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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

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

أسـاليب عمـل    : بنود للمناقـشة واختـاذ القـرار      
        اللجنة اإلحصائية

       عمل اللجنة اإلحصائية تقرير املكتب عن أساليب    
  مذكرة من األمني العام    

  
، يتـشرف األمـني العـام بـأن         ٢٠١٣/٢٣٥وفقا ملقرر اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي         

وإلجـراء هـذا    . حييل إىل اللجنة اإلحصائية تقرير املكتب عـن اسـتعراض أسـاليب عمـل اللجنـة               
عتبـار مـصادر أخـرى، مـن قبيـل          االستعراض، عقد مكتب اللجنـة مـشاورة عامليـة وأخـذ يف اال            

ــة           العمليــة اجلاريــة إلصــالح اجمللــس ودراســة استقــصائية أجرهتــا إدارة شــؤون اجلمعيــة العام
 التعــديالت املقتــرح ٣٩وتــرد يف الفقــرة . واملــؤمترات عقــب الــدورة الرابعــة واألربعــني للجنــة 

ى هـذا التقريـر والبـت       واللجنة مدعوة إىل إبداء تعليقاهتا علـ      . إدخاهلا على أساليب عمل اللجنة    
  .يف التغيريات املناسب إدخاهلا على أساليب عملها
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  تقرير املكتب عن أساليب عمل اللجنة اإلحصائية     
  الوالية وعملية استعراض أساليب العمل  - أوال  

ــن        - ١ ــرة مـ ــودة يف الفتـ ــني املعقـ ــة واألربعـ ــا الرابعـ ــصائية يف دورهتـ ــة اإلحـ وافقـــت اللجنـ
 علــى جــدول األعمــال املؤقــت لــدورهتا اخلامــسة ٢٠١٣مــارس / آذار١ فربايــر إىل/شــباط ٢٦

، مبـا يف ذلـك تقريـر أعـده املكتـب عـن أسـاليب                ٢٠١٤مـارس   /واألربعني اليت سـتعقد يف آذار     
ه اجلمعيـة   الـذي طلبـت فيـ   ٦٨/١ويتوافق ذلك مـع أحكـام قـرار اجلمعيـة العامـة             . عمل اللجنة 

العامة إىل اهليئات الفرعية للمجلس االقتصادي واالجتماعي أن تستعرض القـرار كـلٌّ يف ضـوء     
التغيريات الالزم إدخاهلـا علـى أسـاليب عملـها          /برنامج عملها، وذلك هبدف تقصي التعديالت     

واالســتعراض احلــايل الــذي جيريــه املكتــب ألســاليب العمــل هــو   . وتقاريرهــا وتوقيــت دوراهتــا
 ٢٠٠٤/٢٠٠٥اســـتعراض مـــن هـــذا القبيـــل منـــذ االســـتعراض الـــذي أجـــري يف الفتـــرة  لأو
  .٢٠٠٣/٦بناء على طلب من اجمللس يف قراره ) E/CN.3/2005/2 انظر(
يــة ، قــرر املكتــب أن يــستخدم املــصادر الثالثــة التال ٢٠١٣أكتــوبر /ويف تــشرين األول  - ٢

  :أساساً هلذا التقرير
  عملية تشاور عاملية؛  )أ(  
  دراسة استقصائية أجراها أمني اللجنة بعد الدورة الثالثة واألربعني؛  )ب(  
  .اآلثار احملتملة للعملية اجلارية إلصالح اجمللس االقتصادي واالجتماعي  )ج(  

الة إىل مجيـع    ، وجـه رئـيس اللجنـة اإلحـصائية رسـ          ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ٦ويف    - ٣
املكاتب اإلحصائية الوطنية والدوائر اإلحصائية التابعة للوكاالت الدولية داعيـاً إياهـا إىل إبـداء               

وورد مـن الـدول األعـضاء مـا جمموعـه           . تعليقاهتا علـى حتـسني األسـاليب احلاليـة لعمـل اللجنـة            
التوجيهيـة املطروحـة    وترد يف املرفق الثـاين األسـئلة        . وورد ردان من وكالتني دوليتني    . ردا ٤٩

  .يف إطار املشاورة العاملية
يف )  بلــدا٢٥مــن ( منــدوباً ٢٧واســتعرض املكتــب أيــضاً مــوجزا لــردود وردت مــن     - ٤

ويـرد منـوذج   . )١(دراسة استقصائية أجراها أمني اللجنـة عقـب الـدورة الثالثـة واألربعـني للجنـة               
  .الدراسة يف املرفق الثالث قصد الرجوع إليه

