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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة التاسعة والثالثون

 ٢٠٠٨فرباير /شباط ٢٩-٢٦
 *من جدول األعمال املؤقت) ل (٤البند 
    تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها :للعلمبنود 

 ل جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائيةاعمأ  
 ير األمني العامرتق  

  

 موجز 
النتـائج الرئيـسية الـيت خلـصت إليهـا دورتـا جلنـة تنـسيق األنـشطة            يلخص هذا التقريـر      

، ٢٠٠٧فربايـر  / شـباط ٢٦ على التوايل يف نيويورك يف ندتاوعقاملالتاسعة والعاشرة   اإلحصائية  
وقـد تـود    .  للعلـم  التقريـر يعـرض هـذا     و.  ٢٠٠٧سـبتمرب   / أيلـول  ١١ و   ١٠ويف مدريد يومي    

هتا يف إطـار البنـود ذات   اجنة يف مناقشاللليت أعربت عنها اآلراء االلجنة أن تأخذ بعني االعتبار     
 .الصلة من جدول األعمال
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 مقدمة -أوال  
ــشئت يف        - ١ ــيت أنـ ــصائية، الـ ــشطة اإلحـ ــسيق األنـ ــة تنـ ــسية للجنـ ــداف الرئيـ ــل األهـ تتمثـ

، ربامج اإلحـصائية للمنظمـات الدوليـة      تعزيز التنـسيق فيمـا بـني الـ        يف  ،  )١(٢٠٠٢سبتمرب  /أيلول
 ، االجتماعـات احلكوميـة الدوليـة    يف اإلحـصائية    املـسائل متسقة مـن أجـل معاجلـة        وفري نواتج   وت
وتعزيــز املمارســات اجليــدة يف هيكلــة وبرجمــة   ، يف األمــم املتحــدةفيهــا اللجنــة اإلحــصائية  مبــا

ة املطـاف مـن تطبيـق نظـام مجـع      األنشطة اإلحصائية داخل املنظمـات الدوليـة والـتمكن يف هنايـ          
 .نشطةتنسيق األبيانات متكامل من خالل 

حيـث   :٢٠٠٧برئاسـة منظمـة العمـل الدوليـة، دورتـني يف عـام       ، لجنـة العقـدت  وقـد   - ٢
فربايـر، ودورهتــا العاشــرة يف مدريــد يــومي  / شــباط٢٦عقـدت دورهتــا التاســعة يف نيويــورك يف  

 التقريـــر قائمـــة كاملـــة بالوكـــاالت الـــيت د يف مرفـــقيـــرو. ٢٠٠٧ســـبتمرب / أيلـــول١١ و ١٠
 .الدورتنيكلتا شاركت يف 

 
  ل جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائيةاعمأ - ثانيا 

 
 دورات تدريبية إحصائية ملوظفي الوكاالت الدولية -ألف  

 بتـدريب   املتعلقـة واصل صـندوق النقـد الـدويل عملـه فيمـا يتعلـق بتنفيـذ خطـة العمـل                     - ٣
وقـد أنـشأت الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة             .  يف املنظمـات الدوليـة     اإلحصائيني العاملني 

معلومــات عــن بــرامج التــدريب يف الوكــاالت  لــصندوق النقــد الــدويل يقــدم  موقعــاً إلكترونيــاً 
وجـرى أيـضاً اسـتعراض      .  يف الوقـت الـراهن     وهـي تتـوىل تعهـده     الدولية وعن املـواد التدريبيـة،       

وهناك عـدد مـن املبـادرات الواعـدة،         . وير برامج تدريب إلكترونية   التقدم احملرز فيما يتعلق بتط    
برنامج صندوق النقد الدويل الداخلي للتدريب اإللكتروين؛ ودورة البنك الـدويل للـتعلم    :منها

؛ ونظام اإلحـصاءات    )قيد اإلعداد حالياً  ( اإلحصائي   التطوير إدارة مشاريع    يف جمال اإللكتروين  
ــان يف جمــال   Development Gateway Foundation ملؤســسة االفتراضــي ــان إلكترونيت ؛ ودورت
 . نظمتهما مؤسستا إحصاءات كندا وإحصاءات فنلندااتاإلحصاء

