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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثانية واألربعون

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥- ٢٢
  *من جدول األعمال املؤقت) ط (٤البند 

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

 
  تقرير األمني العام    

 

  موجز  
 ليـوجز ة واألربعني، ُيــقدم هـذا التقريـر     احلادياإلحصائية يف دورهتا    وفقا لطلب اللجنة      

ــشطة       ــة تنــسيق األن ــسادسة عــشرة للجن ــسية للــدورتني اخلامــسة عــشرة وال االســتنتاجات الرئي
 ويف فيينــا يف الفتــرة مــن  ٢٠١٠فربايــر / شــباط٢٢اإلحــصائية، اللــتني عقــدتا يف نيويــورك يف  

 اللجنـة أن تأخـذ بعـني االعتبـار اآلراء الـيت أعربـت       وقـد تـود   .٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٣إىل   ١
 . يف إطـار البنـود ذات الـصلة مـن جـدول األعمـال               الـيت جـرت    هتااعنها جلنة التنسيق يف مناقش    

    . علما هبذا التقريرألن حتيطواللجنة مدعوة 
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  مقدمة  -أوال   
ت الـدورة   عقـد فقـد    .٢٠١٠عقدت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتني يف عـام           - ١

ــة يف   ــباط٢٢اخلامـــسة عـــشرة للجنـ ــر / شـ ــة  ٢٠١٠فربايـ ــدورة احلاديـ  يف نيويـــورك خـــالل الـ
واألربعني للجنة اإلحـصائية، بينمـا عقـدت الـدورة الـسادسة عـشرة للجنـة، الـيت اشـتركت يف                     

ومكتب األمـم   ) اليونيدو(استضافتها املكاتب اإلحصائية ملنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية         
 إىل  ١دة املعين باملخدرات واجلرمية والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يف فيينا يف الفتـرة مـن                املتح
 االجتمـاعني مـؤمتر األمـم املتحـدة للتجـارة           شـترك يف رئاسـة كـال      او .٢٠١٠سـبتمرب   / أيلول ٣

ويلخـــص هـــذا التقريـــر  .واملكتـــب اإلحـــصائي للجماعـــات األوروبيـــة) األونكتـــاد(والتنميـــة 
  . التنسيق الرئيسية للدورتني اخلامسة عشرة والسادسة عشرة للجنةاالستنتاجات

 بــني   تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية  وإضــافة إىل عقــد دورتــني ســنويتني، تعمــل جلنــة       - ٢
الدورات بنشاط عن طريق شبكة من أفرقة العمل وجمموعـات النقـاش اإللكتـروين، الـيت تتـابع                  

تار األفرقة املنشأة بنفـسها أكثـر ترتيبـات العمـل           وخت .ةيالقرارات املتخذة خالل الدورات العاد    
وعلــى هــذا النحــو، جيــري إحــراز تقــدم ملمــوس يف     .مالءمــة وتعقــد اجتماعاهتــا اخلاصــة هبــا  

اجملاالت الـيت تكـون موضـع نقـاش اللجنـة حاليـا، وهـي وضـع ممارسـات مـشتركة فيمـا خيـص                         
التقــديرات، وإصــدار البيانــات /إدارة املــوارد البــشرية، وإدارة اجلــودة، واســتخدام االفتراضــات

كما تعمل أفرقة العمل لوضـع أدوات تنـسيق حمـددة، مثـل تقـدمي التقـارير عـن أنـشطة          .اجلزئية
ــة   ــتقين، ومنتجـــات ملموسـ ــالتعـــاون الـ ــايري اإلحـــصائية حمكمـ ــاملي للمعـ ــيد العـ  .ة، مثـــل الرصـ

 أفرقـة العمـل     وتعـد  . التاليـة  الفـروع وستوصف مجيع جماالت العمل هذه مبزيد من التفـصيل يف           
 بكامـل هيئتـها      التنـسيق  ، وتقـدم تقـارير إىل جلنـة        تلـك األعمـال     ونتائج اقدم أعماهل وثائق عن ت  

وتعمـل الـشعبة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة، بوصـفها أمانـة              .الختاذ قـرارات يف دوراهتـا العاديـة       
 أعــضاء ، علــى حنــو وثيــق مــع الرئيــسني املــشاركني، وتيــسر االتــصال فيمــا بــني  التنــسيقللجنــة

 إىل اللجنــة اإلحــصائية؛  الــذي يقــدماللجنــة، وتعــد تقــارير الــدورات العاديــة والتقريــر الــسنوي
ومـن اجلـدير    ).unstats.un.org( على املوقع الشبكي للـشعبة   التنسيقوتصون أيضا صفحة جلنة

ث  قـد زادت علـى مـدار الـسنة املاضـية، حيـ              التنـسيق  بالذكر أن املشاركة الفعالة يف عمل جلنة      
 . منظمة دولية بانتظام يف أنشطة اللجنة٣٠تشارك حوايل 
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  أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  -ثانيا   
 الدورة االستثنائية املعنية برأس املال البشري  -ألـف   

 يف ٢٠٠٩سـبتمرب  / يف أيلـول ، املعقـودة  يف دورهتـا الرابعـة عـشرة    التنـسيق قـررت جلنـة    - ٣
 .نائية عن رأس املال البشري باالقتران مع دورهتا الـسادسة عـشرة            أن تنظم دورة استث    ،بانكوك

 إدارة املـوارد البـشرية يف        جمـال  ويتمثل هدف الدورة االستثنائية يف تناول التحديات الراهنـة يف         
ومجعـت الـدورة االسـتثنائية بـني مـديري الوكـاالت اإلحـصائية               .بيئة املنظمات الدولية حتديـدا    

 :وقد ُنـظمت يف اجللسات الثالث التالية .وارد البشريةالدولية وخرباء إدارة امل

استكشفت اجللـسة األوىل مـدى احتيـاج اإلحـصائيني إىل اهتمـام خـاص مـن                   )أ(  
جنـة خـرباهتم   لوخالل هذه اجللـسة، تبـادل أعـضاء ال    .حيث استراتيجيات إدارة املوارد البشرية  

وتصميمها، وتنقـل املـوظفني، والتـوازن    يف استقدام املوظفني، وحتديد املالمح العامة للكفاءات    
 ؛فني املؤهلنيظاجلغرايف واجلنساين، ومبادرات استبقاء املو