__________ 
 وفدا ردودا على كل من الدراسة االستقصائية اليت أجرهتـا إدارة شـؤون اجلمعيـة العامـة واملـؤمترات                    ١٧قدم    )١(  

 .واملشاورة العاملية اليت أجراها املكتب
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على ذلك، قُدمت إىل املكتب إحاطة من األمانة بشأن اآلثـار احملتملـة للعمليـة         وعالوة    - ٥
اجلاريــة إلصــالح اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي علــى أســاليب عمــل اللجــان الفنيــة وعلــى    

وقدم األمني العام أيضا اقتراحـات تـستند   . أساليب العمل احلالية هليئات األمم املتحدة األخرى   
  .يت يعتمدها عدد من اهليئات احلكومية الدولية األخرى يف األمم املتحدةإىل أساليب العمل ال

. واســتعرض املكتــب مجيــع هــذه املعلومــات مث أعــد هــذا التقريــر مبــساعدة مــن األمانــة   - ٦
  .وترد اختصاصات اللجنة اإلحصائية، لغرض االطالع، يف املرفق األول

    
  أساليب العمل احلالية للجنة اإلحصائية   - ثانيا  

ــة           - ٧ ــاليب عمــل اللجن ــا االســتعراض األخــري ألس ــيت خلُــص إليه ــائج ال ــذ النت أســفر تنفي
. اإلحصائية يف دورهتا الـسادسة والـثالثني عـن تطـورات ملحوظـة نتيجـة األخـذ بنـهج جديـدة                

وُنفذ منذ ذلك الوقـت بـضع تغـيريات إضـافية يف أسـاليب العمـل، منـها علـى وجـه اخلـصوص                        
 - فربايـر /يف الدورة الرابعة واألربعني اليت ُعقدت يف فتـرة شـباط       PaperSmartاستحداث بوابة   

  .٢٠١٣مارس /آذار
  : وما بعده٢٠٠٥ويرد فيما يلي موجز بأهم التغيريات اليت ُنفذت يف عام   - ٨

 مييز جدول أعمـال الـدورة بوضـوح بـني البنـود املطروحـة               - جدول األعمال   )أ(  
ويتـيح ذلـك االستفاضـة أكثـر يف مناقـشة املواضـيع             . للمناقشة والقرار والبنود املطروحـة للعلـم      

ويف . اليت تتطلب من اللجنة اإلحصائية اختـاذ قـرار أو إصـدار توجيهـات بـشأن املـسائل املثـارة                   
الوقت نفسه، متكنت اللجنة من مواصلة اإلشراف علـى مـا ُيحـرز مـن تقـدم يف طائفـة واسـعة                      

  من اجملاالت املعروضة يف التقارير املعدة للعلم؛
 أصبحت التقارير أكثر بساطة، وهي تركز علـى التطـورات األكثـر            - الوثائق  )ب(  

. أمهيــة يف اجملــال الــذي تتناولــه، وتتــضمن إجــراءات حمــددة متوقعــة مــن اللجنــة اإلحــصائية         
وأصبحت الوثائق تقدم وتصدر يف املواعيد احملددة جبميـع اللغـات الرمسيـة الـست يف الـدورات                  

ر وثائق الـدورات علـى املوقـع الـشبكي للجنـة سـهولة االطـالع علـى                  ويتيح نش . األخرية كلها 
واعتبــارا مــن . الوثــائق ويــضمن إملــام املــشاركني بالتقــارير قبــل بدايــة الــدورة بوقــت غــري يــسري

 الـيت أنـشأهتا     PaperSmartالدورة األخرية، أصبحت الوثائق توزع يف معظمها عن طريق بوابـة            
امة واملؤمترات، حيث توفر هذه اإلدارة للجنـة الـدعم الـتقين            وتتعهدها إدارة شؤون اجلمعية الع    

واإلجرائــي، وعــرب املوقــع الــشبكي للجنــة الــذي تتعهــده شــعبة اإلحــصاءات باعتبارهــا األمانــة   
ويف الدراسة االستقصائية اليت أجراها أمني اللجنة، طُلب إىل املنـدوبني أن يقيمـوا عـدداً       . الفنية

 “ممتـاز ”وكان تقيـيم معظـم اجمليـبني        . ية للوثائق والترمجة الشفوية   من األمور منها اجلودة اللغو    
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وقُـدمت بـضع مقترحـات إلدخـال     . )٢( بتأييـد واضـح   PaperSmartوحظي منوذج   . “جيد”أو  
وســتقوم إدارة . حتــسينات ســتنظر فيهــا األمانــة يف إطــار التحــضري للــدورة اخلامــسة واألربعــني  

