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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ف (٤البند 

  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها: بنود للعلم
  

  أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    
  تقرير األمني العام    

  موجز  
ويـوجز  . ٢٠١٣/٢٣٥هذا التقرير مقدم وفقا ملقرر اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي              

هذا التقرير االستنتاجات الرئيسية اليت مت التوصل إليها يف الدورتني احلاديـة والعـشرين والثانيـة              
فربايــر / شــباط٢٥يف والعــشرين للجنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية اللــتني ُعقــدتا يف نيويــورك 

وقـد تـود اللجنـة اإلحـصائية     . ٢٠١٣سبتمرب / أيلول٦ إىل ٤، ويف أنقرة يف الفترة من    ٢٠١٣
أن تأخذ بعني االعتبار اآلراء اليت أعربت عنها جلنة التنـسيق يف مناقـشاهتا الـيت جـرت يف إطـار           

ــال   ــدول األعمـ ــن جـ ــصلة مـ ــود ذات الـ ــيط عل  . البنـ ــدعوة ألن حتـ ــصائية مـ ــة اإلحـ ــا واللجنـ مـ
  .التقرير هبذا
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  مقدمة  -أوال   
فلقـد ُعقـدت الـدورة     . ٢٠١٣عقدت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتني يف عام           - ١

 يف ســياق الــدورة الرابعــة ٢٠١٣فربايــر / شــباط٢٥احلاديــة والعــشرون للجنــة يف نيويــورك يف 
، الـيت استـضافها مركـز       واألربعني للجنة اإلحصائية، يف حني أن الدورة الثانية والعشرين للجنة         

األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، ُعقدت يف أنقـرة يف            
واشـترك يف رئاسـة كـال االجتمـاعني مـؤمتر األمـم       . ٢٠١٣سـبتمرب  / أيلـول ٦ إىل   ٤الفترة مـن    

نميـة يف شـعبة     هنري لورانسن، رئيس فرع إحصاءات ومعلومـات الت       (املتحدة للتجارة والتنمية    
ــة  ــام   (والبنــك املركــزي األورويب  ) الَعولَمــة واســتراتيجيات التنمي ــدير الع ــاير، نائــب امل ــر ب فرين

ويوجز هذا التقرير االستنتاجات الرئيسية اليت خلـصت إليهـا اللجنـة يف             ). لشؤون اإلحصاءات 
  .دورتيها احلادية والعشرين والثانية والعشرين

  
  العضوية  -ثانيا   

، ولقــد )لالطــالع علــى قائمــة األعــضاء، انظــر املرفــق ( عــضوا ٣٩جنــة اآلن تــضم الل  - ٢
  .٢٠١٣ منهم دورة واحدة على األقل يف عام ٣٥حضر 

  
  أساليب العمل  -ثالثا   

عالوة على عقد دورتني سنويتني، تواصل جلنة التنـسيق عملـها بنـشاط بـني الـدورات                   - ٣
وختتـار  . ملتخـذة خـالل الـدورات العاديـة       عن طريق شـبكة مـن أفرقـة العمـل ملتابعـة القـرارات ا              

وتعد أفرقـة العمـل     . األفرقة ترتيبات عملها بنفسها وتعقد اجتماعاهتا اخلاصة، حسب االقتضاء        
وثائق عن التقدم الذي حترزه وعن نتـائج أعماهلـا، وتقـدم تقـارير إىل جلنـة التنـسيق كـي تتخـذ          

حـصاءات، بوصـفها أمانـة جلنـة التنـسيق،          وتعمل شعبة اإل  . القرارات الالزمة يف دوراهتا العادية    
على حنو وثيق مع الرئيسني املشاركني، وتيسر االتصال فيمـا بـني أعـضاء جلنـة التنـسيق، وتعـد            
تقارير الدورات العادية والتقرير السنوي الذي يقدم إىل اللجنة اإلحصائية؛ وتقوم أيضا بتعهـد              

