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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة احلادية واألربعون

 ٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦-٢٣
 * من جدول األعمال املؤقت) هـ (٤البند 

     تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها :بنود للعلم
 أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية    

 
  تقرير األمني العام    

 

  موجز  
 الثالثـة عـشرة     ندورتاالـ  الـيت خلـصت إليهـا        يوجز هذا التقريـر االسـتنتاجات الرئيـسية        

فربايـر  / شـباط  ٢٣يف نيويـورك يف     املعقودتـان   لجنة تنسيق األنشطة اإلحـصائية      لوالرابعة عشرة   
ــانكوك٢٠٠٩ ــن    ويف ب ــرة م ــول١١  إىل٩يف الفت ــبتمرب / أيل ــادل   . ٢٠٠٩س ــق تب ــرد طرائ وت

الرابعـة  وافقـت عليهـا يف دورهتـا        استعرضتها اللجنـة و    اليت   ،البيانات فيما بني املنظمات الدولية    
  . يف مرفق هذا التقرير،عشرة
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 مقدمة  - أوال  
قـدت الـدورة    فقـد عُ  . ٢٠٠٩عقدت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتني يف عـام            - ١

الــدورة األربعــني للجنــة ، أثنــاء  يف نيويــورك٢٠٠٩فربايــر / شــباط٢٣الثالثــة عــشرة للجنــة يف 
ة االقتــصادية لجنــال الــيت استــضافتها ،الــدورة الرابعــة عــشرة للجنــةُعقــدت اإلحــصائية يف حــني 

. ٢٠٠٩ســـبتمرب / أيلـــول١١ إىل ٩ مـــن ، يف بـــانكوك،واالجتماعيـــة آلســـيا واحملـــيط اهلـــادئ
وشــاركت يف رئاســة االجتمــاعني شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة واملكتــب اإلحــصائي   

ويوجز هذا التقرير االستنتاجات الرئيسية الـيت خلـصت إليهـا الـدورتان             . للجماعات األوروبية 
 ،طرائـق تبـادل البيانـات فيمـا بـني املنظمـات الدوليـة       رد  وتـ .  عشرة والرابعة عشرة للجنـة     الثالثة

 .يف دورهتا الرابعة عشرة يف مرفق هذا التقرير ووافقت عليهااللجنة اليت نقحتها 
  

  أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  - ثانيا  
 لية اإلبالغ بشأن أنشطة بناء القدرة اإلحصائيةآ  - ألف  

ــة   - ٢ نظــام اإلبــالغ عــن دعــم  يف دورتيهــا الثالثــة عــشرة والرابعــة عــشرة،   ناقــشت اللجن
اإلحـصاء مـن أجـل التنميـة يف القـرن           جمـال   الشركاء لعملية اإلحصاء الذي أعدتـه الـشراكة يف          

ــة عــن تأييــدها لنظــام اإلبــالغ  . احلــادي والعــشرين ــز   وأعربــت اللجن بوصــفه أداة مفيــدة لتعزي
بــشأن اجملــاالت أساســية وفر معلومــات ونتــائج يــإذ  ،لــشركاء يف التنميــةالتعــاون الفعــال بــني ا

الحظـت اللجنـة    و. لتطـوير اإلحـصائي   لاملـايل املخـصص     الـدعم   اإلحصائية واملستفيدين ومبلـغ     
أسـاس للحـوار مـع اجلهـات     ُيعد مبثابـة  قوبل باستحسان يف بعض البلدان وأنه   اإلبالغ  نظام   أن

مسائل تتعلـق    نقطة انطالق جيدة ملناقشة      وصفه ب أيضا النظام   يرئ ،من منظور إقليمي   و .املاحنة
 .التنسيق اإلقليميب

ــة   - ٣ ــري أن اللجن ــت غ ــشرة  ،أعرب ــة ع ــا الثالث ــي    ، يف دورهت ــا يل ــالغ إزاء م ــا الب ــن قلقه :  ع
ــة        )أ( ــشركاء لعملي ــق بنظــام اإلبــالغ عــن دعــم ال اخنفــاض معــدل االســتجابة لالســتبيان املتعل

 ؛ ومنهم عدد كبري من وكاالت األمـم املتحـدة         ،بعض أعضاء اللجنة  اإلحصاء، وعدم استجابة    
 بنـاء القـدرات اإلحـصائية   يف جمـال   إذ أن بعضا من أهم اجلهات املاحنـة    ، موثوقية البيانات  )ب(

ومل يكــــن ممكنــــا، مــــن مث، إدراج البيانــــات املتعلقــــة هبــــا يف النتــــائج النهائيــــة؛  مل تــــستجب 
حـــدوث عـــد نـــاقص أو عـــد مـــزدوج؛   أن تـــؤدي إىل املنهجيـــة املـــستخدمة الـــيت ميكـــن )ج(
ها وكــاالت األمــم املتحــدة يف اســتكمال االســتبيان املتعلــق بنظــام  تــالــصعوبات الــيت واجه )د(

التقنيـة حتتـاج إىل مزيـد مـن النقـاش وطلبـت             املـسائل   وشددت اللجنة علـى أن بعـض         .اإلبالغ
يف لعـشرين أن تقـدم إىل اللجنـة    الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنميـة يف القـرن احلـادي وا       من
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 وكـذلك خارطـة طريـق     ،املقبلة موجزا للتحديات واملخاطر اليت يواجهها نظام اإلبـالغ        دورهتا  
 .بشأن كيفية حتسني هذا النظام