 
  نظام تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية وتكاليف وفوائد اعتماده -باء  

لبيانـات الفوقيـة    اعتمدت اللجنة يف دورهتا التاسعة نظـام تبـادل البيانـات اإلحـصائية وا              - ٤
املزيــد مــن إجــراء لــه  وطلبــت إىل اجلهــات الراعيــة ، لتبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــةامعيــار

__________ 
نـة الفرعيـة املعنيـة باألنـشطة اإلحـصائية،          أنشئت اللجنة لتواصل تنفيذ الوظائف الـيت كانـت تنفـذها سـابقاً اللج              )١( 

 .وهي هيئة فرعية تابعة للجنة التنسيق اإلدارية
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بحوث ملعرفة اآلثار املترتبة من حيـث املـوارد الالزمـة والفوائـد الـيت ستحـصل عليهـا البلـدان                     ال
 إىل ائــد اســتناداًوجــرى إعــداد تقيــيم التكــاليف والفو . والوكــاالت الدوليــة الــيت تقــرر تطبيقــه 

وتناول التقييم الفوائـد الـيت      .  العاشرة هتايف دور على اللجنة   عرض  وجتارب البلدان والوكاالت    
ــة    ــة علــى  ال دتاعتمــالــيت ستحــصل عليهــا البلــدان والوكــاالت الدولي نظــام والتكــاليف املترتب

أظهـرت نتـائج    و .اجملـال املتـصلة هبـذا     ل  اعمـ سيما يف جمال تطوير التكنولوجيـا واأل       وال،  تطبيقه
لبنـاء  التقييم أن تكـاليف التطبيـق ضـئيلة، بيـد أن معظـم البلـدان الناميـة سـتحتاج إىل مـساعدة                       

 . قدرهتا قبل اعتماد تلك املعايري

اإلحـــصائية والبيانـــات الفوقيـــة ووافقـــت اللجنـــة علـــى إحالـــة نظـــام تبـــادل البيانـــات  - ٥
 اعتمدتــه اوعرضــت النظــام بوصــفه معيــار اللجنــة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة للنظــر فيــه   إىل
اعتمــاد مــن أجــل قــدرهتا لبنــاء لجنــة وأكــدت علــى أمهيــة تقــدمي املــساعدة إىل البلــدان الناميــة ال

 .املعايري تلك
 

ل فريق اخلرباء املشترك بـني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة                اعمأ -يم ج 
 ٢٠٠٦/٦ي واالجتماعي  تطبيق قرار اجمللس االقتصاديف جماللأللفية 

استعرضــت اللجنــة التقــدم الــذي أحــرزه فريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين   - ٦
مبؤشرات األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف تنفيـذ توصـيات أصـدقاء الـرئيس بالنـسبة إىل مؤشـرات                    

مـــاعي يف قـــرار اجمللـــس االقتـــصادي واالجتالتوصـــيات الـــواردة األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة و
ــدرات اإلحــصائية   ٢٠٠٦/٦ ــاء الق ــشأن بن ــم    . ب ــشعبة اإلحــصائية يف األم ــدمت ال ــداً، ق وحتدي

املتحدة إىل اللجنة مذكرة توضح فيها العمل الذي قام به فريق اخلرباء املـشترك بـني الوكـاالت      
البلـدان وتـدعيم تنـسيق أنـشطة        اليت تقوم هبـا     بالغ  عملية اإل من أجل حتسني جتميع املؤشرات و     

وأثنـت اللجنـة علـى فريـق        . ء القدرات من أجل مساعدة البلدان يف إصدار البيانات الالزمـة          بنا
وأعربـت عـن تقـديرها ملبـادرة إشـراك عـدد            ملا قام به من عمل،      اخلرباء املشترك بني الوكاالت     

 . كبري من البلدان يف العملية
ــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية األعــض     - ٧ ــة مجيــع وكــاالت جلن اء يف فريــق وحثــت اللجن