ــشعبة      ــشبكي للـ ــع الـ ــى املوقـ ــسيق علـ ــة التنـ ــفحة جلنـ -http://unstats.un.org/unsd/accsub(صـ

public/workpartner_ccsa.htm.(  
وخالل الدورة الثانية والعـشرين، أقـرت جلنـة التنـسيق اسـتخدام شـعار ُصـمم مـؤخرا                     - ٤

لوضعه على ترويسة األوراق اليت يستخدمها الرئيسان املشاركان وعلى الوثـائق الـيت تـصدرها               
  . اإلحصائيةاللجنة، مثل القائمة العاملية للمعايري
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وبــدءا بالــدورة الرابعــة واألربعــني للجنــة اإلحــصائية، حــددت جلنــة التنــسيق مواقــف      - ٥
مشتركة حيـال بنـود جـدول أعمـال اللجنـة اإلحـصائية حـني تكـون تلـك البنـود مهمـة للجنـة                         

وهذه البيانـات املـشتركة جيـب أن حتظـى مبـستوى عـال مـن الـدعم مـن أعـضاء جلنـة                        . التنسيق
ومـع ذلـك، جيـوز      . ل تكليف الرؤسـاء املـشاركني بـالتكلم باسـم جلنـة التنـسيق             التنسيق من أج  

ــة التنــسيق اإلعــراب عــن دعمهــم أو معارضــتهم للمواقــف املــشتركة عــن طريــق       ألعــضاء جلن
  .مداخالت يوجهوهنا إىل اللجنة اإلحصائية

  
  ٢٠١٣أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف عام   -رابعا   

  اإلحصائية وبناء القدرات ٢٠١٥ملا بعد عام خطة التنمية   -ألف   
اتفقــت جلنــة التنــسيق يف دورهتــا الثانيــة والعــشرين علــى أن قيــام األوســاط اإلحــصائية    - ٦

 يشكل مسألة ذات أولويـة عليـا تقتـضي          ٢٠١٥بتقدمي الدعم لصياغة خطة التنمية ملا بعد عام         
نــشطة يف هــذا األمــر وأن   أن يــشارك اإلحــصائيون العــاملون يف مجيــع الوكــاالت مــشاركة      

. يواصلوا إجراء حوار مستمر مع خربائهم القطاعيني أو اإلقليميني املعنيني بـشؤون الـسياسات             
وبالنظر إىل العمليات العديدة املختلفة اليت جتري بصورة متزامنة ، فقد اعُتـرب أن مـن الـضروي                  

. لومــات فيمــا بينــهم جــدا أن حيــرص كــل الــزمالء األعــضاء يف جلنــة التنــسيق علــى تبــادل املع   
وقـررت جلنـة التنــسيق أن تعـد أيـضا مــذكرة عامـة، علـى أن تكــون مـوجزة، تتـضمن األفكــار         
الرئيــسية الــيت ميكــن جلميــع األعــضاء أن يــستخدموها يف حــوارهم مــع الــدول األعــضاء ومــع    

الــشراكة يف ”وستــشرع شــعبة اإلحــصاءات، بــدعم مــن  . اخلــرباء املعنــيني بــشؤون الــسياسات
، يف )٢١شــراكة اإلحــصاء  (“صاء مــن أجــل التنميــة يف القــرن احلــادي والعــشرين جمــال اإلحــ

  .صياغة هذه املذكرة وتطلب من أعضاء جلنة التنسيق تقدمي مالحظاهتم بشأهنا
  

  املبادئ الناظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية  -باء   
ــادئ         - ٧ ــشرين، صــحة املب ــة والع ــا الثاني ــددا، يف دورهت ــسيق جم ــة التن ــة أكــدت جلن  املنظم

لألنــشطة اإلحــصائية الدوليــة وقــررت إجــراء تنقــيح طفيــف يف الديباجــة لكــي ُيــذكر فيهــا أن   
اجمللس االقتصادي واالجتماعي قد أقر املبادئ منـذ فتـرة قريبـة املبـادئ األساسـية لإلحـصاءات                  

