوجيه بشأن عدد من المسائل التقنية الخاصة ووافقت على جدول زمني لوضع الصيغة النهائية للإصدار الأولي من قائمة الجرد. ووافقت لجنة التنسيق بوجه خاص على أن تُقدم قائمة الجرد للدول الأعضاء في الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية من خلال ورقة معلومات أساسية تقنية، بالإضافة إلى عرض حي يُقدم في مناسبة على هامش الدورة. وسيُقدَّم للجنة التنسيق في دورتها التاسعة عشرة اقتراح يتعلق بهيكل مستقبلي لإدارة قائمة الجرد يستند إلى صيغة هيئة التحرير.
	هاء - أنشطة المنظمات الدولية في مجال بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية
	22 - توصلت لجنة التنسيق في دورتها السادسة عشرة، في أعقاب مناقشة مائدة مستديرة، إلى توافق آراء بشأن أهمية تنسيق أنشطة بناء القدرات الإحصائية وضرورة مواصلة الاهتمام به رغم التقدم الجيد المحرز في هذه المسألة منذ عام 2006. ولذلك أجرت لجنة التنسيق في دورتها الثامنة عشرة مناقشة أوسع نطاقا للمسائل المتعلقة بتنسيق أنشطة بناء القدرات الإحصائية، استنادا إلى وثيقة أعدها البنك الدولي وأمانة الشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (شراكة الإحصاء 21) وعرض شفهي أدلى به مناقش من المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية.
	23 - ورحبت لجنة التنسيق بالمبادرة الهادفة إلى إبراز دور العمل الإحصائي في سياق السياسة الإنمائية. وأبدت لجنة التنسيق على وجه الخصوص تعليقات بهدف للمساعدة في وضع الصيغة النهائية لـ ”خطة عمل بوسان للإحصاءات“ المقترحة.
	24 - وفيما يتعلق بوضع آليات فعالة للإبلاغ عن أنشطة التعاون التقني التي تقوم بها المنظمات الدولية، أحاطت لجنة التنسيق علما في دورتها السابعة عشرة بورقة عن نظام الإبلاغ عن دعم الشركاء للتطوير الإحصائي (نظام الإبلاغ)، قدمتها أمانة شراكة الإحصاء 21. وتضمنت الورقة نظرة عن تجربة شراكة الإحصاء 21 في وضع إطار منطقي، وقدمت لمحة عامة عن محتوى الإطار المنطقي وأهدافه، وحددت المؤشرات والدروس المستفادة من العملية. وقدم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية مثالا عن الاستخدام التحليلي للمعلومات الواردة في التقرير المعد عام 2010 عن نظام الإبلاغ.
	25 - وأعربت شراكة الإحصاء 21 عن شكرها لأعضاء لجنة التنسيق الذين قدموا تقاريرهم وآراءهم لجولة عام 2010 من نظام الإبلاغ، مشيرة في هذا الصدد إلى أن العملية لن تكون أداة جيدة للتنسيق ما لم يقم جميع الشركاء الماليين والتقنيين بتقديم المعلومات. وشُجع أعضاء لجنة التنسيق على التجاوب مع جولة عام 2011 من نظام الإبلاغ، بالإضافة إلى الدراسة الاستقصائية المتعلقة بدور شراكة الإحصاء 21 في دعم التطوير الإحصائي. وستساعد الإجابات شراكة الإحصاء 21 في رصد أثر أعمالها وفي تكييف نهجها للرفع من مستوى تلبية احتياجات الشراكة. وأُبلغ أعضاء لجنة التنسيق في هذا الصدد بأن الأسئلة التي أُضيفت في الآونة الأخيرة إلى استبيان نظام الإبلاغ من أجل رصد التقدم المحرز فيما يتعلق بالإطار المنطقي، وهي الأسئلة المتعلقة بآليات التنسيق ومدى مواءمة المعونة مع الاستراتيجيات الوطنية لتطوير الإحصاءات، ستكون حاضرة أيضا في جولة عام 2011 من نظام الإبلاغ.