، يف إطـار والياهتـا ويف حـدود املـوارد املتاحـة هلـا،        متثـال على اال  اخلرباء املشترك بني الوكاالت   
لتوصــيات الــواردة يف قــرار اجمللــس    للتوصــيات الــيت قــدمها أصــدقاء الــرئيس يف تقريــرهم و     ل
ــصادي واالجتمــاعي  اال ــة و. ٢٠٠٦/٦قت ــضاحثــت اللجن ــع    أي  أعــضاءها املــسؤولني عــن جتمي

ــادئ    مؤشــر ــزام باملب ــة علــى االلت ــة لأللفي ــشطة اإلحــصائية يف  ل املنظمــةات األهــداف اإلمنائي ألن
 . املنظمات الدولية
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 استقاء الوكاالت الدولية لبيانات من مصادر أخرى -دال  
توصيات أصـدقاء الـرئيس الـيت       لالوكاالت  متتثل  متابعة للتوصية اليت قدمتها اللجنة بأن        - ٨

، ٢٠٠٦/٦وصيات املتضمنة يف قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي       وردت يف تقريرهم والت   
أجــرت اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا استعراضــاً للمــسائل والــشواغل املتعلقــة باســتخدام بيانــات 

ويـدعو  .  البيانـات الدوليـة    جمموعـات وطنيـة مفقـودة يف      قـيم   من مصادر أخـرى بـشأن       مستقاة  
 تفرا تــوإال إذااســتقاء بيانــات مــن مــصادر أخــرى نــب  حتديــداً إىل جت٢٠٠٦/٦قــرار اجمللــس 

عقب إجراء مشاورات مـع البلـدان       و ،بيانات قطرية حمددة تعزز موثوقية هذه البيانات املستقاة       
 .املعنية ومن خالل منهجيات تتسم بالشفافية

واستعرضت اللجنة وناقشت االقتراحـات الـواردة يف الورقـة حـول كيفيـة تنفيـذ قـرار                   - ٩
إدراج مسألة اسـتقاء البيانـات القطريـة يف    ضرورة ) أ( : ووافقت على ما يلي٢٠٠٦/٦اجمللس 

ضرورة وضع عالمات واضـحة يف      ) ب( باإلحصاءات الدولية؛    فيما يتعلق إطار ضمان اجلودة    
ضــمان الــشفافية التامــة ) ج(؛  مــن مــصادر أخــرىقاعــدة البيانــات تــشري إىل البيانــات املــستقاة

ضــرورة تنفيــذ مــشاورات مــع الــسلطات اإلحــصائية الوطنيــة ) د(؛ للعمليــة وألســاليب التقــدير
ســيقوم فريــق العمــل احلــايل ) هـــ( مــن العمليــة هبــدف ضــمان الــشفافية؛ اواعتبارهـا دائمــاً جــزء 

التابع للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية املعين بـاألطر الدوليـة لـضمان اجلـودة باسـتعراض سـبل                  
 . األطرتلك إدراج هذه املسائل ضمن 

 
 استخدام تقديرات السكان - هاء 

 عمــل اللجنــة اخلــاص بتحــسني جــودة البيانــات املــستقاة مــن مــصادر دوليــة     يف إطــار - ١٠
وزيادة شفافية  الوسائل اليت تستخدمها الوكـاالت الدوليـة، استعرضـت اللجنـة أيـضاً املـسائل                  

مت اللجنـة االقتـصادية   ويف دورهتـا العاشـرة، قـد   . ية الـسكان اتتعـداد أرقام الاملتعلقة باستخدام  
ــة باســتخدام         ــشواغل املتعلق ــشأن ال ــة ب ــذكرة إىل اللجن ــادئ م ــيا واحملــيط اهل ــة آلس واالجتماعي

 التبـاين فيمـا بـني خمتلـف جمموعـات            أوجـه  تقديرات الـسكان واألسـباب احملتملـة الكامنـة وراء         
صـــلية  تعـــزى عمومـــاً إىل املـــصادر األوهـــي تباينـــاتالبيانـــات الـــيت تـــستخدمها الوكـــاالت، 

 .  املستخدمةريفاللمعلومات والتع

ألمـم املتحـدة ملـشاورات       األمانة العامة ل   ت اللجنة ضرورة جلوء شعبة السكان يف      قروأ - ١١
اسـتعراض  ) أ( : وأنشأت فريق عمل وأوكلت إليه تنفيذ الواليـة التاليـة  ،أكثر مشولية مع البلدان