ــة  ــام      (الرمسي ــة يف ع ــة العام ــا اجلمعي ــل أن تقره ــن احملتم ــذه   ). ٢٠١٤وم ــياق ه وميكــن، يف س
  . مبزيد من الدقة“اإلحصاءات الدولية”ية، حتديد مصطلح العمل
وسيوجه الرئيسان املشاركان رسائل إىل املنظمات األعضاء اليت مل تؤيد تلـك املبـادئ                - ٨

  .حىت اآلن ألسباب خمتلفة، وسيقترحان عليها أن تفعل ذلك اآلن
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سـتبيانا بـصيغة    وستعد منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة وشـعبة اإلحـصاءات ا                 - ٩
مــوجزة يتعلــق بتنفيــذ املبــادئ، مــع مراعــاة فحــوى املناقــشة الــيت جــرت يف الــدورة الثانيــة            

ــشرين، يف      . والعــشرين ــة والع ــا الثالث ــسيق مــشروع االســتبيان يف دورهت ــة التن ــستعرض جلن وست
وينبغــي أن ُتجــرى الدراســة االستقــصائية بعــد ذلــك؛ أن ُتــدرج نتائجهــا  . ٢٠١٤مــارس /آذار

ات املتابعة، أيا كانت، يف جدول أعمال الـدورة الرابعـة والعـشرين للجنـة التنـسيق، يف                  وإجراء
  .٢٠١٤سبتمرب /أيلول

  
  أطر ضمان اجلودة  -جيم   

نظرت جلنـة التنـسيق، يف دورهتـا الثانيـة والعـشرين، يف موضـوع أطـر ضـمان اجلـودة،                       - ١٠
من أعـضاء جلنـة التنـسيق تبـدو         واتفقت على أن األطر الوطنية لضمان اجلودة اليت حتظى بدعم           

متسقة على حنو كاٍف، كما يتضح من عمليـة التخطـيط الـواردة يف تقريـر األمـني العـام بـشأن                 
ومع ذلـك، فـإن تنفيـذ أطـر ضـمان اجلـودة             ). E/CN.3/2012/13(األطر الوطنية لضمان اجلودة     

وكـرر أعـضاء جلنـة التنـسيق تأكيـد التـزامهم بتقـدمي املـساعدة               . لى حنو أفضل  ميكن أن ُينسق ع   
  .التقنية يف سياق هذا التنفيذ

واتفقــت اللجنــة أيــضا علــى النظــر يف إمكانيــة تنظــيم مــؤمتر آخــر بــشأن اجلــودة علــى     - ١١
 بــشأن جــودة اإلحــصاءات الرمسيــة، املقــرر  ٢٠١٤هــامش أو يف ســياق املــؤمتر األورويب لعــام  

  .٢٠١٤يونيه / حزيران٥ إىل ٣ه يف فيينا يف الفترة من عقد
  

  اإلحصاءات الصحية  -دال   
رحبت جلنة التنسيق بقيام منظمة الصحة العاملية باملشاركة يف دورهتا الثانية والعـشرين               - ١٢

التــصنيف ”وتقــدميها تقريــرين، أحــدمها عــن اإلحــصاءات الــصحية واآلخــر عــن عمليــة تنقــيح  
معتربة ذلك تقدما هاما، وشجعت منظمـة الـصحة العامليـة علـى املـشاركة               ،  “الدويل لألمراض 

. بانتظام يف الدورات املقبلة للجنة التنسيق مبا يعود بالفائدة على مجيع املنظمات األعـضاء فيهـا               
وركزت املناقشة على أفـضل الـسبل الـيت تتـيح التنـسيق بـني خمتلـف اجلهـات املعنيـة ووجهـات            

 العمليـات الـيت تنطـوي علـى تنقـيح وإقـرار األعمـال الرئيـسية املتعلقـة                   النظر املتعـددة يف سـياق     
  .باملنهجية

ووافقت منظمة الصحة العاملية على أن تطلب من هيئة إدارهتا أن تعتمد رمسيا التنقـيح                 - ١٣
احلادي عشر للتصنيف الدويل لألمراض، وباإلضافة إىل ذلك، وافقت املنظمة علـى أن تعـرض               

