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  اللجنة اإلحصائية

  الدورة الثامنة واألربعون

 ٢٠١٧آذار/مارس  ١٠-٧

  *من جدول األعمال املؤقت (ي) ٤البند 
        تنسيق الربامج اإلحصائيةبنود للعلم: 
  منظومة األمم املتحدة كبار إحصائيي تقرير جلنة    

  
  مذكرة من األمني العام    

  
ــرر الــس االقتصــادي واالجتمــاعي      ــا ملق وللممارســات الســابقة،   ٢٠١٦/٢٢٠وفق

ويقــدم  .يتشــرف األمــني العــام بــأن حييــل تقريــر جلنــة كبــار إحصــائيي منظومــة األمــم املتحــدة  
ــة       ــار اإلحصــائيني منــذ أن أنشــأا اللجن التقريــر مــوجزا لألعمــال الــيت اضــطلعت ــا جلنــة كب

ــة، و ٢٠١٤اإلحصــائية يف عــام   ــ، وخاصــة، اختصاصــات اللجن ــه   دعمال ــذي تقدم يف جمــال ال
، واعتماد إطار األمـم املتحـدة لضـمان    ٢٠٣٠عام التنمية املستدامة لالبيانات واملؤشرات خلطة 

 .صــاءات، وعمــل اللجنــة يف جمــال املبـادئ الــيت تــنظم األنشــطة اإلحصــائية الدوليــة جـودة اإلح 
  .واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير
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  معلومات أساسية  -  أوال  

كبار إحصائيي منظومة األمـم املتحـدة رمسيـا يف مقررهـا     أنشأت اللجنة اإلحصائية جلنةَ   - ١
توصـيات أصـدقاء   مبتابعـة  كبار إحصائيي األمم املتحـدة   فريق، الذي كلفت فيه أيضا ٤٥/١١٢

  .)١(اإلحصائية الرئيس من أجل حتسني التنسيق وتقدمي تقرير عن ذلك إىل اللجنة

٢ -  لـذين دأبـوا علـى عقـد اجتماعـات      ل كبـار إحصـائيي منظومـة األمـم املتحـدة، ا     شكَّوت
ذات الطـابع األكثـر   ، يف اهليئـة اجلديـدة   ٢٠٠٧رمسيـة مـرتني يف السـنة منـذ أيلول/سـبتمرب       غري

ــة ــرة يف  رمسي ــة    ٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠ألول م ــدورة الرابع ــاد ال ــع انعق ــالتزامن م ــك ب ، وذل
  .والعشرين للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف روما

ــار       - ٣ ــة كب ــه جلن ــر تقدم ــي أول تقري ــة ه ــذه الوثيق ــم املتحــدة    إ وه ــة األم حصــائيي منظوم
  .منذ إنشائها اليت حققتها نواتجالجنة وويوجز التقرير األنشطة الرئيسية للّ .اللجنة اإلحصائية إىل
    

  العضوية وأساليب العمل  - ثانيا   

ــمل  - ٤ ــائية      تشـ ــدوائر اإلحصـ ــدة الـ ــم املتحـ ــة األمـ ــائيي منظومـ ــار إحصـ ــة كبـ ــل لجلنـ كـ
واألمانـة   ،والوكـاالت املتخصصـة التابعـة لألمـم املتحـدة      ،وبراجمهـا صناديق األمـم املتحـدة    من

سـندت إليهـا   العامة لألمم املتحدة، فضال عن اللجان االقتصادية واالجتماعيـة اإلقليميـة، الـيت أُ   
ألنشـطة اإلحصـائية   ا الـيت تـنظم  واليات تشمل توفري إحصاءات رمسية دولية يف سـياق املبـادئ   

   .يف اللجنة ألعضاء احلالينيااألول هلذا التقرير قائمة كاملة ب املرفق وترد يف  .الدولية

، تشـمل بيـان   اللجنـة يف صـيغة رمسيـة    اختصاصـات قام الفريق بوضع وكخطوة أوىل،   - ٥
ــف   ــة ووصـ ــل   لاملهمـ ــق العمـ ــية وطرائـ ــائف الرئيسـ ــطة والوظـ ــار   .ألنشـ ــة كبـ ــدت جلنـ واعتمـ

، وميكـن  ٢٠١٦يف خريـف عـام    ةقـود املع ةاخلامس دورااإلحصائيني االختصاصات رمسيا يف 
  .االطالع عليها يف املرفق الثاين هلذا التقرير

جلنـــة كبـــار اإلحصـــائيني بنشـــاط     ســـنويني، تعمـــل  دورتـــنيوعـــالوة علـــى عقـــد     - ٦
فـرق   وتعـد  .ةالعاديـ  الدورةاملتخذة خالل  املقرراتعن طريق فرق العمل ملتابعة  الدورات بني