	واو - استخدام مصادر مختلفة للمعلومات في إعداد الإحصاءات الدولية
	26 - خلصت لجنة التنسيق، في سياق مناقشتها السابقة بشأن استخدام البيانات غير الرسمية في الافتراضات و/أو التقديرات التي تجريها المنظمات الدولية، استنادا إلى تقرير أعدته منظمة التجارة العالمية، إلى أنه ينبغي تشكيل فريق عمل جديد يقوم، في ضوء الأعمال الجارية، بصياغة أفضل الممارسات المتبعة في الجمع بين مصادر البيانات المختلفة لإعداد إحصاءات دولية، مع مراعاة المسائل المتعلقة بشفافية الأساليب المستخدمة واستقرار مصادر البيانات وضمان جودتها. وتولت اللجنة الاقتصادية لأوروبا رئاسة هذا الفريق.
	27 - وأحاطت لجنة التنسيق علما في دورتها السابعة عشرة بتقرير مرحلي أعدته اللجنة الاقتصادية لأوروبا بالتشاور مع فريق العمل. واعترفت لجنة التنسيق بأن الورقة جيدة ولكنها غير نهائية لأن الموضوع يتعلق بالكثير من العمليات المختلفة في ممارسات المنظمات الدولية، والتي تكون في جزء منها إما إدارية أو سياسية أو تحليلية. وفي هذا الصدد، اعتبر بعض الأعضاء أن إعداد مجموعة من المبادئ التوجيهية المتعلقة باستخدام مصادر مختلفة للبيانات بهدف إعداد إحصاءات دولية ليس بالأمر المجدي أو المتيسر. واقترحوا بدلا من ذلك التركيز على دراسات حالات إفرادية أو على مجالات بعينها من المجالات التي تتناولها التقديرات. 
	28 - واستمعت لجنة التنسيق في دورتها الثامنة عشرة إلى تقرير شفوي قدمته اللجنة الاقتصادية لأوروبا وقبلت العرض الذي قدمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتولي رئاسة فريق العمل في المستقبل. ولما كانت للموضوع أهمية غير منقطعة بالنسبة لبعض الأعضاء، طلبت لجنة التنسيق من فريق العمل أن يواصل أعماله ويقدم لها تقريرا في دورتها التاسعة عشرة.
	زاي - نشر المنظمات الدولية للبيانات الجزئية
	29 - أحاطت لجنة التنسيق علما في دورتها السابعة عشرة بورقة أعدها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، باسم فريق العمل، عن موضوع نشر البيانات الجزئية. وكان فريق العمل قد قام بتحليل دقيق لما هو قائم من مبادئ ومبادئ توجيهية تتعلق بالممارسات الجيدة في إدارة سِرية الإحصاءات، فخلُص إلى ما يلي: (أ) تتعلق هذه المبادئ في المقام الأول بعمل المكاتب الإحصائية الوطنية؛ (ب) لم تُناقش بعد الجوانب التنفيذية للاطلاع على البيانات الجزئية في سياق المنظمات الدولية؛ (ج) يمكن في معظم الحالات إعادة صياغة المبادئ والمبادئ التوجيهية الحالية المتعلقة بالمكاتب الإحصائية الوطنية على نحو يخدم أهداف المنظمات الدولية، باستثناء حالة انعدام أساس قانوني على الصعيد الدولي يؤطر الاطلاع على البيانات الجزئية، وحالة ملكية مجموعات البيانات، وهاتان الحالتان تتطلبان مناقشات أكثر تفصيلا من جانب المنظمات الدولية. وأشار فريق العمل على لجنة التنسيق بأنه من المفيد إجراء حوار في منتدى لجنة التنسيق يتناول هذا الموضوع.
	30 - وأحاطت لجنة التنسيق علما في وقت لاحق، في دورتها الثامنة عشرة، بالتقرير الشفوي الذي أدلى به مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، مركزا على استبيان أعده فريق العمل وأُرسل في وقت سابق لاستقاء التعليقات وأُتيح في الموقع الشبكي للجنة التنسيق. ورحبت لجنة التنسيق ترحيبا حارا بانضمام منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى فريق العمل وقبلت عرض المنظمة تولي رئاسة الفريق في المستقبل. وطلبت لجنة التنسيق من فريق العمل أن يضع الصيغة النهائية للاستبيان، ويواصل أعماله، ويقدم لها تقريرا في دورتها التاسعة عشرة.