قدمي إحاطة تقنية أخرى ملـساعدة الوفـود علـى حتـسني     شؤون اجلمعية العامة واملؤمترات أيضا بت  
   املعمول هبا يف عمل اللجنة؛PaperSmartفهما لتقنية 

 تكون املقدمات الشفوية لبنود جدول األعمال موجزة للغايـة          - إدارة الوقت   )ج(  
وتركــز فقــط علــى املعلومــات اإلضــافية الــيت مجعــت منــذ تقــدمي الوثــائق وتــسلط الــضوء علــى   

ولكــن علــى الــرغم مــن قيــام . وال ُيقــدم للبنــود املطروحــة للعلــم. همــة الختــاذ القــراراألمــور امل
املكتب، بالتعاون مـع األمانـة، بـالتخطيط احملكـم لتوزيـع الوقـت علـى بنـود جـدول األعمـال،                      

  ؛) باء أدناه-انظر الفرع رابعاً (تظل مسألة إدارة الوقت مصدر انشغال 
ويــوجز مــدير . قريــر الــدورة بتوجهــه العملــي يتــسم ت- إعــداد تقريــر الــدورة  )د(  

شعبة اإلحصاءات املقررات الرئيسية بعد مناقشة كل بند من بنود جدول األعمال، ممـا يـسهم                
وتنظـر اللجنـة    . يف إجناح عملية اعتماد التقرير يف اجللسة األخـرية الـيت ُتعقـد صـباح يـوم مجعـة                  

انظـر  (رير بصيغته اليت أعدها أمني اللجنـة     اإلحصائية يف هذه اجللسة يف اجلزء اإلجرائي من التق        
ويف وثيقــة غــري رمسيــة تتــضمن مــشروع نــص مقــررات  ) E/CN.3/2013/L.3علــى ســبيل املثــال 

وبعـد الـدورة، يقـوم املقـرر، مبـساعدة أمـني اللجنـة، بوضـع             . اللجنة بصيغته الـيت أعـدها املقـرر       
  صيغة النهائية لتقرير الدورة؛ ال

 تكون معظم الوفـود ممثلـة يف اللجنـة اإلحـصائية بكـبري              - املشاركة يف الدورة    )هـ(  
وقــد زاد عــدد املــشاركني بــصورة كــبرية علــى مــدى الــسنوات األخــرية، حيــث    . إحــصائييها

ويـؤدي حـضور    .  منظمة دوليـة   ٤٧ دولة عضواً و     ١٣٥ ما عدده    ٢٠١٣شارك يف دورة عام     
د كــبري مــن الــدول األعــضاء ومــشاركتها النــشطة بــصفة مــراقبني إىل تنــشيط التحــاور مــع  عــد

ويف هذا الصدد، ُيعـد  . أعضاء اللجنة وتعزيز الطابع العاملي للمقررات اليت تتوصل إليها الدورة         
ــذكر        ــاً وجــديراً بال ــشطة إجنــازاً قيم ــشاركتها الن ــدة وم ــة بأعــداد متزاي ــدان النامي . حــضور البل

ملشاركة الفعالة، تنظم شعبة اإلحصاءات جلسة إحاطة للمشاركني اجلدد كـل عـام            ولتشجيع ا 
  .يف اليوم السابق لبداية الدورة

__________ 
وكانـت اإلجابـات علـى النحـو        . ق أثنـاء الـدورات    سئل املستجوبون أيـضا عـن طريقـة اطالعهـم علـى الوثـائ               )٢(  

، إلكترونيــاً عــن طريــق املوقــع الــشبكي للجنــة ) يف املائــة٧٤) (ترتيــل الوثــائق قبــل الــدورة(إلكترونيــاً : التــايل
، إلكترونياً مـن    ) يف املائة  ٥٩) (طبعت قبل الدورة وأحضرت إىل الدورة     (، يف أوراق مطبوعة     )يف املائة  ٥٩(

 ). يف املائة٧(، وثائق مطبوعة حسب الطلب يف غرفة االجتماعات )يف املائة ٤٨ PaperSmart(خالل بوابة 
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وبوجه عام، أعرب اجمليبـون يف كـل مـن الدراسـة االستقـصائية واملـشاورة العامليـة عـن             - ٩
ة علـى   تقديرهم لعمل اللجنة اإلحصائية ورضاهم بوجه عـام عـن أسـاليب العمـل احلاليـة للجنـ                 