ــدريب اإلحــصائيني العــاملني يف املنظمــات       )ب(   ــرامج ت ــة ب ــسة الثاني وتناولــت اجلل
الدوليــة، وتبــادل املــوظفني مــع املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة وغريهــا مــن الوكــاالت الدوليــة،    

  ؛ بني أعضاء اللجنة يف جمال إدارة املوارد البشريةة فيمااون القائموآليات التع
ونظمــت اجللــسة الثالثــة كمائــدة مــستديرة ناقــشت كيفيــة وضــع وصـــون           )ج(  

وإضافة إىل ذلك، عرض االختـصاصيون يف   .املال البشري يف اإلحصاءات الدولية الرمسية رأس
 .ربهتم يف البحث عن الكفاءاتاقتناص املواهب بالوكالة الدولية للطاقة الذرية خ

 إىل  التنــسيق حــوار مــستفيض عــن قــضايا إدارة املــوارد البــشرية، توصــلت جلنــة  بعــدو  - ٤
 :االستنتاجات التالية

إدارة املوارد البـشرية موضـوع مهـم للوكـاالت اإلحـصائية الدوليـة حيـث أن                   )أ(  
عظـم ميزانياهتـا وقـسم كـبري        رأس املال البشري ميثل العامل الرئيسي لإلنتاج هبـا، وتكـرس لـه م             

ــسية فيمــا خيــص إدارة املــوارد البــشرية    .مــن وقــت إدارهتــا  : يلــي  مــاوتــشمل التحــديات الرئي
اخنفاض امليزانيات؛ وازديـاد املنافـسة والـضغوط التنافـسية مـن املنظمـات األخـرى، ومـن بينـها                    

ــا املعلو       ــارف تكنولوجي ــارات ومع ــستوى التخــصص وامله ــاع م ــات القطــاع اخلــاص؛ وارتف م
 زمة؛ وعبء البريوقراطية الثقيل؛الال

 القـضايا   ىحدإ، وهي    التنسيق نظر جلنة ة املوارد البشرية موضوع مالئم ل     إدار  )ب(  
 وهلــذا الــسبب، مــن املهــم إجــراء حــوار متواصــل .الــيت يواجههــا املــديرون اإلحــصائيون يوميــا
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 . يف املـوارد البـشرية     بني أعضاء اللجنة، وكذلك إجـراء حـوار مـع االختـصاصيني املعنـيني              فيما
عـن تبـادل اإلحبـاط، وأن       يف املـستقبل    جيب أن تبتعد املناقـشات بـشأن إدارة املـوارد البـشرية             و

 ؛ات واحللولتتركز على تبادل اخلرب

 شـخص   ٢ ٠٠٠ دوليون، الذين يقدر عددهم حبوايل    حصائيون الرمسيون ال  اإل  )ج(  
متميـزة واحتياجـات خاصـة فيمـا يتعلـق      يف أحناء العامل، يشكلون جمموعـة مهنيـة هلـا خـصائص           

ومن املسلم به أيضا أن هناك ختصصات فرعية يف إطـار تلـك اجملموعـة،               .بإدارة املوارد البشرية  
واهتمامات مشتركة مع اجملموعات املهنية األخرى مثل احملللني واالختـصاصيني يف تكنولوجيـا             

ميكـن أن يـساعد     إدراك هذه احلقائق    و .املعلومات واإلحصائيني يف املكاتب اإلحصائية الوطنية     
، وكـذلك   يف املستقبل اإلحصائيني الرمسيني الدوليني على حتديد اجملموعة احملتملة من املرشحني          

 ؛إمكانية التنقل الرأسي واجلانيب

وســــتكون هنــــاك حاجــــة إىل مالمــــح عامــــة أوضــــح للمهــــارات جملموعــــة    )د(  
ملختلـف جمموعاهتـا الفرعيـة، حيـث توجـد          اإلحصائيني العاملني يف الوكـاالت الدوليـة ككـل و         

فجوة بني بعض املالمح احلالية والتدريب األكادميي وكـذلك توقعـات العمـل لـدى املرشـحني                  
 .الفنيني الشباب

 : إنشاء فريقي العمل التاليني ليتناوال قضايا إدارة املوارد البشرية التنسيقوقررت جلنة  - ٥

مــة لإلحــصائيني الــدوليني وسياســات    حتديــد املالمــح العا ” ١فريــق العمــل    )أ(  
ــا وشــعبة      “االســتقدام ــصادية ألفريقي ــة االقت ــة، وبعــضوية اللجن ــوده منظمــة التجــارة العاملي ، يق

ــدريب       ــة والت ــصادية واالجتماعي ــاألمم املتحــدة ومركــز البحــوث اإلحــصائية واالقت ــسكان ب ال
، وســينظر يف مــسائل )واليونيــد( ومنظمــة األمــم املتحــدة للتنميــة الــصناعية  للبلــدان اإلســالمية

حتديـــد املالمـــح العامـــة ملختلـــف الفئـــات الفرعيـــة؛ وتبـــادل اخلـــربات وأفـــضل املمارســـات يف 
االستقدام؛ وحتديد جمموعات املواهب واألوسـاط األكادمييـة ومـا شـابه ذلـك، واالتـصال هبـا،                  

  على حنو أكثر فعالية؛ والتوعية بشأن اإلحصائيني الدوليني كمجموعة؛
، “تدريب اإلحصائيني الدوليني، وتبادل املوظفني، وانتقـاهلم      ” ٢عمل  فريق ال   )ب(  

تقوده شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة، وبعضوية مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات                 
، املكتب اإلحـصائي للجماعـات األوروبيـة      وواجلرمية ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة،       

ريب ومن بينها التدريب اإللكتروين؛ والتمعن يف دراسـة قـضايا    على حتديد فرص التد   سريكزو
 وحماولـة توثيـق النمـاذج القائمـة ووضـع اسـتراتيجيات لتوسـيع نطـاق                 ؛تنقل املوظفني وتبـادهلم   

 .الفرص
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ــة  - ٦  . حتريــري أيــضا حتــسني واليــات األفرقــة وأوصــافها يف إجــراء   التنــسيقوقــررت جلن
دورهتــا الــسابعة عــشرة عــن النتــائج األوىل ألعمــال أفرقــة   يف  التنــسيقوســيقدم تقريــر إىل جلنــة

وستجري مناقشة أكثر استفاضـة خـالل الـدورة الثامنـة عـشرة للجنـة، الـيت سـتعقد يف                    . العمل
 .٢٠١١سبتمرب /ولأيل
  