	حاء - إحصاءات الأمن الغذائي
	31 - أحاطت لجنة التنسيق علما في دورتها السابعة عشرة بتقرير شفوي أدلت به منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) عن إحصاءات الأمن الغذائي. وأبلغت منظمة الفاو لجنة التنسيق بالمبادرات التي نُفذت لتعزيز نظام المعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي على مختلف المستويات، وأكدت من جديد وجود حاجة إلى زيادة الدور الذي يضطلع به النظام الإحصائي العالمي في تطوير نظام للمعلومات المتعلقة بالأمن الغذائي، وإلى المزيد من المبادرات الاستباقية التي تقوم بها الوحدات الإحصائية التابعة للوكالات الدولية لدى قيام كل وكالة بصياغة جدول أعمال منظمتها بشأن هذا الموضوع. وبالنظر إلى أهمية الأمن الغذائي على الصعيد العالمي، اعتبرت لجنة التنسيق أن منظمة الفاو قد ترغب في توجيه نظر اللجنة الإحصائية إلى هذه المسألة. ونظرت لجنة التنسيق في دورتها الثامنة عشرة في وثيقة أكثر شمولا أعدتها منظمة الفاو وتتعلق بتحديد المعايير والتنسيق الدولي في مجال إحصاءات الأمن الغذائي.
	32 - وقررت لجنة التنسيق إنشاء فريق عمل يُعنى بإحصاءات الأمن الغذائي، وطلبت منه أن يساهم في وثيقة يمكن تقديمها للدورة الرابعة والأربعين للجنة الإحصائية المزمع عقدها في عام 2013، والتي تأمل لجنة التنسيق أن يُناقش فيها هذا الموضوع. وستتولى منظمة الفاو رئاسة هذا الفريق. وطُلب من فريق العمل أيضا أن يقدم تقريرا إلى لجنة التنسيق في دورتها التاسعة عشرة يضمنه اقتراحا باختصاصاته وإجراءات عمله.
	طاء - لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية والنظام الإحصائي العالمي
	33 - قدمت شعبة الإحصاءات إحاطة للجنة التنسيق، في دورتها السابعة عشرة، عن برنامج العمل المتعدد السنوات الخاص باللجنة الإحصائية، وذلك وفقا لما طُلب من لجنة التنسيق خلال دورتها السادسة عشرة، التي عقدت في فيينا، كي تكون أكثر استباقا وتطلعا إلى الأمام في وضع جدول أعمالها المستقبلي. ولقد حددت لجنة التنسيق طريقتين تكون بهما أكثر استباقا في المستقبل، وهما: (أ) صياغة موقف موحد بشأن بند مدرج في البرنامج بالفعل؛ أو (ب) اقتراح بنود جديدة.
	34 - وقدم المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية إحاطة للجنة التنسيق عن حالة عمل أصدقاء الرئيس بشأن العقبات التي تعترض تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام 1993، وذلك في كلتا دورتي لجنة التنسيق لعام 2011. وقدم البنك الدولي إحاطة للجنة التنسيق في دورتها الثامنة عشرة عن حالة الجولة الحالية من برنامج المقارنات الدولية. وقدمت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة إحاطة للجنة التنسيق عن حالة وضع خطة عمل لتحسين الإحصاءات الزراعية. وقدمت شعبة الإحصاءات برنامج عملها الهادف إلى دعم لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية التي أُنشئت في الآونة الأخيرة. ومن بين المسائل الأخرى الشاملة التأثير التي جرى تبادل للمعلومات بشأنها حالة الجولة الراهنة من التعدادات، وخطة عمل بوسان، ومؤتمر الأمم المتحدة للتنمية المستدامة المزمع عقده في ريو دي جانيرو، البرازيل، من 20 إلى 22 حزيران/يونيه 2012، ومبادرة تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية.