ــاً علــ    وتقــدمي  ى إنتــاج تقــديرات وطنيــة ســبل حتــسني املــشاورات مــع البلــدان الــيت تعمــل حالي
ــة ترحيــل التغــيريات يف    ) ب(؛ اتوصــيات بــشأهن   تعــدادات  أرقــامإرشــاد الوكــاالت إىل كيفي
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عـدم وجـود معـايري    يف اقشة سـبل معاجلـة الـشاغل املتمثـل          من) ج(؛  ن تنقيح إىل آخر   السكان م 
 . متفق عليها دولياً فيما يتعلق بإحصاءات السكان السنوية

 
 تبادل البيانات فيما بني املنظمات الدوليةطرائق  - واو 

ــة االقتــصادية ألوروبــا، ناقــشت اللجنــة طرائــق تبــادل    تقريــراســتناداً إىل  - ١٢  أعدتــه اللجن
ووافقـت اللجنـة   . عوائـق ومـشاكل  مـا يتـصل بـذلك مـن      البيانات فيما بني املنظمات الدوليـة و      

لكـن، وإدراكـاً   و. صورة جيـدة نـسبياً   أن تبادل البيانات فيما بني الوكاالت يسري حاليـاً بـ          على  
عـادة اسـتخدام    إسيما فيما يتعلق مبدى إمكانية       ، وال اليت ال تزال قائمة   منها للمسائل والعوائق    

 على أن تقوم اللجنـة االقتـصادية        فقاُتبيانات تقدمها وكالة شريكة يف نواتج إحصائية أخرى،         
 األورويب، بإعـــداد ورقـــة تـــبني  املركـــزيواملـــصرفألوروبـــا، بالتـــشاور مـــع البنـــك الـــدويل  

 جلنــة تنــسيق لتقــوماملمارســات اجليــدة يف جمــال تبــادل البيانــات فيمــا بــني الوكــاالت الدوليــة    
 .٢٠٠٨عام يف  مبناقشتها األنشطة اإلحصائية

 
   تنفيذ أطر ضمان اجلودة بشأنة خاصدورة - زاي 

 حـول  ة خاصـ دورةشـرة  عقدت جلنة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية يف إطـار دورهتـا العا           - ١٣
إىل إنـشاء   ) أو أطـر إنتـاج اإلحـصاءات      (وهتدف أطر ضـمان اجلـودة       . تنفيذ أطر ضمان اجلودة   

نظام، داخل منظمة إحصائية معينـة، يتـضمن أسـاليب وأدوات متـسقة تكفـل الوفـاء حبـد أدىن                    
اء وقدمت بعـض الوكـاالت األعـض   .  اإلحصائيةواملنتجات بالعمليات فيما يتعلقمن املتطلبات  

. مبادراهتــا يف جمــال تطبيــق املبــادئ التوجيهيــة الــيت أعــدها فريــق العمــل بــشأن ضــمان اجلــودة    
املعلومـات حـول    لتبـادل    الشعبة اإلحصائية صـفحة إلكترونيـة        أن تتعهد ت اللجنة ضرورة    قروأ

 . لوكاالتاإللكترونية لواقع امل ب للربطاستعراضات األقران توفر وصالت

التــام للمبــادئ التوجيهيــة للجــودة الــيت أعــدها أن متــنح تأييــدها ووافقــت اللجنــة علــى  - ١٤
يف   وذلك من أجل تسهيل تنفيذ أطـر ضـمان اجلـودة   ،املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية  

وستــسهم هــذه األطــر يف امتثــال املنظمــات الدوليــة بــصورة فعالــة ملبــادئ    . املنظمــات الدوليــة
 . الدوليةما سيعزز مصداقية اإلحصاءاتوهو  ،لجنةال

 املــؤمتر ا بــشأنتنفيــذ أطــر ضــمان اجلــودة، ناقــشت اللجنــة أيــضاً خططــب يتــصلوفيمــا  - ١٥
 فـور  ٢٠٠٨يوليـه   /القادم املعين جبودة بيانات الوكاالت الدولية املزمع عقـده يف رومـا يف متـوز              

