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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الرابعة واألربعون

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  *من جدول األعمال املؤقت) ن (٤البند 

  وتكاملهاتنسيق الربامج اإلحصائية : بنود للعلم
      

  أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
ُيقـــدم هـــذا التقريـــر تلبيـــة لطلـــب صـــدر عـــن اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا الثالثـــة     
، وهــو يــوجز االســتنتاجات الرئيــسية للــدورتني التاســعة عــشرة والعــشرين للجنــة **واألربعــني

ــصائية،   ــشطة اإلحـ ــسيق األنـ ــورك، يف   تنـ ــدتا يف نيويـ ــتني ُعقـ ــباط ٢٧ اللـ ــر /شـ ، ٢٠١٢فربايـ
وقـد تـود اللجنـة      . ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٩ إىل   ١٧فرانكفورت، أملانيا، يف الفتـرة مـن         ويف

اإلحــصائية أن تأخــذ بعــني االعتبــار اآلراء الــيت أعربــت عنــها جلنــة التنــسيق يف مناقــشاهتا الــيت   
واللجنـة اإلحـصائية مـدعوة ألن حتـيط     . ألعمـال جرت يف إطار البنود ذات الصلة من جدول ا        

  .علما هبذا التقرير
      

 
  

  *  E/CN.3/2013/1.  
 .E/2012/24، ٤، امللحق رقم ٢٠١٢، الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعيانظر   **  
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  مقدمة  -أوال   
 فقـد عقـدت الـدورة       .٢٠١٢ عقدت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتني يف عـام          - ١

، خالل الدورة الثالثـة واألربعـني       ٢٠١٢فرباير  / شباط ٢٧التاسعة عشرة للجنة يف نيويورك يف       
ــة اإلحــصائية، ب  ــضافها البنــك املركــزي      للجن ــيت است ــة، ال ــدورة العــشرون للجن ينمــا عقــدت ال

واشـترك  . ٢٠١٢سـبتمرب   / أيلـول  ١٩ إىل   ١٧األورويب، يف فرانكفورت، أملانيا، يف الفترة مـن         
هنري لورانسن، رئـيس فـرع      (يف رئاسة كال االجتماعني مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية          

والبنــك املركــزي  ) عبة الَعولَمــة واســتراتيجيات التنميــة  إحــصاءات ومعلومــات التنميــة يف شــ   
ــاير، نائــب املــدير العــام  (األورويب  ــر ب ). لــشؤون اإلحــصاءات، البنــك املركــزي األورويب  فرين

  . التنسيق ويوجز التقرير االستنتاجات الرئيسية للدورتني التاسعة عشرة والعشرين للجنة
ــدورات    وباإلضــافة إىل عقــد دورتــني ســنويتني، توا    - ٢ ــها بــني ال ــسيق عمل ــة التن صــل جلن

. بنشاط عن طريق شبكة من أفرقة العمل اليت تتابع القرارات املتخـذة خـالل الـدورات العاديـة          
وتعـد أفرقـة    . وختتار األفرقة املنشأة ترتيبات عملها بنفسها وتعقد اجتماعاهتا، حسب االقتضاء         

دم تقـارير إىل جلنـة التنـسيق بكامـل          العمل وثائق عن تقدم أعماهلا ونتـائج تلـك األعمـال، وتقـ            
وتعمــل الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم . هيئتــها كــي تتخــذ القــرارات الالزمــة يف دوراهتــا العاديــة

املتحدة، بوصفها أمانة جلنة التنسيق، على حنو وثيق مع الرئيسني املـشاركني، وتيـسر االتـصال                
لتقرير السنوي الـذي يقـدم إىل اللجنـة     وتعد تقارير الدورات العادية وا ،فيما بني أعضاء اللجنة   

ــشعبة        ــشبكي للـ ــع الـ ــى املوقـ ــسيق علـ ــة التنـ ــفحة جلنـ ــد صـ ــضا بتعهـ ــوم أيـ ــصائية؛ وتقـ : اإلحـ
)http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm.(  
    

  أعضاء اللجنة  - ثانياً  
ــاملي يف شــباط     - ٣ ــدي الع ــر /أرســل االحتــاد الربي ــا   رســالة ٢٠١٢فرباي ــة يطلــب فيه خطي

وخالل الدورة التاسعة عشرة قـدم ممثـل االحتـاد          . االنضمام إىل جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية     
وأُجـري تـصويت خطـي يف    . الربيدي العاملي حملة عامة موجزة عـن الـدائرة اإلحـصائية باالحتـاد        

ي ثلثـا   مارس، ووفق من خالله على الطلب بالنسبة املطلوبة مبوجـب االختـصاصات، وهـ             /آذار
وأبلغ االحتاد الربيدي العاملي بنتائج التـصويت ومت الترحيـب بانـضمام            . األعضاء احلاليني للجنة  

  . مايو/االحتاد إىل اللجنة يف رسالة وجهها الرئيسان املشاركان يف أيار
، حــضر )لالطــالع علــى القائمــة، انظــر املرفــق األول( عــضوا ٣٩وتــضم اللجنــة اآلن   - ٤

  . ٢٠١٢يف عام   واحدة على األقل عضوا منهم دورة٣٢
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  أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  - ثالثاً  
  الدورة االستثنائية املتعلقة مبستقبل جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  - ألف  

ــتثنائية         - ٥ ــشطة اإلحــصائية دورة اس ــسيق األن ــة تن ــدت جلن ــشرين، عق ــدورة الع خــالل ال
ة وجـدول أعماهلـا يف املـستقبل، وذلـك إثـر تبـادل             ركزت على استعراض أساليب عمـل اللجنـ       

وتيسريا للنظر يف هـذه األمـور، قـام بعـرض     . لآلراء جرى خالل الدورة التاسعة عشرة     متهيدي
املنظمـات األعـضاء    اللـذين ميـثالن آراء    (آرائه كـل مـن صـندوق النقـد الـدويل والبنـك الـدويل                

اللـذين  (ألمـم املتحـدة للتنميـة الـصناعية         ، واالحتاد الدويل لالتصاالت ومنظمـة ا      )األكرب حجما 
ــثالن وجهــات نظــر املنظمــات األعــضاء األصــغر    ــصادية  ) املتخصــصة/حجمــا مي ــة االقت واللجن

 وباإلضــافة إىل ذلــك، .)الــيت متثــل املنظــور اإلقليمــي لألمــم املتحــدة(واالجتماعيــة لغــريب آســيا 
يخ اللجنـة وإجنازاهتـا والـسبل       بنبذة عن تار   عرض الرئيسان املشاركان آرائهما يف بيان مشفوع      