ــذي حتــر    ــدم ال ــائق عــن التق ــار     العمــل وث ــة كب ــارير إىل جلن ــدم تق ــا، وتق ــائج أعماهل زه وعــن نت
تعمــل شــعبة اإلحصــاءات  و .القــرارات يف دوراــا العاديــة  كــي يتســىن هلــا اختــاذ  اإلحصــائيني

ــة العامــة    يف ــة التابعــة لألمان ــار   ، إدارة الشــؤون االقتصــادية واالجتماعي ــة كب ــة جلن بصــفتها أمان

__________ 

 .E/CN.3/2014/13انظر   )١(  
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 يسري االتصـال فيمـا بـني أعضـاء اللجنـة، وتعـد      اإلحصائيني، بشكل وثيق مع الرئيس، وتتوىل ت
 ةكـون متاحـ  تكما تعكف حاليا على إنشاء صفحة شبكية للجنة  .العادية الدوراتتقارير عن 

  .للعموم، يستضيفها املوقع الشبكي للشعبة

وتعمل جلنة كبار اإلحصائيني بالتعـاون الوثيـق مـع جلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية،          - ٧
اليت تدعو إىل عقد اجتماعات تضم املنظمات الدولية واإلقليمية وفوق الوطنيـة الـيت ال تشـكل    

 فيمـا يتعلـق  جزءا من منظومة األمم املتحدة، من أجل معاجلة املواضيع واملسائل األوسع نطاقـا  
  .بأكملهإلحصائي العاملي بالنظام ا

    
  ٢٠٣٠البيانات واملؤشرات املتعلقة خبطة التنمية املستدامة لعام   - ثالثا   

على غرار جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية، تتلقى جلنة كبار إحصـائيي منظومـة األمـم      - ٨
إحاطات إعالمية منتظمة خالل اجتماعاا بشـأن وضـع إطـار مؤشـرات خلطـة التنميـة        املتحدة

، وال سـيما فيمـا يتعلـق بالـدور الـداعم الـذي تؤديـه املنظمـات الدوليـة،          ٢٠٣٠املستدامة لعام 
مثل فريق اخلـرباء املشـترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات أهـداف التنميـة املسـتدامة والفريـق           

  .الرفيع املستوى يف العمليات املختلفة

ختيـار مؤشـرات إلطـار    ال ع بـه املضـطل وقد سامهت جلنة كبـار اإلحصـائيني يف العمـل      - ٩
املؤشرات العاملية من خالل تقدمي اقتراح منسق إىل فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين    

يف تشــرين  ة الــيت عقــدتالثانيــ دورتــهمبؤشــرات أهــداف التنميــة املســتدامة لينظــر فيــه خــالل   
د اإلمجـايل للمؤشـرات   وقد كان هلذا اجلهد التنسيقي ميزة خفـض العـد   .٢٠١٥األول/أكتوبر 

  .املقترحة وحتسني توثيق البيانات الفوقية، وهي جوانب حظت بتقدير أعضاء الفريق

ــات واملبــادئ املقترحــة      وشــرعت جلنــة كبــار اإلحصــائيني     - ١٠ يف العمــل بشــأن التوجيه
 ويتـــوخى .٢٠٣٠لإلبـــالغ عـــن البيانـــات وتبادهلـــا يف ســـياق خطـــة التنميـــة املســـتدامة لعـــام 

م ا تدفقات البيانات املتعلقـة مبؤشـرات أهـداف    توضيح الطرائق اليت ينبغي أن تنظَّالعمل  هذا
التنمية املستدامة بني الوكاالت اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية من أجل ختفيـف العـبء   

وجيري حاليا تنفيذ هذه املبادرة بالتعـاون مـع جلنـة تنسـيق األنشـطة       .الواقع على البلدان املبلِّغة
نشـئت فرقـة عمـل خمصصـة ـدف إعـداد وثيقـة سـتناقش يف املنتـدى الرفيـع           اإلحصائية، وقد أُ

املستوى املعين باإلحصاءات الرمسية، املقرر عقده قبل يوم من افتتاح الـدورة الثامنـة واألربعـني    
  .)٨، الفقرة E/CN.3/2017/28للجنة اإلحصائية (انظر 
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وظلت جلنة كبار اإلحصائيني تطَّلـع أيضـا علـى مسـتجدات الشـراكة العامليـة لبيانـات          - ١١
التنميـــة املســـتدامة، والفريـــق الرفيـــع املســـتوى للشـــراكة والتنســـيق وبنـــاء القـــدرات يف جمـــال  

ــام      ــة التنميــة املســتدامة لع ــم املتحــدة العــاملي    ٢٠٣٠اإلحصــاءات لرصــد خط ، ومنتــدى األم
وسـاهم   .للبيانات املقرر إنشـاؤه، وخطـة العمـل العامليـة والعمـل اجلـاري بشـأن خطـة التحـول         

