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  اللجنة اإلحصائية
  الثامنة واألربعونالدورة 

  ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧
  (ي) من جدول األعمال املؤقت* ٤البند 

        ةـــود للعلم: تنسيق الربامج اإلحصائيـبن
  أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  

ــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي          ــر وفقـــا ملقـــرر الـ ــدم هـــذا التقريـ  ٢٠١٦/٢٢٠يقـ
واملمارســات الســابقة. وهــو يعــرض حملــة عامــة عــن العمــل الــذي اضــطلعت بــه جلنــة تنســيق      

جات الرئيســـية الـــيت خلصـــت إليهـــا ، ويـــوجز االســـتنتا٢٠١٦األنشـــطة اإلحصـــائية يف عـــام 
ــيت عقــدت    يف ــورك يف دورــا الســابعة والعشــرين ال ، ودورــا ٢٠١٦آذار/مــارس  ٧يف نيوي

. وقد تود اللجنـة  ٢٠١٤أيلول/سبتمرب  ٣٠و  ٢٩الثامنة والعشرين اليت عقدت يف باريس يف 
ــيت        ــة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية يف املناقشــات ال اإلحصــائية أن تأخــذ يف احلســبان آراء جلن

  .وة لإلحاطة علماً ذا التقريرستجريها يف إطار بنود جدول األعمال ذات الصلة، وهي مدع
  
  

   

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  مقدمة  - أوال   
. فقـد عقـدت الـدورة    ٢٠١٦عقدت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتني يف عـام    - ١

، قبـل انعقـاد الـدورة السـابعة     ٢٠١٦آذار/مـارس   ٧السابعة والعشرون للجنـة يف نيويـورك يف   
واألربعـني للجنـة اإلحصــائية، أمـا الـدورة الثامنــة والعشـرون، الـيت استضــافتها منظمـة التعــاون        

. ٢٠١٦أيلول/سـبتمرب   ٣٠و  ٢٩االقتصـادي، فقـد عقـدت يف بـاريس يف      والتنمية يف امليـدان 
وترأّس الدورتني معا الرئيسان املشاركان للجنة: مـارتني دوران، كـبرية اإلحصـائيني واملـديرة،     
مديريـة اإلحصـاءات مبنظمـة التعــاون والتنميـة يف امليـدان االقتصــادي، وبييتـرو جينـاري، كــبري        

لزراعــة لألمــم املتحــدة. ويقــدم  حصــاءات يف منظمــة األغذيــة وا اإلحصــائيني ومــدير شــعبة اإل 
التقرير حملة عامة عن األعمال الـيت اضـطلعت ـا جلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية خـالل          هذا

ويــوجز االســتنتاجات الرئيســية الــيت خلصــت إليهــا اللجنــة يف دورتيهــا الســابعة      ٢٠١٦عــام 
  والعشرين والثامنة والعشرين.

    
  عضاء اللجنةأ  - ثانيا   

ــة اآلن    - ٢ ــهم )١(عضــوا ٤٥تضــم اللجن ــهم دورة واحــدة    ٤٠، من عضــوا حضــر كــل من
  .٢٠١٦األقل يف عام   على

وعلــى ضــوء حجــم جلنــة التنســيق اآلخــذ يف النمــو، وحفاظــا علــى قــدرا علــى تأديــة   - ٣
مهامها بفعالية، فإا تنظر حاليا يف إمكانية تنقـيح اختصاصـاا يف مـا يتصـل مبعـايري العضـوية،       
وإنشاء مكتب لدعم الرئيسني املشاركني يف تنظيم أعمال اللجنة يف فترات مـا بـني الـدورات،    

  استيعاب هذا الزيادة يف العضوية.وذلك من أجل وطرائق عملها، 
    

  أساليب العمل  - ثالثا   
عالوة على عقد دورتني سنويتني، تواصل جلنة التنسـيق عملـها بنشـاط بـني الـدورات        - ٤

عن طريق شـبكة مـن أفرقـة العمـل ملتابعـة القـرارات املتخـذة خـالل الـدورات العاديـة. وختتـار            
عنـد االقتضـاء. وهـي تعـد وثـائق       وتعقـد اجتماعاـا اخلاصـة،   األفرقة ترتيبـات عملـها بنفسـها    