  التنسيقالنظام اإلحصائي العاملي ودور جلنة  -بـاء   
ئي العـاملي والـدور احملـدد        مـسألة حوكمـة النظـام اإلحـصا         مـراراً   التنـسيق  ناقشت جلنـة    - ٧

 الـذي قدمـه     بيـان وأحاطت اللجنة علما يف دورهتا اخلامسة عـشرة بال         .للجنة يف إدارته وأعماله   
الرئيسان املشاركان عن هذا املوضوع ووافقت على إجراء مناقشة ملشروع عاملي خمتار خـالل              

ملناقــشة علــى وجــرت املوافقــة أيــضا علــى أن يركــز جــدول أعمــال ا  .دورهتــا الــسادسة عــشرة
دور جلنـة   ) أ: (املسائل األفقية املشتركة بني مجيع أعضاء اللجنة، وعلى أن يستكـشف مـا يلـي              

ــسيق  ــة؛     التن ــة مــن منظــور املنظمــات الدولي ــشاريع العاملي ــذ امل ــود  ) ب(يف تنفي ــة إدراج بن كيفي
  .جديدة على جدول أعمال النظام اإلحصائي العاملي

 الـــذي قدمـــه الـــرئيس البيـــان يف عـــشرةا الـــسادسة  يف دورهتـــ التنـــسيقونظـــرت جلنـــة  - ٨
 هيكل النظام اإلحـصائي العـاملي        فيه املشارك، املكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، وحلل     

وجـرى حتليـل تنقـيح       .وحدد املالمح العامة لدور اللجنة يف تنفيـذ املـشاريع اإلحـصائية العامليـة             
شروع عـاملي لـه هيكـل احلوكمـة اخلـاص            كمثال حمـدد ملـ     ٢٠٠٨نظام احلسابات القومية لعام     

اشـترك   بروح طيبة من التعاون بني املنظمات الدولية األعضاء يف اللجنـة؛ و            أجرى التنقيح به؛ و 
 البيــانوحــدد  .م اإلحــصائي العــاملي، وال ســيما البلــدانا مجيــع أصــحاب املــصلحة يف النظــفيــه

بعـض  ) ب(دود مـن املـاحنني؛      العـدد احملـ   ) أ: (نقاط الضعف التالية يف هيكـل وعمليـة املـشروع         
املسائل موضع اخلالف مع املنظمات الدولية األخرى واليت ليست جـزءا مـن هيكـل احلوكمـة                 

 املستمر إىل خربة رفيعة املستوى مما عرض تطبيـق املـشروع   االفتقار) ج(هلذا املشروع حتديدا؛   
  .وتنفيذه للخطر

علـى الـدروس املـستفادة مـن عمليـة          وركزت املناقشة الثرية اليت أعقبـت ذلـك حتديـدا             - ٩
، وبوجه عام، على الدور املعزز احملتمل الذي ميكـن          ٢٠٠٨تنقيح نظام احلسابات القومية لعام      

ونـــشأت مهمتـــان رئيـــسيتان للجنـــة  . يف املـــشاريع العامليـــة األخـــرى التنـــسيق جلنـــةتؤديـــهأن 
ـــبقي مجيــع أعــضائها علــى علــم  ) أ( :بوصــفهما أكثــر املهــام أمهيــة  طــوال خمتلــف مراحــل  أن ُت

 .أن تكون أكثر استباقية وتطلعا إىل األمام يف وضع جدول أعماهلـا للمـستقبل             ) ب( املشروع؛
ملقترح الذي قدمه الرئيس املشارك، املكتب اإلحصائي للجماعـات األوروبيـة،           ات اللجنة   يدوأ

اقـشة   الـيت متكـن مـن من       “منتديات مـشورة األقـران    ”بأن تدرج ضمن جدول أعماهلا مستقبال       



E/CN.3/2011/29
 

6 10-68247 
 

ــصائية     ــاالت إحـ ــات أو جمـ ــة بقطاعـ ــسائل املتعلقـ ــة املـ ــة   معينـ ــات الدوليـ ــامج املقارنـ ــل برنـ مثـ
وكذلك، نظرا للمستوى العايل من االهتمام بنظـام احلـسابات القوميـة             .واإلحصاءات الزراعية 

 اً يف تنفيذه كمشروع عـاملي جديـد ومـستقل وإبقـاءه بنـد              أن تنظر  ، قررت اللجنة  ٢٠٠٨لعام  
 بالنــسبة إىل أعــضاء اللجنــة بــشأن اآلثــار املترتبــة عليــه ماهلــا، وأن جتــري مناقــشة يف جــدول أع

وقــررت اللجنــة أيــضا أهنــا لكــي تكــون  . ٢٠١١فربايــر /خــالل دورهتــا الــيت ســتعقد يف شــباط 
يف برنـــامج العمـــل املتعـــدد الـــسنوات للجنـــة  اســـتباقية، ســـيكون مـــن املفيـــد أن تنظـــر مـــسبقا

ن تقدم موقـف اللجنـة بـشأنه، حـسب املقتـضى، خـالل املناقـشة                ، وأ اإلحصائية باألمم املتحدة  
وسيجري أول استعراض للربنامج خالل الدورة السابعة عشرة للجنـة،           .العامة يف دورة اللجنة   
  .٢٠١١فرباير /اليت ستعقد يف شباط

  
   العاملي للمعايري اإلحصائيةالدليل  -جيم   

دسة عـشرة مناقـشة مستفيـضة بـشأن       أجرت اللجنة يف دورتيها اخلامـسة عـشرة والـسا           - ١٠
ــا إلعــداد    للمعــايري اإلحــصائية دليــل مبــادرة املعهــد الــوطين املكــسيكي لإلحــصاءات واجلغرافي

واستجابة لطلـب اللجنـة اإلحـصائية،       . جلنة التنسيق عاملي حتت رعاية    جرد  الدولية وحتويله إىل    
علـى  الـدليل    إعـداد هـذا      حاليـا بعـرض تقريـر مـستقل عـن التقـدم احملـرز يف              جلنـة التنـسيق     تقوم  

 ).E/CN.3/2011/30انظر (اللجنة اإلحصائية يف دورهتا الثانية واألربعني 
  

 تنسيق أنشطة املنظمات الدولية يف جمال بناء القدرات يف البلدان النامية  -دال   
نوقش للمرة األوىل تنسيق أنشطة بناء القدرات اليت تـضطلع هبـا املنظمـات الدوليـة يف                   - ١١

