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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ل (٣البند 

تنسيق األنشطة  : بنود للمناقشة واختاذ القرار   
        اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة

ريــر أصــدقاء الــرئيس املعنــيني بتنــسيق األنــشطة اإلحــصائية يف منظومــة تق    
  األمم املتحدة

    
  مذكرة من األمني العام    

  
 مـن الفـصل اخلـامس مـن تقريـر اللجنـة اإلحـصائية عـن دورهتـا الرابعـة                ٤للفقـرة   وفقا    
 بتنـسيق   ، يتـشرف األمـني العـام بـأن حييـل التقريـر النـهائي ألصـدقاء الـرئيس املعنـيني                    واألربعني

األنشطة اإلحصائية يف منظومة األمم املتحدة، املقدَّم إىل اللجنة بغرض مناقشته واختاذ قـرارات              
ويتناول التقرير أنشطة الفريـق ومناقـشاته، ويتطـرق بتفـصيل ملختلـف جوانـب التنـسيق            . بشأنه

 وتتنــاول وثيقــة معلومــات. ويقــدم توصــيات لتحــسني التنــسيق داخــل منظومــة األمــم املتحــدة  
أساسية ذات صـلة باملوضـوع الوحـدات اإلحـصائية يف منظومـة األمـم املتحـدة وبرنـامج عمـل             

ومثة وثيقة معلومات أساسية ثانية أعدهتا املكـسيك بـشأن رؤيـة طويلـة األمـد جلمـع                  . كل منها 
واللجنـة مـدعوة إىل أن تبـدي    . البيانات وتبادهلا ونشرها علـى حنـو فعـال علـى الـصعيد العـاملي              

قترحات حتسني تنسيق األنشطة اإلحصائية داخل منظومـة األمـم املتحـدة واجملـاالت              رأيها يف م  
  .ذات األولوية اليت ميكن فيها حتسني التنسيق
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تقريــر أصــدقاء الــرئيس املعنــيني بتنــسيق األنــشطة اإلحــصائية يف منظومــة     
  األمم املتحدة

  
  معلومات أساسية  -أوال   

 -، الفـصل األول     E/2012/24 (٤٣/١١٢ررهـا   وافقت اللجنة اإلحصائية، مبوجب مق      - ١
، علـى اقتـراح تـشكيل فريـق ألصـدقاء      ٢٠١٢، وذلك يف دورهتا الثالثة واألربعـني يف عـام           )باء

الــرئيس يكلَّــف مبهمــة اســتعراض احلالــة الراهنــة فيمــا يتعلــق بتنــسيق الــربامج اإلحــصائية داخــل 
وطُلـب مـن الـدول األعـضاء       . مة األمم املتحدة ومبهمة تقدمي اقتراحات لتحـسني اآلليـات         منظو

وممثلــي كيانــات منظومــة األمــم املتحــدة املعنيــة ممــن هلــم درايــة باخللفيــة املؤســسية ذات الــصلة   
 ،أسـتراليا :  دولة، فيما يلي أمساؤها    ١٢وهو يضم يف عضويته     . املشاركة يف أنشطة هذا الفريق    

ــا ــوب أفريقيــا ، والربازيــل،وإيطالي ــة فلــسطني ، وجن ــبني، ودول  ك، واملكــسي، واملغــرب، والفل
ودعـي أيـضا ممثلـو كـل مـن مـؤمتر            .  والواليـات املتحـدة األمريكيـة      ، وهنغاريـا  ، واهلند ،والنيجر

 والتنمية، واللجنة االقتصادية واالجتماعيـة لغـريب آسـيا، ومنظمـة العمـل              األمم املتحدة للتجارة  
ــة، ومنظ ــة    الدولي ــم املتحــدة للطفول ــة األم ــسيف(م ــق   ) اليوني ــات فري ــشاركة يف اجتماع إىل امل
  .أصدقاء الرئيس

الـذي اختذتـه اللجنـة      )  جـيم  -، الفـصل األول     E/2013/24 (٤٤/١١٢وورد يف املقرر      - ٢
  : أهنا٢٠١٢عام اإلحصائية يف دورهتا الرابعة واألربعني املعقودة يف 

أعــادت تأكيــد احلاجــة إىل التنــسيق الفعــال للعمــل اإلحــصائي بــني وكــاالت     )أ(  
  منظومة األمم املتحدة، والوكاالت الدولية بصفة عامة؛ 

أحاطــت علمــا بالعمــل الــذي قــام بــه فريــق أصــدقاء الــرئيس، ووافقــت علــى     )ب(  
  جودة؛ برنامج العمل املقترح، وال سيما التركيز على وضع إطار لل

رحبت بالعروض اليت تقدمت هبا جلنة تنسيق األنـشطة اإلحـصائية ووكـاالت               )ج(  
  . منظومة األمم املتحدة لدعم أعمال فريق أصدقاء الرئيس

ففــي جلــسته املعقــودة يف . وقــام فريــق أصــدقاء الــرئيس بتنظــيم ثــالث جلــسات فعليــة   - ٣
ش الـدورة العـشرين للجنـة تنـسيق          يف فرانكفورت، أملانيا، على هام     ٢٠١٢سبتمرب  /أيلول ١٧

األنــشطة اإلحــصائية، نــاقش ممثــلٌ للمعهــد الــوطين لإلحــصاء واجلغرافيــا يف املكــسيك، بوصــفه  
رئيــسا لفريــق أصــدقاء الــرئيس، مــع كيانــات األمــم املتحــدة األدوار الــيت تــضطلع هبــا اللجنــة     

ــة    ــة األمــم املتحــدة واللجــان اإلقليمي ــات منظوم ــات  كمــا جــرى النظــر يف  . وكيان ــدفق البيان ت
ــات        ــات اإلحــصائية والبيان ــادل البيان ــم املتحــدة واســتخدام تب ــة األم اإلحــصائية داخــل منظوم

http://undocs.org/ar/E/2012/24�
http://undocs.org/ar/E/2013/24�


E/CN.3/2014/13  
 

13-63005 3/10 
 

 كنـشاط مـن األنـشطة املوازيـة     ٢٠١٣فربايـر   / شـباط  ٢٨ويف جلسته اليت عقدت يف      . الوصفية
ن للدورة الرابعة واألربعني للجنة اإلحصائية، ناقش فريق أصدقاء الـرئيس اخليـارات املمكنـة مـ               

املعـــايري (أجـــل حتـــسني التنـــسيق، وأبـــدى مالحظـــات فيمـــا يتعلـــق بتنـــسيق العمـــل املعيـــاري   
ويف جلـــسة غـــري رمسيـــة عقـــدت يف . ومجـــع البيانـــات ونـــشرها وبـــرامج العمـــل ) اإلحـــصائية

 يف جنيــف، نــاقش أصــدقاء الــرئيس اخليــارات املتاحــة لتحــسني       ٢٠١٣يونيــه /حزيــران ١٠
ان مـن بـني املواضـيع املثـارة أيـضا التنـسيق يف جمـال التطـوير          وكـ . التنسيق فيما يتعلق بالبيانـات    

  . املنهجي والتعاون التقين
 ،، وأســـتراليا)الـــرئيس(وحـــضر أحـــد االجتماعـــات أو عـــددا منـــها ممثلـــو املكـــسيك   - ٤

، فـضال عـن ممـثلني        والواليات املتحـدة األمريكيـة، ودولـة فلـسطني         ، وهنغاريا ، واهلند ،وإيطاليا
الزراعة، ومنظمة العمل الدوليـة، واالحتـاد الـدويل لالتـصاالت، ومـؤمتر األمـم          ملنظمة األغذية و  

، واللجنــة االقتــصادية ألفريقيــا، واللجنــة االقتــصادية     )األونكتــاد(املتحــدة للتجــارة والتنميــة   
ــصادية      ــة االقتـ ــادئ، واللجنـ ــيط اهلـ ــيا واحملـ ــة آلسـ ــصادية واالجتماعيـ ــة االقتـ ــا، واللجنـ ألوروبـ