ــة التنســيق كــي تتخــذ         عــن ــارير إىل جلن ــا، وتقــدم تق ــائج أعماهل ــذي حتــرزه وعــن نت التقــدم ال
القــرارات يف دوراــا العاديــة. وتعمــل شــعبة اإلحصــاءات التابعــة إلدارة الشــؤون االقتصــادية    

ة جلنــة التنســيق، علــى حنــو وثيــق مــع الرئيســني   واالجتماعيــة يف األمانــة العامــة، بوصــفها أمانــ 
__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/members.htmانظر   )١(  
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املشاركني، وتيسر االتصال فيما بـني أعضـاء اللجنـة، وتعـد تقـارير الـدورات العاديـة والتقريـر         
السنوي الذي يقدم إىل اللجنة اإلحصائية؛ وتقوم أيضا بتعهد صفحة جلنة التنسيق علـى املوقـع   

  .)٢(الشبكي لشعبة اإلحصاءات

ــات    وبــدءا مــن الــدور   - ٥ ــة التنســيق بيان ــة اإلحصــائية، تعــد جلن ة الرابعــة واألربعــني للجن
مشتركة بشأن بنود جدول أعمال اللجنة اإلحصائية اليت ـم جلنـة التنسـيق. وجيـب أن حتظـى      
هذه البيانات مبسـتوى عـال مـن الـدعم مـن أعضـاء جلنـة التنسـيق مـن أجـل تكليـف الرئيسـني             

ــد      ــم اللجنــة. وق ــات مشــتركة    أدىل الرئيســان املاملشــاركني بــالتكلّم باس شــاركان بثالثــة بيان
. وختطــط جلنــة التنســيق مــرة أخــرى لــإلدالء  )٣(٢٠١٦الــدورة الســابعة واألربعــني يف عــام   يف

  كة يف الدورة الثامنة واألربعني.ببيانات مشتر

وتعمــل جلنــة التنســيق حاليــا علــى وضــع برنــامج عملــها املتعــدد الســنوات، كمــا أــا     - ٦
استقصائية بشأن املوضـوعات ذات األولويـة الـيت ينبغـي إدراجهـا فيـه. واللجنـة        أجرت دراسة 

ملتزمـــة بترمجـــة جمـــاالت العمـــل واملناقشـــات إىل نـــواتج حمـــددة (منشـــورات وأوراق ومواقـــع 
  شبكية)، وذلك من أجل زيادة تأثري عملها وإبرازه.

    
  ٢٠١٦أعمال اللجنة يف عام   - رابعا   

  ٢٠٣٠مة لعام خطة التنمية املستدا  -ألف   
علــى جــدول  ٢٠٣٠لقــد ظلــت املســائل احمليطــة بتنفيــذ خطــة التنميــة املســتدامة لعــام    - ٧

ا، أعمال مجيع دورات جلنة التنسيق منذ الـدورة العشـرين الـيت عقـدت يف فرانكفـورت، بأملانيـ      
  .٢٠١٢يف الربع األخري من عام 

ــة التنســيق إحاطــات منتظمــة بشــأن وضــع إطــار مل     - ٨ ــة  وتتلقــى جلن ؤشــرات خطــة التنمي
، وذلك بالنظر إىل األمهية البالغة اليت يتسم ا الدور الداعم الـذي تقـوم   ٢٠٣٠املستدامة لعام 

أت اللجنـة فريـق عمـل، بالتعـاون     به املنظمـات الدوليـة يف رصـد تنفيـذ هـذه اخلطـة. وقـد أنشـ        
وجيهيـة واملبـادئ   جلنة كبار إحصائيي منظومة األمم املتحدة، ليعمل علـى وضـع املبـادئ الت    مع

  املقترحة يف ما يتعلق بتقدمي التقارير وتبادل البيانات بشأن أهداف التنمية املستدامة.

__________ 

  )٢(  http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm. 