  .املقترحة للمضي قدما
ــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية، الــيت        - ٦ وخــالل املناقــشة، ســاد اتفــاق عــام علــى أن جلن

 بعــد حــل اللجنــة الفرعيــة املعنيــة باألنــشطة اإلحــصائية التابعــة للجنــة    ٢٠٠٣أنــشئت يف عــام 
يف ذلك عدد مـن النـواتج امللموسـة،         قد أجنزت الكثري، مبا     ) ٢٠٠١-١٩٦٦(التنسيق اإلدارية   

واتفـق  . مثل املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية وقائمة جرد املعايري اإلحـصائية العامليـة            
تكفـي لـدعم عمـل      ) ٢٠٠٨بصيغتها املنقحـة يف عـام       (األعضاء على أن االختصاصات احلالية      

نا تنـوع األعـضاء يف اللجنـة، فقـد          وذكر أنه على الرغم من الصعوبة اليت يطرحها أحيا        . اللجنة
ثبت أنه أحد مواطن قوهتا وأن التعاون يف الواقع كان مثمرا للغاية على مدى الـدورات التـسع            
عشرة املاضية، حىت يف احلـاالت الـيت مل تكـن فيهـا املواضـيع الـيت نوقـشت ذات أمهيـة مباشـرة                        

  . لعدد قليل من املنظمات إال
 اإلحـصائية علـى تعزيـز مهمـة التنـسيق الـيت تـضطلع هبـا                 واتفقت جلنة تنسيق األنـشطة      - ٧

فيما بني املنظمات الدوليـة واملنظمـات الـيت تتجـاوز حـدود الواليـة الوطنيـة يف إطـار التحـضري                      
ــة  ــة اإلحــصائية   . لالجتماعــات العاملي ــى اللجن ــام األول عل ــق هــذا يف املق ــة  . وينطب ــررت جلن وق

أن بنود جدول أعمال اللجنة اإلحصائية الـيت        التنسيق أن تعمل على بلورة مواقف مشتركة بش       
ســبتمرب ســتقوم الــشعبة اإلحــصائية بــإطالع  /ويف كــل اجتمــاع للجنــة يعقــد يف أيلــول . هتمهــا

اللجنــة علــى جــدول أعمــال اللجنــة اإلحــصائية املقبــل للــسنة التاليــة وخطــط الــسنوات التاليــة، 
ات األخـرية علـى هـذه       فربايـر لوضـع اللمـس     /وسوف تكـرس جلنـة التنـسيق معظـم دورة شـباط           

ورهنا مبا إذا كانت هذه املواقف تلقى درجـة عاليـة مـن الـدعم مـن أعـضاء                  . املواقف املشتركة 
ولـن حيـول هـذا      . جلنة التنسيق، فقد يكلف الرئيسان املشاركان بالتكلم نيابة عن جلنة التنـسيق           
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 املواقـــف ســـواء الداعمـــة هلـــذه  (دون إدالء األعـــضاء اآلخـــرين يف جلنـــة التنـــسيق بـــآرائهم     
  ).هلا املخالفة أو
وينبغي أن تشمل املواضيع املدرجة يف جدول أعمال جلنة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية               - ٨

املعلومـات املـستكملة بانتظـام عـن آليـات التنـسيق             :العناصر التالية، وأن تركز عليها إن أمكـن       
تكـون أكثـر تفـصيال فيمـا     ، اليت ينبغـي أن  )مثل أفرقة اخلرباء املشتركة بني الوكاالت     (األخرى  

ــة، مثــل       ــة؛ واملواضــيع املتكــررة ذات األولوي ــسبة للجن ــة بالن ــق باملوضــوعات ذات األولوي يتعل
املشاريع العاملية وتبادل البيانات ومراكـز البيانـات والتعـاون مـع البلـدان ورأس املـال البـشري؛                   

االبتكاريـة اجلديـدة يف مجـع       والقضايا الناشئة، مـن قبيـل املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة؛ والنـهج               
  .البيانات ونشرها؛ واستكمال املبادئ األساسية لألمم املتحدة

النــهوض ) أ: (ويف ســبيل االرتقــاء بآليــات العمــل، نظــرت اللجنــة يف النــهج التاليــة         - ٩
بالتوجيــه الــذي تقدمــه ألفرقــة العمــل وحتديــد جــداول زمنيــة أفــضل لألعمــال املتوقعــة منــها؛     

ــاخل  ــسني     واالســتعانة ب ــستخدمني واملناف ــوة امل ــل؛ ودع ــة العم ــل  (رباء باإلضــافة إىل أفرق ــن قبي م
للـدورات االسـتثنائية؛ وحتـسني اسـتغالل األدوات املتاحـة يف جمـال              ) مقدمي البيانـات التجاريـة    

الــدعوة، ومنــها علــى ســبيل املثــال تنظــيم مناســبة جانبيــة يف إطــار اللجنــة اإلحــصائية أو تنظــيم 
  . رات اإلحصائية العاملية اليت يعقدها املعهد اإلحصائي الدويليف إطار املؤمت دورة
ونوهت جلنة التنسيق بالدعم الكبري الذي تقدمـه الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة               - ١٠

وأعربـت عـن رغبتـها يف أن يعـزز هـذا الـدعم مـن        . هلا عن طريق التكفل بأنشطة أمانـة اللجنـة     
وخلـصت اللجنـة يف   . ة األنـشطة املعقـودة بـني الـدورات    عـ أجل النهوض بفعاليـة إجـراءات متاب   

 ،األمانـة  ‘٢’ املـشاركان،  الرئيـسان ‘ ١’ : وهي -هناية األمر إىل أن ركائزها التنظيمية اخلمس        
ــة، ‘ ٤’أفرقــة العمــل واخلــرباء،  ‘ ٣’ ــة‘ ٥’دورات انعقــاد اللجن ــوفر هــيكال - أعــضاء اللجن  ت

  .مناسبا
ــشاركان و   - ١١ ــسان املـ ــيقوم الرئيـ ــا دار يف    وسـ ــار الواجـــب ملـ ــالء االعتبـ ــع إيـ ــة، مـ األمانـ

فربايـر  /املناقشات، بـاقتراح مـشروع جـدول أعمـال لـدوريت اللجنـة اللـتني سـتعقدان يف شـباط                   
، كـي تبـدي اللجنـة تعليقاهتـا عليـه خطيـا قبـل االجتمـاع املقبـل بوقـت            ٢٠١٣سبتمرب  /وأيلول
 توجيه جداول أعمال اللجنة علـى       وبذلك، ستسهم املواضيع املتكررة ذات األولوية يف      . كاف

ــدى املتوســط  ــشأن       . امل ــضاء ب ــصري آلراء األع ــك، ســيتم إجــراء اســتطالع ق ــى ذل وعــالوة عل
   .املواضيع املفضلة والعوائق اليت ميكن أن حتول دون حتسني املشاركة يف دورات اللجنة

