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 مقدمة -أوال  
سـة منظمــة العمـل الدوليـة، اجتماعيهــا    عقـدت جلنـة تنـسيق األنــشطة اإلحـصائية، برئا     - ١

 إىل ١٢ ويف رومـا، يف الفتـرة مـن     ٢٠٠٥فربايـر   / شـباط  ٢٨اخلامس والسادس يف نيويورك يف      
 .، على التوايل٢٠٠٥سبتمرب / أيلول١٤
ويتمثــل اهلــدف الرئيــسي للجنــة يف تعزيــز التنــسيق واالنــدماج والتكامــل بــني الــربامج    - ٢

دف حتاشــي ازدواجيــة الــربامج والتقليــل مــن أعبــاء اإلبــالغ اإلحـصائية للمنظمــات الدوليــة، ــ 
امللقــاة علــى عــاتق الــدول األعــضاء، وتــشجيع التنــسيق واالتــساق يف املمارســات اإلحــصائية     

وتبادلـــت اللجنـــة املعلومـــات خـــالل اجتماعيهـــا اخلـــامس والـــسادس، . وإعـــداد اإلحـــصاءات
لالحقـة الـيت يـتعني اختاذهـا يف     نـشطة واتفقـت علـى اإلجـراءات ا      موضـوع تنـسيـق األ    وناقشت  

ثالثـة وأربعـون    وقـد حـضر االجتمـاع اخلـامس يف نيويـورك         . عدد من جماالت العمل املشتركة    
  شخـصا ٢٦  وكالـة ومنظمـة دوليـة، وحـضر االجتمـاع الـسادس يف رومـا            ٣٠شخصا ميثلـون    

 .قائمة كاملة بالوكاالت املشاركةوترد يف املرفق .  وكالة ومنظمة دولية٢١ميثلون 
 

 ال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائيةأعم -ثانيا  
 

 مبادئ األنشطة اإلحصائية يف املنظمات الدولية - ألف 
ــة     - ٣ ــا اخلـــامس، مبـــشروع إعـــالن املبـــادئ املتعلقـ ــا، يف اجتماعهـ ــة علمـ أحاطـــت اللجنـ

باألنــشطة اإلحــصائية يف املنظمــات الدوليــة الــذي أعدتــه الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة  
واتفقـت علـى    ). E/CN.3/2006/1طالع على تفاصيل العمل املتعلق بـإعالن املبـادئ، انظـر            الل(

ضـرورة إعــادة كتابـة هــذا الــنص دون صـياغة ملزمــة مـن الناحيــة القانونيــة ومـع التركيــز علــى      
مبـــادئ وممارســـات ”ويف االجتمـــاع الـــسادس، قُـــدم املـــشروع املـــنقح املعنـــون . املمارســـات

 ينبغـي   هوقـررت اللجنـة أنـ     . باستعراضـه والتـصديق عليـه     اللجنة  قامـت  و “لإلحصاءات الدولية 
 .للوكــاالت اســتعراض ممارســاا احلاليــة فيمــا يتعلــق باملبــادئ وتعمــيم نتــائج هــذا االســتعراض 

وتقــرر نــشر هــذه املبــادئ واملمارســات يف موقــع الــشعبة اإلحــصائية علــى اإلنترنــت املكــرس     
 اعتمـاد ا ،اسـتخدام أعـضاء اللجنـة هلـا       عـن  معلومات  دمي  تقللممارسات اإلحصائية اجليدة، مع     

واتفقت اللجنـة أيـضا علـى أنـه مـن      . على مقتطفات من مواقع على اإلنترنت لوكاالت أخرى    
فرديــا أو مجاعيــا ســـواء املمكــن للوكــاالت اســتخدام هــذه املبــادئ واملمارســات بطــرق شــىت،  

