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 اللجنة اإلحصائية 
 الدورة التاسعة واألربعون 

 ٢٠١٨آذار/مارس  ٩-٦
 *)ل( من جدول األعمال املؤقت ٤البند 

    اإلحصائيةبنود للعلم: تنسيق البرامج 
 لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  أعمال  

  
 األمين العام تقرير  

واملمارسات السابقة.  ٢٠١7/٢٢٨يُقدَّم هذا التقرير وفقاً ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتماعي  
، ٢٠١7هبا جلنة تنســـــــطة األحصـــــــعة ا  صـــــــا طة   عام ويعرض التقرير حملة عامة عن األعمال اليت قامت 

ويرد فطه موجز لالســتنتاجات الر طســطة اليت  لصــت الطجا اللدنة   دورتلطجا التاســعة والعصــرين اليت عقدت 
أيلول/ســــــــــــــبتم   ٢٨و  ٢7، والثالثني اليت عقدت   مســـــــــــــــق    ٢٠١7آذار/مارس  ٦  حطويورك   

ا  صــا طة   االعتبار آرا ل جلنة التنســطة   املناقصــات اليت ســتدريجا   . ويُقرتح أن تأ ذ اللدنة ٢٠١7
 اطار بنود جدول األعمال ذات الصلة؛ واللدنة ا  صا طة مدعوة لإل اطة علماً هبذا التقرير.
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 مقدمة - أوال 
 جلنة تنســـــــطة األحصـــــــعة ا  صـــــــا طة هي هطعة مصـــــــرت ة بني الو االت تعم  عل  تعزيز التنســـــــطة - ١

والتعاون فطما بني ال امج ا  صـــا طة   املنتمات ا قلطمطة والدولطة واملنتمات اليت تتداود  دود الوالية 
الوطنطة. وتصــــــــــدب اللدنة، بو ــــــــــمجا منتدع ألعمــــــــــا  ملتزمني، اتبا  املمارســــــــــات اجلطدة   األحصــــــــــعة 

ة الدولطة، وضـــمن القطود اليت ا  صـــا طة للمنتمات الدولطة، وفقا للمبادل اليت  ام األحصـــعة ا  صـــا ط
تمرضــــجا ترتطبات اةو مة ا ا ــــة هبا واملوارد امل صــــصــــة ةا. وأعمــــا  اللدنة ملتزمون با ســــجام عل   و 
ة  حتات ا صــا ات عالطة اجلودة وحصــرها، وذل  بســب  منجا،  حصــ    احصــا  حتام ا صــا ي عاملي منســ 

 قلطمطة ووطنطة وعمِلجا عل   و فعال.عل  سبط  املثال، تطسرُي احصاِ  حتم ا صا طة ا
: الـدورة التـاســـــــــــــــعـة والعصـــــــــــــــرون املعقودة   حطويورك   ٢٠١7وعقـدت اللدنـة دورتني   عـام  - ٢
، قبــ  احعقــاد الــدورة الثــامنــة واألربعني للدنــة ا  صــــــــــــــــا طــة؛ والــدورة الثالثون، اليت ٢٠١7آذار/مــارس  ٦

أيلول/ســــبتم   ٢٨و  ٢7ل ا لطج العربطة   مســــق    اســــتمــــافجا املر ز ا  صــــا ي جمللس التعاون لدو 
. وترأ س  لتا الدورتني ر طســـا اللدنة املصـــار ان، وريا:  بري ا  صـــا طني   منتمة األرذية والزراعة ٢٠١7

و برية ا  صـــا طني ومديرة نـــؤون ا  صـــا ات   منتمة التعاون والتنمطة  لألمم املتحدة، بِططرتو جطناري؛
االقتصـــــــــــــــادي، مارتني ديراحد. وقد احتجت فرتة والية الســـــــــــــــطد جطناري    تام الدورة الثالثني.   املطدان 

واحُت بت ر طســـــــــــــــة فر  األاا  و لط  االتاهات التابب ملاتمل األمم املتحدة املعمي بامل درات واجلر ة، 
 أجنطال مي، ر طسًة مصار ًة جديدة. 