  



E/CN.3/2013/29  
 

12-65964 5 
 

  رأس املال البشري  - باء  
ملــال البــشري، نظمــت علــى هــامش قــررت اللجنــة، خــالل دورة اســتثنائية عــن رأس ا  - ١٢

، أن تنــشئ فريقــي عمــل لبحــث ٢٠١٠دورهتــا الــسادسة عــشرة الــيت عقــدت يف فيينــا يف عــام 
. التحديات القائمة يف جمال إدارة املوارد البشرية يف بيئة املنظمات الدوليـة علـى وجـه التحديـد         

ضل الـسبل املمكنـة   وكلف فريق العمل األول، الذي تقوده منظمة التجـارة العامليـة، ببحـث أفـ     
وأُسـندت  . للتعرف على جمموعـات املواهـب واسـتعراض التجـارب ذات الـصلة يف هـذا اجملـال                 

للفريـق الثــاين، الــذي تقــوده الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة، مهمــة العمــل علــى املــسائل  
  .املتعلقة بتدريب اإلحصائيني الدوليني وتبادل املوظفني وتنقلهم

لعمـل األول علـى وضـع قاعـدة بيانـات لتحليـل التوصـيفات الوظيفيـة                 ويعكف فريـق ا     - ١٣
لإلحــصائيني يف خمتلــف املنظمــات الدوليــة، لتكــون مبثابــة مــستودع ُيرجــع إليــه فيمــا يــستجد     

  .استفسارات من
التوصـيفات  ”ويف الدورة العشرين قدم فريق العمل األول االستبيان الذي أعده بشأن             - ١٤

. ٢٠١٢يوليـه   /، وقام بإرسـاله إىل أعـضاء اللجنـة وتوزيعـه يف متـوز             “ةالوظيفية للموارد البشري  
وكــان ثلــث الــشواغر املقدمــة مــن .  وظيفــة٢٠وحــىت ذلــك احلــني، وردت إخطــارات حبــوايل 

وفيمــا يتعلــق باملــسؤوليات  ). ٢الــسؤال (خــالل االســتبيان يف جمــال اإلحــصاءات االقتــصادية   
واردة علـى البحـث والتحليـل واإلنتـاج والنـشر        الرئيسية املطلوبة، ركـز نـصف عـدد الـردود الـ           

  .٢٠١٢بيان مفتوحا حىت هناية عام وسيظل االست). ٤السؤال (
 والعـشرين يف  وسيقدم فريق العمل األول تقريـره اخلتـامي إىل اللجنـة يف دورهتـا الثانيـة         - ١٥
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول
استقـــصائية داخـــل ، أجـــرى فريـــق العمـــل الثـــاين دراســـة ٢٠١١/٢٠١٢ويف الفتـــرة   - ١٦

املنظمات األعضاء يف اللجنة بـشأن اسـتراتيجيات التـدريب احلاليـة، وإمكانيـة تقـدمي التـدريب                   
لإلحــصائيني الــدوليني، واخلــربات العمليــة لتلــك املنظمــات يف جمــال تبــادل املــوظفني وتنقلــهم، 

  . فرص تدريب اإلحصائيني الدولينيومقترحاهتا بشأن حتسني
حصائية يف األمم املتحدة، اليت تولت قيـادة فريـق العمـل الثـاين حملـة                وقدمت الشعبة اإل    - ١٧

وتقـوم األمانـة    . رة العشرين عن نتـائج الدراسـة االستقـصائية الـيت أجراهـا الفريـق              عامة يف الدو  
حاليا بإعادة هيكلة املوقع الشبكي للجنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية اخلـاص بالتـدريب وفقـا                   

للمنظمـات األعـضاء     مبا يف ذلـك روابـط املواقـع الـشبكية         (للمقترحات اليت قدمها فريق العمل      
زال الباب مفتوحا أمـام املنظمـات األعـضاء لتقـدمي املزيـد       وما). اغر فعلياحيث يعلن عن الشو 

  .الناجحة وفرص التعلم اإللكتروينمن الوثائق هلذا املوقع بشأن عمليات تبادل املوظفني 



E/CN.3/2013/29
 

6 12-65964 
 

غـري  . وأجنز فريق العمل الثاين معظم مهامـه، وقامـت اللجنـة حبلـه يف الـدورة العـشرين                 - ١٨
ــة ستواصــل النظــر يف أن شــبكة اإلحــصائيني العــا   موضــوع التــدريب ملني يف املنظمــات الدولي

  .وتبادل املوظفني
  

  ني العاملني يف املنظمات الدوليةإنشاء شبكة من اإلحصائي  - جيم  
، مت تشكيل جمموعة صغرية من املنشطني لبـدء الترتيبـات           ٢٠١٢يناير  /يف كانون الثاين    - ١٩

م موظفـون مـن اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة           وهـؤالء املنـشطون هـ     . العملية إلنشاء الشبكة  
ــشعبة        ــدويل وال ــة والبنــك ال آلســيا واحملــيط اهلــادئ واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

مـايو  /لينكـدين يف أيـار     وقام املنشطون بإنشاء جمموعة على موقـع       .اإلحصائية يف األمم املتحدة   
شات دارت يف  عـــــضوا أســـــهموا يف ســـــت مناقـــــ٢٥؛ ضـــــمت ٢٠١٢ ســـــبتمرب/وأيلـــــول

  .الوقت ذلك
وسيقوم الرئيسان املشاركان، باالشتراك مع فريق املنـشطني، بتقـدمي تقريـر وتوصـيات                - ٢٠

  .٢٠١٣سبتمرب /ختامية إىل اللجنة يف دورهتا الثانية والعشرين املقرر عقدها يف أيلول
  

  جرد املعايري اإلحصائية العامليةقائمة   -دال   
فربايـر  /ة يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني الـيت عقـدت يف شـباط              أناطت اللجنـة اإلحـصائي      - ٢١

 وقـام  .)١( بلجنة التنسيق مهمة وضع قائمـة جـرد للمعـايري اإلحـصائية العامليـة وتعهـدها            ٢٠١٠
فريــق املــشاريع التــابع للجنــة التنــسيق، الــذي يتــألف مــن اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا والــشعبة   

الدويل ومنظمـة العمـل الدوليـة، بـدعم مـن املعهـد الـوطين               اإلحصائية يف األمم املتحدة والبنك      
ــة اإلحــصائية يف دورهتــا      ــر مرحلــي إىل اللجن ــا، بتقــدمي تقري املكــسيكي لإلحــصاءات واجلغرافي