علما بـأن واليـة     اللجنـة  وأحاطت  . اخلاصةحتياجاا وظروفها   تبعــا ال باالشتراك مع اآلخرين،    
تطبيــق هــذه املبــادئ جيعـــال مــن املتعــذر إدارــا ميكــن أن أسلـــوب فــرادى املنظمــات الدوليــة و

 .واملمارسات يف الظروف الراهنة، رغم أنه ميكن استخدامها إلدخال حتسينات يف املستقبل
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 يدة يف املنظمات الدوليةاملسائل املتعلقة بتنفيذ املمارسات اإلحصائية اجل -باء  
أحاطــت اللجنــة علمــا، يف اجتماعهــا اخلــامس، مبجموعــة مــن املقترحــات الراميــة إىل    - ٤
تنفيذ مبادئ اإلحصاءات الدولية، اليت أعدا منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان            علـى  تشجيع  ال

دوق النقــد ممثــل صــنالــذي قدمـــه ، وبــالعرض الــشفوي )E/CN.3/2006/22انظــر (االقتــصادي 
يف إطـــار املبــادرة املتعلقــة مبعايـــري وناقــشت اللجنــة مــسألة وضــع معــايري تقنيــة جديــدة . الــدويل
البيانــات والبيانــات الفوقيــة؛ ووضــع إطــار لــضمان النوعيــة؛ وفكــرة تقيــيم االحتياجــات تبــادل 

واتفقـت  . واستعراض املبادرات القائمة املتعلقة بتـدريب اإلحـصائيني داخـل املنظمـات الدوليـة             
وســتقود : اللجنــة علــى تــشكيل أفرقــة إلعــداد ورقــات عــن املبــادرات الــثالث املــذكورة أعــاله

منظمة التعاون والتنمية يف امليـدان االقتـصادي عمليـة إعـداد ورقـة عـن مبـادرة تبـادل البيانـات                      
إعـداد ورقـة    تنـسيـق عمليــة     املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة         بينمـا سيتولـى   الفوقية؛  

إلحـصائيني يف   عن ضمان النوعية؛ وسـيعد صـندوق النقـد الـدويل تقريـرا عـن بـرامج تـدريب ا                   
 .املنظمات الدولية

وفيمـا يتعلـق    . وأحاطت اللجنة علمـا، يف اجتماعهـا الـسادس، بتقـارير األفرقـة الثالثـة               - ٥
ــدة      ــة جدي ــة علــى أن وضــع معــايري تقني ــالتقرير األول، اتفقــت اللجن ــاد يف إطـــار ب ــادرة تب ل مب

البيانات اإلحصائية والبيانـات الفوقيـة خطـوة هامـة صـوب وضـع جمموعـة مـن القواعـد املتفـق                      
. تبـادل البيانـات والبيانـات الفوقيـة      النهــوض بكفــاءة     عليها جلمـع البيانـات، يكـون مـن شـأا            

 البــت يف اعتمــاد اللجنـة   ٢٠٠٦مارس /الدورة املقبلة يف آذارجيـري يف واتفقت أيضا على أن    
 .ذه املبادرةهلـ
وقــدم املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة التقريــر املتعلــق بوضــع إطــار لــضمان  - ٦

واتفقت اللجنـة علـى     . النوعية للمنظمات الدولية واملنظمات اليت تتجاوز نطاق الوالية الوطنية        
ــستمر   ــة وينبغــي أن ي ــد للغاي ــة،   . أن املــشروع مفي وكُلــف املكتــب اإلحــصائي مبواصــلة العملي

بــشأن التاليــة ملواصــلة العمــل األفرقــــة كلت وشــ. ســتنادا إىل التقريــر املقــدم خــالل االجتمــاعا
 :ااالت الرئيسية التالية

ـــر  )أ(  ــةأُطـ ــة، وصــندوق النقــد    : النوعي املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي
 ؛ألغذية والزراعةألمم املتحدة لالدويل، والبنك املركزي األورويب، ومنظمة ا