 اليت عقـدت يف إطـار الـدورة الثامنـة للجنـة             ،ة االستثنائية املعنية ببناء القدرات اإلحصائية     الدور
جلنــة التنــسيق وعقــب ذلــك، قامــت . ٢٠٠٦ســبتمرب / يف أيلــول، بكنــدا،يف مونتريــالالتنــسيق 

بـني الوكـاالت    فيمـا   بالتنـسيق   املتعلقـة   بتشكيل أربعة أفرقة عمل للتعامـل مـع خمتلـف اجلوانـب             
. لبلـدان الناميـة  إىل ااملـساعدة التقنيـة   تقـدمي  هود الرامية إىل بناء القدرات اإلحـصائية و      بشأن اجل 

وكان السببان الباعثان علـى وضـع هـذا املوضـوع مـرة أخـرى علـى جـدول أعمـال اللجنـة يف                        
معلومـات بـشأن املـستجدات يف هـذا اجملـال منـذ انتـهاء            تـوفري   ) أ: (دورهتا السادسة عشرة مهـا    

يـشعرون بأنـه ال تـزال    جلنـة التنـسيق   توضـيح مـا إذا كـان أعـضاء     ) ب( األربعـة؛    والية األفرقـة  
  . بتنسيق املساعدة التقنيةفيما يتعلق هناك مسائل غري حمسومة 

وخــالل إحــدى مناقــشات املائــدة املــستديرة الــيت نظمتــها اللجنــة يف دورهتــا الــسادسة     - ١٢
تجدات األخـرية يف أنـشطة بنـاء القـدرات        عشرة، قدَّم أعضاء اللجنة حملة عامة موجزة عن املـس         

جلنـة  وتوصـلت  . كـلّ يف منظمتـه  وعن آليات التعاون والتنسيق القائمـة مـع الـشركاء اآلخـرين            
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إىل توافق آراء بشأن أمهية تنسيق أنـشطة بنـاء القـدرات اإلحـصائية وضـرورة مواصـلة                  التنسيق  
وبنـاء علـى   . ٢٠٠٦ألة منـذ عـام   االهتمام به على الرغم مـن التقـدم اجليـد احملـرز يف هـذه املـس            

 ٢٠١١سـبتمرب   /ذلك، قررت اللجنة أن جتري يف دورهتا الثامنة عشرة املقـرر عقـدها يف أيلـول               
وطُلــب إىل البنــك الــدويل والــشراكة يف . مناقــشة أوســع ملــسائل تنــسيق أنــشطة بنــاء القــدرات 

تـويل الريـادة    ) ٢١ نللقرباريس  مبادرة  (التنمية يف القرن احلادي والعشرين      ألغراض  اإلحصاء  
 .يف إعداد جدول األعمال وتنظيم املناقشة

  

 آلية اإلبالغ بشأن أنشطة بناء القدرة اإلحصائية  -هاء   
يف دورهتــا اخلامــسة عــشرة نظــام اإلبــالغ عــن دعــم الــشركاء    التنــسيق ناقــشت جلنــة   - ١٣

أحـدث  ل  وتنـاو ). E/CN.3/2011/19انظـر    (٢١شـراكة بـاريس     نـشرته   لعملية اإلحصاء الـذي     
ــر  ــسات ســابقة،    تقري ــة يف جل ــيت أثارهتــا اللجن ــشأن اخنفــاض معــدل  وخــصوصا املخــاوف ال ب

املـصروفة  االلتزامـات مقابـل املبـالغ       عـن   بـالغ   اإلاالستجابة، وإمكانية حـدوث عـد مـزدوج، و        
وُعرضت جتربة منظمة واحدة، هي املكتـب اإلحـصائي للجماعـات           . لدعم التطوير اإلحصائي  

. نظـام اإلبـالغ املـذكور     بيانـات   ، بوصفها دراسة حالة بشأن استخدام       )اتيوروست(األوروبية  
وتبــادل بعــض أعــضاء اللجنــة خــرباهتم فيمــا يتعلــق بتزويــد النظــام باملعلومــات وأشــاروا إىل أن  

 اإلحـصائية قـد يفـرض علـيهم بعـض      ةألنـشطة بنـاء القـدر   املقـدم  بيانـات التمويـل    عـن   بالغ  اإل
وأوصـى أعـضاء آخـرون مواصـلة     . ات يف ميزانيـاهتم وتنظيمهـا   الصعوبات نظرا لطبيعة اإلجـراء    

نظام اإلبالغ عن دعـم الـشركاء لعمليـة اإلحـصاء           حتسني متثيل اجملالني اجلغرايف واإلحصائي يف       
ــإدراج أدوات قابلــة للبحــث  بوكــذلك  ــة . توســيع إصــداره الــشبكي ب ــادرة وشــكرت اللجن مب

وأعربـت  .  علـى حتـسني نظـام اإلبـالغ     العمـل ةهذه املخاوف ومواصـل مراعاة   على   ٢١باريس  
وشـجعت اللجنـة    . اللجنة أيضا عن ارتياحها لإلصـدار اجلديـد للنظـام لكونـه أسـهل اسـتعماال               

، وأشارت على األعضاء الـذين قـد        ٢٠١٠النظام لعام   جولة  إىل  أعضاءها على إبالغ البيانات     
  .تقريبيةمي أرقام الفعلية بتقداملدفوعات /االلتزاماتعن بالغ اإليواجهون صعوبات يف 

 ٢٠١٠يف دورهتا الـسادسة عـشرة التقـدم احملـرز يف جولـة عـام                التنسيق  وناقشت جلنة     - ١٤
والحظـت اللجنـة أنـه قـد جـرى إحـراز       . من نظام اإلبالغ عن دعم الشركاء لعمليـة اإلحـصاء   

سواء من حيث الشركاء الـذين قـدموا        نظام اإلبالغ،    من   ٢٠٠٨تقدم ملموس منذ جولة عام      
حققتـه    ملـا  ٢١بـاريس   مبـادرة   وهنـأت اللجنـة أمانـة       .  عنها من حيث املشاريع املبلغ     أو ناتبيا

، مـشرية إىل ارتياحهـا للمزايـا الـيت يوفرهـا النظـام املـستحدث                 اإلبالغ من جناح يف عملية نظام    
وأقـر عـدد مـن أعـضاء جلنـة          . مؤخرا على شبكة اإلنترنت جلمع بيانات الشركاء والتثبت منها        