  .)٢(واألربعني الثانية
، ٢٠١٢وأصدرت القائمة للجمهور على املوقـع الـشبكي للـشعبة اإلحـصائية يف عـام            - ٢٢

الثالثـة   يف مناسـبة جانبيـة يف الـدورة     علـى نطـاق أوسـع   وعرضـت علـى أوسـاط االختـصاصيني    
وسوف تعاجل الشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة بعـض املـسائل              . واألربعني للجنة اإلحصائية  

اخلاصة بقائمـة جـرد املعـايري اإلحـصائية العامليـة، مبـا يف ذلـك التوفيـق بينـها وبـني قـوائم                    املتبقية
. ئــة حتريــر تــشمل ممــثلني قطــريني، لتــويل إدارة القائمــة  البيانــات األخــرى، وســوف تــشكل هي 

كذلك سترسل الـشعبة اإلحـصائية رسـائل تذكرييـة إىل املنظمـات األعـضاء تطلـب إليهـا فيهـا                     
__________ 

) E/2010/24 (٤ ، امللحــــق رقــــم ٢٠١٠الوثــــائق الرمسيــــة للمجلــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي،     انظــــر   )١(  
 .٤١/١١١ ملقررا

 .E/CN.3/2011/30انظر   )٢(  
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اســتكمال املعلومــات الــواردة يف القائمــة العامليــة، وطلبــت الــشعبة إىل مجيــع األعــضاء املعنــيني   
  .٢٠١٢أكتوبر /هناية تشرين األول حتديث البنود اخلاصة هبم يف القائمة حبلول

  .وقامت اللجنة حبل فريق العمل  - ٢٣
  

  ختلفة إلعداد اإلحصاءات الدوليةاستخدام مصادر البيانات امل  -هاء   
، لعلمها أن العديد مـن البلـدان تتبـع أطـر عمـل      ٢٠١٠سبتمرب /قامت اللجنة يف أيلول     - ٢٤

نظمـات الدوليـة واملنظمـات الـيت تتجـاوز          راسخة جلودة البيانات وتصر على أن تأخـذ أيـضا امل          
وكـان  . حدود الوالية الوطنية بأفضل املمارسات، بإنشاء فريق عمل متخصص يف هـذا الـشأن             

الفريق يعمل يف األصل حتت قيـادة اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، مث انتقلـت قيادتـه منـذ الـدورة            
ويف الـدورة العـشرين للجنـة       . جلرميةاملعين باملخدرات وا   الثامنة عشرة إىل مكتب األمم املتحدة     

  .وضوع على مدى العامني املاضينيقدم املكتب بيانا جممعا ملناقشات اللجنة بشأن هذا امل
 ٢٠١٣عـام    أما اهلدف املنشود من ذلك فهو نشر وثيقة عن أفضل املمارسات خالل             - ٢٥

شة قـضايا حمـددة مـع    لتكون وثيقة مرجعية ميكن ألعضاء جلنة التنسيق الرجوع إليهـا عنـد مناقـ    
غري أن تلك املمارسات قد ال يكـون مجيعهـا صـاحلا بالقـدر الكـايف للبـت يف حـاالت                     . البلدان

وميثــل إرســاء عمليــة جيــدة  . بعينــها، وذلــك نظــرا لتنــوع احلــاالت الــيت تواجــه أعــضاء اللجنــة  
 . الـصدد التنظيم للتشاور مع البلدان قبل نشر اإلحصاءات أحد أهم العناصر األساسـية يف هـذا      

فهــذا يــؤدي يف معظــم احلــاالت إىل عمليــة توفيــق بــني املمارســات، وإىل إزالــة حــاالت ســوء    
ويف بضع حاالت، قد ال تكـون       . الفهم، ومن شأنه أن يفضي إىل النهوض بنوعية اإلحصاءات        

وعندئـذ ميكـن للبيـان الـذي ستـضعه اللجنـة بأفـضل املمارسـات أن يـوفر           . عملية التوفيق ممكنة  
  .جياد السبيل املالئم للمضي قدمازم إلالدعم الال

  
  مسائل أخرى تناوهلا النقاش  -واو   

  جلودة يف جمال اإلحصاءات الدولية املؤمتر اخلامس املتعلق با  -  ١  
استــضافت جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية املــؤمتر اخلــامس املتعلــق بــاجلودة يف جمــال    - ٢٦

وقــام بتنظيمــه ورئاســته الرئيــسان    . ٢٠١٢يو مــا/ أيــار٢٩اإلحــصاءات الدوليــة يف أثينــا يف   
مـــورين هيفـــر، املؤســـسة والرئيـــسة التنفيذيـــة لـــشركة  : وكـــان املتكلمـــون هـــم املـــشاركان ؛

Haver Analytics  رئــيس املركــز الــدويل لالســتراتيجية  -، والربوفــسور بــول إتــش دميبنــسكي 
اند أندرسـون، املستـشار يف   ومدير مرصد املالية يف جنيف، وبري نيم    واملنافسة، جبامعة فريبورغ  

املصرف املركزي األورويب، وإيثان وايزمان، نائب رئيس شعبة نـشر البيانـات واستعراضـها يف          
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صــندوق النقــد الــدويل، وهنــري لورانــسن، رئــيس فــرع إحــصاءات ومعلومــات التنميــة مبــؤمتر  
  .األمم املتحدة للتجارة والتنمية

ي للجنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية املتعلــق  ومجيــع املــواد متاحــة علــى املوقــع الــشبك   - ٢٧
  .)٣(بنوعية البيانات

  
  أنشطة املنظمات الدولية يف جمال بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان النامية  -  ٢  

العشرين، أطلعت الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجـل التنميـة يف القـرن             خالل الدورة   - ٢٨
لجنة على أعماهلا، ال سـيما مـا يتعلـق منـها بتنفيـذ             ال) ٢١شراكة اإلحصاء   (احلادي والعشرين   
  .خطة عمل بوسان

  
  نظمات الدولية للبيانات اجلزئيةنشر امل  -  ٣  

، وافق البنك الدويل على أن يتوىل قيـادة فريـق العمـل             ٢٠١٢يف الربع الثالث من عام        - ٢٩
صــل مكتــب األمــم املعــين بنــشر املنظمــات الدوليــة للبيانــات اجلزئيــة، الــذي كــان يــديره يف األ 

  .لك منظمة األمم املتحدة للطفولةاملتحدة املعين باملخدرات واجلرمية وتولت قيادته بعد ذ
وبالنظر إىل االهتمام املستمر من جانـب العديـد مـن أعـضاء اللجنـة باملوضـوع، يقـوم                     - ٣٠