من أعضاء اللجنة يف املشاورة العاملية بشأن خطة العمل العاملية، اليت أجريت يف تشـرين   عشرة
  .٢٠١٦الثاين/نوفمرب 

    
  جودة اإلحصاءاتإطار األمم املتحدة العام لضمان   -  رابعا  

ثقة اجلمهور يف اإلحصاءات الرمسية واحلفاظ علـى هـذه الثقـة أمـر يتطلـب       إن كسب  - ١٢
وقــد حرصــت اللجنــة   .إنتــاج تلــك اإلحصــاءات بطريقــة موضــوعية وشــفافة ومســتقلة مهنيــا  

 ١٩٩٤اإلحصــائية علــى التمســك ــذه املبــادئ وغريهــا مــن املبــادئ اهلامــة األخــرى يف عــام    
وقـام العديـد مـن البلـدان      .لإلحصـاءات الرمسيـة   عندما اعتمدت جمموعة من املبـادئ األساسـية  

ــة للممارســات و/أو إطــار وطــين لضــمان جــودة         يف ــة وطني ــامل باعتمــاد مدون ــع أحنــاء الع مجي
وسـعيا لـدعم    .اإلحصاءات دف تكريس هذه املبادئ وتنفيذها، واحلفاظ على ثقـة اجلمهـور  

طنيـا عامـا لضـمان    ، أصدرت شـعبة اإلحصـاءات إطـارا و   جودة اإلحصاءاتوضع أطر ضمان 
 .اخلاصـة ـا   أطرهايتوخى مساعدة البلدان يف وضع واجلودة، يضم منوذجا ومبادئ توجيهية، 

ستخدم كمرجع على نطاق واسعوقد أقرته اللجنة اإلحصائية وي.  

ــة تنســيق       - ١٣ ــة بإنتــاج اإلحصــاءات، اعتمــدت جلن ــة املعني وفيمــا يتعلــق باملنظمــات الدولي
اليت تكـرس   ،)٢(املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية ٢٠٠٥ام األنشطة اإلحصائية يف ع

وبغيـة إجيـاد    .)١٧ و ١٦مبادئ مماثلة للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية (انظـر الفقـرتني   
مجيع كيانات األمـم املتحـدة، قامـت جلنـة     يف  ينطبقفهم مشترك ألبعاد اجلودة وضمان اجلودة 

ؤمتر األمـم املتحـدة   ملـ  تـابع مبسـاعدة خـبري استشـاري وفريـق عمـل       تنسيق األنشطة اإلحصائية،
ــة ءاتللتجــارة والتنميــة، بصــياغة إطــار األمــم املتحــدة لضــمان جــودة اإلحصــا    ، ســيتاح للّجن

األطـر   ينـاظر ، الـذي  وإطـار األمـم املتحـدة هـذا     .اإلحصائية يف شكل وثيقة معلومات أساسـية 
ــة لضــمان  إطــارا عامــا ميكــن تكييفــه مــع الظــروف احملــددة    ، يقــدم ءاتاإلحصــا جــودةالوطني

  .لفرادى كيانات األمم املتحدة

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/principles_stat_activities.htmانظر:   )٢(  
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وقــد قــام العديــد مــن كيانــات األمــم املتحــدة بالفعــل بوضــع وتنفيــذ أطرهــا اخلاصــة        - ١٤
ــم املتحــدة، واالحتــاد     ءاتجــودة اإلحصــا  لضــمان ــة والزراعــة لألم ، وال ســيما منظمــة األغذي

فيــذ وتوخيــا لتيســري وضــع وتن .ملتحــدة للتنميــة الصــناعيةالــدويل لالتصــاالت، ومنظمــة األمــم ا
 األطر من جانب كيانـات األمـم املتحـدة األخـرى، يتضـمن إطـار األمـم املتحـدة لضـمان          هذه

 .ءاتإطـــارا يشـــار إليـــه بوصـــفه اإلطـــار العـــام لضـــمان جـــودة اإلحصـــا ءاتجــودة اإلحصـــا 
ــد ــوطين وامل      مت وق ــار ال ــوذج اإلط ــرار من ــى غ ــار عل ــذا اإلط ــة،  تشــكيل ه ــادئ التوجيهي لكــن ب
  .تكييفه ليتماشى وظروف كيانات األمم املتحدة بدال من املنظمات اإلحصائية الوطنية  مع

إىل تعزيــز ثقافــة  ءاتوعمومــا، يهــدف إطــار األمــم املتحــدة لضــمان جــودة اإلحصــا     - ١٥
نشـاء  إلالالزمـة  واد املـ جودة اإلحصاءات على نطاق املنظومة اإلحصائية لألمم املتحدة وتوفري 

  .هذه األطر على مستوى فرادى كيانات األمم املتحدة
    

  املبادئ اليت تنظم األنشطة اإلحصائية الدولية  -  خامسا  

أقرت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية املبادئ الـيت تـنظم األنشـطة اإلحصـائية الدوليـة        - ١٦
 .٢٠١٤س وأعــــادت تأكيــــدها يف ديباجــــة منقحــــة يف آذار/مــــار ٢٠٠٥يف أيلول/ســــبتمرب 