  .لى اللجنة اإلحصائية لطلب تعليقاهتا بطريقة مالئمةالتنقيح املذكور ع
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  املمارسات املوصى هبا بشأن استخدام املصادر غري الرمسية يف اإلحصاءات الدولية  -هاء   
نظرا لعلم جلنة التنسيق بأن العديد من البلدان تتبع أطر عمـل راسـخة جلـودة البيانـات                    - ١٤

ــة    ــع املنظمــات الدولي ــضا علــى أن تتب ــة أفــضل املمارســات،   وتــصر أي  واملنظمــات فــوق الوطني
وكـان  .  فريـق عمـل متخـصص يف هـذا الـشأن           ٢٠١٠سـبتمرب   /أنشأت جلنة التنـسيق يف أيلـول      

الفريـق يعمــل يف األصـل حتــت قيــادة اللجنـة االقتــصادية ألوروبــا، مث انتقلـت قيادتــه منــذ دورة     
  . واجلرميةاللجنة الثامنة عشرة إىل مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات

وأقــرت جلنــة التنــسيق يف دورهتــا الثانيــة والعــشرين املمارســات املوصــى هبــا بــشأن            - ١٥
  .استخدام املصادر غري الرمسية يف اإلحصاءات الدولية

  
   “الُنهج اجلديدة جلمع البيانات وحتليلها ونشرها”الدورة االستثنائية املعنونة   -واو   

ــدورة ال   - ١٦ ــوان    أُدرج يف جــدول أعمــال ال ــد لعقــد دورة اســتثنائية بعن ــة والعــشرين بن ثاني
، وجاء ذلك نتيجة للدراسة اليت أُجريـت يف         “الُنهج اجلديدة جلمع البيانات وحتليلها ونشرها     ”

  . يف الدول األعضاء٢٠١٣فرباير /شباط
نظـم  ”عرض قدمه مصرف التنمية األفريقي بعنوان       : وتضمنت الدورة العروض التالية     - ١٧

لــسريعة يف أفريقيــا وتنفيــذ ســبل تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الوصــفية يف املعلومــات ا
تــوفري إطــار يــوفر ”؛ وعــرض قدمتــه منظمــة األمــم املتحــدة لألغذيــة والزراعــة بعنــوان “القــارة

ــشرها     ــها ون ــات وحتليل ــع البيان ــة جلم ــة واملرون ــصرف املركــزي    “احلري ــدمهما امل ؛ وعرضــان ق
تعمـيم  ” و   “برنامج غوغـل ترنـد    : جديدة جلمع البيانات من اإلنترنت    ُنُهج  ”األورويب بعنوان   

؛ وعــرض قدمــه املــصرف املركــزي التركــي   “حتويــل اإلحــصاءات إىل معــارف : اإلحــصاءات
وأتاحـت املناقـشة ملنظمـات      . “تغيري مصادر البيانات إلحـصاءات املـصارف املركزيـة        ”بعنوان  

ام على أن التبادل املـستمر لـآلراء واخلـربات          عديدة فرصة لتبادل خرباهتا، وكان هناك اتفاق ع       
ليس أمرا حمبذا فحسب، بل إنه ميكن أن يؤدي إىل حتقيـق تقـارب طبيعـي يف الـُنُهج واألدوات                    

  .اليت تستخدمها املنظمات األعضاء
وأقرت جلنـة التنـسيق أن مثـة حاجـة إىل التعـاون الوثيـق بـني املنظمـات اإلقليميـة، مثـل              - ١٨

 لألمــم املتحــدة، واملنظمــات فــوق الوطنيــة، واملنظمــات الدوليــة، عنــد مجــع    اللجــان اإلقليميــة
ــدان  ــدة جلمــع      . اإلحــصاءات مــن البل ــُنهج اجلدي ــشة ال ــسيق أن تواصــل مناق ــة التن ــررت جلن وق

وعلـى وجـه اخلـصوص، قـررت جلنـة التنـسيق أن             . البيانات وحتليلها ونشرها يف سـياق أعماهلـا       
اجلوانـب التنظيميـة لتنفيـذ تبـادل البيانـات          : ستقبل القريـب  تركز على املوضوعني التاليني يف املـ      