 البنك الـدويل بإعـداد مـشروع ألفـضل املمارسـات يف جمـال نـشر البيانـات اجلزئيـة مؤلـف مـن                       
ــفحتني ــة       . صـ ــات اجلزئيـ ــد البيانـ ــيت تعـ ــرى الـ ــات األخـ ــل واملنظمـ ــق العمـ ــضاء يف فريـ واألعـ

  .مدعوون للمسامهة يف هذا املشروعتوزعها  أو/و
  

  خطط املستقبل: حصائي اإللكتروينالنظام اإل  -  ٤  
يف الدورة العشرين، أحاط البنك الدويل اللجنة علما بعمله املتعلق بالنظـام اإلحـصائي                - ٣١
ــروين اإللك ــام    ). www.virtualstatisticalsystem.org(تـ ــذا النظـ ــدة هلـ ــة املتزايـ ــوء األمهيـ ويف ضـ

 والعـشرين يف  بالنسبة ألعضاء اللجنة، قـررت اللجنـة مواصـلة مناقـشة النظـام يف دورهتـا الثانيـة                 
  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول

  

__________ 
  )٣(  http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/data-quality.htm.  
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ــده املعهــد اإلحــصا       -  ٥   ــذي يعق ــاملي التاســع واخلمــسون ال ــؤمتر اإلحــصائي الع ــدويلامل  ئي ال
  )٢٠١٣أغسطس /كونغ، آب  هونج(

ســتنظم جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية دورة بــشأن دور اإلحــصاءات الدوليــة ومــا    - ٣٢
ــذ       ــاملي التاســع واخلمــسني ال ــؤمتر اإلحــصائي الع ــن حتــديات يف امل ــه م ــد  تواجه ــده املعه ي يعق

  .اإلحصائي الدويل
  

  صفحة الويكيبيديا  -  ٦  
 باللجنــة يف موقــع ويكيبيــديا أعــده الرئيــسان املــشاركان   يوجــد حاليــا مــدخل خــاص   - ٣٣

وســيقوم األعــضاء مبتابعــة الــروابط الــيت تــشري إىل  . واألمانــة علــى أســاس اختــصاصات اللجنــة 
  .بكية إىل الصفحة اخلاصة باللجنةمنظماهتم وحتديثها وسيضيفون روابط من مواقعهم الش

  
  ٢٠١٥جدول أعمال التنمية فيما بعد عام   -  ٧  

يف الـــدورة العـــشرين، أحاطـــت الـــشعبة اإلحـــصائية يف األمـــم املتحـــدة اللجنـــة علمـــا   - ٣٤
  .)٤(بأحدث التطورات يف هذا اجملال

  
  املسائل اإلدارية   - زاي  

اتفقــت اللجنــة علــى أن تعقــد دورهتــا احلاديــة والعــشرين يف نيويــورك صــباح يــوم            - ٣٥
وأعربـت  . ألربعـني للجنـة اإلحـصائية     ، بالتزامن مع الـدورة الرابعـة وا       ٢٠١٣فرباير  /شباط ٢٥

جلنة التنسيق عن سرورها بأن تقبل العرض الذي قدمه مركز البحوث اإلحصائية واالقتـصادية              
ــرة يف       ــشرين يف أنق ــة والع ــدورة الثاني ــضافة ال ــدول اإلســالمية الست ــدريب لل ــة والت واالجتماعي

  .٢٠١٣سبتمرب /أيلول
  

__________ 
 .www.un.org/millenniumgoals/beyond2015.shtmlانظر أيضا   )٤(  
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  مرفق
  )أ(أعضاء جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    

  مصرف التنمية األفريقي
  لعريب للتدريب والبحوث اإلحصائيةاملعهد ا

  مصرف التنمية اآلسيوي
  مصرف التسويات الدولية

  اجلماعة الكاريبية
  األورويبالبنك املركزي 

   األمم املتحدة لألغذية والزراعةمنظمة
  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  منظمة العمل الدولية
  صندوق النقد الدويل

  االحتاد الدويل لالتصاالت
  كة بني دول رابطة الدول املستقلةاللجنة اإلحصائية املشتر

  ن والتنمية يف امليدان االقتصاديمنظمة التعاو
  الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين

  تماعية والتدريب للدول اإلسالميةادية واالجمركز البحوث اإلحصائية واالقتص
  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

  ئي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربىاملرصد االقتصادي واإلحصا
  منظمة األمم املتحدة للطفولة

   األمم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمتر
  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 
  

 .٢٠١٢نوفمرب /يف تشرين الثاين  )أ(  



E/CN.3/2013/29  
 

12-65964 11 
 

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  للجنة االقتصادية ألوروباا

  الالتينية ومنطقة البحر الكارييباللجنة االقتصادية ألمريكا 
  االجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئاللجنة االقتصادية و

  ية واالجتماعية لغريب آسيااللجنة االقتصاد
  املتحدة للتربية والعلم والثقافةمنظمة األمم 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة
  مم املتحدة لشؤون الالجئنيية األمفوض

  ألمم املتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج ا
   األمم املتحدة للتنمية الصناعيةمنظمة

  رميةمكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجل
  ة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةشعبة السكان التابعة إلدار

  صندوق األمم املتحدة للسكان
  االحتاد الربيدي العاملي

  شعبة اإلحصائية يف األمم املتحدةال
  البنك الدويل

  منظمة الصحة العاملية
  منظمة السياحة العاملية
  منظمة التجارة العاملية

  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الرابعة والأربعون

	26 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013
	* E/CN.3/2013/1.
	** انظر الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، 2012، الملحق رقم 4، E/2012/24.
	البند 4 (ن) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للعلم: تنسيق البرامج الإحصائية وتكاملها

	أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية
	تقرير الأمين العام
	موجز
	يُقدم هذا التقرير تلبية لطلب صدر عن اللجنة الإحصائية في دورتها الثالثة والأربعين**، وهو يوجز الاستنتاجات الرئيسية للدورتين التاسعة عشرة والعشرين للجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية، اللتين عُقدتا في نيويورك، في 27 شباط/فبراير 2012، وفي فرانكفورت، ألمانيا، في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2012. وقد تود اللجنة الإحصائية أن تأخذ بعين الاعتبار الآراء التي أعربت عنها لجنة التنسيق في مناقشاتها التي جرت في إطار البنود ذات الصلة من جدول الأعمال. واللجنة الإحصائية مدعوة لأن تحيط علما بهذا التقرير.
	أولا - مقدمة
	1 - عقدت لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية دورتين في عام 2012. فقد عقدت الدورة التاسعة عشرة للجنة في نيويورك في 27 شباط/فبراير 2012، خلال الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية، بينما عقدت الدورة العشرون للجنة، التي استضافها البنك المركزي الأوروبي، في فرانكفورت، ألمانيا، في الفترة من 17 إلى 19 أيلول/سبتمبر 2012. واشترك في رئاسة كلا الاجتماعين مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (هنري لورانسن، رئيس فرع إحصاءات ومعلومات التنمية في شعبة العَولَمة واستراتيجيات التنمية) والبنك المركزي الأوروبي (فيرنر باير، نائب المدير العام لشؤون الإحصاءات، البنك المركزي الأوروبي). ويوجز التقرير الاستنتاجات الرئيسية للدورتين التاسعة عشرة والعشرين 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. 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 الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، بوصفها أمانة لجنة التنسيق، على نحو وثيق مع الرئيسين المشاركين، وتيسر الاتصال فيما بين أعضاء اللجنة، 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).
	ثانياً - أعضاء اللجنة
	3 - أرسل الاتحاد البريدي العالمي في شباط/فبراير 2012 رسالة خطية يطلب فيها الانضمام إلى لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية. وخلال الدورة التاسعة عشرة قدم ممثل الاتحاد البريدي العالمي لمحة عامة موجزة عن الدائرة الإحصائية بالاتحاد. وأُجري تصويت خطي في آذار/مارس، ووفق من خلاله على الطلب بالنسبة المطلوبة بموجب الاختصاصات، وهي ثلثا الأعضاء الحاليين للجنة. وأبلغ الاتحاد البريدي العالمي بنتائج التصويت وتم الترحيب بانضمام الاتحاد إلى اللجنة في رسالة وجهها الرئيسان المشاركان في أيار/مايو. 
	4 - وتضم اللجنة الآن 39 عضوا (للاطلاع على القائمة، انظر المرفق الأول)، حضر 32 عضوا منهم دورة واحدة على الأقل في عام 2012. 
	ثالثاً - أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية
	ألف - الدورة الاستثنائية المتعلقة بمستقبل لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية
	5 - خلال الدورة العشرين، عقدت لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية دورة استثنائية ركزت على استعراض أساليب عمل اللجنة وجدول أعمالها في المستقبل، وذلك إثر تبادل تمهيدي للآراء جرى خلال الدورة التاسعة عشرة. وتيسيرا للنظر في هذه الأمور، قام بعرض آرائه كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي (اللذين يمثلان آراء المنظمات الأعضاء الأكبر حجما)، والاتحاد الدولي للاتصالات ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اللذين يمثلان وجهات نظر المنظمات الأعضاء الأصغر حجما/المتخصصة) واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (التي تمثل المنظور الإقليمي للأمم المتحدة). وبالإضافة إلى ذلك، عرض الرئيسان المشاركان آرائهما في بيان مشفوع بنبذة عن تاريخ اللجنة وإنجازاتها والسبل المقترحة للمضي قدما.
	6 - وخلال المناقشة، ساد اتفاق عام على أن لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية، التي أنشئت في عام 2003 بعد حل اللجنة الفرعية المعنية بالأنشطة الإحصائية التابعة للجنة التنسيق الإدارية (1966-2001) قد أنجزت الكثير، بما في ذلك عدد من النواتج الملموسة، مثل المبادئ المنظمة للأنشطة الإحصائية الدولية وقائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية. واتفق الأعضاء على أن الاختصاصات الحالية (بصيغتها المنقحة في عام 2008) تكفي لدعم عمل اللجنة. وذكر أنه على الرغم من الصعوبة التي يطرحها أحيانا تنوع الأعضاء في اللجنة، فقد ثبت أنه أحد مواطن قوتها وأن التعاون في الواقع كان مثمرا للغاية على مدى الدورات التسع عشرة الماضية، حتى في الحالات التي لم تكن فيها المواضيع التي نوقشت ذات أهمية مباشرة إلا لعدد قليل من المنظمات. 
	7 - واتفقت لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية على تعزيز مهمة التنسيق التي تضطلع بها فيما بين المنظمات الدولية والمنظمات التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية في إطار التحضير للاجتماعات العالمية. وينطبق هذا في المقام الأول على اللجنة الإحصائية. وقررت لجنة التنسيق أن تعمل على بلورة مواقف مشتركة بشأن بنود جدول أعمال اللجنة الإحصائية التي تهمها. وفي كل اجتماع للجنة يعقد في أيلول/سبتمبر ستقوم الشعبة الإحصائية بإطلاع اللجنة على جدول أعمال اللجنة الإحصائية المقبل للسنة التالية وخطط السنوات التالية، وسوف تكرس لجنة التنسيق معظم دورة شباط/فبراير لوضع اللمسات الأخيرة على هذه المواقف المشتركة. ورهنا بما إذا كانت هذه المواقف تلقى درجة عالية من الدعم من أعضاء لجنة التنسيق، فقد يكلف الرئيسان المشاركان بالتكلم نيابة عن لجنة التنسيق. ولن يحول هذا دون إدلاء الأعضاء الآخرين في لجنة التنسيق بآرائهم (سواء الداعمة لهذه المواقف أو المخالفة لها).
	8 - وينبغي أن تشمل المواضيع المدرجة في جدول أعمال لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية العناصر التالية، وأن تركز عليها إن أمكن: المعلومات المستكملة بانتظام عن آليات التنسيق الأخرى (مثل أفرقة الخبراء المشتركة بين الوكالات)، التي ينبغي أن تكون أكثر تفصيلا فيما يتعلق بالموضوعات ذات الأولوية بالنسبة للجنة؛ والمواضيع المتكررة ذات الأولوية، مثل المشاريع العالمية وتبادل البيانات ومراكز البيانات والتعاون مع البلدان ورأس المال البشري؛ والقضايا الناشئة، من قبيل المعلومات الجغرافية المكانية؛ والنهج الابتكارية الجديدة في جمع البيانات ونشرها؛ واستكمال المبادئ الأساسية للأمم المتحدة.
	9 - وفي سبيل الارتقاء بآليات العمل، نظرت اللجنة في النهج التالية: (أ) النهوض بالتوجيه الذي تقدمه لأفرقة العمل وتحديد جداول زمنية أفضل للأعمال المتوقعة منها؛ والاستعانة بالخبراء بالإضافة إلى أفرقة العمل؛ ودعوة المستخدمين والمنافسين (من قبيل مقدمي البيانات التجارية) للدورات الاستثنائية؛ وتحسين استغلال الأدوات المتاحة في مجال الدعوة، ومنها على سبيل المثال تنظيم مناسبة جانبية في إطار اللجنة الإحصائية أو تنظيم دورة في إطار المؤتمرات الإحصائية العالمية التي يعقدها المعهد الإحصائي الدولي. 
	10 - ونوهت لجنة التنسيق بالدعم الكبير الذي تقدمه الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة لها عن طريق التكفل بأنشطة أمانة اللجنة. وأعربت عن رغبتها في أن يعزز هذا الدعم من أجل النهوض بفعالية إجراءات متابعة الأنشطة المعقودة بين الدورات. وخلصت اللجنة في نهاية الأمر إلى أن ركائزها التنظيمية الخمس - وهي: ’1‘ الرئيسان المشاركان، ’2‘ الأمانة، ’3‘ أفرقة العمل والخبراء، ’4‘ دورات انعقاد اللجنة، ’5‘ أعضاء اللجنة - توفر هيكلا مناسبا.
