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 اللجنة اإلحصائية
 التاسعة واألربعونالدورة 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 ( من جدول األعمال املؤقت*ف) 3البند 

    بنود للمناقشة واتخاذ القرار: أساليب عمل اللجنة اإلحصائية
 اإلحصائية: استعراض آلية أفرقة المدنتقرير المكتب عن أساليب عمل اللجنة   

 
 مذكرة من األمين العام  

 
واملمارســـال القـــاتقرف اتمـــرف األم   ٢٠١7/٢٢٨قا ملقرر اجمللس االقتصـــاوا واالجتماع  وف 

العام تأن حييل تقرار املكتب عن اســـتعراس لســـاليب عمل اللعنرف مي اللىيآ عل  آلير لفرقر املدند واعيد 
 يف لصول آلير لفرقر املدن وخصائصها الرئيقيرف واقتكمف مدى حتقيق لهدافهادالتقرار النظر 

 النقاط املعروضر لك  تناقمها اللعنرد ١7وترو يف الفقرة 

 

  

_________ 
 * E/CN.3/2018/1د 
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 تقرير المكتب عن أساليب عمل اللجنة اإلحصائية: استعراض آلية أفرقة المدن  
  

 مقدمة - أوال 
تقـــــــــعينال لتحقق ملر لمور منها رمسيا يف منتصـــــــــف اللنمـــــــــأل اللعنر افرصـــــــــائير لفرقر املدن  - ١
تكّمل العمليال القائمر من لجل وضــــــــي واعتماو معااة درصــــــــائير وولير من خ ل التكيف تمــــــــكل  لن

من لفرقر املدنف  ١٦ل اللعنر لســــر  مي الظروف املت ةةد وعل  مدى القــــنوال العمــــران املاضــــيرف لنمــــأ
 لفرقر لعماهلاد 7لجنآل  لفرقر منها عاملر تينما ٩تآال  وال
وقامت هذه األفرقر تدراســـــــــــــــر عدو من املواضـــــــــــــــيي ذال األلير املنهعيرف ودعداو ىتيبال ولولر  - ٢

وخ صال ألفضل املمارسالف ووضي استبيانال واختبارهاف وتوفة تدراب ورلقال عملد وىانت النتائج 
األســــــعارف ونظام ا قــــــاتال القوميرف  مثةة لإلععابف مبا يف ذلك تقدمي مقــــــالال يف صال درصــــــا ال

ودرصـــــا ال الواقر والبيمرف ومقـــــائل القياس املتعلقر تالقوا  وة الرمس د ولقرل اللعنر افرصـــــائير والبير 
 دعامر نواتج لفرقر املدنف وابدو لن هناك توافقا يف اآلرا  عل  لن آلير لفرقر املدن ىانت ناجحر تصفر

آلير لفرقر املدن ووورها الفراد يف اللعنر افرصائير والنظام افرصائ  وابحث هذا التقرار تاراخ  - 3
العامل د واقتند دىل تقرار استمارا لُعد تتكليف من شعبر افرصا ال التاتعر فوارة المؤون االقتصاوار 

لعنرف لســـــاليب العمل ا الير لوال رس منه تد  وتيقـــــة املناقمـــــر تمـــــأن  (١)واالجتماعير يف األمانر العامر
 د(٢)سيما الدور الذا تضولي ته لفرقر املدن مقارنر تاألفرقر األخرى العاملر حتت رعاار اللعنر وال
  

 نشأة أفرقة المدن وسير عملها: معلومات أساسية - ثانيا 
اتقـــــــــــــم النظام افرصـــــــــــــائ  العامل  تالتعاون الووع  ت  الدول األعضـــــــــــــا  يف تووار ا وانب  - 4

ويف اعتماو املعااة الدولير ولولر التنفيذ ذال الصـــــلرد وتكتقـــــ  المـــــمولير وامللكير  املنهعير لإلرصـــــا ال
ا ماعير للير رامسر يف وضـــــي املعااة لضـــــمان مراعاة ارتياجال ميي البلدان عند وضـــــي معيار جدادف 