 قدمت الشراكة يف اإلحصاء من أجل التنمية يف القرن احلـادي            ،واستجابة هلذا الطلب    - ٤
عة عشرة تقريرا يقترح إدخال املزيد مـن التحـسينات علـى            والعشرين إىل اللجنة يف دورهتا الراب     

وكـان أحـد األسـئلة الـيت         .نتائج النظام وحتليلها  جتهيز  نظام اإلبالغ فيما يتعلق جبمع البيانات و      
،  اإلبـالغ  أعـضاء اللجنـة نظـام     أن يـستخدم    كـن   ميأثريت يف املناقشة اليت تلت ذلك هـو كيفيـة           

ويف . ألغـــراض التخطـــيط والتنـــسيق احلاليـــة واملقبلـــة،غ عـــن األنـــشطة اإلحـــصائية الـــذي يبلِّـــ
إىل موقـع النظـام علـى       بقوة على أمهية توافر إمكانية الوصـول         أكد أعضاء اللجنة     ،السياق هذا

 يف وقــت ملــشاريع والبلــدان والــشركاء املــاليني والتقنــيني احملــتملني ااإلنترنــت مــن أجــل حتديــد  
 عـشرة، أن جيـري بيـان عملـي لطريقـة اسـتخدام       ، يف دورهتـا اخلامـسة     واقترحت اللجنـة  . مبكر

غـري أن املقترحـات املتعلقـة بـاإلبالغ عـن املبـالغ       . النظـام مـن خـالل دراسـات حـاالت إفراديـة      
بتقـدمي تقـارير النظـام علـى حنـو أقـل        و،الفعلية املدفوعة إضافة إىل التزامات الشركاء يف التنميـة    

 .تأييدامل تلق ) على أساس كل سنتني(تواترا 

حتـسني  ) أ (:زيد من العمل سيكون ضروريا مـن أجـل     القيام مب واتفقت اللجنة على أن       - ٥
 جتنب العـد املـزدوج عـن طريـق          )ج( ؛ تبسيط استبيان نظام اإلبالغ    )ب( ؛معدالت االستجابة 

 ،هاءوحثــت اللجنــة أعــضا. ذاألخــذ بأســاليب أكثــر صــرامة لتحديــد سالســل التمويــل والتنفيــ
ــالغ يف    ،املتحــدةســيما وكــاالت األمــم   وال ــوفري اســتجابة أفــضل جلــوالت نظــام اإلب  علــى ت
 . ويف املستقبل٢٠٠٩ عام
  

 لقة باملنظمات الدوليةاملعين جبودة البيانات املتع ٢٠١٠عام مؤمتر   - باء  
ناقــشت اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة عــشرة موضــوعات وشــكل املناســبات اخلاصــة الــيت     - ٦

نجــاح املناســبات الــسابقة الــيت عقــدت فــور بوأقــر . ايتــها يف املــستقبل حتــت رعمتــنظأن تقــرر 
، غـري أنـه ُسـلِّم أيـضا بإمكانيـة       يف اإلحصاءات الرمسيـة انتهاء املؤمترات األوروبية املعنية باجلودة  

وبعــد مناقــشة خمتلــف اخليــارات املتاحــة ملواضــيع  . إجــراء مزيــد مــن التحــسينات علــى شــكلها 
ــستقبل  ــة يف املـ ــبات اخلاصـ ــرب ،املناسـ ــسألة احلت اعتـ ــومـ ــاملي  ة يف اكمـ ــصائي العـ ــام اإلحـ لنظـ

ــة . أمهيــة اســتراتيجية ذات ــة  ضــرورة أن تنــاقش املــسألة  وقــررت اللجن يف إطــار دوراهتــا العادي
ة يف كمـ وونظمت دورة استثنائية ملـدة نـصف يـوم بـشأن احل       .رفيعي املستوى الحبضور املديرين   

الـدورة الرابعـة   يف سـياق  ع بـه اللجنـة    أن تـضطل حـصائي العـاملي والـدور الـذي ميكـن       لنظام اإل ا
 .) أدناهانظر اجلزء جيم (٢٠٠٩سبتمرب /يف أيلولاملعقودة عشرة للجنة 
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 بــالتقرير الــذي أعــده املكتـــب    ، يف دورهتــا الرابعـــة عــشرة  ،وأحاطــت اللجنــة علمــا     - ٧
ــة الـــذي يقـــدم   ــة  ماإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـ ــبة اخلاصـ ــيم املناسـ قترحـــات بـــشأن تنظـ

 ضــرورة املــشاركة يف املناســبة بــشأنوبعــد مناقــشة مستفيــضة . ا وجــدول أعماهلــ٢٠١٠ لعــام
 :وافقت اللجنة على ما يلياملشاركة فيها وموضوعها،  اخلاصة املقبلة ومستوى

سـوف   :ملنظمـات الدوليـة   املعـين جبـودة البيانـات املتعلقـة با         ٢٠١٠عـام   مؤمتر    )أ(  
يف اإلحــصاءات الرمسيــة، املعــين بــاجلودة  ٢٠١٠ لعــامفــور انتــهاء املــؤمتر األورويب مــؤمتر يــنظم 