	11 - وسيقوم الرئيسان المشاركان والأمانة، مع إيلاء الاعتبار الواجب لما دار في المناقشات، باقتراح مشروع جدول أعمال لدورتي اللجنة اللتين ستعقدان في شباط/فبراير وأيلول/سبتمبر 2013، كي تبدي اللجنة تعليقاتها عليه خطيا قبل الاجتماع المقبل بوقت كاف. وبذلك، ستسهم المواضيع المتكررة ذات الأولوية في توجيه جداول أعمال اللجنة على المدى المتوسط. وعلاوة على ذلك، سيتم إجراء استطلاع قصير لآراء الأعضاء بشأن المواضيع المفضلة والعوائق التي يمكن أن تحول دون تحسين المشاركة في دورات اللجنة. 
	باء - رأس المال البشري
	12 - قررت اللجنة، خلال دورة استثنائية عن رأس المال البشري، نظمت على هامش دورتها السادسة عشرة التي عقدت في فيينا في عام 2010، أن تنشئ فريقي عمل لبحث التحديات القائمة في مجال إدارة الموارد البشرية في بيئة المنظمات الدولية على وجه التحديد. وكلف فريق العمل الأول، الذي تقوده منظمة التجارة العالمية، ببحث أفضل السبل الممكنة للتعرف على مجموعات المواهب واستعراض التجارب ذات الصلة في هذا المجال. وأُسندت للفريق الثاني، الذي تقوده الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، مهمة العمل على المسائل المتعلقة بتدريب الإحصائيين الدوليين وتبادل الموظفين وتنقلهم.
	13 - ويعكف فريق العمل الأول على وضع قاعدة بيانات لتحليل التوصيفات الوظيفية للإحصائيين في مختلف المنظمات الدولية، لتكون بمثابة مستودع يُرجع إليه فيما يستجد من استفسارات.
	14 - وفي الدورة العشرين قدم فريق العمل الأول الاستبيان الذي أعده بشأن ”التوصيفات الوظيفية للموارد البشرية“، وقام بإرساله إلى أعضاء اللجنة وتوزيعه في تموز/يوليه 2012. وحتى ذلك الحين، وردت إخطارات بحوالي 20 وظيفة. وكان ثلث الشواغر المقدمة من خلال الاستبيان في مجال الإحصاءات الاقتصادية (السؤال 2). وفيما يتعلق بالمسؤوليات الرئيسية المطلوبة، ركز نصف عدد الردود الواردة على البحث والتحليل والإنتاج والنشر (السؤال 4). وسيظل الاستبيان مفتوحا حتى نهاية عام 2012.
	15 - وسيقدم فريق العمل الأول تقريره الختامي إلى اللجنة في دورتها الثانية والعشرين في أيلول/سبتمبر 2013.
	16 - وفي الفترة 2011/2012، أجرى فريق العمل الثاني دراسة استقصائية داخل المنظمات الأعضاء في اللجنة بشأن استراتيجيات التدريب الحالية، وإمكانية تقديم التدريب للإحصائيين الدوليين، والخبرات العملية لتلك المنظمات في مجال تبادل الموظفين وتنقلهم، ومقترحاتها بشأن تحسين فرص تدريب الإحصائيين الدوليين.
	17 - وقدمت الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة، التي تولت قيادة فريق العمل الثاني لمحة عامة في الدورة العشرين عن نتائج الدراسة الاستقصائية التي أجراها الفريق. وتقوم الأمانة حاليا بإعادة هيكلة الموقع الشبكي للجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية الخاص بالتدريب وفقا للمقترحات التي قدمها فريق العمل (بما في ذلك روابط المواقع الشبكية للمنظمات الأعضاء حيث يعلن عن الشواغر فعليا). وما زال الباب مفتوحا أمام المنظمات الأعضاء لتقديم المزيد من الوثائق لهذا الموقع بشأن عمليات تبادل الموظفين الناجحة وفرص التعلم الإلكتروني.
	18 - وأنجز فريق العمل الثاني معظم مهامه، وقامت اللجنة بحله في الدورة العشرين. غير أن شبكة الإحصائيين العاملين في المنظمات الدولية ستواصل النظر في موضوع التدريب وتبادل الموظفين.
	جيم - إنشاء شبكة من الإحصائيين العاملين في المنظمات الدولية
	19 - في كانون الثاني/يناير 2012، تم تشكيل مجموعة صغيرة من المنشطين لبدء الترتيبات العملية لإنشاء الشبكة. وهؤلاء المنشطون هم موظفون من اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية والبنك الدولي والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة. وقام المنشطون بإنشاء مجموعة على موقع لينكدين في أيار/مايو وأيلول/سبتمبر 2012؛ ضمت 25 عضوا أسهموا في ست مناقشات دارت في ذلك الوقت.
	20 - وسيقوم الرئيسان المشاركان، بالاشتراك مع فريق المنشطين، بتقديم تقرير وتوصيات ختامية إلى اللجنة في دورتها الثانية والعشرين المقرر عقدها في أيلول/سبتمبر 2013.
	دال - قائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية
	21 - أناطت اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين التي عقدت في شباط/فبراير 2010 بلجنة التنسيق مهمة وضع قائمة جرد للمعايير الإحصائية العالمية وتعهدها(). وقام فريق المشاريع التابع للجنة التنسيق، الذي يتألف من اللجنة الاقتصادية لأوروبا والشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة والبنك الدولي ومنظمة العمل الدولية، بدعم من المعهد الوطني المكسيكي للإحصاءات والجغرافيا، بتقديم تقرير مرحلي إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الثانية والأربعين().
	22 - وأصدرت القائمة للجمهور على الموقع الشبكي للشعبة الإحصائية في عام 2012، وعرضت على أوساط الاختصاصيين على نطاق أوسع في مناسبة جانبية في الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية. وسوف تعالج الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة بعض المسائل المتبقية الخاصة بقائمة جرد المعايير الإحصائية العالمية، بما في ذلك التوفيق بينها وبين قوائم البيانات الأخرى، وسوف تشكل هيئة تحرير تشمل ممثلين قطريين، لتولي إدارة القائمة. كذلك سترسل الشعبة الإحصائية رسائل تذكيرية إلى المنظمات الأعضاء تطلب إليها فيها استكمال المعلومات الواردة في القائمة العالمية، وطلبت الشعبة إلى جميع الأعضاء المعنيين تحديث البنود الخاصة بهم في القائمة بحلول نهاية تشرين الأول/أكتوبر 2012.
	23 - وقامت اللجنة بحل فريق العمل.
	هاء - استخدام مصادر البيانات المختلفة لإعداد الإحصاءات الدولية
	24 - قامت اللجنة في أيلول/سبتمبر 2010، لعلمها أن العديد من البلدان تتبع أطر عمل راسخة لجودة البيانات وتصر على أن تأخذ أيضا المنظمات الدولية والمنظمات التي تتجاوز حدود الولاية الوطنية بأفضل الممارسات، بإنشاء فريق عمل متخصص في هذا الشأن. وكان الفريق يعمل في الأصل تحت قيادة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ثم انتقلت قيادته منذ الدورة الثامنة عشرة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة. وفي الدورة العشرين للجنة قدم المكتب بيانا مجمعا لمناقشات اللجنة بشأن هذا الموضوع على مدى العامين الماضيين.
	25 - أما الهدف المنشود من ذلك فهو نشر وثيقة عن أفضل الممارسات خلال عام 2013 لتكون وثيقة مرجعية يمكن لأعضاء لجنة التنسيق الرجوع إليها عند مناقشة قضايا محددة مع البلدان. غير أن تلك الممارسات قد لا يكون جميعها صالحا بالقدر الكافي للبت في حالات بعينها، وذلك نظرا لتنوع الحالات التي تواجه أعضاء اللجنة. ويمثل إرساء عملية جيدة التنظيم للتشاور مع البلدان قبل نشر الإحصاءات أحد أهم العناصر الأساسية في هذا الصدد. فهذا يؤدي في معظم الحالات إلى عملية توفيق بين الممارسات، وإلى إزالة حالات سوء الفهم، ومن شأنه أن يفضي إلى النهوض بنوعية الإحصاءات. وفي بضع حالات، قد لا تكون عملية التوفيق ممكنة. وعندئذ يمكن للبيان الذي ستضعه اللجنة بأفضل الممارسات أن يوفر الدعم اللازم لإيجاد السبيل الملائم للمضي قدما.
	واو - مسائل أخرى تناولها النقاش
	1 -  المؤتمر الخامس المتعلق بالجودة في مجال الإحصاءات الدولية