ــريب   ــة لغ ــة        واالجتماعي ــم املتحــدة للتنمي ــة األم ــة، ومنظم ــم املتحــدة للبيئ ــامج األم ــيا، وبرن آس
الــصناعية، ومكتــب األمــم املتحــدة املعــين باملخــدرات واجلرميــة، وشــعبة اإلحــصاءات يف األمــم 

  .املتحدة، واالحتاد الربيدي العاملي
  

  التنسيق) أبعاد(جوانب   -ثانيا   
  تمجع البيانات ونشرها، ونوعية البيانا  -ألف   

 كــثريا مــا تعــرب الــدول األعــضاء عــن قلقهــا إزاء تلقــي العديــد مــن   - مجــع البيانــات  - ٥
الطلبات الواردة من املنظمات الدولية واإلقليميـة للحـصول علـى بيانـات متطابقـة أو متـشاهبة،         

كما أهنا تشكك يف مـدى كفـاءة اجلهـود          . حيث يتعني الرد على تلك الطلبات كل على حدة        
ولذلك، دأبت املنظمات الدولية واإلقليمية على بذل جهود حثيثة مـن           . بياناتاملبذولة جلمع ال  

ويف العديد مـن احلـاالت،      . أجل تنسيق عملية مجع البيانات وتبادهلا، ومن مث جتنب االزدواجية         
ُوضعت مذكرات تفاهم أو ترتيبات أخرى بني املنظمـات تعمـل علـى تقـسيم اجلهـود املبذولـة                   

وعلــى إرســاء عمليــة تبــادل البيانــات األوليــة  ) ها ذات طــابع مركــزيأو جعلــ(جلمــع البيانــات 
وهنــاك أيــضا أمثلــة حيــث خيــضع جتهيــز البيانــات ونــشرها لعمليــة منــسَّقة، ممــا حيقــق     . الحقــا

  . مكاسب يف الكفاءة ويكفل اتساق البيانات فيما بني املنظمات
 إن مبـادرات مـن     - كفـاءة نشر البيانات وتبادل البيانات علـى حنـو يتـسم بالفعاليـة وال              - ٦

قبيل بوابة بيانات األمم املتحدة، وهي مبثابة بوابة جامعة للبيانات، تنطوي على إمكانيـة وضـع       
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ــاملي      ــصعيد الع ــى ال ــشر عل ــشتركة للن ــضل    . هياكــل أساســية م ــود بف ــذه اجله ــسرت ه ــد تي وق
ار العمـل  ومن شأن وضـع وتنفيـذ معيـ   . سياسات البيانات املفتوحة اليت اعتمدهتا عّدة وكاالت     

 من أجل توحيد عمليـة تبـادل البيانـات          )١(املتعلق بتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية     
ــة وكفــاءة إرســال البيانــات وتبادهلــا     ــادة فعالي وينبغــي دراســة  . أن يقطعــا شــوطا طــويال يف زي

ة وقـد تكمــن أول خطــو . املمارسـات الــسليمة القائمـة والناشــئة واعتمادهــا يف جمـاالت أخــرى   
مفيدة يف جمال حتليـل تـدفق البيانـات اإلحـصائية يف منظومـة األمـم املتحـدة يف إنـشاء مـصفوفة                       

  . الستقاء املعلومات وإيداعها
 دأبت املنظمات الدولية على الترويج ألطر قيـاس النوعيـة وضـماهنا،             - نوعية البيانات   - ٧

ويؤيــد فريــق . تكمــا دأبــت البلــدان علــى اتبــاع تلــك األطــر، وذلــك علــى مــدى عــدة ســنوا  
أصدقاء الرئيس فكرة وضع نظام مشترك لضمان النوعية على مـستوى منظومـة األمـم املتحـدة          
لتيسري التقيد باملبادئ واملعايري املشتركة فيما خيص نوعية البيانـات يف النظـام اإلحـصائي لألمـم               

 املمارسـة    أن يكـون صـعب املنـال يف        “مركز لتبادل البيانات  ”ومن شأن إنشاء    . املتحدة برمته 
، وينبغـي أال يركـز علـى البيانـات يف حـد             )وهو مـا يعـزى أيـضا إىل االحتياجـات مـن املـوارد             (

  .ذاهتا، وإمنا على املنهجيات اليت ترتكز عليها وعلى مبادئ النوعية
  

  وضع وتنفيذ املعايري اإلحصائية  -باء   
 حيـث تكـاد ُتعتمـد     اللجنـة اإلحـصائية هـي احملفـل الـدويل     - وضع املعـايري اإلحـصائية      - ٨

مجيع املعايري اإلحصائية الدولية اجلديدة أو املنقحة، وحيث تباَشر األعمـال بـشأن هـذه املعـايري                 
وعادة ما يشمل التنسيق مشاورات مكثفة بني اخلـرباء وتـشكيل أفرقـة عاملـة               . وجيري تنسيقها 

البلـــدان وأفرقــة للخــرباء تعمــل علــى كفالــة االســـتفادة مــن معــارف وخــربات اخلــرباء مــن           
والوكاالت املعنية، مبا فيها كيانات منظومـة األمـم املتحـدة ذات الـصلة، وأخـذ تلـك املعـارف                

كمــا جتــرى مــشاورات علــى الــصعيد العــاملي يف مجيــع   . واخلــربات يف احلــسبان بــشكل كــاف 
وتكفـل عمليـة اللجنـة اتـساق املعـايري الدوليـة فيمـا بينـها،                . مراحل عملية وضع معايري جديـدة     

ويكمن التحدي يف تنسيق املعايري اإلحصائية الـيت جيـري وضـعها خـارج نطـاق                . قتضاءعند اال 
وحيـث فريـق أصـدقاء الـرئيس مجيـع مؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة                  . آليات اللجنـة العاديـة    

  .على تقدمي تقارير منتظمة عن مجيع أعماهلا املتعلقة باملعايري واألساليب املتبعة إىل اللجنة
 تقوم املنظمـات الدوليـة واإلقليميـة الـيت تـشكل جـزءا              - لتقين وبناء القدرات  التعاون ا   - ٩

من النظام اإلحصائي لألمم املتحدة بأنـشطة يف جمـال التعـاون الـتقين وبنـاء القـدرات مـن أجـل            
__________ 

 .http://www.sdmx.orgع انظر املوق  )١(  
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بيـد أن   . دعم تنفيذ املعـايري الدوليـة يف البلـدان تيـسرياً جلمـع البيانـات الدوليـة القابلـة للمقارنـة                    
طة قد ال تتزامن دائما بشكل جيد يف مرحلة التخطـيط، وهـو مـا يعـزى إىل عوامـل                    هذه األنش 

ومـع ذلـك، كـثريا مـا جيـري تبـادل املعلومـات عـن                . خمتلفة مـن قبيـل آليـات التمويـل والتنظـيم          
أنــشطة حمــددة فيمــا بــني املنظمــات، وجيــري التنــسيق والتعــاون علــى مــستوى االضـــطالع           

ئيس كيانـات منظومـة األمـم املتحـدة علـى حتـسني عمليـة               ويشجع فريق أصدقاء الـر    . باألنشطة
  . تنسيق أنشطة التعاون التقين يف مرحلة التخطيط

  
  الترتيبات التنظيمية احلالية  -جيم   

يتألف النظام اإلحصائي لألمم املتحدة مما يسمى وحدات األمانة وصناديقها وبراجمهـا              - ١٠
ع الوحـدات اإلحـصائية يف الكيانـات التابعـة          ويف األساس، تعمل مجيـ    . )٢(ووكاالهتا املتخصصة 

لألمم املتحدة بطريقة مستقلة والمركزية، فيكون لكل منها واليتها اخلاصة وفئتـها املـستهدفة،    
ويف ظــل هــذه اخللفيــة . مــع اخــتالف درجــة اإلشــراف الربنــاجمي مــن جانــب الــدول األعــضاء 

و القيـام بتغـيري الواليـات أو        التنظيمية، سـيكون مـن الـصعب اتبـاع هنـج قـانوين أو مؤسـسي، أ                
. تعديلها، كما سيستغرق ذلك وقتا طويال، حبيث ُيجعل التنسيق شـرطا مـن الـشروط الالزمـة                