ئص ن لجل ىفالر حتقق هذه اخلصـــــــــــاوليس فقط ارتياجال املكاتب افرصـــــــــــائير الومننير األىثر  واد وم
وضي املعااة واملنهعيال افرصائيرف وضعت األمم املتحدة نظاما للتمثيل والتقميال لآااوة الممول  يف

 امملف عل  سبيل املثالف لفرقر خربا  وفرق عمل مملىر ت  الوىااللد
ويف منتصـــــــــف التقـــــــــعينالف تدل العمل ترلير جدادة ىان ال رس منها تكملر العمليال القائمر  - 5

تماو معااة درصــائير وولير تكو ا لقل صــرامر وقاورة عل  التكيف تقــرعر مي الظروف املت ةةد لوضــي واع
وتتمثل اخلصـــــــائص الرئيقـــــــير هلذه اآللير ا دادة فيما ال ئ املرونر يف منرائق التمـــــــ يل والتكيف يف الوقت 

__________ 

لفلة من تمــــران األول/لىتوتر عمل اخلبة االســــتمــــاراف القــــيد هةمان هاتةمانف املدار القــــاتق لمــــعبر افرصــــا الف يف ا (١) 
د وتافضــــافر دىل دجرا  وراســــر ٢٠١7ىانون األول/واقــــمرب   ١٩تقراره النهائ  يف وقدم  ٢٠١7ىانون األول/واقــــمرب  دىل

مكتبيرف اجتمي اخلبة االســــتمــــارا مي مو ف  شــــعبر افرصــــا ال الذان اعملون ىعهال اتصــــال ألفرقر املدند وســــالت 
 ميي لفرقر املدن القائمر تالرو عل  استبيان قصةد

رار اللعنر افرصــائير ما ال ئ  نر خربا ف ولفرقر مدنف وفرقر عمل ممــلىر ت  الوىااللف تمــمل األفرقر الو ورول يف تقا (٢) 
 وفراق خربا ف وفراق رفيي املقتوىف وفراق عامل عامل ف ولصدقا  الرئيسف وفراق شراىرف و نر من ىبار افرصائي د
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ةو وضـــــرورة مراعاة املناســـــب مي األولواال ا دادةو وضـــــرورة تلق  تكليف من اللعنر افرصـــــائير مباشـــــر 
 د(3)ارتياجال ميي البلداند ولصبحت هذه اآللير ا دادة تقم  لفرقر املدن

ويف الوقت الراهنف هناك تقــعر لفرقر مدن عاملرو وىانت ســبعر لفرقر لخرى قد لنمــمت ولجنآل  - ٦
الب املواضــــــــــيي د وىانت لفرقر املدن الو لنمــــــــــمت يف وقت مبكر تتناول يف ال (4)يف الوقت الراهن لعماهلا

املتعلقر تاألعمال التقليدار ملكاتب افرصــــــــــا  الومننيرف ومنهاف عل  ســــــــــبيل املثالف ســــــــــع ل األســــــــــعار 
واألعمال التعارارد وتضـــــــــــولي مكاتب افرصـــــــــــا  الومننير تالدور القياوا يف دمنار األفرقر عل  لســـــــــــاس 

فراق مدانر للمنظم  واملمارى د خمصصد ومل توفر الوىاالل الدولير لمانر عامرف وتُرىت شؤون دوارة ىل 
وىان ممثلون من مكاتب افرصــا  الومننير انظمون االجتماعالد وىان متوقعا لن اوفر املمــارىون التموال 
اخلاص هبمد ومبعرو اعتماو فراق من لفرقر املدن فإنه اتمتي عندئذف رهنا تاســـــــــــتعراس اللعنر افرصـــــــــــائير 

 داد جدول لعماله وقواعد عملهدوتوجيههاف تقدر ىبة من املرونر يف حت
وتافضــافر دىل وراســر املواضــيي الراهنر ذال األلير املنهعيرف قام العداد من األفرقر لاضــا توضـي  - 7

لولر وخ صــال ألفضــل املمارســال لو تقدمي مقــالال يف وضــي املعااة الدوليرد ومن األمثلر عل  ذلك 
لرمس  يف النقـــار اةدمر من نظام ا قـــاتال القومير لعام الفصـــل الذا قدمه فراق وهل  عن القوا  وة ا