 ٢٠١7 الل عام اللدنة ة عامة عن األعمال اليت قامت هبا   هذا التقرير حمل ويعرض األمني العام - ٣
 وتُقدم موجزا لالستنتاجات الر طسطة اليت  لصت الطجا   دورتلطجا التاسعة والعصرين والثالثني.

  
 العضوية والقيادة واالختصاصات - ثانيا 

 .٢٠١7عام منجم دورة وا دة عل  األق     ٣٩،  مر (١)عموا ٤5تمم جلنة التنسطة  الطا  - ٤
وحق حت جلنة التنســـــطة ا تصـــــا ـــــا ا لتمـــــمن موا ـــــلة أدا  عملجا عل   و فعال      تزايد  - 5

. ولدعم الر طسني املصار ني   تنتطم أعمال جلنة التنسطة فطما بني الدورات، أحصأت (٢) دم هذا العم 
 الثة حواب للر طسني.جلنة التنسطة ماتبا يتألف من ث

واحت بـت جلنـة التنســـــــــــــــطة،   دور ـا الثالثني، املاتـملل ا  صــــــــــــــــا ي لال ـاد األورو ، واللدنةل  - ٦
 االقتصادية ألفريقطا، واملر زل ا  صا ي جمللس التعاون لدول ا لطج العربطة حواباً للر طسني. 

  
 أساليب العمل - ثالثا 

اضـــــافة ا  عقد دورتني ســـــنويتني، توا ـــــ  جلنة التنســـــطة عملجا بني الدورات بنصـــــا  عن طرية  - 7
نــــــــــــباة من أفرقة العم  اليت تتابب القرارات املت ذة  الل الدورات العادية. وتتار األفرقة ترتطبات عملجا 

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/members.htmاحتر:  (١) 

 .https://unstats.un.org/unsd/accsub/TOR%20final.pdfايل:  ان االطال  عل  اال تصا ات املنق حة عل  الراب  الت (٢) 
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تقدم احملرد وعن حتا ج بنمسجا وتعقد اجتماعا ا ا ا ة،  سمل االقتما . وتُعد  أفرقة العم  وثا ة عن ال
أعماةا، وتقدم تقارير ا  جلنة التنسـطة  ي تت ذ القرارات   دورا ا العادية. ونـعبة ا  صـا ات التابعة  دارة 
الصـــــــــؤون االقتصـــــــــادية واالجتماعطة   األماحة العامة، بو ـــــــــمجا أماحة جلنة التنســـــــــطة، تعم  عل   و وثطة مب 

ر االتصــــال فطما بني والتقرير الســــنوي الذي   أعمــــا  جلنة التنســــطة، وتعد  تقارير الدورات العاديةاملاتمل، وتطســــ 
 .(٣)يقدم ا  اللدنة ا  صا طة؛ وتتعج د أيما  محة جلنة التنسطة عل  املوقب الصباي لصعبة ا  صا ات

بنود  ومنذ الدورة الرابعة واألربعني للدنة ا  صــــــا طة، تُعد  جلنة التنســــــطة بطاحات مصــــــرت ة بصــــــأن - ٨
جدول أعمال اللدنة ا  صــــــــــــــا طة  ني تاون تل  البنود مجمة للدنة التنســــــــــــــطة. و مل أن  ت  هذ  
البطاحات مبستوع عال من التأيطد من أعما  جلنة التنسطة لُتمثِّ  تالطما للر طسني املصار ني بالتال م باسم 

األو  للسنة )الدورة التاسعة والعصرون اللدنة. و ما  ان علطه اةال   السنوات األ رية، ُ رِّست الدورة 
، ا   د  بري ٢٠١7للدنة التنســـــــطة(، اليت عقدت عل  هاما دورة اللدنة ا  صـــــــا طة   آذار/مارس 

لوضـــــب الصـــــطةة النجا طة لبطاحات اللدنة املصـــــرت ة الثالثة اليت أد  هبا الر طســـــان املصـــــار ان   الدورة الثامنة 
. وتعتزم جلنة التنسـطة مرة أ رع ا دال  ببطاحات مصـرت ة   (٤)٢٠١7  عام واألربعني للدنة ا  صـا طة 

 الدورة التاسعة واألربعني للدنة ا  صا طة.
وأعد ت اللدنة برحامج عم  متعدد السنوات استنادا ا  حتا ج دراسة استقصا طة أُجريت بصأن املواضطب  - ٩

  ات فطما بني األعمــــــــا . واللدنة ملتزمة برتاة ماالت العم  ذات األولوية فطما يتعلة بالتنســــــــطة و/أو تبادل ا
 واملناقصات ا  حواتج حمددة )منصورات وأوراق ومواقب نباطة(، وذل  من أج  ديادة تأثري عملجا وابراد .