، اعتمدت جلنة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية النسـخة اجلديـدة مـن املمارسـات        ٢٠١٦عام  ويف
وقد وقع مجيـع أعضـاء جلنـة كبـار إحصـائيي منظومـة األمـم املتحـدة بشـكل فـردي            .)٣(اجليدة

ومن بني املبادرات املتخـذة   .على املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية والتزموا بتنفيذها
تنظـيم محـالت لتوعيـة    مـع  الشـبكي   محتقيقا هلذه الغاية، قام األعضـاء بنشـر املبـادئ يف مـوقعه    

  .املوظفني يف منظمام

ــا     - ١٧ ــيت يوليهــا األعضــاء هلــذه املب ــة ال ــالغ  ويف ضــوء األمهي دئ، وال ســيما يف ســياق اإلب
، قـررت جلنـة   ٢٠٣٠طـة التنميـة املسـتدامة لعـام     البيانات وتبادهلا يف سياق متابعة تنفيـذ خ  عن

 .انتبــاه مســؤوليها الرئيســيني إىل هــذه املبــادئ  توجيــهكبــار إحصــائيي منظومــة األمــم املتحــدة  
ومببــادرة مــن اللجنــة، الحــظ جملــس الرؤســـاء التنفيــذيني يف منظومــة األمــم املتحــدة املعـــين          

  ي:، ما يل٢٠١٥بالتنسيق، يف دورته العادية الثانية لعام 

ــوع اجلــنس والســن           ــات املصــنفة حســب ن ــات، ال ســيما البيان تكتســي البيان
، مبــا يف ذلــك ٢٠٣٠از خطــة عـام  والعـرق واإلعاقــة وأبعـاد أخــرى، أمهيـة بالغــة إلجنـ    

ورصــدها وفقــا للســياق الــوطين أهــداف التنميــة املســتدامة  تكييــفطريــق تيســري  عــن

__________ 

 .١٤ و ١٣، الفقرتان E/CN.3/2017/28 انظر:  )٣(  
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نظومـة األمــم املتحـدة إلنتــاج   وسـعيا لكفالــة اتبـاع ــج متسـق علـى نطــاق م     .بفعاليـة 
، حـث وكيـل األمـني العـام     اتالقـرار  واختاذإحصاءات عالية اجلودة ألغراض التحليل 

للشؤون االقتصادية واالجتماعية الوكـاالت علـى التقيـد باملبـادئ الـيت تـنظم األنشـطة        
ن ون الرئيســيوالــيت التــزم ــا كبــار اخلــرباء اإلحصــائيني واملنســق  واإلحصــائية الدوليــة 

  .)٤(٢٠٠٥لألنشطة اإلحصائية داخل املنظومة ويف املنظمات الدولية األخرى يف عام 

٤(٢٠٠٥(.      
  مواضيع أخرى موضع النظر  -  سادسا  

من املواضيع األخرى اليت ناقشـتها جلنـة كبـار اإلحصـائيني املنشـأة حـديثا علـى مـدى           - ١٨
 إسـهام  تقيـيم  ”السنتني املاضيتني إمكانية متابعـة وتنفيـذ التوصـيات الـواردة يف الوثيقـة املعنونـة       

مجـع  و اإلحصـائي  التحليـل  جمـال  يف الوطنيـة  القـدرات  تعزيـز  يف اإلمنائيـة  املتحدة األمم منظومة
البيانات ويف دعم حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفية وغريهـا مـن األهـداف اإلمنائيـة املتفـق عليهـا       

          .  JIU/REP/2016/5)(“ دولياً
    

  خطة العمل يف املستقبل  -  سابعا  

الـدورات املقبلـة    وسـتركز  .ملذكورة أعـاله ستواصل اللجنة التنسيق يف مجيع ااالت ا  - ١٩
مـن أجـل   تنسيق األنشطة املشـتركة لبنـاء القـدرات وتقـدمي املسـاعدة التقنيـة       على  خاص بوجه

دعم البلدان يف اسـتيفاء الشـروط اجلديـدة املطلـوب توافرهـا يف البيانـات واملسـتمدة مـن إطـار          
وسـتكرس أيضـا جهـود مضـاعفة لتعزيـز       .٢٠٣٠لعـام   الرصد العـاملي خلطـة التنميـة املسـتدامة    

األنشطة املشتركة جلمع البيانات وتبادل اإلحصاءات فيما بـني أعضـائها، بغيـة ختفيـف العـبء      
  .وستضطلع اللجنة مبهام التنسيق يف جماالت أخرى حسب االقتضاء .عن البلدان املبلِّغة