لتقدمي دعـم   وسيكرس املؤمتر   .  يف هلسنكي  ،مايو/ أيار ٧مايو ويف   / أيار ٦  يوم وذلك بعد ظهر  
واجلمهـور الـذي سيـستهدفه املـؤمتر هـو كبـار            . أطـر عمـل وطنيـة لـضمان اجلـودة         دويل لوضع   

ــة    ــوظفي اإلدارة يف املنظمــات الدولي ــذين م ــيهم خــ  ال ــضم إل ــات سين  .رباء يف جمــال إدارة البيان
ــعبة         ــة وشـ ــات األوروبيـ ــصائي للجماعـ ــب اإلحـ ــن املكتـ ــألف مـ ــة تتـ ــة تنظيميـ ــكلت جلنـ وشـ
اإلحصاءات يف األمم املتحدة وبرنامج األمـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية ومـصرف التنميـة                 

  ؛فق كذلك على أن تقوم هذه اللجنة بإعداد برنامج مقترحُتاو. األفريقي
سـتعقد دورة اسـتثنائية    :ة االستثنائية للجنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية    الدور  )ب(  

يف املقـرر عقـدها     بشأن رأس املال البشري جنباً إىل جنـب مـع اجللـسة الـسادسة عـشرة للجنـة                   
ومنظمـة األمـم    وتطوعت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتـصادي  .٢٠١٠سبتمرب /أيلول

واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة ومنظمـة       ) اليونسكو(ثقافة  املتحدة للتربية والعلم وال   
لبلــدان األمريكيــة والبنــك الــدويل وبرنــامج األمــم املتحــدة للمــستوطنات البــشرية         لالــصحة 

يـستند الفريـق إىل     وميكن أن   . الدورة االستثنائية الفريق الذي يتوىل العمل بشأن      تنضم إىل    ألن
. لغاية الواردة يف تقرير املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبيـة        املقترحات املوضوعية املفيدة ل   

إىل وينبغـي أن تقـدم      . مكتـب إدارة املـوارد البـشرية      أشري أيضا إىل مقتـرح بـدعوة خـرباء مـن            و
 مـذكرة مـوجزة عـن    ٢٠١٠فربايـر  /اللجنة يف دورهتـا اخلامـسة عـشرة املقـرر عقـدها يف شـباط           

  نائية؛التقدم احملرز يف تنظيم الدورة االستث
يشكل اإلحصائيون الدوليون جمموعة مهنية متميـزة لـيس          :شبكة االحصائيني   )ج(  

لجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط      الواقترحت  . ثابترمسي  منتدى   لديها حىت اآلن  
إنشاء شبكة مـن اإلحـصائيني العـاملني يف املنظمـات الدوليـة وأخـذت زمـام املبـادرة يف                     اهلادئ
وتطوع مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرميـة والبنـك الـدويل واملكتـب               . الشأن هذا

 اسـتراتيجية بـشأن إنـشاء       دوسـُتعَ . باملشاركة يف هـذه املبـادرة      اإلحصائي للجماعات األوروبية  
  .٢٠١٠فرباير /يف شباطاملقرر عقدها يف الدورة اخلامسة عشرة للجنة لتناقش الشبكة 
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  لنظام اإلحصائي العاملي ودور اللجنةا ة يفكمواحل  - جيم  
 لنظام اإلحصائي العـاملي ودور اللجنـة  ا يف ةكموعقدت اللجنة جلسة خاصة بشأن احل     - ٨

 زيــادة الــوعي )أ( :مــا يلــياجللــسة وكــان الغــرض مــن هــذه . دورهتــا الرابعــة عــشرةيف ســياق 
 ؛يف تنفيــذهابــه لجنــة باملــشاريع اإلحــصائية العامليــة ومناقــشة الــدور الــذي ميكــن أن تــضطلع ال 

ــة    )ب( ــة وغــري الرمسي ــسيق الرمسي ــوازن أفــضل بــني آليــات التن  اســتعراض نطــاق  )ج( ؛ إجيــاد ت
ــق بــالتطورات           ــا يتعل ــضل، وخاصــة فيم ــده بــصورة أف ــة وحتدي ــال للجن ــاون الفع ــاالت التع جم

وخاصـة  ينبغي إجـراء تعـديل يف هيكـل احلوكمـة،      مناقشة ما إذا كان )د( ؛اإلحصائية اجلديدة 
 .غرض تنفيذ املعايري اإلحصائيةل

وأكدت اللجنـة أن البلـدان واملنظمـات الدوليـة جـزء ال يتجـزأ مـن النظـام اإلحـصائي                       - ٩
 ا فـإن للمنظمـات الدوليـة دور   ،أساسـا يف أيـدي الـدول    إدارة النظـام هـي       ويف حني أن     .العاملي
حيـث اقتراحهـا   مـن   مفيـدة    ،واملنظمات، على وجه اخلـصوص    .  تضطلع به يف إدارة عمله     اهام

تضطلع بـدور رئيـسي يف      هي   و ،إدراج بنود جديدة يف جدول أعمال النظام اإلحصائي العاملي        
 أعرب عن شواغل جدية من أن العديـد         ،ويف هذا السياق  . دعم تنفيذ املشاريع واملعايري العاملية    