ب ملكاتـ ألغـراض ا  انتهاء املؤمتر املناظر الذي يعقـده املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة               
 .اإلحصائية الوطنية
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 تنسيق أنشطة التعاون التقين - حاء 
جلسة خاصة عن بنـاء القـدرات اإلحـصائية،          ، العاشرة ، يف إطار دورهتا   عقدت اللجنة  - ١٦

 تـشكيل أربعـة أفرقـة عمـل          علـى  ٢٠٠٦ يف عـام     وكانت اللجنة قـد وافقـت يف دورهتـا الثامنـة          
 أعـــضاء جلنـــة اف الـــسبل املتاحـــة أمـــامملواصـــلة العمـــل يف جمـــاالت اهتمـــام معينـــة واستكـــش 

 وفيمـا يلـي   . بـني مبـادراهتم وزيـادة فعاليتـها       فيمـا  األنشطة اإلحـصائية لتحـسني التنـسيق       تنسيق
 :األفرقةتلك 

آليـات اإلبـالغ عـن أنـشطة بنـاء القـدرات اإلحـصائية، وهـو             : ١فريق العمـل     )أ( 
 اللجنة التوجيهية للـشراكة يف اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن احلـادي          فريق يعمل برئاسة  

ــا، واملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات    ()٢١بـــاريس ( والعـــشرين ــة االقتـــصادية ألوروبـ اللجنـ
 ؛)األوروبية، ومنظمة السياحة العاملية، والبنك الدويل، ومنظمة الصحة للبلدان األمريكية

ــل   )ب(  ــق العمـ ــدرا : ٢فريـ ــدريب إقليميـــة     بنـــاء القـ ــالل مبـــادرات تـ ت مـــن خـ
، وهـو فريـق يعمـل برئاسـة الـشعبة اإلحـصائية             )ومراكز تدريب إقليميـة    ( الوطنيني نيحصائيلإل

 ؛)٢١منظمة العمل الدولية، ومنظمة األغذية والزراعة، وباريس (يف األمم املتحدة 
صعيد استعراض طرائـق تنـسيق بـرامج التعـاون الـتقين علـى الـ              : ٣فريق العمل    )ج( 

الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة،       (دون اإلقليمي، وهو فريق يعمـل برئاسـة البنـك الـدويل             
ــة لغــريب آســيا،      ــة االقتــصادية واالجتماعي ــة، واللجن واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي

 ؛)ومصرف التنمية األفريقي، ومنظمة السياحة العاملية
 بناء القدرات يف أفريقيا، وهو فريق يعمـل     تقييم فعالية أنشطة  : ٤فريق العمل    )د( 

، والبنــك ٢١منظمــة الــصحة العامليــة، وبــاريس (برئاســة الــشعبة اإلحــصائية يف األمــم املتحــدة 
 ).الدويل، ومصرف التنمية األفريقي

ولقــي . قــدمت أفرقــة العمــل، خــالل الــدورة اخلاصــة، نتــائج الــسنة األوىل مــن عملــها - ١٧
والحظــت اللجنــة أيــضا أن العمــل . التقــدير علــى عملــه) ٢١يس برئاســة بــار (١فريــق العمــل 

، وطلبـت أن    ٢١الذي أُجنـز حـىت اآلن اسـتند إىل حـد كـبري إىل آليـة اإلبـالغ امليـسرة لبـاريس                       
 التقـدم الـذي أحـرزه فريـق العمـل يف            ٢٠٠٨فربايـر   /يعرض التقرير الذي سُيقدم لدورة شـباط      

ونظــرا ألن فريــق . بأنــشطة ومراكــز التــدريب قائمــة ٢وقــدم فريــق العمــل . مجيــع اختــصاصاته
 ٣ ســيتوىل تقــدمي تقــارير عــن أنــشطة الوكــاالت الدوليــة وســيغطي فريــق العمــل          ١العمــل 