    
  استنتاج  -  ثامنا  

بأعمــال جلنــة كبــار إحصــائيي منظومــة لمــا مــدعوة إىل أن حتــيط ع اإلحصــائية اللجنــة  - ٢٠
  .األمم املتحدة

__________ 

  )٤(  CEB/2015/2 ٨٦، الفقرة. 
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  املرفق األول

  قائمة األعضاء    
  

  اللجنة االقتصادية ألفريقيا

  اللجنة االقتصادية ألوروبا

  اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

  اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

  صادية واالجتماعية لغريب آسيااللجنة االقت

  منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية

  منظمة الطريان املدين الدويل

  منظمة العمل الدولية

  االحتاد الدويل لالتصاالت

  مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية

  مفوضية األمم املتحدة حلقوق اإلنسان

  لشؤون الالجئنيمفوضية األمم املتحدة 

  شعبة اإلحصاءات

  منظمة األمم املتحدة للطفولة

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية

  برنامج األمم املتحدة اإلمنائي  

  منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

  هيئة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني ومتكني املرأة

  برنامج األمم املتحدة للبيئة

  مج األمم املتحدة للمستوطنات البشريةبرنا
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  منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

  تحدة املعين باملخدرات واجلرميةمكتب األمم امل

  شعبة السكان يف األمم املتحدة

  صندوق األمم املتحدة للسكان

  االحتاد الربيدي العاملي

  منظمة الصحة العاملية

  منظمة السياحة العاملية
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  الثايناملرفق 

  اختصاصات جلنة كبار إحصائيي منظومة األمم املتحدة    
    

  معلومات أساسية  -  أوال  

 أيلـول/  ٩عقد االجتماع األول لكيانات األمم املتحـدة بشـأن الـربامج اإلحصـائية يف       - ١
 .يف مدريــد، علــى هــامش الــدورة العاشـرة للجنــة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية  ٢٠٠٧سـبتمرب  

جتمع الفريق بانتظام مرتني يف السنة، مرة يف الربيـع مبناسـبة انعقـاد الـدورة     ومنذ ذلك احلني، ا
ومـرة أخـرى خـالل فصـل اخلريـف مبناسـبة الـدورة اخلريفيـة للجنـة           ،جنة اإلحصائيةالسنوية للّ

  .تنسيق األنشطة اإلحصائية

 ونظرت اللجنـة اإلحصـائية يف تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية يف منظومـة األمـم املتحـدة          - ٢
 .)٤٣/١١٢، و ٤٤/١١٢، و ٤٥/١١٢(انظــر املقــررات   ٤٥ و ٤٤ و ٤٣خــالل دوراــا  

االقتـراح الـداعي إىل أن يعقـد كبـار اخلـرباء      ”، أيدت اللجنـة اإلحصـائية   ٤٥/١١٢ويف املقرر 
اإلحصــائيني بــاألمم املتحــدة اجتماعــات منتظمــة، وكلفــت الفريــق مبتابعــة توصــيات أصــدقاء    

  .“ اللجنةالرئيس من أجل حتسني التنسيق، وتقدمي تقرير يف هذا الصدد إىل

نشـئت جلنـة كبـار إحصـائيي منظومـة األمـم املتحـدة        ملقرر اللجنة اإلحصـائية، أُ ووفقا   - ٣
لجنــة اجتماعــات منتظمــة الومنــذ ذلــك احلــني، عقــدت  .٢٠١٤أيلول/ســبتمرب  ١٠رمسيــا يف 
ــة  تقــاريروقــدمت  ــة  وتصــف هــذه الوثيقــة   .اإلحصــائية عــن نتائجهــا إىل اللجن املهمــة املوكول

  .ائق عملهااللجنة وأنشطتها الرئيسية وطر  إىل
    

  بيان املهمة  - ثانيا   

ة علــى تعزيــز االتســاق والتكامــل  تعمــل جلنــة كبــار إحصــائيي منظومــة األمــم املتحــد    - ٤
ملتحـــدة لـــدعم اإلحصـــاءات علـــى     اإلجـــراءات املتخـــذة علـــى نطـــاق منظومـــة األمـــم ا      يف

ــيت تــنظم األنشــطة          مــن كــل ــا للمبــادئ ال ــي والــدويل، وذلــك وفق الصــعيد الــوطين واإلقليم
، واملبـادئ  ٢٠٠٥حصائية الدولية، واليت اعتمدا جلنة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية يف عـام     اإل

وإذ تأخــذ   .٢٠١٥األساســية لإلحصــاءات الرمسيــة، الــيت اعتمــدا اجلمعيــة العامــة يف عــام        
وكـاالت األمـم املتحـدة     جلنـة كبـار اإلحصـائيني   االعتبار املزايا النسبية لكل عضو، تشـجع   يف