  .اإلحصائية والبيانات الوصفية، وعناصر حمددة يف أدوات النشر
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  املسائل األخرى اليت نوقشت  -زاي   
  شبكة اإلحصائيني العاملني يف املنظمات الدولية  -  ١  

لني يف املنظمــات أكملــت جلنــة التنــسيق نظرهــا يف موضــوع شــبكة اإلحــصائيني العــام   - ١٩
  .الدولية، وقررت أن الشبكة ينبغي أن تواصل العمل بصفة شبكة غري رمسية

    
  املوارد البشرية  -  ٢  

أكملت جلنة التنسيق أيضا نظرها يف موضوع حتديـد املالمـح العامـة املطلـوب توفرهـا                   - ٢٠
ة، بالتعـاون مـع     وسـتقوم منظمـة التجـارة العامليـ       . يف اإلحصائيني الدوليني وسياسات االستقدام    

ــة       ــة التنــسيق، بتقيــيم أفــضل الــسبل لعــرض هــذه املالمــح علــى املوقــع الــشبكي للجن أمانــة جلن
  .التنسيق

  
  تعميم البيانات اجلزئية عرب املنظمات الدولية  – ٣  

نظــرت اللجنــة يف مــشروع تقريــر مــن البنــك الــدويل بــشأن موضــوع تعمــيم البيانــات    - ٢١
ــة،   ــة عــرب املنظمــات الدولي ــة     اجلزئي ــا الثالث ــسألة يف دورهت ــذه امل ــشأن ه ــشاهتا ب  وستواصــل مناق

  .٢٠١٤مارس /والعشرين يف آذار
كونـغ،    هونـغ (املؤمتر اإلحصائي العـاملي التاسـع واخلمـسون للمعهـد اإلحـصائي الـدويل                  -  ٤  

  )٢٠١٣أغسطس /آب
نظمت اللجنة دورتني حـول االسـتفادة مـن اإلحـصاءات الدوليـة يف اختـاذ القـرارات،                    - ٢٢

. وذلــك يف إطــار املــؤمتر اإلحــصائي العــاملي التاســع واخلمــسني للمعهــد اإلحــصائي الــدويل         
ومجيــع املــواد الـــيت   . وشــهدت الــدورتان حــضورا جيـــدا ووردت بــشأهنما تعليقــات إجيابيـــة     

: اســــتخدمت خــــالل الــــدورتني متاحــــة يف املوقــــع الــــشبكي للجنــــة علــــى العنــــوان التــــايل  
)http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/ISI.htm)http://unstats.un.org/unsd/accsub-

public/ISI.htm  
  

  مسائل أخرى  - ٥  
 معلومـات  ٢٠١٣تلقت جلنـة التنـسيق أيـضا خـالل الـدورتني اللـتني عقـدهتما يف عـام               - ٢٣

 علـى صـعيد تنـسيق األنـشطة         “أصـدقاء الـرئيس   ”مستكملة عن التقدم الذي أحرزتـه جمموعـة         
األمــم املتحــدة، وإدمــاج املعلومــات واإلحــصاءات اجلغرافيــة املكانيــة،   اإلحــصائية يف منظومــة 
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وتطبيق تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية يف احلسابات القوميـة، وتقـدمي الوكـاالت     
  .الرائدة إحصاءات متعلقة بالتجارة الدولية للسلع

  
  املسائل اإلدارية   -حاء   

ا للــسيدة شــايدا بــاديي مــن البنــك الــدويل، والــسيد   تعــرب جلنــة التنــسيق عــن امتناهنــ    - ٢٤
لورانسن من األونكتاد، على ما قدماه من خدمات ومسامهات ممتازة يف أعمـال جلنـة التنـسيق                 

وكالمهــا مــن األعــضاء املؤســسني للجنــة التنــسيق، وتقاعــدا مــن منــصبيهما يف    . منــذ إنــشائها
  . ، على التوايل٢٠١٣سبتمرب /أغسطس وأيلول/آب
نتخبت جلنة التنسيق السيد بـاير، نائـب املـدير العـام لـشؤون اإلحـصاءات يف البنـك                   وا  - ٢٥