سـيتعني  ه  وأنـ ،عـن البلـدان األخـرى   ال تـزال متخلفـة      ، وال سيما بلـدان يف أفريقيـا       ،من البلدان 
 خاصــة ااملنظمــات الدوليــة جهــودأن تبــذل حتــسني أداء النظــام اإلحــصائي العــاملي،  مــن أجــل 

 .لتطوير القدرات اإلحصائية بطريقة مستدامة

 علــى الــدور اخلــاص الــذي يــتعني   ، يف املناقــشة الــيت أجرهتــا الحقــا ،وركــزت اللجنــة  - ١٠
لــسياق رأت اللجنــة أن مــن املفيــد ويف هــذا ا .تــضطلع بــه ضــمن النظــام اإلحــصائي العــاملي  أن

من قبيل اجلودة، والبحـث، والتطـوير، وتكنولوجيـا املعلومـات،           ‘‘ املسائل األفقية ’’التمييز بني   
 ،مجيع أعضاء اللجنـة   أمام   وهي متثل حتديا     ، والتدريب، وما إىل ذلك    ،واألدوات الالزمة للنشر  

علـى  وهـو،   هـا حنـو موضـوع حمـدد،    وتتـسم املـسائل العموديـة بتوجه    . ‘‘املسائل العموديـة  ’’ و
جمموعـة  وال يهتم هبـا يف كـثري مـن احلـاالت سـوى               ، املشاريع اإلحصائية يف العامل    ،سبيل املثال 

وكان مثة توافق واسع يف اآلراء بني األعـضاء علـى أن تركيـز اللجنـة                . فرعية من أعضاء اللجنة   
فقــت اللجنــة علــى أن دورهــا  وات. يف املقــام األول علــى املــسائل األفقيــة ســيكون أكثــر فائــدة  
 هــي التنــسيق وتبــادل املعلومــات ،ومــشاركتها ينبغــي أن يكونــا علــى ثالثــة مــستويات رئيــسية

:  ينبغــي للجنــة أن تقــوم مبــا يلــي    ،وبــشكل أكثــر حتديــدا   .وإدارة النظــام اإلحــصائي العــاملي  
علـى الـصعيد    ترسيخ ممارسة منتظمة ملناقشة وتبادل املعلومـات بـشأن املـشاريع اإلحـصائية               )أ(

ــاملي ــد  )ب( ؛الع ــادة    تزوي ــدة وقي ــاملي مبــشاريع جدي ــذ هــذه  النظــام اإلحــصائي الع ــة تنفي عملي
األمم بـ مـع الـدول األعـضاء يف اللجنـة اإلحـصائية            املشاريع مـع احملافظـة علـى اتـصاالت وثيقـة            
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، ها وتوقيتها وتواترها الـدوري    شاريع من حيث موارد   خمتلف امل  تنسيق العمل يف     )ج( ؛املتحدة
ــاألمم املتحــدة بــشأهنا؛     ــة اإلحــصائية ب ضــمان اســتدامة النظــام  ) د(وإســداء املــشورة إىل اللجن
تبـاع هنـج    ا االبتكار و  )هـ( ؛اإلحصائي العاملي من خالل تنظيم أنشطة بناء القدرات اإلحصائية        

 .استباقي والتواصل مع اهليئات املعنية األخرى

رهـا الرمسـي يف النظـام اإلحـصائي العـاملي           وأسهبت اللجنة بعض الشيء يف مناقـشة دو         - ١١
لكنها مل تتوصل إىل استنتاج بشأن ما إذا كان مثة حاجة إىل إجـراء أي تعـديالت حمـددة علـى                     

إنشاء مكتب للجنـة    االقتراح الداعي إىل     مل يلق    ،وعلى وجه اخلصوص   .هيكل احلوكمة احلايل  
 املشاركني إلعداد خريطـة طريـق       ئيسنيفريق أصدقاء الر  أ  نشفقد اتفق على أن يُ     .تأييدا إمجاعيا 

ج املــشاريع الكــربى يف عمــل وضــع اســتراتيجية بــشأن دمــستــشمل لعمــل اللجنــة يف املــستقبل 
 وتطوع البنك الدويل ومنظمة األغذية والزراعة ومنظمـة العمـل الدوليـة ومـؤمتر األمـم                 .اللجنة

ئيـسني  االقتـصادي للعمـل مـع الر      املتحدة للتجارة والتنمية ومنظمة التعـاون والتنميـة يف امليـدان            
املقـرر   يف الدورة اخلامسة عشرة للجنة       عرضريطة الطريق اليت ست   خمطط خل عداد  إلاملشاركني و 

  .٢٠١٠فرباير /يف شباطعقدها 
  

 طرائق تبادل البيانات فيما بني املنظمات الدولية  -دال   
 فريــق العمــل هعــدأ  بتقريــر مرحلــي، يف دورهتــا الرابعــة عــشرة،أحاطــت اللجنــة علمــا  - ١٢

البنــك املركــزي الــذي تــوىل قيادتــه املعــين بطرائــق تبــادل البيانــات فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة 
حتقيـق  سـيما،    وأعربت اللجنـة عـن تقـديرها للعمـل الـذي قـام بـه فريـق العمـل، وال                    .األورويب