 التعاون على الـصعيد املؤسـسي أمـر متعـذر عمليـا،             “إنفاذ”وبذلك، واستنادا إىل التسليم بأن      
العمليــة علــى النوايــا  جيــب أن يظــل التعــاون الفعــال يف الــربامج اإلحــصائية قائمــا مــن الناحيــة    

ويف هــذا الــسياق، اعُتــرب جتميــع املعلومــات الوصــفية عــن الكيانــات وآليــات التنــسيق   . احلــسنة
) انظـر وثيقـة املعلومـات األساسـية عـن الوحـدات اإلحـصائية             (التابعة لوكاالت األمـم املتحـدة       

  .املتحدةخطوة أوىل مفيدة للغاية لتبادل املعلومات وإجياد رؤية لنظام إحصائي لألمم 
 )٣(جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية تــشكل - جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائيةدور   -١١

اآللية الرئيسية لتنسيق األعمال اإلحصائية الدولية داخل منظومة األمم املتحدة وخارجهـا، مـع              
ولـدى اللجنـة واليـة واسـعة، تـشمل سـتة            . مجيع املنظمات الدولية اليت لـديها بـرامج إحـصائية         

ــ ــاهج العمــل        أن ــايري ومن ــام اإلحــصائي، واملع ــاءة يف ســري عمــل النظ ــسية، وهــي الكف شطة رئي
__________ 

تشمل الوحدات والربامج اإلحصائية داخـل منظومـة األمـم املتحـدة، أي مـا يـسمى وحـدات األمانـة، شـعبة               )٢(  
، ومكتب األمـم املتحـدة      )األونكتاد(اإلحصاءات، واللجان اإلقليمية، ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية         

وتـشمل  ). موئـل األمـم املتحـدة     (مـم املتحـدة للمـستوطنات البـشرية         املعين باملخدرات واجلرميـة، وبرنـامج األ      
الــصناديق والــربامج، علــى ســبيل املثــال، برنــامج األمــم املتحــدة اإلمنــائي، وصــندوق األمــم املتحــدة للطفولــة   

وتــشمل الوكــاالت املتخصــصة منظمــة العمــل الدوليــة،   . ، وصــندوق األمــم املتحــدة للــسكان )اليونيــسيف(
، )الفـاو (، ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعـة        )اليونسكو(ملتحدة للتربية والعلم والثقافة     ومنظمة األمم ا  

 .ومنظمة الصحة العاملية
  .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_ccsa.htmانظر   )٣(  
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املشتركة، ووضع املنهجيات، والـدعم املـشترك بـني املؤسـسات، وأنـشطة التوعيـة والـدعوة يف          
وتــستمر اللجنــة يف . وتقــدم اللجنــة بانتظــام تقــارير إىل اللجنــة اإلحــصائية . جمــال اإلحــصاءات

اٍف لتنــسيق الــربامج اإلحــصائية الدوليــة، إال أهنــا ليــست احملفــل املالئــم    تــوفري إطــار جــامع كــ 
  .للتنسيق الداخلي يف األمم املتحدة

 على مدى الـسنوات األخـرية       - آليات التنسيق داخل النظام اإلحصائي لألمم املتحدة        - ١٢
ة العامــة املاضـية، قامــت شـعبة اإلحــصاءات بـإدارة الــشؤون االقتـصادية واالجتماعيــة يف األمانـ     

إال أن هــذه . بعقــد اجتماعــات منتظمــة للمــديرين الرئيــسيني لــربامج األمــم املتحــدة اإلحــصائية
وباإلضـافة إىل ذلـك،   . االجتماعات مل تكن ذات صفة رمسية ومل يكن هلا جدول أعمال حمـدد  

الـيت  اجتماعات جملموعة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة،        تشترك يف إجراءات الربجمة وامليزنة    
ــة    ــربامج أو   (تقتــصر علــى مــا يــسمى بوحــدات األمان ال يــشارك فيهــا أي مــن الــصناديق أو ال

ــصة  ــاالت املتخصـ ــد      ). الوكـ ــصاءات يف عقـ ــعبة اإلحـ ــدأت شـ ــد بـ ــك، فقـ ــى ذلـ ــالوة علـ وعـ
جلسات تداول باهلاتف بانتظام مع الوحـدات اإلحـصائية يف اللجـان اإلقليميـة مـن             /اجتماعات

  .اريةأجل كفالة تنسيق األنشطة اجل
 تــضطلع اللجــان اإلقليميــة بــدور هــام واســتراتيجي يف تعزيــز  - دور اللجــان اإلقليميــة  - ١٣

املعايري املتفق عليها املقرر أن تطبقها البلدان، وهي تساعد يف عملية نقـل البيانـات بكفـاءة مـن                   
الـــدول األعـــضاء املوجـــودة يف منطقـــة إقليميـــة بعينـــها إىل وحـــدات منظومـــة األمـــم املتحـــدة  

وعالوة علـى ذلـك، تـستخدم البيانـات أكثـر مـا تـستخدم وجيـري                 . املنظمات الدولية عموما  و
استعراضها بشكل متواتر على املستوى اإلقليمي، كما يتضح يف الكثري مـن املنـشورات بـشأن                

  .هذا املوضوع، وقواعد بيانات النشر اليت تقدمها اللجان اإلقليمية
  

  ة باملوضوعأبعاد واعتبارات أخرى ذات صل  -دال   
 مــن أجــل القيــام بــشكل منــهجي بتحديــد  - األدوات الــيت تــسمح بالتحليــل املنــهجي  - ١٤

النمــوذج العــام خمتلــف جوانــب التنــسيق اإلحــصائي، فمــن املفيــد تعيينــها بالنــسبة إىل عناصــر    
ويقدم هذا النموذج حملة عامة عن مجيع األنشطة املختلفة الـيت           . )٤(اإلحصائيةإلجراءات العمل   

 ،جيري االضـطالع هبـا يف إطـار إعـداد اإلحـصاءات الرمسيـة، علـى الـصعيدين الـوطين والـدويل                     
__________ 

ــا،    )٤(   النمــوذج العــام  (“Generic Statistical Business Process Model”انظــر أمانــة اللجنــة االقتــصادية ألوروب
، الوثيقـة اخلتاميـة لـدورة العمـل املـشتركة           ٢٠٠٩أبريـل   / نيسان - ٤,٠، النسخة   )اإلحصائيةإلجراءات العمل   

 ومنظمـة التعـاون والتنميـة يف امليـدان          لجماعـات األوروبيـة   املكتب اإلحـصائي ل   بني اللجنة االقتصادية ألوروبا و    
  :االقتصادي بشأن البيانات اإلحصائية الوصفية، وهي متاحة لالطالع عليها يف املوقع

    http://www1.unece.org/stat/platform/display/metis/Generic+Statistical+Business+Process+Model+Paper.  
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وعلـى وجـه    . وميكن أن يساعد ذلك يف هيكلة وختطيط وتقييم جهود التنـسيق يف أبعـاد معينـة               
 تنسيق مجع البيانـات     اإلحصائيةإلجراءات العمل   لعام  النموذج ا التحديد، ميكن أن يدعم إطار      

وعـالوة علـى ذلـك، فـإن        ). ٧ إىل   ٤اإلجـراءات مـن     (اإلحصائية وجتهيزهـا وحتليلـها ونـشرها        
ــق إطــار   ــام  تطبي ــات واحتياجــات     النمــوذج الع ــد إمكاني ــى حتدي املــذكور ميكــن أن يــساعد عل

، وتــصميم )١اإلجــراء (صائية التنــسيق فيمــا يتعلــق بتخطــيط ووضــع ميزانيــات الــربامج اإلحــ   
، وتقيـيم الـربامج   )٨اإلجـراء  (، وحفـظ البيانـات   )٣ و ٢اإلجـراءان  (وإعداد النظم واألدوات    