املركزي األورويب، وبييترو غيّناري، مدير شعبة اإلحصاءات التابعـة إلدارة التنميـة االقتـصادية              
واالجتماعية يف منظمة األمم املتحـدة لألغذيـة والزراعـة، بوصـفهما رئيـسني مـشاركني للجنـة                  

  .العامني القادمنيالتنسيق يف 
واتفقت جلنة التنسيق علـى أن تعقـد دورهتـا الثالثـة والعـشرين يف نيويـورك، يف صـباح                      - ٢٦

. ، بــاالقتران مــع الــدورة اخلامــسة واألربعــني للجنــة اإلحــصائية      ٢٠١٤مــارس / آذار٣يــوم 
 وأعربت جلنة التنسيق عن سرورها بقبول العرض الـذي قدمتـه منظمـة األمـم املتحـدة لألغذيـة                  

  .٢٠١٤سبتمرب /والزراعة بأن تستضيف الدورة الرابعة والعشرين يف روما يف أيلول
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  املرفق
  *أعضاء جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    

  مصرف التنمية األفريقي
  مكتب احصاءات البلدان اإلفريقية الناطقة بالفرنسية

  يف جمال اإلحصاءات املعهد العريب للتدريب والبحث 
  مصرف التنمية اآلسيوي 

  مصرف التسويات الدولية 
  اجلماعة الكاريبية 

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا
  اللجنة االقتصادية ألوروبا

  التينية ومنطقة البحر الكارييباللجنة االقتصادية ألمريكا ال
  املصرف املركزي األورويب 

  املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية 
  منظمة العمل الدولية 
  صندوق النقد الدويل 

  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية 
  ائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلةاللجنة اإلحص

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
 
  

 .٢٠١٣نوفمرب /يف تشرين الثاين  *  
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  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 
  شعبة السكان التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

  الشراكة يف جمال اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين 
  ث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالميةمركز البحو

  منظمة األمم املتحدة للطفولة 
  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 
  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة 

  برنامج األمم املتحدة للبيئة 
  للمستوطنات البشرية برنامج األمم املتحدة 

  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية 
  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية 

  صندوق األمم املتحدة للسكان 
  شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية

  االحتاد الربيدي العاملي 
  البنك الدويل

  منظمة الصحة العاملية 
  ة السياحة العاملية منظم

  منظمة التجارة العاملية
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	9 - وستعد منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة وشعبة الإحصاءات استبيانا بصيغة موجزة يتعلق بتنفيذ المبادئ، مع مراعاة فحوى المناقشة التي جرت في الدورة الثانية والعشرين. وستستعرض لجنة التنسيق مشروع الاستبيان في دورتها الثالثة والعشرين، في آذار/مارس 2014. وينبغي أن تُجرى الدراسة الاستقصائية بعد ذلك؛ أن تُدرج نتائجها وإجراءات المتابعة، أيا كانت، في جدول أعمال الدورة الرابعة والعشرين للجنة التنسيق، في أيلول/سبتمبر 2014.
	جيم - أطر ضمان الجودة
	10 - نظرت لجنة التنسيق، في دورتها الثانية والعشرين، في موضوع أطر ضمان الجودة، واتفقت على أن الأطر الوطنية لضمان الجودة التي تحظى بدعم من أعضاء لجنة التنسيق تبدو متسقة على نحو كافٍ، كما يتضح من عملية التخطيط الواردة في تقرير الأمين العام بشأن الأطر الوطنية لضمان الجودة (E/CN.3/2012/13). ومع ذلك، فإن تنفيذ أطر ضمان الجودة يمكن أن يُنسق على نحو أفضل. وكرر أعضاء لجنة التنسيق تأكيد التزامهم بتقديم المساعدة التقنية في سياق هذا التنفيذ.
	11 - واتفقت اللجنة أيضا على النظر في إمكانية تنظيم مؤتمر آخر بشأن الجودة على هامش أو في سياق المؤتمر الأوروبي لعام 2014 بشأن جودة الإحصاءات الرسمية، المقرر عقده في فيينا في الفترة من 3 إلى 5 حزيران/يونيه 2014.
	دال - الإحصاءات الصحية
	12 - رحبت لجنة التنسيق بقيام منظمة الصحة العالمية بالمشاركة في دورتها الثانية والعشرين وتقديمها تقريرين، أحدهما عن الإحصاءات الصحية والآخر عن عملية تنقيح ”التصنيف الدولي للأمراض“، معتبرة ذلك تقدما هاما، وشجعت منظمة الصحة العالمية على المشاركة بانتظام في الدورات المقبلة للجنة التنسيق بما يعود بالفائدة على جميع المنظمات الأعضاء فيها. وركزت المناقشة على أفضل السبل التي تتيح التنسيق بين مختلف الجهات المعنية ووجهات النظر المتعددة في سياق العمليات التي تنطوي على تنقيح وإقرار الأعمال الرئيسية المتعلقة بالمنهجية.
	13 - ووافقت منظمة الصحة العالمية على أن تطلب من هيئة إدارتها أن تعتمد رسميا التنقيح الحادي عشر للتصنيف الدولي للأمراض، وبالإضافة إلى ذلك، وافقت المنظمة على أن تعرض التنقيح المذكور على اللجنة الإحصائية لطلب تعليقاتها بطريقة ملائمة.
	هاء - الممارسات الموصى بها بشأن استخدام المصادر غير الرسمية في الإحصاءات الدولية
	14 - نظرا لعلم لجنة التنسيق بأن العديد من البلدان تتبع أطر عمل راسخة لجودة البيانات وتصر أيضا على أن تتبع المنظمات الدولية والمنظمات فوق الوطنية أفضل الممارسات، أنشأت لجنة التنسيق في أيلول/سبتمبر 2010 فريق عمل متخصص في هذا الشأن. وكان الفريق يعمل في الأصل تحت قيادة اللجنة الاقتصادية لأوروبا، ثم انتقلت قيادته منذ دورة اللجنة الثامنة عشرة إلى مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.
	15 - وأقرت لجنة التنسيق في دورتها الثانية والعشرين الممارسات الموصى بها بشأن استخدام المصادر غير الرسمية في الإحصاءات الدولية.
	واو - الدورة الاستثنائية المعنونة ”النُهج الجديدة لجمع البيانات وتحليلها ونشرها“ 
	16 - أُدرج في جدول أعمال الدورة الثانية والعشرين بند لعقد دورة استثنائية بعنوان ”النُهج الجديدة لجمع البيانات وتحليلها ونشرها“، وجاء ذلك نتيجة للدراسة التي أُجريت في شباط/فبراير 2013 في الدول الأعضاء.
	17 - وتضمنت الدورة العروض التالية: عرض قدمه مصرف التنمية الأفريقي بعنوان ”نظم المعلومات السريعة في أفريقيا وتنفيذ سبل تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في القارة“؛ وعرض قدمته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بعنوان ”توفير إطار يوفر الحرية والمرونة لجمع البيانات وتحليلها ونشرها“؛ وعرضان قدمهما المصرف المركزي الأوروبي بعنوان ”نُهُج جديدة لجمع البيانات من الإنترنت: برنامج غوغل ترند“ و ”تعميم الإحصاءات: تحويل الإحصاءات إلى معارف“؛ وعرض قدمه المصرف المركزي التركي بعنوان ”تغيير مصادر البيانات لإحصاءات المصارف المركزية“. وأتاحت المناقشة لمنظمات عديدة فرصة لتبادل خبراتها، وكان هناك اتفاق عام على أن التبادل المستمر للآراء والخبرات ليس أمرا محبذا فحسب، بل إنه يمكن أن يؤدي إلى تحقيق تقارب طبيعي في النُهُج والأدوات التي تستخدمها المنظمات الأعضاء.
	18 - وأقرت لجنة التنسيق أن ثمة حاجة إلى التعاون الوثيق بين المنظمات الإقليمية، مثل اللجان الإقليمية للأمم المتحدة، والمنظمات فوق الوطنية، والمنظمات الدولية، عند جمع الإحصاءات من البلدان. وقررت لجنة التنسيق أن تواصل مناقشة النُهج الجديدة لجمع البيانات وتحليلها ونشرها في سياق أعمالها. وعلى وجه الخصوص، قررت لجنة التنسيق أن تركز على الموضوعين التاليين في المستقبل القريب: الجوانب التنظيمية لتنفيذ تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية، وعناصر محددة في أدوات النشر.
	زاي - المسائل الأخرى التي نوقشت
	1 - شبكة الإحصائيين العاملين في المنظمات الدولية