خدام املصطلحات القانونية وإبـراز أفـضل املمارسـات الرئيـسية           التوازن الصحيح بني جتنب است    
وأيــدت اللجنــة املبــدأ املقتــرح املتمثــل يف  .لتــسهيل تبــادل البيانــات فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة

لطرائــق تبــادل البيانــات والبيانــات الفوقيــة،  ‘‘ أفــضل املمارســات العامــة غــري امللزمــة ’’اعتمــاد 
تبـادل البيانـات    ’’الـذي يـنص علـى أن        ) أ( فحـددت العنـصر      وأبدت تعليقات بشأن عناصـره،    

بوصفه أحـد أهـم     ،  ‘‘ايبني املنظمات الدولية ينبغي أن يكون جمان      فيما  والبيانات الفوقية املتاحة    
يف الوثيقــة، رهنــا بــبعض مــا هــي مقترحــة  علــى حنــو ، واعتمــدت أفــضل املمارســات.العناصــر

واتفقــت اللجنـة علــى أنــه ال لــزوم  . ذا التقريــريف مرفـق هــ وهــي متــضمنة . التعـديالت الطفيفــة 
تلـك الفتـرة، وإن كـان قـد يـتعني           يف   فريق العمل مبزيد من العمل بشأن هذه املـسألة        يقوم   ألن

 .يف املستقبلالعودة إىل هذا األمر 
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ــات     - هاء   ــة يف االفتراضــ ــري رمسيــ ــات غــ ــتخدام بيانــ ــا   /اســ ــيت أجرهتــ ــديرات الــ التقــ
 الدولية املنظمات

 بـالتقرير الـذي أعدتـه منظمـة التجـارة      ، يف دورهتا الرابعة عـشرة    ، اللجنة علما  أحاطت  - ١٣
ــة يف االفتراضــات    ــة عــن اســتخدام بيانــات غــري رمسي التقــديرات الــيت أجرهتــا املنظمــات   /العاملي

ورحبت اللجنـة بـالتقرير وأشـارت إىل أنـه قـدم الكـثري مـن األفكـار املـثرية لالهتمـام؛                       .الدولية
رة ترشيد التقريـر وإمكانيـة إثرائـه بالتوسـع يف إيـراد أمثلـة علـى املمارسـات                  ضرورأت  أهنا   غري

 منظمـة  قيـادة ، حتـت   وسيقوم فريق صغري من األعضاء    . البيانات غري الرمسية   اجليدة يف استخدام  
أن تراعيهــا  بإجيــاز املــسائل الرئيــسية وحتديــد األبعــاد ذات الــصلة الــيت ينبغــي   ،التجــارة العامليــة

 اللجنـة   قـرت وأ .تالتقـديرا /ولية عند استخدام بيانات غري رمسيـة يف االفتراضـات         املنظمات الد 
 :االختصاصات التالية لعمل فريق العمل

التقــديرات الــيت جتريهــا  /حتديــد االحتياجــات واملــسائل املتــصلة باالفتراضــات    )أ(  
ــة للتعا ‘١’املنظمــات الدوليــة، بطريقــة مقتــضبة، عنــد جتميــع    مــل مــع  بيانــات وطنيــة يف حماول

 القــيم اإلمجاليــة ‘٢’ و ،بيانــات مفقــودة أو بيانــات ارتئــي أهنــا غــري كافيــة لالســتخدام الــدويل 
 والدولية، مع مراعاة الدراسات واملراجع القائمة يف كلتا احلالتني؛ اإلقليمية

املنظمـات   ومعايري االختيار اليت تـستخدمها      اجليدة مجع أمثلة على املمارسات     )ب(  
 ؛الدولية حاليا

مم ألبــاللجنــة اإلحــصائية إمكانيــة تقــدمي تقــارير إىل ااستــصواب مــدى تقيــيم   )ج(  
 .ها وتوقيتاوشكله هذه التقارير املتحدة ونطاق

  
 استخدام املنظمات الدولية للتقديرات السكانية   - واو  

تقريــر فريــق العمــل عــن التقــديرات      يف ،يف دورهتــا الرابعــة عــشرة   ،نظــرت اللجنــة   - ١٤
الفريـــق  وناقـــشت اســـتنتاجات ،شـــعبة الـــسكان يف األمـــم املتحـــدةذي قدمتـــه الـــسكانية، الـــ

عليهـا دوليـا   ه، وتتعلـق بوضـع معـايري متفـق       ملعاجلة اهلدف النهائي لعملـ    والتوصيات اليت قدمها    
أمــر وخلــص فريــق العمــل إىل أن حماولــة وضــع هــذه املعــايري  . لإلحــصاءات الــسكانية الــسنوية
سينات من حيث البيانات الفوقيـة يف عمليـة إعـداد التقـديرات             سابق ألوانه؛ وأوصى بإجراء حت    

واقتـرح فريـق العمـل أيـضا القيـام، بـصورة            . السكانية اليت تقوم هبا املكاتب اإلحصائية الوطنية      
ــسنوية      منتظمــة، بوضــع   ــسكانية ال ــديرات ال ــشأن التق ــة ب ــات الفوقي جمموعــة منظمــة مــن البيان