املبادرات اإلقليمية األخرى، وافقت اللجنة على أن يركز فريق العمـل هـذا فقـط علـى مراكـز                   
ــة والوط    ــدريب   التــدريب ذات البعــد اإلقليمــي، مبــا يف ذلــك املراكــز اإلقليمي ــوفر الت ــة الــيت ت ني

 .إلحصائيني رمسيني من خارج البلد
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وفيما يتعلق هبذا البند من جدول األعمال، قـدمت وكـاالت أخـرى مبادراهتـا لتطـوير                  - ١٨
وقــدم البنــك الــدويل علــى وجــه اخلــصوص عرضــا مــستكمال عــن مــشروعه  . أدوات التــدريب

 وهي دورة خمصـصة     .“ات اإلحصائية االستثمار يف القدر  ”لتنظيم دورة للتعلم اإللكتروين عن      
ــة      ــدان النامي ــاء القــدرات اإلحــصائية يف البل ــشطة بن ــدم . لألشــخاص املــسؤولني عــن إدارة أن ق

 يف االحتـاد    دليـل إحـصاءات التعـاون اإلمنـائي       ”املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة أيـضا         
اسـتخدام اإلحـصاءات    ، الذي وضعه ملساعدة العاملني يف املفوضية األوروبيـة علـى            “األورويب

واملؤشرات يف بـراجمهم اإلمنائيـة وحتديـد وتـصميم األنـشطة املتعلقـة ببنـاء القـدرات اإلحـصائية                    
 .واستيعاب اإلحصاءات الالزمة لوضع السياسات

 بأنه مل ُيحـرز تقـدم بـشأن االتفـاق علـى جمموعـة مـن التوصـيات                   ٣وأفاد فريق العمل     - ١٩
صميم وإدارة بــرامج التعــاون الــتقين، وهــي توصــيات ينبغــي   املتعلقــة باملمارســات اجليــدة يف تــ 

 تقريـرا مـوجزا لـدورة       ٣ووافقت اللجنـة علـى أن يعـد فريـق العمـل             . تقدميها للجنة للنظر فيها   
 .٢٠٠٨سبتمرب / وتقريرا آخر أكثر تفصيال لدورة أيلول٢٠٠٨فرباير /شباط
وقامـت الوكالـة الرئيـسية     . لـه  نتائج املرحلة األوىل مـن عم      ٤وأخريا، قدم فريق العمل      - ٢٠

بوضــع قائمــة باجملــاالت والعناصــر املتــصلة هبــا لرصــد القــدرة اإلحــصائية باســتخدام مؤشــرات   
ووافقـت اللجنـة علـى أن عـدد اجملـاالت الـيت مشلـها يف التقيـيم كـان أكـرب                      . كمية وكيفيـة معـا    

 لطبيعـة العمـل     ونظـرا . ينبغي، وأن التركيـز ينبغـي أن ينـصب علـى املؤشـرات الكميـة فقـط                 مما
الذي يضطلع به مصرف التنميـة األفريقـي فعـال يف هـذا اجملـال، وافقـت اللجنـة علـى أن يتـوىل                 

 .املصرف الريادة، مع اللجنة االقتصادية ألفريقيا، يف مواصلة عمل فريق العمل هذا
 

 استعراض مهام جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية -طاء  
اشرة مهامها وطرق عملها اسـتنادا إىل مـذكرة أعـدها           استعرضت اللجنة يف دورهتا الع     - ٢١

ومت . الرئيس، أي منظمة العمل الدولية واألمانة املمثلة يف الـشعبة اإلحـصائية يف األمـم املتحـدة        
 :تنظيم املقترحات املقدمة إىل اللجنة يف مخسة جماالت على النحو التايل

 
 العضوية ومستوى التمثيل  

منظمـة تـضطلع    /ينبغـي أن ُتوسـع العـضوية لتـشمل أي وكالـة           ناقشت اللجنة إن كـان       - ٢٢
بأنشطة إحصائية، وإن كان ينبغـي أن يتمتـع مجيـع األعـضاء مبركـز متـساوٍ، ومـا هـو مـستوى                        

وجرى االتفاق على أن قائمة األعـضاء احلـاليني تظـل كمـا هـي، وأن                . متثيل الوكالة يف اللجنة   
ى أســـاس االختـــصاصات اجلديـــدة للجنـــة باإلمكـــان أن ُتقـــّيم طلبـــات العـــضوية اجلديـــدة علـــ