أيـضا عمليـات إحـصائية شـاملة يلـزم فيهـا وجـود أنـشطة            النموذج العام   ويغطي  ). ٩اإلجراء  (
ة اإلطـار اإلحـصائي     وآليات للتنسيق، وذلك من قبيل النوعيـة وإدارة البيانـات الوصـفية، وإدار            

  .)٥()على سبيل املثال تنسيق املعايري والتصنيفات(
 تعمل كيانات األمم املتحدة بدرجـة عاليـة مـن االسـتقالل مـن              - برجمة العمل وميزنته    - ١٥

إال أن العــرض املتكامــل لــربامج عمــل املنظمــات الدوليــة العاملــة يف   . حيــث امليزانيــة والــربامج
يتم إعداده سـنويا مـن أجـل مـؤمتر اإلحـصائيني األوروبـيني، ميكـن أن                 املنطقة األوروبية، الذي    

ويـتعني علـى اللجنـة اإلحـصائية، الـيت          . يقدم منوذجا لتحـسني التنـسيق يف وضـع بـرامج العمـل            
ينــصب تركيزهــا الرئيــسي حاليــا علــى املــسائل املنهجيــة، أن توســع بالقــدر الكــايف مــن نطــاق   

ــة جب   ــسائل املتعلق ــشمل امل ــصاصها كــي ي ــة    اخت ــسائل املتعلق ــشرها وكــذلك امل ــات ون مــع البيان
ــربامج ــال، أن تطلــب إجــراء اســتعراض جلمــع     . بتخطــيط ال ــة بوســعها، علــى ســبيل املث واللجن

  .البيانات يف جمال مواضيعي معني، من قبيل اإلحصاءات الصحية
  يشمل أحـد جمـاالت التعـاون اهلامـة والـيت تنطـوي علـى               - املبادئ واملمارسات املهنية    - ١٦

منفعــة متبادلــة تنفيــذ املبــادئ املهنيــة يف األعمــال اإلحــصائية داخــل الــسياقات الــسياسية لكــل    
وقد اتفـق كبـار اإلحـصائيني يف األمـم املتحـدة، يف             . منظمة من خمتلف منظمات األمم املتحدة     

ســياق جــزء مــن عمــل جلنــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية، علــى جمموعــة مــن املبــادئ املنظِّمــة     
وقـد  . حصائية الدوليـة والـيت سـتؤدي لتعزيـز سـري عمـل النظـام اإلحـصائي الـدويل                  لألنشطة اإل 

ــة          ــدهتا اللجن ــيت اعتم ــة، ال ــسية لإلحــصاءات الرمسي ــادئ الرئي ــن املب ــادئ م ــذه املب اســتوحيت ه
 ١٩٩٤أبريـل   / نيـسان  ١٥ إىل   ١١اإلحصائية يف دورهتا االستثنائية املعقـودة خـالل الفتـرة مـن             

)E/1994/29 ــاون    ) ، الفــصل اخلــامس ــدة يف التع ــة للممارســات اجلي ــة العملي ــادئ التوجيهي واملب
__________ 

النمـوذج العـام    وعلـى غـرار     . يرد منـوذج بـديل يف منـوذج دورة احليـاة الـذي طرحتـه مبـادرة توثيـق البيانـات                      )٥(  
ــشك    اإلحــصائيةإلجــراءات العمــل   ــيت ت ــاد ال ــاج   ، حيــدد هــذا اإلطــار خمتلــف األبع ــة اإلنت ــيس فقــط عملي ل ل

اإلحصائي وإمنا االسـتهالك أيـضا، مبـا يـشمل وضـع إطـار مفـاهيمي للبيانـات، ومجعهـا وجتهيزهـا وتوزيعهـا                         
ــا   ــتخدامها وحفظهـــ ــه اســـ ــديل أوجـــ ــها وتعـــ ــشافها وحتليلـــ ــيل يف  . واستكـــ ــن التفاصـــ ــد مـــ ــرد املزيـــ ويـــ

http://www.ddialliance.org/.  

http://undocs.org/ar/E/1994/29�
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 إىل ١الــتقين لإلحــصاءات، الــيت أقرهتــا اللجنــة يف دورهتــا الــثالثني، املعقــودة خــالل الفتــرة مــن  
وجمموعة املبادئ العشر مـشفوعة بقائمـة       ). ، الفصل الثامن  E/1999/24 (١٩٩٩مارس  /آذار ٥

  .)٦(باملمارسات اجليدة توضحها مبزيد من التفصيل
 تتوىل خمتلف كيانـات النظـام اإلحـصائي لألمـم املتحـدة مهمـة         - إدارة املوارد البشرية    - ١٧

اء الوحيـد يف هـذا الـصدد        واالسـتثن . التوظيف وإدارة املوارد البشرية يف الغالب بشكل مـستقل        
 والـيت يتـاح فيهـا     اإلداري واألساسـي للمـوظفني  نيالنظـام هو وحدات األمانة اليت لديها نفـس    

ومتثــل ترتيبــات . للمــوظفني احلريــة يف أن يتقــدموا للوظــائف املفتوحــة مــع االحتفــاظ بعقــودهم
يــع احلــاالت أمــا يف مج. اإلجــازات اخلاصــة خيــاراً آخــر يــسمح بالتنقــل مؤقتــا بــني املنظمــات   

األخــرى، فيــتعني علــى املــوظفني إهنــاء عقــودهم مــع إحــدى املنظمــات كــي يعملــوا يف منظمــة  
والزيارات التدريبيـة وتبـادل املـوظفني يف األجـل القـصري مهـا خيـاران ينبغـي املـضي يف                 . أخرى

  .)٧(استكشافهما بغية قائمة باملوظفني الذين لديهم خربات تقنية ومؤسسية متنوعة
ــا املعلومــــات الرب  - ١٨ ــا املعلومــــات  - جميــــات اإلحــــصائية وتكنولوجيــ  تتــــسم تكنولوجيــ

والربجميات اإلحصائية لدى خمتلف كيانات النظام اإلحصائي لألمم املتحـدة بدرجـة عاليـة مـن                
التكييــف حبــسب الــسياق الــيت تــستخدم فيــه، وجيــري يف كــثري مــن األحيــان تطويرهــا داخليــا    

ومــن مث يكــون مــن النــادر تقاســم تكنولوجيــا املعلومــات   . لألغــراض احملــددة لتلــك الكيانــات 
قـد ناقـشت كـثريا    جلنـة تنـسيق األنـشطة اإلحـصائية        إال أن   . والربجميات، هذا إن مت ذلك أصال     

ــادل البيانــات تطبيــق نظــام       ــا املعلومــات مــن قبيــل تب ــودا تتعلــق باســتخدام تكنولوجي ــادل بن تب
  .البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية

تبـادل   يقدم نظام    - تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية    لدور احملوري لنظام    ا  - ١٩
 مــصطلحات مــشتركة للبيانــات اإلحــصائية والبيانــات البيانــات اإلحــصائية والبيانــات الوصــفية

الوصفية، وكذلك املعايري التقنية لنقـل البيانـات والبيانـات الوصـفية، وهـي أمـور ضـرورية مـن                    
قل البيانات والبيانات الوصفية فيما بني املنظمات املختلفة، وتدعم فكـرة التبـادل   أجل تنسيق ن  

__________ 
  )٦(  http://unstats.un.org/unsd/methods/statorg/Principles_stat_activities/principles_stat_activities.asp.  
ــسياق،   )٧(   ــة تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية جتــدر اإلشــارة إىل أن يف هــذا ال  خــالل دورهتــا الــسادسة عــشرة،  جلن

، قــد شــكلت فــريقني للمهــام مــن أجــل  ٢٠١٠ســبتمرب / أيلــول٣ إىل ١املعقــودة يف فيينــا خــالل الفتــرة مــن 
وعمـل فريـق   ). ٢٠١٠ديـسمرب  / كـانون األول ١ املـؤرخ   SA/2010/19انظـر   (معاجلة مسائل املـوارد البـشرية       