 .ةونشرها يف املنشورات اإلحصائية الدولي
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. ورحبت اللجنة بالتقرير وهنأت فريق العمل لنجاحـه يف الوفـاء جبميـع أهـداف عملـه                 - ١٥
الفريــق، واقترحــت  شــددت اللجنــة علــى ضــرورة إبــراز عمــل  ،ويف ســياق ضــمان االســتدامة

وأوصـت اللجنـة كـذلك     . األمم املتحـدة  بـ أعـضاء اللجنـة اإلحـصائية       عرض االستنتاجات على    
تعزيـز نطـاق البيانـات الفوقيـة        مـن أجـل     إلحـصائية والبيانـات الفوقيـة       اعتماد تبـادل البيانـات ا     ب

 .املتعلقة بتقديرات السكان وتيسري احلصول عليها
  

 ىخرأمسائل   -زاي   
 بـالعروض الـشفوية     ،يف دورتيهـا الثالثـة عـشرة والرابعـة عـشرة           ،أحاطت اللجنـة علمـا      - ١٦

 يتعلـق بوضـع دليـل يتـضمن وصـفا           اليت قدمها املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة فيمـا           
مــوجزا للخــدمات اإلحــصائية الرئيــسية الــيت تقــدمها كــل منظمــة مــن املنظمــات األعــضاء يف    

التفاصـيل اخلاصـة هبـم بانتظـام يف موقـع الـدليل             استكمال  وقد طلب من أعضاء اللجنة       .اللجنة
 .على شبكة اإلنترنت

ــة    - ١٧ ــدم املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبي ــة   يف ،وق ــدورة الرابعــة عــشرة للجن  ،ال
تنفيـذ أطـر    املتعلقـة ب  بشأن التقدم احملـرز يف وضـع نـسخة جديـدة مـن املبـادئ التوجيهيـة                  تقريرا  

املنظمات الدولية واملنظمات اليت تتجاوز حدود الوالية الوطنيـة الـيت تقـوم             لدى  ضمان اجلودة   
نقحــة لتقيــيم العمليــات   مــن القائمــة املرجعيــة امل ٢,٠اإلحــصاءات وتــأليف اإلصــدار  بتجميــع 

وأبلغـت اللجنـة أيـضا عـن عمليـة موازيـة جاريـة بـدأهتا الـشعبة اإلحـصائية                    . اإلحصائية الدولية 
لنظم اإلحصائية الوطنيـة    يف ا بالتعاون مع الوكالة الكندية لإلحصاء لوضع إطار لضمان اجلودة          

وكـــررت  .٢٠١٠ر فربايـــ/م يف الـــدورة احلاديـــة واألربعـــني للجنـــة اإلحـــصائية يف شـــباطقـــدَّي
ــة ــة     اللجنـ ــة لعمـــل املنظمـــات الدوليـ ــة بالغـ ــودة ذات أمهيـ ــسألة إدارة اجلـ ــد علـــى أن مـ التأكيـ
املكتـب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة        موافقتها على التوجه الـوارد يف تقريـر          عن وأعربت

 .بالعمل يتعلق فيما

ــة يف دورهتــ       - ١٨ ــم املتحــدة إىل اللجن ــشعبة اإلحــصائية يف األم ــدمت ال ــشرة  وق ــة ع ا الرابع
ــصاء يف      ــاملي لإلحـ ــاليوم العـ ــال بـ ــتراتيجيتها لالحتفـ ــشرين األول٢٠اسـ ــوبر / تـ  .٢٠١٠أكتـ

 مبـا يف ذلـك إنـشاء    ،تنظيم أنشطة تروجيية على الصعد الوطين واإلقليمي والـدويل        اعتزمت   فقد
ــت    ــى اإلنترن ــع مكــرس عل ــاب      ،موق ــستوى، وإصــدار كت ــع امل ــايل رفي ــاع احتف ــيم اجتم  وتنظ

دعـم تنظـيم األنـشطة    علـى  و وُشـجِّع أعـضاء اللجنـة علـى املـشاركة يف هـذا احلـدث              . تذكاري
ــوطين  ــصعيد ال ــى ال ــدمي   . عل ــسامهة يف تق ــهم امل ــصقات    وطلــب من ــل املل ــة، مــن قبي ــواد دعائي م

ووافقـت الـشعبة اإلحـصائية     .والنشرات والكتيبات ملوقع اليوم العاملي لإلحصاء على اإلنترنـت        
 .اليوم العاملي لإلحصاء  بالتقدم احملرز يف تنظيمعلى إبقاء اللجنة على علم
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وأطلع املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية اللجنـة يف دورهتـا الرابعـة عـشرة علـى                  - ١٩
خــر املــستجدات عــن التقــدم احملــرز فيمــا يتعلــق مبعــايري تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات   آ

يف  ذلك تنفيـذها يف خمتلـف اجملـاالت اإلحـصائية،      وكـ  ،الفوقية واملبادئ التوجيهيـة هلـذا التبـادل       
ونوقـشت احلاجـة إىل تنظـيم        .املنظمات الراعية والوكاالت اإلحصائية األخرى على حد سواء       

تبــادل البيانــات اإلحــصائية والبيانــات  ات الراعيــة لهــاجلزيــارات إىل القيــام بأو خاصــة دورات 
فيـذ العـام لتبـادل البيانـات اإلحـصائية           ومـن أجـل دعـم التن       ،الفوقية من أجل تـدريب املـوظفني      