  . النحو املبني أعاله، وكذلك عن الدعم املقدم من األمانة التقنية والفنية للجنة
    

  إصالح اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -ثالثا   
ُتوجت عملية تشاورية طويلة األمـد بـشأن تعزيـز اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي يف                   - ١٠

ودعــت اجلمعيــة العامــة يف هــذا  . ٦٨/١ باختــاذ اجلمعيــة العامــة القــرار  ٢٠١٣ســبتمرب /أيلــول
القرار إىل توثيق الترابط بني عمل اجمللس وعمل هيئاته الفرعية لـضمان االسـتفادة الكاملـة مـن                   

وتترتب على بعض أحكام هذا القرار املهمـة آثـار    . ثراء األعمال اليت تقوم هبا األجهزة الفرعية      
  .النسبة لعمل هيئات اجمللس الفرعية، مثل اللجنة اإلحصائيةب

 ويلتــ، اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي ب ٦٨/١وكلفــت اجلمعيــة العامــة، يف قرارهــا    - ١١
، اخـتري   ، وهـو عـام انتقـايل      ٢٠١٤ففـي عـام     .  للمنظومة باعتماد موضوع رئيسي    القيادة الفنية 

التصدي للتحديات املستمرة والناشـئة مـن أجـل          ”موضوع االستعراض الوزاري السنوي، أي    
 ومـن أجـل احلفـاظ علـى مكاسـب التنميـة يف              ٢٠١٥حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة يف عـام          

، يتقـرر املوضـوع الرئيـسي علـى         ٢٠١٥وبدًءا من عام    . ، بوصفه املوضوع الرئيسي   “املستقبل
ــدول األعــضاء   أســاس اآلراء ــة وال وســيطلب رئــيس اجمللــس، يف  .  الــيت تقــدمها اهليئــات الفرعي

  .٢٠١٥الوقت املناسب، تقدمي اآلراء بشأن اختيار موضوع عام 
وتقرر أن يعقد اجمللس االقتصادي واالجتماعي كل سنة جزًءا جديداً يتعلـق بالتكامـل              - ١٢

ــدول األعــضاء      ــها ال ــيت تعــرب عن ــع اآلراء ال ــه مجي ــدمج في ــة للمجلــس   ت ــة التابع واهليئــات الفرعي
 التكامــل بــني أبعــاد التنميــة ومنظومــة األمــم املتحــدة وغريهــا مــن أصــحاب املــصلحة، ولتعزيــز 

وسـيولِّف اجلـزُء املتعلـق      . على حنـو متـوازن    ) االقتصادي واالجتماعي والبيئي  (املستدامة الثالثة   
ن موضــوع وثيــق الــصلة بأحــد بالتكامــل األفكــار الرئيــسية الــصادرة عــن منظومــة اجمللــس بــشأ

وميثـل اجلـزء املتعلـق بالتكامـل فرصـة للـهيئات الفرعيـة حـىت                . أوجه املوضوع السنوي الرئيسي   
ومـن املتوقـع أن يركـز      . يوليـه / يتـوىل متابعتـها يف متـوز       عمليـة املنحـى   تقدم للمجلـس توصـيات      

قد يف أوائــل ، وســُيعالتحــضر املــستدام علــى موضــوع ٢٠١٤اجلــزء املتعلــق بالتكامــل يف عــام  
  .مايو على مدى ثالثة أيام/أيار
. واللجنة اإلحصائية مدعوة إىل املـسامهة يف كـال املوضـوعني وفقـاً للواليـة املنوطـة هبـا                    - ١٣

أمــا يف  . ، ميكــن تقــدمي هــذه املــسامهة عــن طريــق رئــيس مكتــب اللجنــة        ٢٠١٤ففــي عــام  
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اءات الرمسيــة، كــأن ، فــيمكن حتديــد هنــج للمــشاركة يكــون أكثــر مراعــاة لإلجــر  ٢٠١٥ عــام
  . يكون ذلك بواسطة التقرير الذي تقدمه اللجنة إىل اجمللس االقتصادي واالجتماعي

    
  أساليب العملاستعراض   - رابعا  

   جدول األعمالتبسيط  - ألف  
لقد ثبتت فائدة التمييز بني البنود املطروحة للمناقشة والبنود املطروحـة للعلـم، بيـد أن        - ١٤

فاملـدة املقـررة للـدورات      . أعمال الـدورات أضـحى، لطولـه، يـزداد صـعوبةً          التعامل مع جدول    
الرمسية حتدد الوقت املتاح للمناقشة املوضـوعية، ممـا حيـد مـن عـدد املواضـيع الـيت ميكـن تناوهلـا                       