الذا معه فراق “ الدليل املتعلق جبمي درصـــا ال االقتصـــاوال القائمر عل  املوارو الوبيعير”و و ٢٠٠٨
(و E/CN.3/2018/12لوالنباتار املعين تإرصـــــا ال االقتصـــــاوال القائمر عل  املوارو الوبيعير )انظر لاضـــــا 

 وصموعر لسملر االختبار املتعلقر تإرصا ال افعاقر الو وضعها فراق واشنون املعين تإرصا ال افعاقرد
ومنذ البداارف ىانت الع قر وامضــــــــــــــر ت  لفرقر املدن وا هال الفاعلر الدولير مثل لفرقر اخلربا   - ٨

اتجف ال ســيما فيما اتعلق تالتنفيذف فإنه مل اكن واضــحا تالضــرورة لان تنته  وفرق العملد وعند وضــي النو 
كن لن اكون هــذا ال موس مفيــدا مقـــــــــــــــؤوليــال فراق املــدانــر وتبــدل مقـــــــــــــــؤوليــال ا هــال األخرىد وم

خ ل خلق مرونر ألفرقر املدنف وة لنه جيب ا رص عل  ضـــــــــــــــمان لن ُتدمج نواتج لفرقر املدن عل   من
ب يف النظام افرصائ  الدويل للقواعدف ولن تنفذ تعد ذلك تفعاليرد ومن األمثلر ا يدة عل  النحو املناس

هــذا افومــا  مــا ال ئ الــدليــل املتعلق تــاملاآون الرلمســايل وقيــاس التــدفق الــذا وضـــــــــــــــعــه فراق ىــانبةا املعين 
ف ٢٠٠١قتصــــــاوا يف عام تإرصــــــا ال املاآون الرلمسايلف ه نمــــــرته منظمر التعاون والتنمير يف امليدان اال

و ومثر مثال آخر ١٩٩3مير لعام والذا لصــــــــــــبو جآ ا من الومائق املرجعير تمــــــــــــأن نظام ا قــــــــــــاتال القو 
عمــل فراق فورترا املعين تــإرصــــــــــــــــا ال اخلــدمــالف الــذا اعمــل مي املنظمــال الــدوليــر األخرىف مثــل  هو

يلف واجملموعال الدولير األخرى عل  منظمر التعاون والتنمير يف امليدان االقتصــــــــاوا وصــــــــندوق النقد الدو 
وضــــي اخلوط ذال الصــــلرف وتقدمي توضــــيحال مفاهيمير لو حتداد املقــــائل املتصــــلر تاملمارســــال ا اليرف 
وا يلولر وون لن تكرر جهال لخرى تذل نفس ا هوو مرة لخرىد فعل  سبيل املثالف تماور فراق فورترا 

لألســعار تمــأن مقــائل مفاهيمير متصــلر تالتقــوار املتعلقر تالنوعيرد  مي فراق لوتاوا املعين تاألرقام القياســير
ومن األمثلر األخرى اللعنر التوجيهير التاتعر لفراق لوتاوا الو تكفل اســـــتمرار لنمـــــوته وتوورها وتنقـــــيقها 

__________ 

عال تالتناوب يف مواقي خمتلفر تعد االجتما  األولف حيمل ىل فراق اســـــــــــــــم لول مدانر جيتمي فيهاد ووالبا ما تعقد االجتما (3) 
 ولكن االسم ابق  ىما هود

 د/https://unstats.un.org/unsd/methodology/citygroupsانظر املوقي المبك  لمعبر افرصا الف  (4) 
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مي لنمـــــــــــور وولير لخرى تتعلق تإرصـــــــــــا ال األســـــــــــعارف من قبيل اجتماعال فراق اخلربا  املعين تاألرقام 
 اسير ألسعار االسته ك والفراق العامل اململك ت  األمانال املعين تإرصا ال األسعاردالقي
  

دور شعبة اإلحصاءات والمنظمات الدولية األخرى: المرتكزات المثالية للنظام  - ثالثا 
 اإلحصائي العالمي