 .والبيانات الفوقية

لمعـايري اإلحـصائية العامليـة      لدليـل   ، عـن وجـود      وأبلغت اللجنة يف دورهتا الرابعة عشرة       - ٢٠
وقد تربع املعهـد    .  واجلغرافيا اتلإلحصاءاملكسيكي  على شبكة اإلنترنت أنشأه املعهد الوطين       

وسـيقدم تقريـر متـصل      . يل إىل اجملتمـع اإلحـصائي العـاملي       نكليزيـة مـن الـدل     مؤخرا بالنـسخة اإل   
وتعتـزم  ). E/CN.3/2010/14انظر  (األمر إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلادية واألربعني          هبذا

الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحـدة مواصـلة إثـراء الـدليل وتطـويره؛ ولكـن لكـي يبقـى الـدليل                    
حبكـم  تعني علـى الوكـاالت الدوليـة املتخصـصة املعنيـة،            سـي مستكمال مبا يـستجد مـن بيانـات،         

وكخطوة أوىل يف هذا االجتاه، سـيقدم املعهـد عرضـا           . أساسيممثلة يف اللجنة، القيام بدور       أهنا
  .٢٠١٠فرباير /بشأن الدليل يف الدورة اخلامسة عشرة للجنة يف شباط

يف  ليميـة غـري رمسيـة قائمـة       وأبلغت اللجنة يف دورهتا الرابعـة عـشرة عـن آليـة تنـسيق إق                - ٢١
وخالل الدورة األوىل للجنـة     . جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ       

جلنــة إقليميــة مــشاهبة  أنــشئت ،٢٠٠٩فربايــر /اإلحــصاءات املعــاد تــشكيلها املعقــودة يف شــباط
ــة  ــشطة اإلحــصائية للجن ــسيق األن ــة اإلقلي . تن ــوم اللجن ــرح أن تق ــإبالغ واقُت ــة ب ــسيق   مي ــة تن جلن

اللجنــة أن ذلــك ميثــل مبــادرة طيبــة ميكــن قــد رأت و. األنــشطة اإلحــصائية مبــداوالهتا وقراراهتــا
 .يف جدول أعمال إحدى الدورات القادمةإدراجها 

وأبلغت الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة اللجنة يف دورهتا الرابعة عـشرة أن العديـد                 - ٢٢
أعربت عن اقتناعها بأن دمـج املعلومـات اجلغرافيـة واالحـصائية يفـسح              من الدول األعضاء قد     

غري أن عمليـة وضـع معـايري عامليـة يف جمـال املعلومـات               . لتحقيق قيمة حتليلية مضافة   جماال كبريا   
ونظمــت شــعبة اإلحــصاءات عــدة مبــادرات إقليميــة لرســم اخلــرائط،  . اجلغرافيــة كانــت جمــزأة

وسـوف تنظـر   . واإلدارة الفعالني علـى الـصعيد العـاملي حـىت اآلن    أنه ال توجد آلية للتنسيق     يدب
 .اللجنة اإلحصائية يف هذه املسألة يف دورهتا احلادية واألربعني
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  ترشيح الرئيسني املشاركني لفترة السنتني املقبلة  -حاء   
لرئيـسان  للقيادة الفعالـة الـيت أثبتـها ا         عن امتناهنا  اللجنة يف دورهتا الرابعة عشرة    أعربت    - ٢٣

ورشح ممثـل   . اليت دعمتهما األفرقة   والسيد بييتر إيفرارز ومجيع      ،السيد بول تشيونغ  املشاركان  
مــدهتا ثانيــة  البنــك الــدويل الــسيد بييتــر إيفــرارز ليعــاد انتخابــه بوصــفه الــرئيس املــشارك لفتــرة  

ــة  . ســنتان ــسيد هنــ   ورشــح ممثــل للجن ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ ال  رياالقتــصادية واالجتماعي

ــة        ــعبة الَعولَمـ ــات يف شـ ــترجاع املعلومـ ــة واسـ ــصاءات املركزيـ ــرع اإلحـ ــيس فـ ــسن، رئـ لورانـ
واســتراتيجيات التنميــة التابعــة ملــؤمتر األمــم املتحــدة للتجــارة والتنميــة ليــصبح الــرئيس املــشارك 

الــسيد إيفــرارز ووقــررت بالتزكيــة، انتخــاب الــسيد  اللجنــة الترشــيحني قــرتأو. ةالثــاين للجنــ
 .٢٠١١-٢٠١٠صفهما الرئيسني املشاركني للجنة للفترة لورانسن بو
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 املرفق
  

طرائــق تبــادل البيانــات فيمــا بــني املنظمــات الدوليــة الــيت اعتمــدهتا جلنــة تنــسيق       
 األنشطة اإلحصائية يف دورهتا الرابعة عشرة

ــة تنــــسيق األنــــشطة اإلحــــصائية  اعتمــــدت  - ١ ــا الــــسادسة،جلنــ ــودة يف   يف دورهتــ املعقــ
تـوافر  ’’  علـى أن   ١املبـدأ    ويـنص . بادئ اليت حتكم األنشطة اإلحـصائية الدوليـة        امل ،٢٠٠٥ عام