  
  2017أعمال لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية في عام  - رابعا 
 2030خطة التنمية المستدامة لعام  - ألف 

عل  جدول أعمال اطب  ٢٠٣٠ لت املســا   اليت تدور   حمور تنمطذ  عة التنمطة املســتدامة لعام  - ١٠
 .٢٠١٢ دورات جلنة التنسطة منذ دور ا العصرين املعقودة   فراحامورت بأملاحطا،   الربب األ ري من عام

ر ــــد أهدات التنمطة  ووا ــــلت جلنة التنســــطة تلقي ا اطات منتتمة عن اعداد اطار مؤنــــرات - ١١
املســــــتدامة،   ضــــــو  الدور الداعم البال  األريطة الذي تقوم به املنتمات الدولطة بو ــــــمجا اجلجات القط مة 
عل  املؤنـــــــــــــــرات   ماالت عم     منجا، و  ضـــــــــــــــو  والية    منجا فطما    ر ـــــــــــــــد تنمطذ  عة 

جلنة  بار ا صــــــــــــــا طي منتومة  ، أحصــــــــــــــأت اللدنة فرية عم ، بالتعاون مب٢٠١٦. و  عام ٢٠٣٠ عام
األمم املتحــدة، وأعــد  فرية العمــ  هــذا وثطقــة  ــدد املبــادل التوجطجطــة فطمــا يتعلة بــا بال  عن البطــاحــات 

. وأ ال الر طســـــــــان (5)(١)النســـــــــ ة  ٢٠٣٠وتبادةا   مال ر ـــــــــد  قطة  عة التنمطة املســـــــــتدامة لعام 
ك بني الو االت املعمي مبؤنـــرات أهدات التنمطة املســـتدامة   املصـــار ان هذ  الوثطقة ا  فرية ا  ا  املصـــرت 

(. وبواســـــعة الوثطقة، أبدع أعمـــــا  ١7، المقرة E/CN.3/2018/2تصـــــرين األول/أ توبر. )احتر أيمـــــا:  ٤
__________ 

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

البطاحات واملؤنـــــرات املتعلقة ”)أ(،  ٣، أُديل ببطاحات مصـــــرت ة   اطار بندي جدول األعمال التالطني: البند ٢٠١7  عام  (٤) 
 “.ضمان اجلودة   النتام ا  صا ي العاملي”)ه(،  ٣)بطاحان(، والبند “ ٢٠٣٠املستدامة لعام خبعة التنمطة 

 .https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/Principles_stat_activities/Ltr-CoChairs-Principles.pdfاحتر:  (5) 

https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/2
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 بال  عن األهدات، وباأل   من  طث جلنة التنســــــــطة التزامجم بتحقطة أعل  املعايري ا  صــــــــا طة   ا
الدقة وامااحطة املقارحة والصـــمافطة، ومبناقصـــة أي نـــوار  قد تاون لدع بلد ما مب ســـلعاته الوطنطة ضـــمن 

 اطار املبادل األساسطة لإل صا ات الرمسطة واملبادل املنتمة لألحصعة ا  صا طة الدولطة.
اطال  بأعمال المرية الرفطب املســـــــتوع للصـــــــرا ة  واســـــــتمرت جلنة التنســـــــطة أيمـــــــا   البقا  عل  - ١٢

)احتر المقرتني  ٢٠٣٠والتنســـطة وبنا  القدرات   مال ا  صـــا ات لر ـــد  عة التنمطة املســـتدامة لعام 
 أدحا (. ١٤و  ١٣
 