ــات  )ب(  ــراء االستعراضـ ــم إجـ ــة،   : نظـ ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ املكتـــب اإلحـ
 ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي، واللجنة االقتصادية ألوروبا؛

املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة ومنظمــة     : اجلــودةعـــن اإلبــالغ  )ج( 
 األغذية والزراعة؛
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كتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة امل: توســـيم املعلومـــات اإلحـــصائية )د( 
 والبنك املركزي األورويب؛

ــاجلودة يف االستقــــصاءات اإلحــــصائية   )هـ(  ــؤمتر األورويب املعــــين بــ املكتــــب : املــ
 عبة اإلحصائية يف األمم املتحدة؛اإلحصائي للجماعات األوروبية والش

 .دوليةاملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية ومنظمة العمل ال: التنفيذ )و( 
وأحاطــت اللجنــة علمــا بــالتقرير الــذي قدمــه صــندوق النقــد الــدويل لتقيــيم مبــادرات   - ٧

ورحبــت اللجنــة ــذه املبــادرة واتفقــت علــى . تــدريب املــوظفني القائمــة يف املنظمــات الدوليــة
ن مـن مجيـع الوكـاالت لتبـادل املعلومـات ومـواد التـدريب واستكـشاف                 ـثليـمـإنشاء شبكة للم  

وكالـة الرائـدة    وتقـرر أن يظـل صـندوق النقـد الـدويل ال           . ميكــن االضـطالع ــا      أنشطة جديدة 
 .إلجناز هذا العمل

 
 إحصاءات السياحة - جيم 

ــة، يف اجتماعهــا اخلــامس، بأوجــه التقــدم الــيت أحرزهــا الفريــق العامــل      - ٨ رحبــت اللجن
ه علـى النحـو     ة، وشـجعته علـى مواصـلة عملـ        ـاملشترك بني األمانات املعـين بإحـصاءات الـسياح        

املبني يف التقرير الذي أعدته منظمة السياحة العاملية وقررت أنه ال يتعني علـى اللجنـة اختـاذ أي       
 .إجراءات أخرى

 
 اتءبراجميات اإلحصا - دال 

ات الذي أعدته الـشعبة     ءرحبت اللجنة، يف اجتماعها اخلامس، جبرد براجميات اإلحصا        - ٩
ــالترخيص        ــة ب ــات املتعلق ــشمل املعلوم ــه لي ــم املتحــدة وطلبــت توســيع نطاق اإلحــصائية يف األم

والحظت أيـضا أنـه مـن املمكـن توسـيع         . وتكلفة النقل، ونشره يف موقع اللجنة على اإلنترنت       
تنــاقش   ملغــري أن هــذه املــسألة . الرباجميــات ليــشمل البلــدان املتعلقــة بنطــاق تبــادل املعلومــات  
 .خالل االجتماع السادس

 
 تقينتنسيق أنشطة التعاون ال - هاء 

رحبــت اللجنــة، يف اجتماعهــا اخلــامس، بــالعرض الــذي قدمتــه الــشعبة اإلحــصائية يف    - ١٠
األمم املتحدة بأن تتوىل الريادة يف إعداد ورقة عن الكيفية اليت ميكن ا للجنـة تنـسيق التعـاون                    

وقــد أعــدت هــذه الورقــة بالتعــاون مــع اللجنــة االقتــصادية  .  الفعاليــةبأقــصـى قـــدر مـــنالــتقين 
ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب وصـندوق النقـد الـدويل ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف                  

 .سادسامليدان االقتصادي ومنظمة السياحة العاملية، وقدمت خالل االجتماع ال
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 ،هائسادس ســبل حتــسني التنــسيق بــني أعــضا واستعرضــت اللجنــة خــالل اجتماعهــا الــ - ١١
وتنفيــذ   يف جمـال وضـع      ،غريهم من اجلهات املاحنـة املتعـددة األطـراف والثنائيـة          رمبا أيضا بيـن    و