رامس د عندما لنمــــــمت لفرقر املدن ىان من املتوخ  لن تضــــــولي شــــــعبر افرصــــــا ال تدوران  - ٩
واتمثــل الــدور األول يف ىفــالــر لن اراع  فراق املــدانــر ارتيــاجــال واقلارــال البلــدان األقــل  وا والبلــدان 
األخرى الو ال متلك املوارو ال زمر للممــارىر يف الفراقد وحتتل المــعبر مكانر مرىآار يف النظام افرصــائ  

نير واللعان افقليمير والوىاالل الدولير عل  الدويلف ومن مقـــــــــؤولياما العمل مي مكاتب افرصـــــــــا  الومن
فهم ارتياجال البلدان األقل  واد وىان من املآمي لن تمارك المعبر يف لفرقر املدن لضمان االستما  دىل 
لصــــــــوال البلدان األقل  وا ومراعاماف رت ودن مل تتمكن من ا ضــــــــورد وع وة عل  ذلكف ســــــــتضــــــــولي 

دان األقل  وا فيما اتعلق مبداوالل فراق املدانرد واتمثل الدور اهلام الثاين الذا المعبر تدور اةاور مي البل
تضولي ته المعبر يف ىفالر دوما  العمل اف ائ  الذا اقوم ته فراق املدانر عل  النحو املناسب يف النظام 

العامل ف افرصـــــــــــائ  الدويلد وقد حتقق ذلك يف تعط ا االل عن منراق عملير تمـــــــــــاور عل  الصـــــــــــعيد 
ودتـارـر الفرصــــــــــــــــر لمـام ميي البلـدان لتقـدمي مـدخ لف قبـل منرر منتج فراق مـدانـرف عن منراق خـدمـال 

 األمانر للعنر افرصائيرف عل  اللعنر للموافقر عليهد
ولول لاضا املنظمال الدولير األخرى وورا يف آلير لفرقر املدند وابدو لن العداد من لفرقر املدن  - ١٠

رقـــر املـــدن يف النظـــام الـــدويلد مي الوىـــاالل الـــدوليـــر ولفرقـــر اخلربا  عل  ومج عمـــل لفجنحـــت يف العمـــل 
املعين تإرصـــــــا ال التنمير الرافير ووخول األســـــــر املعيمـــــــير “ واا”األمثلر الناجحر عل  ذلك فراق  ومن

حقــــــــب رت املتأتير من الآراعرف الذا مل تكن منظمر األوذار والآراعر لألمم املتحدة نمــــــــور لل اار فيه ف
ف تل د ا لاضا تواصل تنفيذ عمله من خ ل فراق خربا  مملك ت  الوىاالل ٢٠١٢انتها  والاته يف عام 

مثاال ممتازا عل  ىيفير مواصــــــلر عمل فراق “ واا”رداثا خيلف ذلك الفراقد وتمــــــكل رالر فراق  أمنمــــــ
تي الرمس ف وهو فراق اخلربا  املمــــلك املدانرف تعد انتهائهف عن منراق هيكل لىثر وواما ولىثر اتقــــاما تالوا

 وفراق لصدقا  الرئيس يف صال افرصا ال الآراعيرد“ واا”ت  الوىااللف الذا رل حمل فراق 
ولألســـــفف فإن اســـــتعراس لنمـــــور لفرقر املدنف مبا يف ذلك املقـــــالال الو قدمها ر ســـــا  لفرقر  - ١١

دنف ال اآال التمثيل من اجملموعر الكاملر ملكاتب افرصــا  املدنف تمــة دىل لنه تالنقــبر للعداد من لفرقر امل
الومننير مثل ممــــــــــــكلرد وابدو لن ذلك ارجي دىل وارد لو لىثر من األســــــــــــباب التاليرئ عدم ىفاار األموال 
املاصـــــــــصـــــــــر للقـــــــــفرو وولبر اســـــــــتادام لفرقر املدن لل ر افنكليآار وعدم ىفاار عدو املو ف  ذوا اخلربة 

افر دىل ذلكف ابدو لن شـــــعبر افرصـــــا ال ال متتلك املوارو ال زمر لتوفة مقـــــتوى الرعاار املولوترد وتافضـــــ
الضرورا لتحقيق التمثيل املناسب من البلدان األقل  واد وال متلك المعبر املوارو النقدار لو البمرار ال زمر 