 تنمية القدرات والتدريب -باء  
لبطاحات تنصــــــــط  تنمطة القدرات   مال ا”عقدت جلنة التنســــــــطة جلســــــــة  ا ــــــــة   موضــــــــو   - ١٣

  دور ا الثالثني،  طث أبردت األعمال املبتارة اليت قام هبا بعض أعمـــــــــــــا جا   هذا “ وا  صـــــــــــــا ات
اجملال. و الل هذ  اجللســــــــة ا ا ــــــــة، اتمقت اللدنة عل  موا ــــــــلة عملجا   مال النجج اجلديدة لتنمطة 

را ة والتنســطة وبنا  القدرات القدرات، وعل  اســتقصــا  أفمــ  الســب   طال  المرية الرفطب املســتوع للصــ
عل  عملجا   ذل  اجملال، ومنجا  ٢٠٣٠  مال ا  صــــــــــــا ات لر ــــــــــــد  عة التنمطة املســــــــــــتدامة لعام 

ا تمال القطام بذل  عن طرية الصـــــر ا    املســـــا   املعنطة. وســـــتنتر جلنة التنســـــطة أيمـــــا   تقد  بعض 
ـــا  ل ـــاحـــات املقرر عقـــد    د    المرتة من املبـــادرات   منتـــدع األمم املتحـــدة العـــاملي الث ا   ٢٢لبط

  (.E/CN3/2018/4)احتر أيما:  ٢٠١٨تصرين األول/أ توبر  ٢٤
وتقدم اللدنة عل  موقعجا الصـــــــــــــــباي مواد وأدوات لتعزيز التدريمل وتنمطة املوارد البصـــــــــــــــرية    - ١٤

ا طة الوطنطة والدولطة. واملعلوماُت الواردة   املوقب الصـــــــباي مبنطة عل  مبادرات ســـــــابقة الو االت ا  صـــــــ
. وال تزال جلنة التنســــــــطة من رطة   مســــــــا   التدريمل (٦)لتنســــــــطة أحصــــــــعة التدريمل دا   جلنة التنســــــــطة

 E/CN.3/2018/3ا  صــــــــــــــــا ي، وهي ُتؤيــ د احصــــــــــــــــا  نـــــــــــــــباــة عــاملطــة ملرا ز التــدريــمل ا قلطمطــة )احتر: 
 (.E/CN.3/2017/28 و
 

 تنسيق استقصاءات األسر المعيشية -جيم  
األرذية حاقصــت جلنة التنســطة،   دور ا الثالثني، املوضــو ل    لقة حقات تول ت قطاد ا منتمة  - ١5

والزراعة لألمم املتحدة، ومشلت عروضــــــــــا من تقد  منتمة األمم املتحدة للعمولة ونــــــــــعبة ا  صــــــــــا ات 
طة للمناقصـــــــــــــــة ا  المرية العام  املصـــــــــــــــرتك بني األماحات املعمي  والبن  الدويل. ورُفعت النتا ج الر طســـــــــــــــ

 (.E/CN.3/2018/7باستقصا ات األسر املعطصطة عن طرية أعما ه املصرتل ني )احتر أيما: 
 سياسات البيانات المفتوحة -دال  

عقدت جلنة التنســـــطة مناقصـــــتلجا املبد طة بصـــــأن ســـــطاســـــات البطاحات املمتو ة   دور ا الثالثني.  - ١٦
حصــــــــــــــا  فريةل عم  يتو  قطادته وتبادلت اللدنة اآلرا  بصــــــــــــــأن  عة عم  اقرت جا البن  الدويل. وقر رت ا

البنُ  الدويل، لطقوم جبملة أمور منجا اجرا  اســــــــــــتقصــــــــــــا     ــــــــــــموت أعمــــــــــــا  اللدنة بصــــــــــــأن تقط دهم 
باملمارســات اةالطة املتعلقة بالبطاحات املمتو ة. وســُطعد  فرية العم  بعد ذ وثطقًة، لطقدمجا ا  اللدنة، تُبني  