هـج  لى تنسـيق جهودهـا يف تعزيـز القـدرات اإلحصـائية الوطنيـة مـن خـالل حتديـد ن         وبراجمها ع
وتؤيــد اللجنــة بوجــه خــاص حتــديث الــنظم اإلحصــائية الوطنيــة وتعزيــز   .وتــدخالت مشــتركة
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قدرا على االستجابة للشروط اجلديـدة املطلـوب توافرهـا يف البيانـات لـدعم وضـع سياسـات        
م وإذ تسـلّ  .د األهداف اإلمنائيـة العامليـة واإلقليميـة والوطنيـة    قائمة على األدلة، مبا يف ذلك رص

بأن اجلهود اليت تبذهلا منظومة األمم املتحد لدعم النظم اإلحصائية الوطنيـة ينبغـي أن تسترشـد    
باالحتياجات واألولويات الوطنية، تؤيد جلنة كبـار اإلحصـائيني وضـع معـايري إحصـائية دوليـة       

اليــة اجلــودة وقابلــة للمقارنــة األعضــاء مــن أجــل إنتــاج بيانــات ع وتنفيــذها بالكامــل يف الــدول
  .الصعيد الدويل  على

عـة ملنظومـة   وتشجع جلنة كبـار اإلحصـائيني تنسـيق الـربامج اإلحصـائية للكيانـات التاب        - ٥
، مــن خــالل تعزيــز أوجــه التــآزر وتفــادي االزدواجيــة  “توحيــد األداء”األمــم املتحــدة ــدف 
بغية دفع عجلـة   للجودةعتماد معايري موحدة ال تروجوهي  .دل البياناتوالتداخل، وتيسري تبا
ــاج اإلحصــائي   ــم املتحــدة    يف اإلنت ــة األم ــع وكــاالت منظوم ــا مجي ــارف   كم ــادل املع ــدعم تب ت
ــدة  ــة أيضــا  حتــددو .واملمارســات اجلي املواقــف املشــتركة لألمــم املتحــدة بشــأن املســائل     اللجن

أو يف هيئــات التنســيق األخــرى،  اإلحصــائية، الــيت يــتعني اإلبــالغ عنــها يف اللجنــة اإلحصــائية  
  .قبيل جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  من
    

  األنشطة والوظائف الرئيسية  - ثالثا   

ــار إحصــائيي منظومــة األمــم املتحــدة شــبكة      - ٦ مــن الــربامج اإلحصــائية  تنشــئ جلنــة كب
يق عنــد مســاعدة الــدول األعضــاء منظومــة األمــم املتحــدة مــن أجــل تعزيــز التعــاون والتنســ  يف

ها مــن خــالل حتديــد احللــول ءوتســاعد الشــبكة أيضــا أعضــا .حتســني قــدراا اإلحصــائية علــى
    .العاملية عند إدارة أو تنفيذ الربامج اإلحصائية اإلقليمية أو همللمشاكل املشتركة اليت تصادف

وتنفيـذ   املوحـدة وتشجع اللجنة على استخدام املعايري والتصنيفات اإلحصائية الدوليـة    - ٧
وهـي تسـاعد علـى تعزيـز املسـاءلة عـن طريـق حتسـني          .املبادئ األساسـية لإلحصـاءات الرمسيـة   

  .شفافية املمارسات اإلحصائية على الصعيد العاملي

جــودة  يف جمــالألمــم املتحــدة ل مشــتركد إطــار وتقــوم جلنــة كبــار اإلحصــائيني بتحديــ  - ٨
للتأكد من أن مجيع وكاالت األمم املتحدة تطبق نفـس املسـتوى   وتشجع على تنفيذه  البيانات

اإلحصــاءات وجتهيزهــا   العــايل مــن الشــفافية والدقــة وحســن التوقيــت والكفــاءة عنــد مجــع        
وهي تعتمد أيضا سياسـات مشـتركة مـن أجـل كفالـة امللكيـة الوطنيـة للبيانـات الـيت           .ونشرها

  .تنشرها وكاالت األمم املتحدة مع تعظيم قابليتها للمقارنة والتقيد باملعايري الدولية
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املتحـدة   األمموتناقش اللجنة سبل تنسيق األنشطة على الصعيد الوطين من خالل أفرقة   - ٩
  .االتساق وإعداد املنتجات املشتركةسبل تبادل وتعزيز  عن طريق الوطنيةالقطرية والربامج 

املسـاعدة التقنيـة   تقـدمي  تنسيق األنشطة املشتركة لبناء القـدرات و على وتشجع اللجنة   - ١٠
عن طريق االضطالع بإجراءات مشتركة بشأن مواضيع حمددة علـى كـل مـن الصـعيد الـوطين      

الـدول األعضـاء واملنظمـات الدوليـة     كـل مـن   تلبية طلـب  لية يف زيادة الفعاواإلقليمي والعاملي ل
  .على اإلحصائيني املهرة وحمللي البيانات