ولكـل عـضو حريـة اختيـار احلـصول          . وأهدافها، علـى أن ُتعـاد صـياغتها واعتمادهـا فيمـا بعـد             
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واتفـق أعـضاء اللجنـة أيـضا علـى االحتفـاظ مبـستوى التمثيـل عنـد درجـة                    . على مركز مراقـب   
 .مدير، وشجعوا ذلك بقوة

 
 األنشطة واالجتماعات  

ووافقت علـى   . سائل املتعلقة بتنظيم اجتماعاهتا وأنشطتها اجلانبية     استعرضت اللجنة امل   - ٢٣
أن يكون عدد األنـشطة اجلانبيـة حمـدودا، وأن ُتـنظم مـن خـالل الوكـاالت ذات الـصلة بـدون                       

وفيما يتعلق بعرض البنود خـالل الـدورات العاديـة، وافقـت اللجنـة علـى                . مساعدة من األمانة  
ملطروحـة للمناقـشة والبنـود املطروحـة للعلـم وعـدم حتديـد              ضرورة التمييز بوضوح بني البنـود ا      
ووافقـــت اللجنـــة أيـــضا علـــى أن تقـــوم األمانـــة، فيمـــا بـــني . وقـــت معـــني للعـــرض واملناقـــشة

ــدورات، ــدمي تقــارير حــسب االتفــاق يف         ال ــق نــواتج وتق ــضاء بالتزامــاهتم بتحقي بتــذكري األع
 .اجتماعات اللجنة

 
 آليات اختاذ القرارات  

. اللجنة على أن حيدد الرئيس مدى التوافق يف اآلراء حـسب حمـضر االجتمـاع              وافقت   - ٢٤
وقُدم أيضا اقتراح بإدراج قائمة باإلجراءات املتخـذة مـن األعـضاء أو أفرقـة العمـل الـيت توافـق           

 .عليها اللجنة يف كل دورة
 

 تقدمي التقارير  
ر لكيانـات أخـرى مثـل    ركزت املناقشة على ما إن كـان ينبغـي أن تقـدم اللجنـة تقـاري        - ٢٥

جملــس األمــن أو جملــس الرؤســاء التنفيــذيني املعــين بالتنــسيق، وإن كــان جيــب أن تكــون للجنــة  
وإن كـان  . ومت االتفـاق علـى أال تكـون اللجنـة مـسؤولة رمسيـا أمـام جملـس األمـن          . هوية اهليئـة  

ملهمـة واملـسائل    اُتفق علـى أن ُتقـدم للجنـة تقـارير إىل اللجنـة اإلحـصائية إلبالغهـا بـالقرارات ا                   
واُتفق أيـضا علـى ضـرورة تـسليط مزيـد مـن             . الرئيسية، وأن حيظى عملها وقراراهتا باالعتراف     

واُتفـق يف هـذا الـصدد علـى أن ميـنح مجيـع األعـضاء تقـديرا خاصـا              . الضوء علـى عمـل اللجنـة      
 .للرئيس يف املناسبات اليت ينظموهنا

 
 اإلدارة والتنظيم  

ــش  - ٢٦ ــة وناق ــة،     استعرضــت اللجن ــرئيس واألمان ــه ال ــذي يتبع ت أســلوب العمــل احلــايل ال
ووافقا أيـضا علـى عـدم تقـدمي أي مـساعدة ماليـة              . ووافقت على اقتراح بتطبيق نظام الرئيسني     

ــصفة خمصــصة، أن تطلــب املــساعدة مــن األعــضاء اآلخــرين       ــة، ب ــة، لكــن ميكــن األمان . لألمان
 النـواتج الـيت حتققهـا ملكيـة خالـصة      وستواصل أفرقة العمل عملها على النحو احلـايل، وسـتظل      
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وأخريا، وافقت اللجنة علـى أن تعيـد األمانـة والرئيـسان صـياغة        . ألعضاء فريق العمل وحدهم   
وسـيجري تعمـيم الـصياغة    . االختصاصات، على أن تشمل الصياغة بيانا باملهمة وبيانا بالرؤيـة        