 الـذين قـاموا   ٢١بـاريس  مبـادرة  على وجه اخلصوص بالتوجه التعاوين واملفيد ملـوظفي  التنسيق  
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مبـادرة  وعـالوة علـى ذلـك، طُلـب إىل     .  اإلبالغعلى استبيان نظامردودهم  بتوجيههم وتيسري   
 / املقــرر عقــدها يف شــباط،يف دورهتــا الــسابعة عــشرةالتنــسيق ، أن تقــدم إىل جلنــة ٢١ بــاريس
ة اإلحـصائية،   قيـاس فعاليـة بنـاء القـدر       أعماهلـا بـشأن     ت مـستكملة عـن      ، معلومـا  ٢٠١١فرباير  

 .املستديرة بشأن تنسيق أنشطة بناء القدراتبوصف ذلك من نتائج مناقشة املائدة 
  

ــات     -واو    ــة يف االفتراضــ ــري رمسيــ ــات غــ ــتخدام بيانــ ــا   /اســ ــيت جتريهــ ــديرات الــ التقــ
  الدولية املنظمات

علمـا يف دورهتـا الـسادسة عـشرة بـالتقرير النـهائي الـذي أعدتـه                 التنـسيق   أحاطت جلنة     - ١٥
جتريهـا  التقـديرات الـيت     /منظمة التجارة العاملية عن استخدام بيانات غـري رمسيـة يف االفتراضـات            

. املنظمات الدولية ومبسامهة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة يف هـذا التقريـر                   
يت مت إقرارهـا، حيـدد التقريـر بوضـوح املـسائل املؤسـسية والعمليـة                فاستنادا إىل االختصاصات ال   

استخدام البيانـات غـري الرمسيـة، ويـورد أمثلـة توضـيحية مناسـبة مـن                 اليت ينطوي عليها    والتقنية  
ــة، وخيلــص إىل سلــسلة مــن التوصــيات       ــار مــن املنظمــات الدولي ــة لعــدد خمت املمارســات الراهن

 ويتبني من استعراض التجارب يف جمال استخدام املـصادر          .الصاحلة ملختلف أنواع االفتراضات   
ه، أن هـذه التجـارب متثـل مـصدرا حمـتمال        لـو يف املناقشة اليت تت     أو غري الرمسية، سواء يف التقرير    

للقيمة املضافة التكميلية يف عمل املنظمات الدولية وأن هناك طائفة كـبرية مـن االسـتراتيجيات          
وفيمـا يتعلـق    . كل منظمة دولية  لدى   اإلحصائي   “اذج العمل من”القائمة اليت ختتلف باختالف     

بالبنــد الثالــث مــن االختــصاصات، وهــو مــا إذا كــان ينبغــي عــرض هــذه املــسألة علــى اللجنــة   
اإلحصائية، وتوقيت ذلك، خلصت منظمة التجـارة العامليـة وغريهـا مـن أعـضاء الفريـق الـذين                   

ة احلــوار مــع الــدول األعــضاء بــشأن هــذه   أعــدوا التقريــر، إىل أنــه مــع التــسليم بأمهيــة مواصــل  
 . املسألة، من السابق ألوانه عرضها رمسيا على اللجنة اإلحصائية

وعقـب  . جلميـع أعـضائها   بالنـسبة   بالتقرير لتناوله مـسائل مهمـة       التنسيق  ورحبت جلنة     - ١٦
إىل أنه ينبغي تشكيل فريق عمل جديد يقوم، علـى أسـاس الوثـائق              ، خلصت   مناقشة مستفيضة 

شاملة ونتائج املناقشات اليت جـرت يف هـذا االجتمـاع ومـا سـبقه مـن اجتماعـات والدراسـة                      ال
لجنة االقتصادية ألوروبا بـشأن اسـتخدام مـصادر ثانويـة، بـصياغة أفـضل         الاملتعمقة اليت أجرهتا    

املمارسات املتبعة يف اجلمع بني مصادر البيانـات املختلفـة إلعـداد إحـصاءات دوليـة، وعرضـها                
ــة يف دورهتــا القادمــة، مــع مراعــاة املــسائل املتعلقــة بــشفافية    علــى اللج  املــستخدمة األســاليبن

وتــرأس هــذا الفريــق اللجنــة االقتــصادية ألوروبــا . واسـتقرار مــصادر البيانــات وضــمان جودهتــا 
ويتألف أعضاؤه من يوروستات، ومكتب األمم املتحـدة املعـين باملخـدرات واجلرميـة، واللجنـة                

ــصادية واالجت ــة، وصــندوق النقــد      االقت ــة آلســيا واحملــيط اهلــادئ، ومنظمــة التجــارة العاملي ماعي
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الدويل، واالحتاد الدويل لالتصاالت، والبنك الدويل، ومنظمة األمم املتحدة للتنميـة الـصناعية،             
أول معلومـات   مـن املتوقـع أن تقـدم        و. )املوئـل  (وبرنامج األمم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية       

املقـــرر عقـــدها يف الفريـــق يف الـــدورة املقبلــة للجنـــة،  احملــرز يف عمـــل  مــستكملة عـــن التقـــدم  
 .٢٠١١فرباير /شباط

  

 نشر البيانات اجلزئية من جانب املنظمات الدولية  -زاي   
يف دورهتا السادسة عشرة يف اقتراح للبـدء يف مناقـشة مـسألة قيـام     التنسيق  نظرت جلنة     - ١٧

يانـات اجلزئيـة ونـشرها، علـى حنـو مـا ورد يف تقريـر                املنظمات الدولية بإتاحة االطالع علـى الب      
فعلى املستوى الدويل ال يوجد أسـاس قـانوين         . مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية     

وعلى الرغم من احتواء املبـادئ املنظِّمـة لألنـشطة          . يعرِّف ماهية االطالع على البيانات اجلزئية     
 حلماية سرية فرادى البيانـات اجملموعـة عـن األشـخاص            اإلحصائية الدولية على إرشادات عامة    

، فإن اجلوانب التشغيلية يف سياق املنظمات الدوليـة مل تنـاقَش            )٦املبدأ  (الطبيعيني واالعتباريني   
وكــان مـؤمتر اإلحــصائيني األوروبــيني قـد وضــع مبــادئ توجيهيـة مستفيــضة بــشأن    . حـىت اآلن 

ــري     ــة وإدارة س ــات اجلزئي ــى البيان ــة اإلحــصائية    ،)١(ة اإلحــصاءاتاالطــالع عل ــدهتا اللجن اعتم
 .بعد؛ غري أن هذه املبادئ تتعلق يف املقام األول بعمل النظم اإلحصائية الوطنية فيما