، ويهـدف ذلـك ضـمن       “حتديد توصيف اإلحصائيني الـدوليني وسياسـات اسـتقدام املـوظفني          ” على   ١ملهام  ا
 علـى  ٢وعمـل فريـق املهـام    . مجلة أمور إىل تقاسـم اخلـربات وأفـضل املمارسـات يف جمـال اسـتقدام املـوظفني                

. تـدريب والتنقـل  ، هبـدف حتـسني فـرص ال   “تدريب اإلحصائيني الدوليني؛ وتبادل املوظفني وتنقلـهم     ”مسألة  
 .وشبكة اإلحصائيني الدوليني هي مبادرة أخرى ذات صلة باملوضوع من مبادرات اللجنة

http://undocs.org/ar/E/1999/24�
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تبــادل البيانــات اإلحــصائية ويف هــذا الــصدد، فــإن نظــام  . املفتــوح وتقاســم البيانــات الوصــفية 
 بإمكانــه أن يــصبح أداة رئيــسية يف دعــم جهــود التنــسيق يف إطــار خمتلــف    والبيانــات الوصــفية
  .اإلحصائيةإلجراءات العمل النموذج العام  األبعاد احملددة يف

  
  توصيات من أجل حتسني التنسيق  - ثالثا  
  مقترحات الختاذ إجراءات فورية ويف األجل املتوسط  - ألف  

 ينبغــي مواصــلة تعزيــز وتطــوير - االجتمــاع مــع كبــار اإلحــصائيني يف األمــم املتحــدة   - ٢٠
ــم املتحــدة، باع    ــار اإلحــصائيني يف األم ــسؤولة عــن    اجتمــاع كب ــة امل ــشكلون اجملموع ــارهم ي تب

ويوصـى بـأن يـسند إىل       . التنسيق اإلحـصائي للـربامج اإلحـصائية لـدى كيانـات األمـم املتحـدة              
هذه اجملموعة واليـة إطـالع اللجنـة اإلحـصائية بانتظـام علـى عمـل اجملموعـة والتقـدم احملـرز يف                       

  .حتسني التنسيق داخل النظام اإلحصائي لألمم املتحدة
قُدمت املقترحات اإلضـافية التاليـة إىل أعـضاء النظـام اإلحـصائي لألمـم املتحـدة مـن                   و  - ٢١

  :أجل اختاذ إجراءات فورية ويف األجل املتوسط
حتقيق الـشفافية يف األدوار واآلليـات القائمـة والقيـام بـصورة ممنهجـة بتحليـل                   )أ(  

إلجـراءات العمـل    لعـام   النمـوذج ا  على سبيل املثال عـن طريـق اسـتخدام          (العمليات اإلحصائية   
  من أجل حتديد إمكانيات واحتياجات التنسيق؛) اإلحصائية
إجراء استعراض للتقاسم املنهجي للمعلومات بـشأن بـرامج العمـل واألنـشطة              )ب(  

املضطلع هبـا، وإدخـال حتـسينات عليـه حـسب االقتـضاء، وال سـيما يف سـياق ختطـيط التعـاون                       
  التقين؛

  ق؛جتديد االلتزام بالتنسي  )ج(  
تطبيــق نظــام  (اعتمــاد أفــضل املمارســات يف جمــال تقاســم البيانــات ونــشرها      )د(  

  ؛) باعتباره معيارا إحصائياتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات الوصفية
يشمل قائمـة   (إنشاء مستودع للبيانات الوصفية للمنظمات الدولية واإلقليمية          )هـ(  

  ؛) املربمة معهممبقدمي البيانات واتفاقات تقدمي البيانات
  .إقرار عناصر مشتركة إلطار لضمان نوعية البيانات  )و(  
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  جماالت يتعني النظر فيها مستقبال  - باء  
ــصعيد          - ٢٢ ــى ال ــشرها عل ــا ون ــات وتقامسه ــاءة يف مجــع البيان ــة األجــل للكف ــة الطويل الرؤي

نــشاء مراكــز  يف ظــل التطــور احلاصــل يف جمــال التنــسيق والتكنولوجيــا، رمبــا ســيتم إ  - العــاملي
وسـيتعني علـى البلـدان      . مشتركة للبيانات يف املستقبل على الصعد الـدويل واإلقليمـي والـوطين           

أن تتعاون وتنشئ مـستودعات وطنيـة للبيانـات تكـون مـشفوعة مبـا يـسمى بـشهادات املنـشأ،                     
وهـذه العمليـة هـي    . اليت ميكنها على سـبيل املثـال أن تزيـل أوجـه التبـاين علـى الـصعيد الـدويل          

ــاق       ــك االتف ــع ذل ــي م ــه ينبغ ــة األجــل، إال أن ــة طويل ــد عملي ــن    بالتأكي ــدفا م ــا ه ــى اعتباره عل
تبــادل البيانــات وســيكون حتقيــق هــذا اهلــدف مــدعوما بــالتطورات احلاليــة يف نظــام . األهــداف

ويستلزم اتباع هنج عملي البدء مبشاريع جتريبية تتعلق مبجـاالت          . اإلحصائية والبيانات الوصفية  
وميكـن أن ُيتخـذ منـوذج       . لك من أجل املساعدة يف حتديد منـاذج أفـضل املمارسـات           بعينها، وذ 

  .)٨(تبادل البيانات الذي ُوضع يف االحتاد األورويب أساسا آخر للعمل
ــام و    - ٢٣ ــات امله ــسيق يف بيان ــم املتحــدة  /إدمــاج التن ــات منظمــات األم ــشجع - أو والي  ُت

 تبحث إمكانيـة إدراج واليـة صـرحية للتنـسيق         كيانات النظام اإلحصائي لألمم املتحدة على أن      
يف بيانات املهام اخلاصـة هبـا مـن أجـل إضـفاء الطـابع املؤسـسي علـى التنـسيق باعتبـاره إحـدى                     

  .املهام
  

  مسائل للمناقشة  - رابعا  
اللجنــة اإلحــصائية مــدعوة العتمــاد مقتــرح إلصــدار تكليــف بــإجراء اجتماعــات     - ٢٤

مم املتحدة، الذين سيتولون مواصلة العمل بشأن التنسيق        منتظمة لكبار اإلحصائيني يف األ    
على صعيد منظومة األمم املتحدة، وذلك استنادا إىل االسـتنتاجات والتوصـيات الـصادرة              

وسـُيطلب مـن فريـق كبـار اإلحـصائيني أن           . عن أصـدقاء الـرئيس الـواردة يف هـذا التقريـر           
  .يقدموا تقريرا عن ذلك إىل اللجنة

  

__________ 
للحصول على املزيد من التفاصيل، انظر وثيقة املعلومات األساسـية الـيت أعـدها املعهـد الـوطين لإلحـصاءات                      )٨(  

 .واجلغرافيا يف املكسيك
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	البند 3 (ل) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للمناقشة واتخاذ القرار: تنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة

	تقرير أصدقاء الرئيس المعنيين بتنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة
	مذكرة من الأمين العام
	وفقا للفقرة 4 من الفصل الخامس من تقرير اللجنة الإحصائية عن دورتها الرابعة والأربعين، يتشرف الأمين العام بأن يحيل التقرير النهائي لأصدقاء الرئيس المعنيين بتنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة، المقدَّم إلى اللجنة بغرض مناقشته واتخاذ قرارات بشأنه. ويتناول التقرير أنشطة الفريق ومناقشاته، ويتطرق بتفصيل لمختلف جوانب التنسيق ويقدم توصيات لتحسين التنسيق داخل منظومة الأمم المتحدة. وتتناول وثيقة معلومات أساسية ذات صلة بالموضوع الوحدات الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة وبرنامج عمل كل منها. وثمة وثيقة معلومات أساسية ثانية أعدتها المكسيك بشأن رؤية طويلة الأمد لجمع البيانات وتبادلها ونشرها على نحو فعال على الصعيد العالمي. واللجنة مدعوة إلى أن تبدي رأيها في مقترحات تحسين تنسيق الأنشطة الإحصائية داخل منظومة الأمم المتحدة والمجالات ذات الأولوية التي يمكن فيها تحسين التنسيق.
	تقرير أصدقاء الرئيس المعنيين بتنسيق الأنشطة الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة
	أولا - معلومات أساسية
	1 - وافقت اللجنة الإحصائية، بموجب مقررها 43/112 (E/2012/24، الفصل الأول - باء)، وذلك في دورتها الثالثة والأربعين في عام 2012، على اقتراح تشكيل فريق لأصدقاء الرئيس يكلَّف بمهمة استعراض الحالة الراهنة فيما يتعلق بتنسيق البرامج الإحصائية داخل منظومة الأمم المتحدة وبمهمة تقديم اقتراحات لتحسين الآليات. وطُلب من الدول الأعضاء وممثلي كيانات منظومة الأمم المتحدة المعنية ممن لهم دراية بالخلفية المؤسسية ذات الصلة المشاركة في أنشطة هذا الفريق. وهو يضم في عضويته 12 دولة، فيما يلي أسماؤها: أستراليا، وإيطاليا، والبرازيل، وجنوب أفريقيا، ودولة فلسطين، والفلبين، والمغرب، والمكسيك، والنيجر، والهند، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية. ودعي أيضا ممثلو كل من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، ومنظمة العمل الدولية، ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسيف) إلى المشاركة في اجتماعات فريق أصدقاء الرئيس.
	2 - وورد في المقرر 44/112 (E/2013/24، الفصل الأول - جيم) الذي اتخذته اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين المعقودة في عام 2012 أنها:
	(أ) أعادت تأكيد الحاجة إلى التنسيق الفعال للعمل الإحصائي بين وكالات منظومة الأمم المتحدة، والوكالات الدولية بصفة عامة؛ 
	(ب) أحاطت علما بالعمل الذي قام به فريق أصدقاء الرئيس، ووافقت على برنامج العمل المقترح، ولا سيما التركيز على وضع إطار للجودة؛ 
	(ج) رحبت بالعروض التي تقدمت بها لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية ووكالات منظومة الأمم المتحدة لدعم أعمال فريق أصدقاء الرئيس. 
	3 - وقام فريق أصدقاء الرئيس بتنظيم ثلاث جلسات فعلية. ففي جلسته المعقودة في 17 أيلول/سبتمبر 2012 في فرانكفورت، ألمانيا، على هامش الدورة العشرين للجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية، ناقش ممثلٌ للمعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك، بوصفه رئيسا لفريق أصدقاء الرئيس، مع كيانات الأمم المتحدة الأدوار التي تضطلع بها اللجنة وكيانات منظومة الأمم المتحدة واللجان الإقليمية. كما جرى النظر في تدفق البيانات الإحصائية داخل منظومة الأمم المتحدة واستخدام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية. وفي جلسته التي عقدت في 28 شباط/فبراير 2013 كنشاط من الأنشطة الموازية للدورة الرابعة والأربعين للجنة الإحصائية، ناقش فريق أصدقاء الرئيس الخيارات الممكنة من أجل تحسين التنسيق، وأبدى ملاحظات فيما يتعلق بتنسيق العمل المعياري (المعايير الإحصائية) وجمع البيانات ونشرها وبرامج العمل. وفي جلسة غير رسمية عقدت في 10 حزيران/يونيه 2013 في جنيف، ناقش أصدقاء الرئيس الخيارات المتاحة لتحسين التنسيق فيما يتعلق بالبيانات. وكان من بين المواضيع المثارة أيضا التنسيق في مجال التطوير المنهجي والتعاون التقني. 
	4 - وحضر أحد الاجتماعات أو عددا منها ممثلو المكسيك (الرئيس)، وأستراليا، وإيطاليا، والهند، وهنغاريا، والولايات المتحدة الأمريكية، ودولة فلسطين، فضلا عن ممثلين لمنظمة الأغذية والزراعة، ومنظمة العمل الدولية، والاتحاد الدولي للاتصالات، ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، واللجنة الاقتصادية لأفريقيا، واللجنة الاقتصادية لأوروبا، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، واللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وشعبة الإحصاءات في الأمم المتحدة، والاتحاد البريدي العالمي.
	ثانيا - جوانب (أبعاد) التنسيق
	ألف - جمع البيانات ونشرها، ونوعية البيانات
	5 - جمع البيانات - كثيرا ما تعرب الدول الأعضاء عن قلقها إزاء تلقي العديد من الطلبات الواردة من المنظمات الدولية والإقليمية للحصول على بيانات متطابقة أو متشابهة، حيث يتعين الرد على تلك الطلبات كل على حدة. كما أنها تشكك في مدى كفاءة الجهود المبذولة لجمع البيانات. ولذلك، دأبت المنظمات الدولية والإقليمية على بذل جهود حثيثة من أجل تنسيق عملية جمع البيانات وتبادلها، ومن ثم تجنب الازدواجية. وفي العديد من الحالات، وُضعت مذكرات تفاهم أو ترتيبات أخرى بين المنظمات تعمل على تقسيم الجهود المبذولة لجمع البيانات (أو جعلها ذات طابع مركزي) وعلى إرساء عملية تبادل البيانات الأولية لاحقا. وهناك أيضا أمثلة حيث يخضع تجهيز البيانات ونشرها لعملية منسَّقة، مما يحقق مكاسب في الكفاءة ويكفل اتساق البيانات فيما بين المنظمات. 
	6 - نشر البيانات وتبادل البيانات على نحو يتسم بالفعالية والكفاءة - إن مبادرات من قبيل بوابة بيانات الأمم المتحدة، وهي بمثابة بوابة جامعة للبيانات، تنطوي على إمكانية وضع هياكل أساسية مشتركة للنشر على الصعيد العالمي. وقد تيسرت هذه الجهود بفضل سياسات البيانات المفتوحة التي اعتمدتها عدّة وكالات. ومن شأن وضع وتنفيذ معيار العمل المتعلق بتبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية() من أجل توحيد عملية تبادل البيانات أن يقطعا شوطا طويلا في زيادة فعالية وكفاءة إرسال البيانات وتبادلها. وينبغي دراسة الممارسات السليمة القائمة والناشئة واعتمادها في مجالات أخرى. وقد تكمن أول خطوة مفيدة في مجال تحليل تدفق البيانات الإحصائية في منظومة الأمم المتحدة في إنشاء مصفوفة لاستقاء المعلومات وإيداعها. 
	7 - نوعية البيانات - دأبت المنظمات الدولية على الترويج لأطر قياس النوعية وضمانها، كما دأبت البلدان على اتباع تلك الأطر، وذلك على مدى عدة سنوات. ويؤيد فريق أصدقاء الرئيس فكرة وضع نظام مشترك لضمان النوعية على مستوى منظومة الأمم المتحدة لتيسير التقيد بالمبادئ والمعايير المشتركة فيما يخص نوعية البيانات في النظام الإحصائي للأمم المتحدة برمته. ومن شأن إنشاء ”مركز لتبادل البيانات“ أن يكون صعب المنال في الممارسة (وهو ما يعزى أيضا إلى الاحتياجات من الموارد)، وينبغي ألا يركز على البيانات في حد ذاتها، وإنما على المنهجيات التي ترتكز عليها وعلى مبادئ النوعية.