 وسـوف تعتمـد اللجنـة       .اجلديدة علـى األعـضاء للحـصول علـى اقتراحـاهتم وتـصويباهتم خطيـا              
 .٢٠٠٨فرباير /االختصاصات اجلديدة يف دورهتا لشباط

 
 مسائل أخرى -ياء  

ــة يف امليــدان االقتــصادي اللجنــة، يف دورهتــا العاشــرة،      - ٢٧ أبلغــت منظمــة التعــاون والتنمي
، الـذي نـاقش فيـه     معارف وسياسـات ،اإلحصاءاتبنتائج املنتدى العاملي الثاين للمنظمة بشأن    

 .ركون سبل قياس التقدم يف اجملتمعاتاملشا
ونظــرت اللجنــة يف احلاجــة ملراجعــة التــصنيف احلــايل لألنــشطة اإلحــصائية، ووافقــت    - ٢٨

على أن تقترح شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة، مبساعدة جلان األمم املتحـدة اإلقليميـة               
 .ومنظمة األمن والتعاون يف اجملال االقتصادي، تصنيفا منقحا
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 املرفق
 

 الوكاالت واملكاتب املشاركة  
 

ــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية       ــورك،(االجتمــاع التاســع للجن /  شــباط٢٦ نيوي
 )٢٠٠٧فرباير

 
  وصناديقهاكيانات األمم املتحدة وبراجمها  

 
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة

 ملتحدةشعبة السكان يف األمم ا
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
 اللجنة االقتصادية ألوروبا

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

 منظمة األمم املتحدة للطفولة
 ة للتجارة والتنميةمؤمتر األمم املتحد

 تقرير التنمية البشرية/برنامج األمم املتحدة اإلمنائي
  األمم املتحدة للبيئةبرنامج

 صندوق األمم املتحدة للسكان
 

  واملنظمات ذات الصلةالوكاالت املتخصصة  
 منظمة العمل الدولية

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 لم والثقافةمنظمة األمم املتحدة للتربية والع
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 منظمة الصحة العاملية
 منظمة الصحة العاملية/ظمة الصحة للبلدان األمريكيةمن

 البنك الدويل
 صندوق النقد الدويل

 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية
 منظمة التجارة العاملية

 
 منظمات دولية وغري حكومية أخرى  

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 كتب اإلحصائي للجماعات األوروبيةامل

 اللجنة اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلة
 مصرف التنمية األفريقي
 مصرف التنمية اآلسيوي

 املصرف املركزي األورويب
 )٢١باريس (الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين 

 قيااجلماعة االقتصادية لدول غرب أفري
 املعهد العريب للتدريب واألحباث اإلحصائية

 اجلماعة الكاريبية
 مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية

 
ــر    ــاع العاشـ ــصائية    االجتمـ ــشطة اإلحـ ــسيق األنـ ــة تنـ ــدم( للجنـ  ١١-١٠ ،دريـ

 )٢٠٠٧سبتمرب /أيلول
 

 يقها وصنادكيانات األمم املتحدة وبراجمها  
 إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة
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 شعبة السكان يف األمم املتحدة
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا
 ألمم املتحدة للتجارة والتنميةمؤمتر ا
  األمم املتحدة للبيئةبرنامج

 صندوق األمم املتحدة للسكان
 

  واملنظمات ذات الصلةالوكاالت املتخصصة  
 منظمة العمل الدولية

 منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
 منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة

 لصناعية للتنمية امنظمة األمم املتحدة
 ظمة الصحة العامليةمن

 البنك الدويل
 صندوق النقد الدويل

  السياحة العامليةمنظمة
 منظمة التجارة العاملية

  الدولية للطاقة الذريةالوكالة
 

 منظمات دولية وغري حكومية أخرى  
 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي

 املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية
 اإلحصائية املشتركة بني دول رابطة الدول املستقلةاللجنة 
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 مصرف التنمية األفريقي
 املصرف املركزي األورويب

 )٢١باريس (الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين 
 مصرف التسويات الدولية

 
 