 وقـررت اللجنـة     ،وأعرب أعضاء اللجنة يف املناقشة الالحقة عن تأييد كـاف لالقتـراح             - ١٨
ذلك أكـدت اللجنـة علـى أن        كـ . أن تدرج هذه املـسألة علـى جـدول أعمـال دوراهتـا الالحقـة              

ــة ونــشرها مــسألة تنطــوي علــى أبعــاد كــثرية      ــة بإتاحــة البيانــات اجلزئي . قيــام املنظمــات الدولي
وســيتعني القيــام باملزيــد مــن العمــل وإجــراء مناقــشات أكثــر تفــصيال لتقــصي بعــض التحــديات 

زئيـة، مثـل البيانـات    احملددة اليت أشار إليها أعضاء اللجنة ممن لديهم خـربة يف إدارة البيانـات اجل      
املتعلقـــة مبلكيـــة البيانـــات، واجلانـــب اجلغـــرايف املكـــاين يف حـــاالت حجـــب هويـــة البيانـــات،   

 . وصعوبات احلصول على موافقة سلطات البلد املعين، وما إىل ذلك

ووافقت اللجنة على تشكيل فريـق عمـل جديـد، بقيـادة مكتـب األمـم املتحـدة املعـين                      - ١٩
غية تعميق النظر يف هذه املـسألة وإعـداد االختـصاصات بـشأن مـا يـتعني            باملخدرات واجلرمية، ب  
وكنقطــة انطــالق يف عمــل الفريــق وتفاديــا الزدواجيــة اجلهــود، أوصــت . عملــه يف هــذا اجملــال

اللجنـــة بـــالرجوع إىل املبـــادئ التوجيهيـــة القائمـــة بـــشأن هـــذا املوضـــوع الـــيت أعـــدها مـــؤمتر  
ــة  اإلحــصائيني األوروبــيني للوقــوف علــى أو  وقــد تطــوع . جــه صــلتها بعمــل املنظمــات الدولي

__________ 
منــشورات ، إدارة ســرية اإلحــصاءات واالطــالع علــى البيانــات اجلزئيــة، مبــادئ وتوجيهــات املمارســة اجليــدة     )١(  

  .E.07.II.E.7املتحدة، رقم املبيع  األمم
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ــدويل، و     ــك ال ــن البن ــق كــل م ــذا الفري ــضوية ه ــللع ــصادية   موئ ــة االقت ــم املتحــدة، واللجن  األم
ومنظمـة األغذيـة والزراعـة، ومفوضـية      واللجنة االقتصادية ألوروبـا،     واالجتماعية لغرب آسيا،    

يف التنـسيق   ىل جلنـة    إتقريرا مرحليا   م  يقدوطُلب إىل الفريق أن     . األمم املتحدة لشؤون الالجئني   
  .٢٠١١فرباير /دورهتا السابعة عشرة املقرر عقدها يف شباط

  
  إقامة شبكة من اإلحصائيني العاملني باملنظمات الدولية  -حاء   

 اخلامـسة عـشرة علمـا بالبيـان الـشفوي الـذي قدمتـه               هتـا دورأحاطت جلنـة التنـسيق يف         - ٢٠
ة آلسيا واحمليط اهلـادئ بـشأن التقـدم احملـرز صـوب إنـشاء شـبكة        اللجنة االقتصادية واالجتماعي 

وجرى إبالغ اللجنة أن جمموعة من أفـراد الفريـق          . من اإلحصائيني العاملني باملنظمات الدولية    
 يف املـستقبل  اليت ميكـن اختاذهـا  قد أجروا تبادال مبدئيا لألفكار وأجروا مناقشة بشأن اخلطوات  

 انعقاد الدورة املقبلة، سـيعمل الفريـق علـى إعـداد ورقـة مفاهيميـة       وحىت. هذه املبادرةإطار  يف  
وكخطـوة  . ٢٠١٠سـبتمرب   /تطرح للمناقشة خـالل الـدورة الـسادسة عـشرة للجنـة، يف أيلـول              

أوىل ملموســة، اقتــرح الفريــق حتديــد اثــنني أو ثالثــة مــن اإلحــصائيني يعملــون بــصفتهم نقــاط   
ــسيق يف كــل منظمــة مــن املنظمــات األعــضاء و      يكونــون ملتــزمني بــأرفع املبــادئ املهنيــة،     تن

إىل وينتظــر منــهم أن يطلعــوا اآلخــرين علــى خــرباهتم وأن يــدفعوا  . ويــشكلون جــوهر الــشبكة
  . إجياد أفكار ومشاريع خالقة

 الــسادسة عــشرة يف مقتــرح مفــاده إنــشاء شــبكة مــن   هتــاخــالل دورنظــرت اللجنــة و   - ٢١
 اللجنــة االقتــصادية واالجتماعيــة آلســيا واحملــيط اإلحــصائيني الــدوليني، أعــده فريــق يتــألف مــن

، ومنظمــة العمــل الدوليــة، )يوروســتات (اهلــادئ، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة 
وأبرز املقترح الـدور الفريـد      . ومكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية، والبنك الدويل       

 باحلاجـة إلنـشاء   ىة اإلحصائية الدوليـة ونـاد  الذي يضطلع به اإلحصائيون الدوليون يف املنظوم     
 املــسائل الرئيــسية تلــك املتمثلــة يف مــن بــنيوكــان . شــبكة مــن أجــل هــذه الفئــة الفنيــة املتميــزة
، وسري عملها، ومتويـل األنـشطة احملتملـة هلـا،       إدارهتاأهداف هذه الشبكة، وعضويتها، وهيكل      

ن قبيل املعهد اإلحصائي الدويل والرابطـة       وعالقتها مع اجلمعيات اإلحصائية الدولية األخرى م      
  .الدولية لإلحصاءات الرمسية

ورحبت اللجنة هبذه املبادرة املثرية لالهتمام، اليت تركز على الطابع املهين، وترمـي إىل            - ٢٢
ــة لإلحــصائيني الــدوليني وتيــسري تبــادل املعلومــات والتــدريب واالتــصاالت      ــة املهني رفــع املكان

وفيما كان مثة دعم عام للشبكة املقترحـة، جـرى إسـداء النـصح              .  العموم بينهم على وجه   فيما
ــة         ــع الرابطــة الدولي ــة م ــل والعالق ــادئ التموي ــسائل العــضوية ومب ــالتزام جانــب احلــذر إزاء م ب