وتقرر أن تقوم اللجنة باقتراح أنشطة وإنـشاء آليـات          . بناء القدرة اإلحصائية يف البلدان    لبرامج  
ائية يف األمـم املتحـدة ورقـة تـبني املقترحـات      تعـد الـشعبة اإلحـص   أن للتنسيق تتسم بالكفـاءة، و   

خـالل االجتمـاع الثـامن يف       املقدمة يف هذا اال، وأن تكرس جلـسة خاصـة ملـدة نـصف يـوم                 
 وــج   ملناقشة مسألة تنسيق التخطيط االستراتيجي ألنـشطة بنـاء القـدرة           ٢٠٠٦سبتمرب  /أيلول

جمـال اإلحـصاءات    شراكة يف   وسـتقدم منظمـة الـ     . وحتديـد نطـاق هـذا العمـل       ذلك التخطيــط،    
التنميـــة يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين إســـهاما كـــبريا يف هـــذا العمـــل، اســـتنادا إىل  ألغــــراض 

 .املعلومات امعة من أجل حمفل التطوير اإلحصائي يف أفريقيا
 

 الشبكة الدولية الستقصاءات األسر املعيشية - واو 
لتقرير الــذي أعــده البنــك الــدويل    أحاطــت اللجنــة علمــا يف اجتماعهــا الــسادس بــا      - ١٢

الـذي يـبني    وأعضاء فريق إدارة الشبكة الدوليـة الستقـصاءات األسـر املعيـشية،             باالشتـراك مـع   
ــشبكة يف عــام     ــة عمــل ال ــذ بداي ــ،٢٠٠٤التقــدم احملــرز من رز جمــاالت ومــسائل العمــل يف  ـ ويب

النهـــوض دة حنــو واتفقــت اللجنــة علــى أن الــشبكة مبــادرة مهمــة متثــل خطــوة مفيــ  . املــستقبل
واتفقـت  . إلجراء استقصاءات األسر املعيشية يف البلدان النامية      املبذولـة  تنسيق اجلهود الدولية    بـ

قبيــل ســرية  مــن - اللجنــة أيــضا علــى أن جنــاح التنفيــذ يتوقــف علــى معاجلــة املــسائل الرئيــسية 
باسـتعراض برنـامج     ويتطلب اإلشـراك التـام ألعـضاء فريـق اإلدارة وقيـامهم              -البيانات الدقيقة   

وأقرت اللجنـة أيـضا بـأن إشـراك املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة يف مرحلـة الحقـة              . العمل املقبل 
 .سيكون بالغ األمهية

 
 تصنيف األنشطة اإلحصائية - زاي 

اللجنـة االقتـصادية ألوروبـا، خـالل االجتمـاع الـسادس للجنـة، العمليـة الـيت              عرضـت   - ١٣
ظر إجنـاز العمليـة     ـتـ ـنـت واتفقـت اللجنـة علـى أن      . طة اإلحـصائية  أجريت لتنقيح تـصنيفها لألنـش     

واعتماد املؤمتر األورويب لإلحصائيني هلذا التصنيف، قبل استكشاف إمكانية تكييف التـصنيف            
 .اخلاص باللجنة االقتصادية ألوروبا الحتياجات الوكاالت الدولية األخرى

 
 عين بإحصاءات اخلدماتالفريق العامل املشترك بني األمانات امل - حاء 

منظمــة الــذي قدمتـــه العرض الــشفوي أحاطــت اللجنــة علمــا يف اجتماعهــا الــسادس بــ - ١٤
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي عن تشكيل الفريق العامـل املـشترك بـني األمانـات املعـين             

ـــرز واتفــق علــى أن . بإحــصاءات اخلــدمات وبالعمــل األويل الــذي أُجنــز   الفريــق إىل تقريــر يــبـ
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مبــا يف ذلــك الــيت ميكـــن أن تكــون موضــع اهتمـــام،   اللجنــة اإلحــصائية األولويــات واــاالت  
 .مع األعمال اليت سبق أن أجنزت يف هذا االالقائمـة الروابط 