	ياء - مسائل أخرى تناولها النقاش
	35 - أحاطت لجنة التنسيق علما في دورتها السابعة عشرة بتقرير أعدته اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ عن الاجتماع الأول للشركاء في التطوير الإحصائي في آسيا والمحيط الهادئ، ويتضمن التقرير الحصيلة الناجمة عن إقامة أول آلية إقليمية غير رسمية للتنسيق بين الجهات المانحة من أجل التطوير الإحصائي. وأُضفي الطابع المؤسسي على الشراكة خلال الاجتماع الذي عُقد في كانون الأول/ديسمبر 2010. وعقدت الشراكة اجتماعها الثاني على هامش الدورة الثامنة عشرة للجنة التنسيق. واقترحت اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ على لجنة التنسيق، في هذا السياق، تخصيص حيز زمني في جدول أعمال اجتماعاتها السنوية المقبلة لإجراء نقاش مقتضب للمسائل المتعلقة بالتنسيق الإقليمي.
	36 - وأحاطت لجنة التنسيق علما في دورتها الثامنة عشرة بمذكرة إعلامية عن الدراسات الاستقصائية المتعلقة بالهجرة الدولية للأسر المعيشية قدمها المكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية. وقدم الوثيقة معدُّها، وفيها وصف لمقترح المشروع الهادف إلى جمع البيانات في بلدان برنامج التعاون الإحصائي الأوروبي - المتوسطي عن عوامل الهجرة وآثارها، بما يشمل جوانب كثيرة منها الهجرة الخارجة والهجرة العائدة والهجرة القسرية وهجرة الأشخاص ذوي المهارات العالية والهجرة غير القانونية، وأنواع التحويلات المالية وأوجه استخدامها، وسلوك الناس إزاء الهجرة الدولية ومواقفهم منها وتصوراتهم عنها وما يحملونه من قيم ثقافية ذات صلة بها.
	37 - وقدمت شعبة الإحصاءات أيضا في الدورة الثامنة عشرة إحاطة للجنة التنسيق عن الدورة الثانية والأربعين المقبلة للجنة الإحصائية. ومن الأمور ذات الأهمية الخاصة بالنسبة للجنة التنسيق ما أُعلن من أن بند جدول الأعمال المؤقت بشأن ”المبادئ التي تنظم الأنشطة الإحصائية الدولية“ قد أرجئ النظر فيه، بعد التشاور مع الدول الأعضاء، إلى ما بعد الانتهاء من استعراض ”المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية“، والأرجح أن يكون ذلك في عام 2013 أو عام 2014.
	38 - وعلاوة على ذلك، دعت شعبة الإحصاءات لجنة التنسيق أن ترسل إلى الأمانة أي اقتراحات تتعلق بكيفية تحسين الموقع الشبكي للجنة التنسيق.
	39 - وفيما يتعلق بحضور الاجتماع، لاحظت لجنة التنسيق بأسف غياب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي عن الدورة الثامنة عشرة. وطلبت لجنة التنسيق من الرئيسين المشاركين إبلاغ هذا الأسف للإدارة العليا في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وحثها على حضور اجتماعات لجنة التنسيق في المستقبل.
	كاف - مسائل إدارية
	40 - شكرت لجنة التنسيق الرئيسين المشاركين، وأعضاء الفريق جميعا، لما أبدوه من قيادة فعالة. ثم أعيد انتخاب السيد لورانسن رئيسا مشاركا لولاية ثانية. وانتُخب السيد باير رئيسا مشاركا ثانيا للجنة التنسيق لفترة 2012-2013.
	41 - وحصل اتفاق في لجنة التنسيق على أن تعقد دورتها التاسعة عشرة في نيويورك صباح يوم 27 شباط/فبراير 2011، بالتزامن مع الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية. وأعربت لجنة التنسيق عن سرورها بأن تقبل العرض الذي قدمه البنك المركزي الأوروبي لاستضافة الدورة العشرين في فرانكفورت في أيلول/سبتمبر 2012.
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