لــشروع يف هــذه بالنــسبة ل مثــة خيــارين حمــتملني جلنــة التنــسيق أنورأت . لإلحــصاءات الرمسيــة
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ابعــة للمعهــد اإلحــصائي الــدويل ذات عــضوية فرديــة، علــى  جلنــة تأن تكــون )أ(:  مهــاالــشبكة
ة، يكـون أعـضاؤه   شترك ناديـا ذا منـوذج للعـضوية املـ     أن تكـون   )ب(النحو املقترح يف الورقـة؛      

 يقـوم علـى   عمـل وتقـرر إنـشاء فريـق    . حسب التعريف مجيع من يعملون يف املنظمـات الدوليـة     
 لإلحـصائيني العـاملني يف املنظمـات        حنو أكثر تفصيال بتوضـيح اختـصاصات نـاد ميكـن إنـشاؤه            

 اللجنـة االقتـصادية واالجتماعيـة آلسـيا واحملـيط اهلـادئ مـع               العمـل ويتوىل قيـادة فريـق      . الدولية
مكتـــب األمـــم املتحـــدة املعـــين والبنـــك الـــدويل، : وجـــود املنظمـــات التاليـــة بوصـــفها أعـــضاء

. ندوق النقــد الــدويلباملخــدرات واجلرميــة، واملكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة، وصــ  
لنــاد يتــيح ويــضع الفريــق أيــضا هــيكال للنــادي وينظــر يف اجلوانــب اإلداريــة والقانونيــة واملاليــة  

 اتقريــرالعمـل أن يعـد    فريــق إىلوطلبـت اللجنـة   .  منظمــة مـن املنظمـات الدوليــة  مـشاركة كـل  
  .٢٠١١فرباير / لدورهتا السابعة عشرة، املقرر عقدها يف شباطامرحلي

  

  ؤمتر نوعية البيانات للمنظمات الدولية م  -طاء   
 اخلامـسة عـشرة علمـا جبـدول األعمـال املقتـرح ملـؤمتر              أحاطت جلنة التنسيق يف دورهتا      - ٢٣

ــة    ــات الدوليـ ــات للمنظمـ ــة البيانـ ــيعقدنوعيـ ــورا عقـــب  سـ ــاد  فـ ــة  انعقـ ــؤمتر األورويب لنوعيـ املـ
وطلبـــت شـــعبة . ٢٠١٠مـــايو / أيـــار٧ إىل ٤اإلحـــصاءات يف هلـــسنكي خـــالل الفتـــرة مـــن  

اإلحــصاءات يف األمــم املتحـــدة واملكتــب اإلحــصائي للجماعـــات األوروبيــة، باســم اللجنـــة       
املنظمة، إىل فرادى الوكاالت االلتزام حبضور مـؤمتر نوعيـة البيانـات واإلسـهام يف تنظيمـه عـن                   

وأعـاد أعـضاء اللجنـة التأكيـد علـى اعتـزامهم            . طريق اإلدالء ببيانـات وتـويل رئاسـة اجللـسات         
وقامــت شــعبة . حلــضور واقترحــوا إدخــال بعــض التعــديالت علــى جــدول األعمــال املقتــرح   ا

ة للبيانــات الــيت ســيتم اإلدالء هبــا،  احملــدداإلحــصاءات وفقــا لطلــب اللجنــة جبمــع االقتراحــات  
  . فيما بني األعضاءاوقامت بوضع اللمسات النهائية على جدول األعمال وعممته إلكتروني

السادسة عشرة بتقيـيم ملـؤمتر نوعيـة البيانـات للمنظمـات             دورهتا   يف اضطلعت اللجنة و  - ٢٤
الـيت تعقـد يف    وكان اإلحساس العام الذي يراود أعضاء اللجنة أن تكون هذه املناسـبة             . الدولية

املبتـدئني  / اإلحصائيني على مـستوى العمـل     وتستهدفاملؤمتر األورويب ذات منحى تدرييب،      إثر  
مهية نوعية عمل املنظمات الدولية بأسـره،       ألإال أنه مراعاة    . لجنةمن بني املنظمات األعضاء بال    

واقترحــت . قــررت اللجنــة كــذلك إبقــاء املــسألة علــى جــدول أعماهلــا للــدورات الالحقــة         
 باعتبارهـا   “ثقافـة النوعيـة   ”ني مبسألة النوعيـة وكيفيـة دعـم         املستعملموضوعات كيفية تعريف    

ناقــشات أكثــر مشــوال بــشأن هــذه املــسألة يف  وقــررت اللجنــة إجــراء م. موضــوعات للمناقــشة
، ودعـت منظمـة التجـارة العامليـة         ٢٠١١سـبتمرب   /دورهتا الثامنة عشرة املقـرر عقـدها يف أيلـول         
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 املسائل الرئيسية من أجل تبادل أويل لـآلراء أثنـاء الـدورة             إىل حتديد والبنك املركزي األورويب    
  .٢٠١١ر فرباي/السابعة عشرة للجنة، املقرر عقدها يف شباط

  

  االحتفال بأول يوم عاملي لإلحصاء   -ياء   
أحاطــت اللجنــة علمــا علــى حنــو منــتظم بالتقــدم احملــرز صــوب تنظــيم أول يــوم عــاملي    - ٢٥

وشجعت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة بقوة مجيـع أعـضاء اللجنـة أن يقـدموا             . لإلحصاء
دت مبـساعدهتم يف التنـسيق      إسهامات يف جمال ختصص كل منـهم ويف موقـع كـل منـهم، وتعهـ               

وقـام فـرادى   . العام للمناسبات يف أحناء العـامل واإلعـالن عنـها يف املوقـع اإللكتـروين املخـصص       
ويقـدم تقيـيم    . األعضاء أيضا بإبقاء اللجنة على علـم مببـادراهتم مـن أجـل االحتفـال هبـذا اليـوم                  

إلحـصاءات يف األمـم املتحـدة،       شامل لتجربة املنظمة إزاء اليوم العاملي لإلحصاء، أعدته شعبة ا         
  ).E/CN.3/2011/2انظر ( يف دورهتا الثانية واألربعني ئيةلجنة اإلحصاالإىل 

  

  املسائل األخرى اليت نوقشت  -اف ك   
دورهتا اخلامسة عـشرة، بـشأن احللقـة        يف    التنسيق، أبلغ االحتاد الدويل لالتصاالت جلنة      - ٢٦