	باء - وضع وتنفيذ المعايير الإحصائية
	8 - وضع المعايير الإحصائية - اللجنة الإحصائية هي المحفل الدولي حيث تكاد تُعتمد جميع المعايير الإحصائية الدولية الجديدة أو المنقحة، وحيث تباشَر الأعمال بشأن هذه المعايير ويجري تنسيقها. وعادة ما يشمل التنسيق مشاورات مكثفة بين الخبراء وتشكيل أفرقة عاملة وأفرقة للخبراء تعمل على كفالة الاستفادة من معارف وخبرات الخبراء من البلدان والوكالات المعنية، بما فيها كيانات منظومة الأمم المتحدة ذات الصلة، وأخذ تلك المعارف والخبرات في الحسبان بشكل كاف. كما تجرى مشاورات على الصعيد العالمي في جميع مراحل عملية وضع معايير جديدة. وتكفل عملية اللجنة اتساق المعايير الدولية فيما بينها، عند الاقتضاء. ويكمن التحدي في تنسيق المعايير الإحصائية التي يجري وضعها خارج نطاق آليات اللجنة العادية. ويحث فريق أصدقاء الرئيس جميع مؤسسات منظومة الأمم المتحدة على تقديم تقارير منتظمة عن جميع أعمالها المتعلقة بالمعايير والأساليب المتبعة إلى اللجنة.
	9 - التعاون التقني وبناء القدرات - تقوم المنظمات الدولية والإقليمية التي تشكل جزءا من النظام الإحصائي للأمم المتحدة بأنشطة في مجال التعاون التقني وبناء القدرات من أجل دعم تنفيذ المعايير الدولية في البلدان تيسيراً لجمع البيانات الدولية القابلة للمقارنة. بيد أن هذه الأنشطة قد لا تتزامن دائما بشكل جيد في مرحلة التخطيط، وهو ما يعزى إلى عوامل مختلفة من قبيل آليات التمويل والتنظيم. ومع ذلك، كثيرا ما يجري تبادل المعلومات عن أنشطة محددة فيما بين المنظمات، ويجري التنسيق والتعاون على مستوى الاضطلاع بالأنشطة. ويشجع فريق أصدقاء الرئيس كيانات منظومة الأمم المتحدة على تحسين عملية تنسيق أنشطة التعاون التقني في مرحلة التخطيط. 
	جيم - الترتيبات التنظيمية الحالية
	10 - يتألف النظام الإحصائي للأمم المتحدة مما يسمى وحدات الأمانة وصناديقها وبرامجها ووكالاتها المتخصصة(). وفي الأساس، تعمل جميع الوحدات الإحصائية في الكيانات التابعة للأمم المتحدة بطريقة مستقلة ولامركزية، فيكون لكل منها ولايتها الخاصة وفئتها المستهدفة، مع اختلاف درجة الإشراف البرنامجي من جانب الدول الأعضاء. وفي ظل هذه الخلفية التنظيمية، سيكون من الصعب اتباع نهج قانوني أو مؤسسي، أو القيام بتغيير الولايات أو تعديلها، كما سيستغرق ذلك وقتا طويلا، بحيث يُجعل التنسيق شرطا من الشروط اللازمة. وبذلك، واستنادا إلى التسليم بأن ”إنفاذ“ التعاون على الصعيد المؤسسي أمر متعذر عمليا، يجب أن يظل التعاون الفعال في البرامج الإحصائية قائما من الناحية العملية على النوايا الحسنة. وفي هذا السياق، اعتُبر تجميع المعلومات الوصفية عن الكيانات وآليات التنسيق التابعة لوكالات الأمم المتحدة (انظر وثيقة المعلومات الأساسية عن الوحدات الإحصائية) خطوة أولى مفيدة للغاية لتبادل المعلومات وإيجاد رؤية لنظام إحصائي للأمم المتحدة.
	11- دور لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية - تشكل لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية() الآلية الرئيسية لتنسيق الأعمال الإحصائية الدولية داخل منظومة الأمم المتحدة وخارجها، مع جميع المنظمات الدولية التي لديها برامج إحصائية. ولدى اللجنة ولاية واسعة، تشمل ستة أنشطة رئيسية، وهي الكفاءة في سير عمل النظام الإحصائي، والمعايير ومناهج العمل المشتركة، ووضع المنهجيات، والدعم المشترك بين المؤسسات، وأنشطة التوعية والدعوة في مجال الإحصاءات. وتقدم اللجنة بانتظام تقارير إلى اللجنة الإحصائية. وتستمر اللجنة في توفير إطار جامع كافٍ لتنسيق البرامج الإحصائية الدولية، إلا أنها ليست المحفل الملائم للتنسيق الداخلي في الأمم المتحدة.
	12 - آليات التنسيق داخل النظام الإحصائي للأمم المتحدة - على مدى السنوات الأخيرة الماضية، قامت شعبة الإحصاءات بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية في الأمانة العامة بعقد اجتماعات منتظمة للمديرين الرئيسيين لبرامج الأمم المتحدة الإحصائية. إلا أن هذه الاجتماعات لم تكن ذات صفة رسمية ولم يكن لها جدول أعمال محدد. وبالإضافة إلى ذلك، تشترك في إجراءات البرمجة والميزنة اجتماعات لمجموعة الإحصاءات التابعة للأمم المتحدة، التي تقتصر على ما يسمى بوحدات الأمانة (لا يشارك فيها أي من الصناديق أو البرامج أو الوكالات المتخصصة). وعلاوة على ذلك، فقد بدأت شعبة الإحصاءات في عقد اجتماعات/جلسات تداول بالهاتف بانتظام مع الوحدات الإحصائية في اللجان الإقليمية من أجل كفالة تنسيق الأنشطة الجارية.
	13 - دور اللجان الإقليمية - تضطلع اللجان الإقليمية بدور هام واستراتيجي في تعزيز المعايير المتفق عليها المقرر أن تطبقها البلدان، وهي تساعد في عملية نقل البيانات بكفاءة من الدول الأعضاء الموجودة في منطقة إقليمية بعينها إلى وحدات منظومة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية عموما. وعلاوة على ذلك، تستخدم البيانات أكثر ما تستخدم ويجري استعراضها بشكل متواتر على المستوى الإقليمي، كما يتضح في الكثير من المنشورات بشأن هذا الموضوع، وقواعد بيانات النشر التي تقدمها اللجان الإقليمية.
	دال - أبعاد واعتبارات أخرى ذات صلة بالموضوع
	14 - الأدوات التي تسمح بالتحليل المنهجي - من أجل القيام بشكل منهجي بتحديد مختلف جوانب التنسيق الإحصائي، فمن المفيد تعيينها بالنسبة إلى عناصر النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية(). ويقدم هذا النموذج لمحة عامة عن جميع الأنشطة المختلفة التي يجري الاضطلاع بها في إطار إعداد الإحصاءات الرسمية، على الصعيدين الوطني والدولي، ويمكن أن يساعد ذلك في هيكلة وتخطيط وتقييم جهود التنسيق في أبعاد معينة. وعلى وجه التحديد، يمكن أن يدعم إطار النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية تنسيق جمع البيانات الإحصائية وتجهيزها وتحليلها ونشرها (الإجراءات من 4 إلى 7). وعلاوة على ذلك، فإن تطبيق إطار النموذج العام المذكور يمكن أن يساعد على تحديد إمكانيات واحتياجات التنسيق فيما يتعلق بتخطيط ووضع ميزانيات البرامج الإحصائية (الإجراء 1)، وتصميم وإعداد النظم والأدوات (الإجراءان 2 و 3)، وحفظ البيانات (الإجراء 8)، وتقييم البرامج (الإجراء 9). ويغطي النموذج العام أيضا عمليات إحصائية شاملة يلزم فيها وجود أنشطة وآليات للتنسيق، وذلك من قبيل النوعية وإدارة البيانات الوصفية، وإدارة الإطار الإحصائي (على سبيل المثال تنسيق المعايير والتصنيفات)().