تنسـيق عمليـة جتميـع البيانـات وتبادهلـا مـن أجـل ختفيـف العـبء          على وتشجع اللجنة   - ١١
مــع البيانــات وتبــادل اإلحصــاءات جلنشــطة املشــتركة األعــن البلــدان املبلِّغــة مــن خــالل تعزيــز 

ــول وســبل       وت ــدان بأفضــل احلل ــد البل ــة مــن أجــل تزوي ــات احلديث ــابر واآللي يســري اســتخدام املن
  .الوصول إىل قواعد البيانات

اإلحصـائية   اللجنـة مواقف وبيانات مشتركة بشأن املسائل اإلحصـائية إىل   اللجنةتقدم و  - ١٢
  .األمم املتحدة جانب من أجل تزويد الدول األعضاء بوجهة نظر واحدة ومتسقة من

وتعمــل اللجنــة علــى زيــادة إبــراز ودعــم األنشــطة اإلحصــائية اإلقليميــة والعامليــة داخــل     - ١٣
منظومــة األمــم املتحــدة مــن خــالل التــرويج يف صــفوف كبــار مــوظفي اإلدارة بــاألمم املتحــدة،   

عــة ويشــمل ذلــك إشــراك اللجنــة الرفي .لمبــادئ األخالقيــة املتصــلة بــذلكلألمهيــة اإلحصــاءات و
املستوى املعنية بالربامج، واللجنة الرفيعة املستوى املعنية باإلدارة، ومن خالهلما، جملـس الرؤسـاء   

تنســيق الوتعمـل اللجنـة أيضـا علـى تعزيـز       .التنفيـذيني يف منظومـة األمـم املتحـدة املعـين بالتنســيق     
  .والعاملي ئر املختلفة على الصعيدين الوطينالنظم اإلحصائية الوطنية من خالل الدوا  بني

اللجنــة وتســاهم يف املناقشــات املعقــودة بشــأن األطــر العامليــة الدوليــة ونظــم   شــاركوت  - ١٤
الرصد الدوليـة مـن قبيـل األهـداف اإلمنائيـة املسـتدامة وغريهـا مـن أجـل حتقيـق تقسـيم أفضـل             

  .للعمل وكفالة اجلودة يف النتائج اإلحصائية

الصــلة بالتحــديات التقنيــة اجلديــدة، واملصــادر وتنــاقش اللجنــة املواضــيع الناشــئة ذات   - ١٥
اجلديدة للبيانات وأساليب نشر البيانات، والتغيريات الـيت تطـرأ يف اسـتراتيجيات مـاحني األمـم      
املتحــدة مــن أجــل حتقيــق نتــائج أفضــل وتعزيــز األنشــطة اإلحصــائية الــيت تضــطلع ــا خمتلــف     

  .الوكاالت واملنظمات والصناديق والربامج

اللجنة تالقح األفكـار املبتكـرة وأفضـل املمارسـات بشـأن املنهجيـة واملصـادر         وتشجع  - ١٦
وتنـاقش أيضـا احللـول اإلداريـة واملوضـوعية       .اإلحصائية، وتقدمي املساعدة إىل الدول األعضـاء 
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، وتنفيــذ اإلجــراءات املشــتركة لتســهيل تنقــل اإلحصــائيني علــى نطــاق منظومــة األمــم املتحــدة
  .تهاكاالت األمم املتحدة وأنظميتماشى مع قواعد و  مبا
    

  طرائق العمل  - رابعا   

  العضوية ومستوى التمثيل  - ألف  

جلنة كبار إحصائيي منظومة األمم املتحدة الدوائر اإلحصائية لكـل مـن صـناديق     تضم  - ١٧
واألمانـة العامـة لألمـم     التابعـة لألمـم املتحـدة،    والوكـاالت املتخصصـة   ،األمم املتحدة وبراجمها

ــات     إضــافة إىلاملتحــدة،  ــة، الــيت أســندت إليهــا والي ــة اإلقليمي اللجــان االقتصــادية واالجتماعي
  .تشمل توفري إحصاءات رمسية دولية يف سياق املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية

١٨ -  سجأمانة اللجنةل األعضاء املرتقبون لدى وينبغي أن ي.  

املتوقع أن يكون التمثيل يف االجتماعات على مسـتوى مـدير الـدائرة اإلحصـائية      ومن  - ١٩
  .يف املنظمة املعنية أو منصب معادل له

  
  تنظيم األعمال  - باء  

تنتخــب اللجنــة رئيســا يشــغل منصــبه ملــدة ســنتني، وجيــوز إعــادة انتخابــه لفتــرة واليــة   - ٢٠
وميكن للرئيس أن يشغل أيضـا منصـب أحـد الرئيسـني اللـذين يشـتركان يف رئاسـة جلنـة          .ثانية

تنســيق األنشــطة اإلحصــائية، ممــثال ألعضــاء األمــم املتحــدة يف تلــك اللجنــة، لضــمان التنســيق   
  .الوثيق مع األنشطة اليت تضطلع ا جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية

  :اللجنة هي واملهام الرئيسية املسندة إىل رئيس  - ٢١

، اسـتنادا إىل املقـررات   أمانـة اللجنـة  وضع مشروع جدول األعمال بدعم من   (أ)  
  ؛الحقا ، وبناء على طلبات قدمها األعضاءةالسابق الدورةاملتخذة يف 

رئاســة دورات اللجنــة، مبــا يف ذلــك إعــداد مــوجز املناقشــة الــيت دارت بشــأن   (ب)  
كل بند من بنود جـدول األعمـال كأسـاس إلعـداد تقريـر الـدورة؛ ويف غيـاب الـرئيس خـالل          

  كرسي الرئاسة مؤقتا عضو آخر؛ يشغلللّجنة،  ةمقرر دورة

 يــتعني الــيت تعــدها أمانــة اللجنــة والــيت     الــدورات،اقتــراح مشــاريع حماضــر     (ج)  
  يوافق عليها بإجراء كتايب مجيع األعضاء الذين حضروا الدورة؛  أن
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ــا ارتـــأى        (د)   ــات االســـتراتيجية كلمـ ــة يف االجتماعـــات أو املناقشـ ــل اللجنـ متثيـ
  أعضاؤها ضرورة لذلك؛

  .اللجنة لمشاركة يف عمللدعوة املراقبني، بعد التشاور وباالتفاق مع األعضاء،   (هـ)  

  .لجنة يف شعبة اإلحصاءاتوتقع أمانة ال  - ٢٢

  املهام الرئيسية التالية:أمانة اللجنة  وتتوىل  - ٢٣

إعـــداد مشـــروع جـــدول األعمـــال بالتعـــاون مـــع الـــرئيس وبعـــد مشـــاورات   (أ)  
  ؛األعضاء  مع

  وثائق لألعضاء يف الوقت املناسب؛ضمان إتاحة مجيع ال  (ب)  

ــيفة      (ج)   ــة املضــ ــع اجلهــ ــيق مــ ــة والتنســ ــيم دورات اللجنــ ــاق تنظــ ــيت مت االتفــ  الــ
  استضافتها دورة معينة؛  على

إعــداد مشــاريع حماضــر كــل دورة بالتعــاون مــع الــرئيس، لكــي يوافــق عليهــا     (د)  
  بإجراء كتايب مجيع األعضاء الذين حضروا الدورة؛

  إنشاء موقع شبكي حممي للّجنة واستضافته وتعهده وحتديثه؛  (هـ)  

  .نة اإلحصائية لكي يوافق عليه األعضاءإعداد مشروع التقرير املقدم إىل اللج  (و)  
  

  االجتماعات واملقررات واحملاضر وتقدمي التقارير  - جيم  

يف كل فصـل ربيـع يف نيويـورك     األوىل الدورةعقد تو .ستجتمع اللجنة مرتني يف العام  - ٢٤
ــة اإلحصــائية (    ــامش دورة اللجن ــى ه ــة ”عل ــدورة الربيعي ــة  يف حــني  ،)“ال ــدورة الثاني ــد ال  تعق

)، “الـــدورة اخلريفيـــة”هـــامش الـــدورة اخلريفيـــة للجنـــة تنســـيق األنشـــطة اإلحصـــائية ( علـــى
 ،وطوهلـا  للـدورات ويقـرر رئـيس اللجنـة التوقيـت الـدقيق       .املكان املختار لعقد تلك الدورة يف

الـرئيس مشـروع جـدول     ويعـد  .بعد التشاور مع األعضاء وبناء على اقتـراح مـن أمانـة اللجنـة    
اء علــى أســاس املقــررات املتخــذة  األعمــال مبســاعدة مــن أمانــة اللجنــة وبالتشــاور مــع األعضــ  

  .الحقا ألعضاءا اليت قدمهاالسابقة، والطلبات  الدورات  يف

٢٥ -  ــا بــني    ويعــد مــثال عــن طريــق أفرقــة املناقشــة   الــدوراتتنســيق األنشــطة املضــطلع ،
  .يتجزأ من عمل اللجنة اإللكترونية، جزءا مهما ال
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ويقرر الرئيس مدى توافر توافق يف اآلراء أثناء الـدورات، ويشـار إىل ذلـك يف حماضـر       - ٢٦
 أمانـة اللجنـة  واإلجراءات يف الوقت املناسـب لتعتمـده    املقرراتويتم إعداد تقرير عن  .الدورة

  .بعمل ما ومتابعته وحيدد هذا التقرير الوكاالت الرائدة املسؤولة عن القيام .دورةبعد كل 

 اللجنـة وتتـوىل أمانـة    .وتقدم اللجنة بانتظام تقاريرها كل سنتني إىل اللجنة اإلحصائية  - ٢٧
  .صياغة هذه التقارير، بتوجيه من الرئيس، ويوافق عليها األعضاء

 