الواضو ما دذا  رىف ليس مناملنامنقد ومن نارير لخ ضور اجتماعال لفرقر املدن تصورة منتظمر يف ميي 
ردة هذه المـــــــــــــــواولف ودىل لا مدى ىان قد مت اســـــــــــــــتادام لووال االتصـــــــــــــــال ا داثر للتافيف من 

اســـــــــتادمتف لو ما دذا ىان مكن اســـــــــتادامها يف املقـــــــــتقبل هلذا ال رسد ولذلك مل اتحقق تالكامل  قد
 دالبلدان  وا املدن دىل لصوال لقلتقتمي لفرقر األمل املتمثل يف لن تكون المعبر قاورة عل  ىفالر لن 
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ىما ختلق املماىل املتعلقر تاملوارو لريانا صعوتر فيما اتعلق تضمان دوما  العمل املنهع  الذا  - ١٢
تقوم ته لفرقر املدن يف النظام افرصــائ  الدويلد ويف ر  لن املكانر املرىآار الو حتتلها شــعبر افرصــا ال 

الدولير املتاصـــــــــــــــصـــــــــــــــرف توفر هلاف  ف جنبا دىل جنب مي وةها من الوىاالليف النظام افرصـــــــــــــــائ  الدويل
النارير النظرارف الفرصـــــــــــر لكفالر تنقـــــــــــيق عمل لفرقر املدن ونواعهاف ومراعاة آرا  اجملموعر الكاملر من  من

يرف متني مكاتب افرصا  الومننير عل  النحو الواجبف والتقيد تاملعااة الدولير القائمرف فف  املمارسر العمل
لن نواتج  ضــــــــو   تأووار الرىائآ للتأىد منقيوو املوارو املالير والبمــــــــرار المــــــــعبر والوىاالل الدولير من اال

لفرقر املدن تتعاوز ردوو األفرقر وتصــــــل دىل النظام افرصــــــائ  العامل  تأســــــرهد واكتقــــــ  هذا األمر للير 
 داملنهعير فحقب تل لاضا يف التنفيذخاصر ألن تعط لفرقر املدن لصبحت ال تمارك يف تووار 

  
 دور اللجنة اإلحصائية: الرقابة والتوجيه - رابعا 

تمــــكل عامف لفاو ر ســــا  لفرقر املدن تأ م راضــــون عموما عن التوجيه والرقاتر اللذان متارســــهما  - ١3
تعلقر تالتواتر اللعنرد ومن نارير لخرىف ومن منظور اللعنر افرصــــــائيرف مكن لن تثار تعط المــــــواول امل

واأللير ونو  افت اد واقـــــــتعيب ىل فراق من لفرقر املدن عل  لســـــــاس منتظم نوعا ما رقـــــــب ترنامج 
اللعنر املتعدو القــنوال وعل  النحو الذا حيدوه الفراق تنفقــهد وتقدم تعط األفرقر التقارار ســنواا تقرابا 

ا لفرقر لخرى عدة ســـــــــــنوالد وع وة عل  تمـــــــــــأن مداوالماف يف ر  قد تفصـــــــــــل ت  التقارار الو تقدمه
للتوجيهال الو تلقتها اللعنر ذلكف ال تب  لفرقر املدن تانتظام يف تقارارها الكيفير الو اســـــــــــــــتعاتت هبا 

املــــــــدن تــقــــــــاراــرهــــــــا عــمــومـــــــا  الــــــــدورال القــــــــــــــــــــــاتــقــــــــرد ويف القــــــــــــــــنــوال األخــةةف قــــــــدمــــــــت لفــرقــــــــر يف
 تأايد صراو لناتج حمدود اقي الفراق دىل ا صول عل   مل ما“ للعلم تنوو”حتت 
ومن املهم لاضا افشارة دىل لن لفرقر املدن ترم  دىل العمل تأقص  قدر من املرونر وتا د األوىن  - ١4