	15 - برمجة العمل وميزنته - تعمل كيانات الأمم المتحدة بدرجة عالية من الاستقلال من حيث الميزانية والبرامج. إلا أن العرض المتكامل لبرامج عمل المنظمات الدولية العاملة في المنطقة الأوروبية، الذي يتم إعداده سنويا من أجل مؤتمر الإحصائيين الأوروبيين، يمكن أن يقدم نموذجا لتحسين التنسيق في وضع برامج العمل. ويتعين على اللجنة الإحصائية، التي ينصب تركيزها الرئيسي حاليا على المسائل المنهجية، أن توسع بالقدر الكافي من نطاق اختصاصها كي يشمل المسائل المتعلقة بجمع البيانات ونشرها وكذلك المسائل المتعلقة بتخطيط البرامج. واللجنة بوسعها، على سبيل المثال، أن تطلب إجراء استعراض لجمع البيانات في مجال مواضيعي معين، من قبيل الإحصاءات الصحية.
	16 - المبادئ والممارسات المهنية - يشمل أحد مجالات التعاون الهامة والتي تنطوي على منفعة متبادلة تنفيذ المبادئ المهنية في الأعمال الإحصائية داخل السياقات السياسية لكل منظمة من مختلف منظمات الأمم المتحدة. وقد اتفق كبار الإحصائيين في الأمم المتحدة، في سياق جزء من عمل لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية، على مجموعة من المبادئ المنظِّمة للأنشطة الإحصائية الدولية والتي ستؤدي لتعزيز سير عمل النظام الإحصائي الدولي. وقد استوحيت هذه المبادئ من المبادئ الرئيسية للإحصاءات الرسمية، التي اعتمدتها اللجنة الإحصائية في دورتها الاستثنائية المعقودة خلال الفترة من 11 إلى 15 نيسان/أبريل 1994 (E/1994/29، الفصل الخامس) والمبادئ التوجيهية العملية للممارسات الجيدة في التعاون التقني للإحصاءات، التي أقرتها اللجنة في دورتها الثلاثين، المعقودة خلال الفترة من 1 إلى 5 آذار/مارس 1999 (E/1999/24، الفصل الثامن). ومجموعة المبادئ العشر مشفوعة بقائمة بالممارسات الجيدة توضحها بمزيد من التفصيل().
	17 - إدارة الموارد البشرية - تتولى مختلف كيانات النظام الإحصائي للأمم المتحدة مهمة التوظيف وإدارة الموارد البشرية في الغالب بشكل مستقل. والاستثناء الوحيد في هذا الصدد هو وحدات الأمانة التي لديها نفس النظامين الإداري والأساسي للموظفين والتي يتاح فيها للموظفين الحرية في أن يتقدموا للوظائف المفتوحة مع الاحتفاظ بعقودهم. وتمثل ترتيبات الإجازات الخاصة خياراً آخر يسمح بالتنقل مؤقتا بين المنظمات. أما في جميع الحالات الأخرى، فيتعين على الموظفين إنهاء عقودهم مع إحدى المنظمات كي يعملوا في منظمة أخرى. والزيارات التدريبية وتبادل الموظفين في الأجل القصير هما خياران ينبغي المضي في استكشافهما بغية قائمة بالموظفين الذين لديهم خبرات تقنية ومؤسسية متنوعة().
	18 - البرمجيات الإحصائية وتكنولوجيا المعلومات - تتسم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات الإحصائية لدى مختلف كيانات النظام الإحصائي للأمم المتحدة بدرجة عالية من التكييف بحسب السياق التي تستخدم فيه، ويجري في كثير من الأحيان تطويرها داخليا للأغراض المحددة لتلك الكيانات. ومن ثم يكون من النادر تقاسم تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات، هذا إن تم ذلك أصلا. إلا أن لجنة تنسيق الأنشطة الإحصائية قد ناقشت كثيرا بنودا تتعلق باستخدام تكنولوجيا المعلومات من قبيل تبادل البيانات تطبيق نظام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية.
	19 - الدور المحوري لنظام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية - يقدم نظام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية مصطلحات مشتركة للبيانات الإحصائية والبيانات الوصفية، وكذلك المعايير التقنية لنقل البيانات والبيانات الوصفية، وهي أمور ضرورية من أجل تنسيق نقل البيانات والبيانات الوصفية فيما بين المنظمات المختلفة، وتدعم فكرة التبادل المفتوح وتقاسم البيانات الوصفية. وفي هذا الصدد، فإن نظام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية بإمكانه أن يصبح أداة رئيسية في دعم جهود التنسيق في إطار مختلف الأبعاد المحددة في النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية.
	ثالثا - توصيات من أجل تحسين التنسيق
	ألف - مقترحات لاتخاذ إجراءات فورية وفي الأجل المتوسط
	20 - الاجتماع مع كبار الإحصائيين في الأمم المتحدة - ينبغي مواصلة تعزيز وتطوير اجتماع كبار الإحصائيين في الأمم المتحدة، باعتبارهم يشكلون المجموعة المسؤولة عن التنسيق الإحصائي للبرامج الإحصائية لدى كيانات الأمم المتحدة. ويوصى بأن يسند إلى هذه المجموعة ولاية إطلاع اللجنة الإحصائية بانتظام على عمل المجموعة والتقدم المحرز في تحسين التنسيق داخل النظام الإحصائي للأمم المتحدة.
	21 - وقُدمت المقترحات الإضافية التالية إلى أعضاء النظام الإحصائي للأمم المتحدة من أجل اتخاذ إجراءات فورية وفي الأجل المتوسط:
	(أ) تحقيق الشفافية في الأدوار والآليات القائمة والقيام بصورة ممنهجة بتحليل العمليات الإحصائية (على سبيل المثال عن طريق استخدام النموذج العام لإجراءات العمل الإحصائية) من أجل تحديد إمكانيات واحتياجات التنسيق؛
	(ب) إجراء استعراض للتقاسم المنهجي للمعلومات بشأن برامج العمل والأنشطة المضطلع بها، وإدخال تحسينات عليه حسب الاقتضاء، ولا سيما في سياق تخطيط التعاون التقني؛
	(ج) تجديد الالتزام بالتنسيق؛
	(د) اعتماد أفضل الممارسات في مجال تقاسم البيانات ونشرها (تطبيق نظام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية باعتباره معيارا إحصائيا)؛
	(هـ) إنشاء مستودع للبيانات الوصفية للمنظمات الدولية والإقليمية (يشمل قائمة بمقدمي البيانات واتفاقات تقديم البيانات المبرمة معهم)؛
	(و) إقرار عناصر مشتركة لإطار لضمان نوعية البيانات.
	باء - مجالات يتعين النظر فيها مستقبلا
	22 - الرؤية الطويلة الأجل للكفاءة في جمع البيانات وتقاسمها ونشرها على الصعيد العالمي - في ظل التطور الحاصل في مجال التنسيق والتكنولوجيا، ربما سيتم إنشاء مراكز مشتركة للبيانات في المستقبل على الصعد الدولي والإقليمي والوطني. وسيتعين على البلدان أن تتعاون وتنشئ مستودعات وطنية للبيانات تكون مشفوعة بما يسمى بشهادات المنشأ، التي يمكنها على سبيل المثال أن تزيل أوجه التباين على الصعيد الدولي. وهذه العملية هي بالتأكيد عملية طويلة الأجل، إلا أنه ينبغي مع ذلك الاتفاق على اعتبارها هدفا من الأهداف. وسيكون تحقيق هذا الهدف مدعوما بالتطورات الحالية في نظام تبادل البيانات الإحصائية والبيانات الوصفية. ويستلزم اتباع نهج عملي البدء بمشاريع تجريبية تتعلق بمجالات بعينها، وذلك من أجل المساعدة في تحديد نماذج أفضل الممارسات. ويمكن أن يُتخذ نموذج تبادل البيانات الذي وُضع في الاتحاد الأوروبي أساسا آخر للعمل().
	23 - إدماج التنسيق في بيانات المهام و/أو ولايات منظمات الأمم المتحدة - تُشجع كيانات النظام الإحصائي للأمم المتحدة على أن تبحث إمكانية إدراج ولاية صريحة للتنسيق في بيانات المهام الخاصة بها من أجل إضفاء الطابع المؤسسي على التنسيق باعتباره إحدى المهام.
	رابعا - مسائل للمناقشة
	24 - اللجنة الإحصائية مدعوة لاعتماد مقترح لإصدار تكليف بإجراء اجتماعات منتظمة لكبار الإحصائيين في الأمم المتحدة، الذين سيتولون مواصلة العمل بشأن التنسيق على صعيد منظومة الأمم المتحدة، وذلك استنادا إلى الاستنتاجات والتوصيات الصادرة عن أصدقاء الرئيس الواردة في هذا التقرير. وسيُطلب من فريق كبار الإحصائيين أن يقدموا تقريرا عن ذلك إلى اللجنة.