لوجيا املعلومات واالتصاالت الـيت اشـترك يف تنظيمهـا         الدراسية الدولية املعنية بإحصاءات تكنو    
كــل مــن شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة، واالحتــاد الــدويل لالتــصاالت، ومــؤمتر األمــم    
املتحدة للتجارة والتنمية، واملكتب اإلحصائي جبمهورية كوريـا، بالتعـاون مـع الـشراكة املعنيـة                

الفتـرة  يف  التنميـة، وذلـك يف سـيول     ألغراضت  بقياس تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاال    
  .أعضاء اللجنة للمشاركة يف احللقة الدراسيةدعي و. ٢٠١٠يوليه / متوز٢١ إىل ١٩من 
ويف الدورة السادسة عـشرة للجنـة، قـدم البنـك الـدويل، وهـو اجلهـة الـيت تقـود حاليـا                  - ٢٧

، بتقدمي وصف مـوجز بـشأن حالـة         الفريق املتكفل بتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الفوقية      
ــل        ــامج العمـ ــة وبرنـ ــات الفوقيـ ــصائية والبيانـ ــات اإلحـ ــادل البيانـ ــة بتبـ ــشراكة املعنيـ ــر (الـ انظـ

E/CN.3/2011/31 .(   مبا يلـي  وأبلغت اللجنة) :منـذ آخـر اسـتكمال، عقـدت الـشراكة ثالثـة            ) أ
عـزز  ت) ١-٢ ةلـصيغ ا( جديـدة    وضع معايري تقنية  ال يزال العمل جاريا بشأن      ) ب(اجتماعات؛  

سينـشأ فريقـان عـامالن، فريـق تقـين وآخـر إحـصائي، ويتوقـع أن يبـدآ           ) ج(؛  النظـام من عمـل    
سيشترك يف استضافة املؤمتر الثالث املعـين بتبـادل البيانـات           ) د(؛  ٢٠١٠العمل حبلول هناية عام     

ــدويل يف واشــنطن         ــد ال ــدويل وصــندوق النق ــك ال ــن البن ــة كــل م ــات الفوقي اإلحــصائية والبيان
ويرحـب البنـك الـدويل وغـريه مـن الرعـاة            . ٢٠١١مايو  / أيار ٤ إىل   ٢الفترة من   لعاصمة، يف   ا

ــادل البيانــات اإلحــصائية       ــشأن تب ــا بتنظــيم حلقــة دراســية ب ــة االقتــصادية ألوروب ــادرة اللجن مبب
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 ملــؤمتر ٢٠١١يونيــه /والبيانــات الفوقيــة ملكاتــب اإلحــصاءات الوطنيــة خــالل اجتمــاع حزيــران
  .  بإعداد ورقة من أجل ذلكوقد التزمواوروبيني اإلحصائيني األ

وأبلغت منظمة األغذية والزراعة اللجنة يف دورهتا السادسة عشرة بشأن نتـائج النـدوة                - ٢٨
ــة بــنظم معلومــات األمــن الغــذائي، املعقــودة يف يــومي      يف ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٢ و ١املعني

ئي حتاول مبـدئيا بـشكل رئيـسي تنـاول          األمن الغذا اخلاصة ب وكانت نظم املعلومات    . بروكسل
اإلنذار املبكر واالستجابات للطوارئ على األجل القصري إزاء أزمات الغـذاء، ولكنـها عملـت               

 األزمـات الغذائيـة     منـع حـدوث   بشكل متزايد على تلبية االحتياجات من املعلومات اليت تدعم          
اخلاصـة  أن نظـم املعلومـات       مثة اعتراف على نطاق واسع ب      ،وعالوة على ذلك  . واالستعداد هلا 

األمن الغـــذائي ينبغـــي االسترشـــاد هبـــا يف اإلجـــراءات اإلمنائيـــة الطويلـــة األجـــل، مـــن قبيـــل  بـــ
ومتثـل اإلحـصاءات    . استراتيجيات احلد من الفقر وتكيف املنظومـات الزراعيـة مـع تغـري املنـاخ              

د بيانـات جيـدة     األمن الغذائي، ومن الضروري وجو    ب اخلاصةمكونا رئيسيا يف نظم املعلومات      
النوعيـــة ويعـــول عليهـــا وذات توقيـــت مناســـب وتتـــسم بالـــشفافية مـــن أجـــل الوقـــوف علـــى 

ولـوحظ أنــه بــالرغم مــن أن  . الـسياسات اإلمنائيــة املالئمــة واالسـتجابات يف حــاالت الطــوارئ  
نشطة الكثري مـن أعـضاء   بالنسبة ألاألمن الغذائي له آثاره   اخلاصة ب  نظم املعلومات    بشأنالعمل  

. يف املناقـشات بـشأن هـذه املـسألة اهلامـة      مل تشترك حىت اآلن     األوساط اإلحصائية   فإن  جنة،  الل
جديـد يـضع جمموعـة مـن املؤشـرات          عمـل   لذا اقترحت منظمة األغذيـة والزراعـة إنـشاء فريـق            

حبـث  ووافقـت اللجنـة علـى قبـول     . اإلحصائية ويقيم معايري إحصائية يف ميـدان األمـن الغـذائي    
لبت إىل منظمـة األغذيـة والزراعـة إعـداد وثيقـة تـصف سـبل املـضي قـدما مـن                      هذه املسألة وط  

   .٢٠١١فرباير /أجل دورهتا املعقودة يف شباط
وحضر ممثلو مفوضية األمم املتحدة لـشؤون الالجـئني الـدورة الـسادسة عـشرة للجنـة                    - ٢٩

علـى حنـو    لـب   بطوأبلغهـم الرؤسـاء املـشاركون بـاإلجراءات الرمسيـة للتقـدم             . بصفتهم مـراقبني  
  .تنص عليه اختصاصات اللجنة ودعوهم إلبالغ األمانة بقرارهم ما
 / شـباط  ٢١ووافقت اللجنة أن تعقـد دورهتـا الـسابعة عـشرة يف نيويـورك صـباح يـوم                     - ٣٠

.  مع الدورة الثانيـة واألربعـني للجنـة اإلحـصائية بـاألمم املتحـدة      جنبا إىل جنب ،  ٢٠١١فرباير  
ة أن تقبــل عــرض املكتــب اإلحــصائي للجماعــات األوروبيــة  وكــان مــن دواعــي ســرور اللجنــ 
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