ــام   )٣(   ــدي  ٢٠١٦يف ع ــار بن ــات مشــتركة يف إط ــاليني:    ، مت اإلدالء ببيان ــات ”(أ)،  ٣جــدول األعمــال الت البيان
 اسـتخدام البيانـات الضـخمة   ”(د)،  ٣(بيانـان)، و   “٢٠٣٠لعـام   واملؤشرات املتعلقة خبطة التنميـة املسـتدامة  

 “.ألغراض اإلحصاءات الرمسية
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وظلت جلنـة التنسـيق أيضـا مطّلعـة علـى مسـتجدات الشـراكة العامليـة لبيانـات التنميـة             - ٩
اءات املسـتدامة، والفريـق الرفيـع املسـتوى للشـراكة والتنسـيق وبنـاء القـدرات يف جمـال اإلحصــ         

، ومنتـدى األمـم املتحـدة العـاملي املعـين بالبيانـات،       ٢٠٣٠لرصد خطـة التنميـة املسـتدامة لعـام     
وخطة العمل العاملية، والعمل املضطلع به بشأن خطة التحول. وقـد سـاهم عشـرة مـن أعضـاء      

  .٢٠١٦اللجنة يف املشاورة العاملية خلطة العمل العاملية، اليت أجريت يف تشرين الثاين/نوفمرب 
  

  هياكل التكلفة والعائد، والتعريف بقيمة اإلحصاءات الدولية  - باء  
والعائــد وقيمــة هياكــل التكلفــة ”عــن موضــوع  ائيةنعقــدت جلنــة التنســيق دورة اســتث  - ١٠

خالل دورا الثامنة والعشرين، وتبيّن منها ليس فقط أن هنـاك اهتمامـا    “اإلحصاءات الدولية
كبريا ـذا املوضـوع، بـل وأن عقـد املقارنـات بـني التكـاليف والفوائـد هـو أمـر صـعب بصـفة             
خاصة وقد يكون حساسا من الناحية السياسـية. وسـتدرج اللجنـة هـذا املوضـوع يف برناجمهـا       

  أخرى يف دورة الحقة. نظر فيه مرةاملتعدد السنوات وست

ورحبت جلنة التنسيق مببادرة شعبة اإلحصاءات بإتاحة الفرصة ملناقشـة إسـهامات وأدوار     - ١١
ــاملي    ــة يف النظــام اإلحصــائي الع ــة والدولي ــن منظــور السياســات اإلحصــائية    اإلحصــاءات الوطني م

  .٢٠١٦ر/مارس آذا ٧ة الذي عقد يف املنتدى الرفيع املستوى املعين باإلحصاءات الرمسي يف

وقــررت جلنــة التنســيق أيضــا تنظــيم دورة عــن هــذا املوضــوع خــالل الــدورة احلاديــة      - ١٢
إىل  ١٦املغــرب، يف الفتــرة مــن  والســتني للمــؤمتر العــاملي لإلحصــاء، الــيت ســتعقد يف مــراكش،

  .٢٠١٧متوز/يوليه   ٢١
  

  ظِّمة لألنشطة اإلحصائية الدوليةاملبادئ املن  - جيم  
ة التنسيق املبادئ املنظِّمـة لألنشـطة اإلحصـائية الدوليـة يف دورـا السادسـة،       أيدت جلن  - ١٣

، وأعــادت التأكيــد عليهــا يف ديباجــة منقحــة يف دورــا  ٢٠٠٥الــيت عقــدت يف أيلول/ســبتمرب 
  .٢٠١٤آذار/مارس  ٣الثالثة والعشرين، اليت عقدت يف 

ة لإلحصـاءات الرمسيـة، جمموعـة    وترافق هذه املبـادئ، املسـتلهمة مـن املبـادئ األساسـي       - ١٤
من قوائم املمارسات اجليدة اليت أُعدت لكـل مبـدأ علـى حـدة. والقصـد مـن هـذه املمارسـات         

، ٢٠١٦وأوائـل عـام    ٢٠١٥اجليدة هو مساعدة املنظمات على تطبيق املبـادئ. وخـالل عـام    
طبيـق املبـادئ   كُلّف فريق عمل بوضع قائمة أمشل باملمارسات اجليدة اليت متكن األعضـاء مـن ت  