	19 - أكملت لجنة التنسيق نظرها في موضوع شبكة الإحصائيين العاملين في المنظمات الدولية، وقررت أن الشبكة ينبغي أن تواصل العمل بصفة شبكة غير رسمية.
	2 - الموارد البشرية

	20 - أكملت لجنة التنسيق أيضا نظرها في موضوع تحديد الملامح العامة المطلوب توفرها في الإحصائيين الدوليين وسياسات الاستقدام. وستقوم منظمة التجارة العالمية، بالتعاون مع أمانة لجنة التنسيق، بتقييم أفضل السبل لعرض هذه الملامح على الموقع الشبكي للجنة التنسيق.
	3 – تعميم البيانات الجزئية عبر المنظمات الدولية

	21 - نظرت اللجنة في مشروع تقرير من البنك الدولي بشأن موضوع تعميم البيانات الجزئية عبر المنظمات الدولية، وستواصل مناقشاتها بشأن هذه المسألة في دورتها الثالثة والعشرين في آذار/مارس 2014.
	4 - المؤتمر الإحصائي العالمي التاسع والخمسون للمعهد الإحصائي الدولي (هونغ كونغ، آب/أغسطس 2013)

	22 - نظمت اللجنة دورتين حول الاستفادة من الإحصاءات الدولية في اتخاذ القرارات، وذلك في إطار المؤتمر الإحصائي العالمي التاسع والخمسين للمعهد الإحصائي الدولي. وشهدت الدورتان حضورا جيدا ووردت بشأنهما تعليقات إيجابية. وجميع المواد التي استخدمت خلال الدورتين متاحة في الموقع الشبكي للجنة على العنوان التالي: (http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/ISI.htm)http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/ISI.htm
	5- مسائل أخرى

	23 - تلقت لجنة التنسيق أيضا خلال الدورتين اللتين عقدتهما في عام 2013 معلومات مستكملة عن التقدم الذي أحرزته مجموعة ”أصدقاء الرئيس“ على صعيد تنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة، وإدماج المعلومات والإحصاءات الجغرافية المكانية، وتطبيق تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية في الحسابات القومية، وتقديم الوكالات الرائدة إحصاءات متعلقة بالتجارة الدولية للسلع.
	حاء - المسائل الإدارية 
	24 - تعرب لجنة التنسيق عن امتنانها للسيدة شايدا باديي من البنك الدولي، والسيد لورانسن من الأونكتاد، على ما قدماه من خدمات ومساهمات ممتازة في أعمال لجنة التنسيق منذ إنشائها. وكلاهما من الأعضاء المؤسسين للجنة التنسيق، وتقاعدا من منصبيهما في آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2013 ، على التوالي.
	25 - وانتخبت لجنة التنسيق السيد باير، نائب المدير العام لشؤون الإحصاءات في البنك المركزي الأوروبي، وبييترو غينّاري، مدير شعبة الإحصاءات التابعة لإدارة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة، بوصفهما رئيسين مشاركين للجنة التنسيق في العامين القادمين.
	26 - واتفقت لجنة التنسيق على أن تعقد دورتها الثالثة والعشرين في نيويورك، في صباح يوم 3 آذار/مارس 2014، بالاقتران مع الدورة الخامسة والأربعين للجنة الإحصائية. وأعربت لجنة التنسيق عن سرورها بقبول العرض الذي قدمته منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة بأن تستضيف الدورة الرابعة والعشرين في روما في أيلول/سبتمبر 2014.
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