ري مو دة تتعلة بالبطاحات املمتو ة. وســــــــــطمــــــــــب فرية العم  أيمـــــــــا امااحطة احتقال األعمــــــــــا  لأل ذ مبعاي
__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/ccsa_training/ccsa_training_resources.htmاحتر:  (٦) 

https://undocs.org/ar/E/CN3/2018/4
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/3
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2017/28
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2018/7
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مصــــاريب معايري مو دة تتعلة بالبطاحات املمتو ة، وســــطمــــب آلطات فعالة لتبادل املعلومات. وجلنة التنســــطة 
عل  اســـــــــــــــتعـــداد للمســـــــــــــــــاريـــة   أي آلطـــة تُنصـــــــــــــــعجـــا اللدنـــة ا  صـــــــــــــــــا طـــة بصـــــــــــــــــأن هـــذا املوضـــــــــــــــو  

 (.E/CN.3/2018/4 )احتر:
 

 تقنيات التنبؤ بالحالة الراهنة - هاء 
حاقصـــــــــت جلنة التنســـــــــطة أيمـــــــــا،   دور ا الثالثني، تعريفل التقديرات اةالطة القا مة عل  التنبؤ  - ١7

االســــتناد ا  وثطقة أعد  ا باةالة الراهنة، وأريطتلجا وأوجهل قصــــورها، والســــبط  املمان لتعزيز هذ  التقنطات ب
منتمة التعاون والتنمطة   املطدان االقتصــــــــــــادي. وســــــــــــتنتر اللدنة   هذا املوضــــــــــــو  مرة أ رع   دور ل 

 استنادا ا  أعمال أ رع يندزها األعما . ٢٠١٨ عام
 

 المنشورات الصادرة عن لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  -واو  
موقعجا الصـــباي اســـجامات متنوعة، منجا ورقة املناقصـــة ا ا ـــة املعنوحة تنصـــر جلنة التنســـطة عل   - ١٨
، وهي تاملة (7)(٢٠١٦“)دراسات  الة افرادية: است دام املصادر رري الرمسطة   ا  صا ات الدولطة”

 ،(٨)“املمارســات املو ــ  هبا بصــأن اســت دام املصــادر رري الرمسطة   ا  صــا ات الدولطة”للورقة املعنوحة 
. و ان االطال  عل  منصــورات أ رع، وعل  الســد  العاملي ٢٠١٣صــادرة عن جلنة التنســطة   عام ال

 .(٩)للمعايري ا  صا طة، عل  املوقب الصباي للدنة التنسطة الذي تستمطمه نعبة ا  صا ات
 

 حضور لجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية في المؤتمرات الدولية -زاي  
 ما فعلت   املاضـــــــي، جلســـــــًة  ا ـــــــًة  الل الدورة اةادية والســـــــتني   حتمت جلنة التنســـــــطة، - ١٩

. والقت ٢٠١7متود/يولطه  ٢١ا   ١٦للمؤمتر العاملي لإل صا  املعقودة   مرا ا باملةرب   المرتة من 
، ردودل فع  “قطمُة ا  صــــــا ات الوطنطة والدولطة وتاالطُمجا”اجللســــــة ا ا ــــــة، اليت عقدت  ت نــــــعار 

واطب ورقات املؤمتر والعروض املعد ة ةذ  املناســبة متاحا االطال  علطجا عل  املوقب الصــباي للدنة  ا ابطة.
. وحتمت اللدنة   املاضــــي أيمــــا دورات  ا ــــة  الل مؤمتري ا  صــــا  العاملطني للمعجد (١٠)التنســــطة

 .٢٠١5و  ٢٠١٣ا  صا ي الدويل املعقودين   عامي 
 

 2018دورتا عام  -حاء  
، ٢٠١٨آذار/مارس  5اتمقت جلنة التنســـــــــــــــطة عل  عقد دور ا اةادية والثالثني   حطويورك    - ٢٠

باالقرتان مب الدورة التاســــــــــعة واألربعني للدنة ا  صــــــــــا طة. وســــــــــُتعقد الدورة الثاحطة والثالثون  الل الربب 
 .٢٠١٨األ ري من عام 

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub/2016docs-28th/E-publication.pdfمتا ة عل  الراب  التايل:  (7) 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/practices.pdfمتا ة عل  الراب  التايل:  (٨) 

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

 (١٠) https://unstats.un.org/unsd/accsub-public/ISI.htm.. 
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