على حنو أفضل. ويستند عمل هذا الفريق بدرجـة كـبرية إىل نتـائج الدراسـة االستقصـائية الـيت       
ــه      ــران/ يوني ــايو وحزي ــت يف أيار/م ــت عــرب اإلنترن ــادئ (انظــر    ٢٠١٤أجري ــق املب بشــأن تطبي
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E/CN.3/2015/29ــا  )٤(النســخة اجلديــدة مــن املمارســات اجليــدة   ). واعتمــدت اللجنــةيف دور
  .٢٠١٦آذار/مارس  ٧اليت عقدت يف السابعة والعشرين، 

  
  بناء القدرات ومراكز التدريب  -دال   

ــوارد        - ١٥ ــة امل ــدريب وتنمي ــز الت ــواد وأدوات لتعزي ــا الشــبكي م ــى موقعه ــة عل تقــدم اللجن
والدوليـة. وتسـتند املعلومـات املقدمـة يف املوقـع      البشرية فيما بني الوكاالت اإلحصائية الوطنية 

. وتــدعم اللجنــة أيضــا )٥(إىل املبــادرات املبكّــرة الراميــة إىل إنشــاء شــبكة تــدريب تابعــة للّجنــة  
  ).E/CN.3/2017/30إنشاء شبكة عاملية من مراكز التدريب اإلقليمية (انظر 

  
  املنشورات الصادرة عن اللجنة  - ءها  

ورقــة املناقشــة اخلاصــة  ، نشــرت جلنــة التنســيق علــى موقعهــا الشــبكي ٢٠١٦يف عــام   - ١٦
، )٦(“ري الرمسيـة يف اإلحصـاءات الدوليـة   دراسات حالة إفراديـة: اسـتخدام املصـادر غـ    ”املعنونة 

ري الرمسيــة املصــادر غــاملمارســات املوصــى ــا بشــأن اســتخدام  ”وهــي تكملــة للورقــة املعنونــة 
. وميكــــن االطــــالع ٢٠١٣يف عــــام  ، الصــــادرة عــــن اللجنــــة)٧(“اإلحصــــاءات الدوليــــة يف

املنشورات األخرى، إىل جانب السجل العاملي للمعايري اإلحصائية، علـى املوقـع الشـبكي     على
  .)٨(للجنة التنسيق الذي تستضيفه شعبة اإلحصاءات

  
  املؤمترات الدوليةنة التنسيق يف حضور جل  -واو   

ــودة يف     - ١٧ ــتثنائية املعقـ ــدورة االسـ ــت الـ ــه حز ٣القـ ــوع   ٢٠١٦يران/يونيـ ــأن موضـ بشـ
ــة      جــودة” ــة ألهــداف التنمي ــة: إحصــاءات مصــممة ملالءمــة اخلطــة الدولي اإلحصــاءات الدولي

، “ى الصـعد العـاملي والـوطين واحمللـي    املستدامة: التحديات اليت تواجه اإلحصاءات الدوليـة علـ  
ة هلـذه املناسـبة متاحـة علـى املوقـع            ردودفعل إجيابية. ومجيـع ورقـات املـؤمتر واحملاضـرات املعـد

  .)٩(الشبكي للّجنة

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/principles_stat_activities.htmانظر   )٤(  

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/ccsa_training/ccsa_training_resources.htmانظر   )٥(  

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdf: متاحة على العنوان التايل  )٦(  

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdf: متاحة على العنوان التايل  )٧(  

  )٨(  http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htm. 

  )٩(  http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-CDQIO/Programme.htm. 
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وقد قررت جلنة التنسـيق تنظـيم دورة أخـرى خـالل الـدورة احلاديـة والسـتني للمـؤمتر           - ١٨
  أعاله). ١٢العاملي لإلحصاء (انظر الفقرة 

  
  ٢٠١٧دورات عام   -زاي   

جلنة التنسيق علـى أن تعقـد دورـا التاسـعة والعشـرون يف نيويـورك يف صـباح        اتفقت   - ١٩
، باالقتران مع الدورة الثامنة واألربعني للجنـة اإلحصـائية. وسـتعقد    ٢٠١٧آذار/مارس  ٦يوم 

  .٢٠١٧الدورة الثالثون خالل الربع األخري من عام 

 