من الرقاتر البةوقرامنيرد ويف الوقت نفقـــــهف لصـــــبحت افرصـــــا ال حتتل موقعا لىثر للير تالنقـــــبر الختاذ 
بحت لىثر تراتوا تل صـــارل متكاملرف ال ســـيما يف ســـياق القرارال عل  الصـــعيدان الومنين والدويلف ولصـــ

د وهكذاف فبعد لن ىانت لفرقر املدن تعمل حبرار ىبةة وون ا اجر ٢٠3٠خور التنمير املقـــــــــــــــتدامر لعام 
دىل التنقـــــــــيقف ت ة الوضـــــــــي اآلند ومثر توور جداد اتمثل يف تآااد اهتمام المـــــــــرىا  وة الرمسي  يف صال 

 ملقتادم ف يف املمارىر يف عمل تعط لفرقر املدندالبيانالف تل رت ا
عاماف امـــــة دىل  ٢٠تيد لن جدول لعمال اللعنر افرصـــــائير اآلنف مقارنر جبدول لعماهلا قبل  - ١5

اللعنر لمنا  اجتماعها الذا اقــــــــــــتمر ملدة لســــــــــــبو د ومن املؤىد لن عدو  امللقاة عل  عاتقتآااد الولبال 
نر والوقت املتار هلا جيعل من املقـــــــتحيل دجرا  مناقمـــــــر موضـــــــوعير يف ىل وورة البنوو الو تنظر فيها اللع

ف سيلآم ٢٠١7ولكل فراق من لفرقر املدند فعل  سبيل املثالف يف الدورة التاسعر واألرتع  للعنرف يف عام 
ال والقيام مبوجبها تاسـتعراس لعم“ درصـا ال افعاقر”ختصـيص الوقت املناسـب للمناقمـر المـاملر لبند 

ل تقرار لكل فراق هذا املقـــــــــــــــتوى التووار وخوط التنفيذ لفراق واشـــــــــــــــنوند وتوبيعر ا الف لن اتولب ى
املوضــــوعير املنتظمرف ال ســــيما  املناقمــــر ىل ســــنرد وة لن من املولوب تالتأىيد دجرا  تعط املناقمــــر من
 اللحظال ا امسر من النارير االسلاتيعير يف عمل فراق من لفرقر املدند يف
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 نقاط للمناقشة - خامسا 
 إن اللجنة مدعوة إلى إبداء آرائها بشأن المسائل التالية: - ١٦

هل توجد حاجة تدعو اللجنة إلى تحسين مهمتها الرقابية، وكيف يمكن تحقيق  )أ( 
 ذلك دون عرقلة المرونة المتوخاة في طرائق تشغيل أفرقة المدن؟

منهجية اسوووووووتعرا وووووووا شوووووووام  لعمل فريق هل ينبغي للجنة أن تجري بصوووووووورة  )ب( 
 فريقين من أفرقة المدن كل سنة؟ أو

 كيف يمكن تحقيق مشاركة أكثر توازنا في أفرقة المدن؟ )ج( 
عاملة تحو   )د(  باألفرقة األخرى ال لدور المحدد ألفرقة المدن مقارنة  ما هو ا

 رعاية اللجنة؟
و أفضوووووووووووول في النظام كيف يمكن إدماج عمل ونواتج أفرقة المدن على نح )هو( 

 اإلحصائي العالمي؟
بعوود إكموواو الواليووة األوليووة، هوول ينبغي أن ت نهى أفرقووة الموودن أم تحوو إلى  )و( 

عن تمديد واليتها( كما يتبين  آلية أخرى قائمة وأكثر اتسوووووووووووواما بال)ابض الرسوووووووووووومي )عو ووووووووووووا
 (؟10)انظر الفقرة “ واي”مثاو فريق  من
إلى المكتب أن يعد، للدورة الخمسووووين، اسووووتعرا ووووا شووووام  واللجنة مدعوة إلى أن ت)لب  - ١7

لهيكل جميض األفرقة )أفرقة المدن، وأفرقة الخبراء، واألفرقة المشووووووووتركة بين الوكاالت، وأ وووووووودقاء 
 الرئيس، وما إلى ذلك( العاملة في إطار اللجنة.

 