اإلحصائيات الدولية ذات النوعيـة العاليـة واملتاحـة للجميـع عنـصر أساسـي يف نظـم املعلومـات              
 وهي من قبيل جتميـع ونـشر اإلحـصاءات        املبدأ،  هذا وتدعم املمارسات اجليدة تنفيذ    .‘‘العاملية

 ، وإتاحة اإلحـصاءات جلميـع املـستخدمني علـى قـدم املـساواة             ،ص على التجرد  الدولية مع احلر  
 .وضمان حصول اجلمهور جمانا على اإلحصاءات األساسية

يف دورهتـا التاسـعة يف       اعتمـدت جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية            ،وعالوة على ذلـك     - ٢
 معيـارا تقنيـا لتبـادل       اتبادل البيانات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة بوصـفه         ، عملية   ٢٠٠٧عام  

ــتظم وكــبري      .املعلومــات اإلحــصائية  ــادل من ــة تب ــام بعملي ــسهل هــذا القي ــات وميكــن أن ي للبيان
 .لجنةال والبيانات الفوقية فيما بني املنظمات األعضاء يف

وجيري تبادل البيانات والبيانات الفوقية فيما بني املنظمات الدولية حاليا يف بيئة ميكـن                - ٣
 :لنحو التايلوصفها على ا

يتعني على إدارات اإلحـصاء يف املنظمـات الدوليـة االمتثـال للقواعـد اإلداريـة                  )أ(  
 ؛كل منظمةل

 ؛جمانــا)  الــسريةريغــ(تقــدم بعــض إدارات اإلحــصاء بياناهتــا وبياناهتــا الفوقيــة     )ب(  
 ويـل وتعتمد على اإليـرادات لتم     ،بيع بعض إدارات اإلحصاء األخرى جزءا كبريا من بياناهتا        يو

 ؛ ميزانياهتاجزء من

يتسم تبادل البيانات والبيانات الفوقية فيما بني املنظمـات الدوليـة بقـدر كـبري        )ج(  
عمليــات تبــادل حمــددة وأخــرى كــبرية، وعمليــات تبــادل خمصــصة  هنــاك : مــن عــدم التجــانس

والتزامــات بــاإلبالغ، واتفاقــات شــرف وعقــود   وأخــرى منتظمــة، وعمليــات تبــادل طوعيــة،   
  ؛ وما إىل ذلك،قانونية

ــات         )د(   ــات والبيان ــادل البيان ــن إدارات اإلحــصاء أن تب ــى م ــة العظم ــرى الغالبي ت
 .الفوقية فيما بني املنظمات الدولية يسري بشكل جيد نسبيا
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 جيـري ترسـيخ املمارسـات الفـضلى العامـة غـري امللزمـة               ،نظرا للحالة املوصـوفة أعـاله     و  - ٤
فيمـا بـني    ) املنـشورة وغـري املنـشورة     (يانات والبيانات الفوقية    التالية فيما يتعلق بطرائق تبادل الب     

 :ميكن أن تتضمن املمارسات الفضلى العناصر التاليةو .املنظمات الدولية

ينبغي أن يكون تبادل البيانات والبيانـات الفوقيـة املتاحـة فيمـا بـني املنظمـات                   )أ(  
 ؛جمانيا الدولية

 البيانات والبيانات الفوقيـة مـع أطـراف ثالثـة           ملنظمة املستقبلة أن تتبادل ا  ميكن    )ب(  
 ؛مبوافقة صرحية من املنظمات اليت قدمتها

االعتـراف باملنظمـة األصـلية      لدى اسـتخدام البيانـات أو نـشرها الحقـا،           جيب    )ج(  
 بأهنا هي املصدر؛البيانات والبيانات الفوقية تلك اليت قدمت 

بلة على البيانـات والبيانـات الفوقيـة    جتريه املنظمة املستقتعديل  جيب توثيق أي      )د(  
بالــشفافية  وأن يتــسمتوثيقــا جيــدا ) مــن قبيــل جتميــع معــدالت النمــو أو التعــديالت املومسيــة  (

 ؛البيانات الفوقية أو نشرها الحقاالبيانات و استخدام عند

يتعني على املنظمة املستقبلة لدى اسـتخدام بيانـات وبيانـات فوقيـة أو نـشرها                  )هـ(  
ن تكرر أي إعالنات صدرت بشأن إخالء املسؤولية فيمـا يتعلـق بالبيانـات والبيانـات                الحقا، أ 

  الفوقية اليت نشرهتا املنظمة املقدمة لتلك البيانات؛
يتبع تبادل البيانات والبيانات الفوقية منوذج مبادرة تبادل البيانات اإلحـصائية             )و(  

املنظمـات الراعيـة لتبـادل    و.  اإلحـصائية والبيانات الفوقية الـذي اعتمدتـه جلنـة تنـسيق األنـشطة          
 إطــار منــوذج مبــادرة اســتحداث مرافــق، يفالبيانــات اإلحــصائية والبيانــات الفوقيــة مــدعوة إىل 

انظـر  (إخـالء املـسؤولية   إعالنـات  و لتـوفري املعلومـات عـن املـصادر       ،تبادل البيانـات اإلحـصائية    
املفـاهيم الـشاملة لعـدة جمـاالت يف          يف سـياق    علـى سـبيل املثـال      ،) أعـاله  )هـ ( و )ج(العنصرين  

  .تبادل البيانات والبيانات الفوقية
  
  