	26 - استضافت لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية المؤتمر الخامس المتعلق بالجودة في مجال الإحصاءات الدولية في أثينا في 29 أيار/مايو 2012. وقام بتنظيمه ورئاسته الرئيسان المشاركان ؛ وكان المتكلمون هم: مورين هيفر، المؤسسة والرئيسة التنفيذية لشركة Haver Analytics، والبروفسور بول إتش ديمبنسكي - رئيس المركز الدولي للاستراتيجية والمنافسة، بجامعة فريبورغ ومدير مرصد المالية في جنيف، وبير نيماند أندرسون، المستشار في المصرف المركزي الأوروبي، وإيثان وايزمان، نائب رئيس شعبة نشر البيانات واستعراضها في صندوق النقد الدولي، وهنري لورانسن، رئيس فرع إحصاءات ومعلومات التنمية بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية.
	27 - وجميع المواد متاحة على الموقع الشبكي للجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية المتعلق بنوعية البيانات().
	2 - أنشطة المنظمات الدولية في مجال بناء القدرات الإحصائية في البلدان النامية

	28 - خلال الدورة العشرين، أطلعت الشراكة في مجال الإحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين (شراكة الإحصاء 21) اللجنة على أعمالها، لا سيما ما يتعلق منها بتنفيذ خطة عمل بوسان.
	3 - نشر المنظمات الدولية للبيانات الجزئية

	29 - في الربع الثالث من عام 2012، وافق البنك الدولي على أن يتولى قيادة فريق العمل المعني بنشر المنظمات الدولية للبيانات الجزئية، الذي كان يديره في الأصل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة وتولت قيادته بعد ذلك منظمة الأمم المتحدة للطفولة.
	30 - وبالنظر إلى الاهتمام المستمر من جانب العديد من أعضاء اللجنة بالموضوع، يقوم البنك الدولي بإعداد مشروع لأفضل الممارسات في مجال نشر البيانات الجزئية مؤلف من صفحتين. والأعضاء في فريق العمل والمنظمات الأخرى التي تعد البيانات الجزئية و/أو توزعها مدعوون للمساهمة في هذا المشروع.
	4 - النظام الإحصائي الإلكتروني: خطط المستقبل

	31 - في الدورة العشرين، أحاط البنك الدولي اللجنة علما بعمله المتعلق بالنظام الإحصائي الإلكتروني (www.virtualstatisticalsystem.org). وفي ضوء الأهمية المتزايدة لهذا النظام بالنسبة لأعضاء اللجنة، قررت اللجنة مواصلة مناقشة النظام في دورتها الثانية والعشرين في أيلول/سبتمبر 2013.
	5 - المؤتمر الإحصائي العالمي التاسع والخمسون الذي يعقده المعهد الإحصائي الدولي (هونج كونغ، آب/أغسطس 2013)

	32 - ستنظم لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية دورة بشأن دور الإحصاءات الدولية وما تواجهه من تحديات في المؤتمر الإحصائي العالمي التاسع والخمسين الذي يعقده المعهد الإحصائي الدولي.
	6 - صفحة الويكيبيديا

	33 - يوجد حاليا مدخل خاص باللجنة في موقع ويكيبيديا أعده الرئيسان المشاركان والأمانة على أساس اختصاصات اللجنة. وسيقوم الأعضاء بمتابعة الروابط التي تشير إلى منظماتهم وتحديثها وسيضيفون روابط من مواقعهم الشبكية إلى الصفحة الخاصة باللجنة.
	7 - جدول أعمال التنمية فيما بعد عام 2015

	34 - في الدورة العشرين، أحاطت الشعبة الإحصائية في الأمم المتحدة اللجنة علما بأحدث التطورات في هذا المجال().
	زاي - المسائل الإدارية 
	35 - اتفقت اللجنة على أن تعقد دورتها الحادية والعشرين في نيويورك صباح يوم 25 شباط/فبراير 2013، بالتزامن مع الدورة الرابعة والأربعين للجنة الإحصائية. وأعربت لجنة التنسيق عن سرورها بأن تقبل العرض الذي قدمه مركز البحوث الإحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإسلامية لاستضافة الدورة الثانية والعشرين في أنقرة في أيلول/سبتمبر 2013.
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