 
 املسائل األخرى اليت نوقشت يف االجتماع السادس -طاء  

ــالتقييم الــذي أجرتــه الــشعبة اإلحــ   - ١٥ وضـــع صائية لقــدرة البلــدان علــى  أُبلغــت اللجنــة ب
مبؤشـرات األهـداف   نيـيــن  مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، بتوجيه مـن أصـدقاء الـرئيس املع           

ن ممثـل الـشعبة اإلحـصائية أن التقيـيم جيـري اسـتنادا إىل البيانـات املتاحـة                   ـَّــ وبي. اإلمنائية لأللفيـة  
 .عبةحاليا يف قاعدة بيانات املؤشرات اليت تتعهدها الش

وأحاطت اللجنة علما مبقترح إلنشاء رابطـة مهنيـة لإلحـصائيني الـدوليني علـى أسـاس            - ١٦
 .الدعم لعملية إنشاء هذه الرابطةورحبت باملبادرة وعرضت تقدمي . العضوية الفردية

ورحبت اللجنة باالجتاه الذي سلكه عدد متزايد من الوكـاالت بـالتعبري عـن االهتمـام                 - ١٧
وطُلــب مــن األمانــة أن . ورحبــت بالبنــك املركــزي األورويب كعــضو جديــد. اباالنــضمام إليهــ

 .تتصل بالوكاالت اليت ليست حاليا من األعضاء لتزويدها باملعلومات عن اللجنة وأنشطتها
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 املرفـق
 الوكاالت واملكاتب املشاركة  

 
/  شــباط٢٨نيويــورك، (االجتمــاع اخلــامس للجنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية    

 )٢٠٠٥اير فرب
  

 اهليئات والربامج التابعة لألمم املتحدة  
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة

 الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة 
 شعبة السكان باألمم املتحدة 

 اللجنة االقتصادية ألوروبا
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ

 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي

 صندوق األمم املتحدة للسكان
 منظمة األمم املتحدة للطفولة

 
  الصلةالوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات  

 منظمة العمل الدولية
 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة

 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة
 منظمة الصحة العاملية

 منظمة الصحة العاملية/منظمة الصحة للبلدان األمريكية
 البنك الدويل



E/CN.3/2006/30  
 

05-64586 9 
 

 صندوق النقد الدويل
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية

 لسياحة العامليةمنظمة ا
 منظمة التجارة العاملية

 االحتاد الدويل لالتصاالت
 

 منظمات دولية وغري حكومية أخرى
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
 اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة

 مصرف التسويات الدولية
 التنمية األفريقيمصرف 

 مصرف التنمية اآلسيوي
 املعهد العريب للتدريب والبحوث اإلحصائية 

 أمانة اجلماعة الكاريبية
 الشراكة يف جمال اإلحصاءات ألغراض التنمية يف القرن احلادي والعشرين

 
/  أيلـول  ١٤-١٢رومـا،   (االجتماع السادس للجنة تنسيق األنشطة اإلحـصائية          

 ) ٢٠٠٥سبتمرب 
 ئات والربامج التابعة لألمم املتحدةاهلي

 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة لألمم املتحدة
 الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة  

 اللجنة االقتصادية ألوروبا
 اللجنة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب

 مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
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 برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
 

 الوكاالت املتخصصة واملنظمات ذات الصلة
 منظمة العمل الدولية

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 البنك الدويل
 صندوق النقد الدويل

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 امليةمنظمة السياحة الع

 منظمة التجارة العاملية
 االحتاد الدويل لالتصاالت

 
 منظمات دولية وغري حكومية أخرى

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية

 اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة
 مصرف التسويات الدولية

 فريقيمصرف التنمية األ
 البنك املركزي األورويب

 .الشراكة يف جمال اإلحصاءات ألغراض التنمية يف القرن احلادي والعشرين
 