  .خالل كل دورة
فمــن جهــة، يــتعني علــى  . ويــتعني أن ُتحتــرم عــدة شــروط يف جــدول األعمــال نفــسه    - ١٥

 املعهــودة، أي القيــام بالــدور “الربملانيــة” ن تــستمر يف االضــطالع مبهمتــهااللجنــة اإلحــصائية أ
اإلشرايف والقيادي يف جمـال اإلحـصاءات الرمسيـة، وتنفيـذ عمليـات اسـتعراض الـربامج، وإقـرار            
املعايري والتوصيات اإلحصائية، وتعزيز أنشطة بناء القدرات، وتنسيق األعمال اإلحصائية علـى            

ــدويل  ــصعيد ال ــدة      ويف . ال ــضايا اجلدي ــة مبعاجلــة الق ــام اللجن ــزداد احلاجــة إىل قي ــه، ت الوقــت ذات
فمتابعـة املقـررات والطلبـات الـصادرة عـن اجمللـس االقتـصادي              . والناشئة يف جمال اإلحـصاءات    

، علـى  ٢٠١٥ا بعـد عـام   واالجتماعي ومؤمترات األمم املتحدة، وما يتعلق منها خبطة التنمية ملـ      
لجنــة النظــر يف مــا يتــصل بــذلك مــن بيانــات إحــصائية واعتبــارات ، تقتــضي مــن الســبيل املثــال

وهــذا األمــر يــستدعي بــدوره . االضــطالع مبهمــة التوجيــه منهجيــة، كمــا تقتــضي مــن اللجنــة 
تبسيط جدول األعمال وإعادة هيكلته على حنو يـشمل املهـام احلاليـة املنوطـة باللجنـة ويـسمح         

  . ل اإلحصاءات الرمسيةأيضاً باالستجابة ملا يستجد من طلبات يف جما
  

  جدول األعمال املؤقت وبرنامج العمل املتعدد السنوات    
ــة         - ١٦ ــدورهتا املقبل ــت ل ــال املؤق ــة اإلحــصائية، يف كــل دورة، جــدول األعم تعتمــد اللجن

موضـوع الفـرع اخلـامس مـن التقريـر          (وختول للمكتب صالحية تبسيطه ووضع صيغته النهائية        
ــ). الــسنوي للجنــة ب هــذه التعــديالت يف الربــع األخــري مــن العــام وُيتــاح جــدول   وينفــذ املكت

األعمال املؤقت والشروح اليت تترتب عن تلك التعديالت يف املوقع الشبكي للجنة، وذلـك يف              
  .نوفمرب/أواخر تشرين الثاين

ــسنوات  لعــدة أعــوام، اســُتخدم  و  - ١٧ ــامج العمــل املتعــدد ال  بوصــفه األســاس الرئيــسي  برن
ــصياغة جــدول األعمــ  ــة ل ــدورة الالحق ــع جمــاالت    . ال املؤقــت لل ــصلح لتتب فهــو أداة ختطــيط ت
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اإلحصاءات الرمسية اليت تستدعي االستعراض من أجل تقييم مـا أُحـرز فيهـا مـن تقـدم وطلـب                    
بيــد أن برنــامج . التوجيــه بــشأهنا مــن اللجنــة اإلحــصائية يف الوقــت املناســب وبــشكل منــهجي 

أو أن يـــستجيب للطلبـــات /ع القـــضايا الناشـــئة والعمـــل املتعـــدد الـــسنوات ال ميكنـــه أن يتوقـــ 
وباإلضـافة إىل ذلـك، ال ينفـع برنـامج العمـل املتعـدد الـسنوات                . املستجدة املتعلقة بالـسياسات   

كثرياً يف عرض املواضيع الشاملة واملتعددة القطاعات من أجل حتسني التنسيق بني الربامج الـيت               
االت االقتـصادية واالجتماعيـة والبيئيـة، رغـم أن          تتناول، على الصعيدين اإلقليمي والعاملي، اجمل     

وقــد . )٣(٢٠٠٣ يغطــي هــذا العنــصر منــذ بــدء العمــل بــه يف عــام اســتعراض الربنــامج الــسنوي
، بل ميكن زيادة حتسينه، بـدمج بعـض املواضـيع يف إطـار              برنامج العمل املتعدد السنوات   ُحسِّن  

  .واحد بند
  

  القضايا الناشئة    
اجللــسات ” يــبني يف إطــار املــشاورة العامليــة عــن حــذرهم معتــربين أنأعــرب بعــض اجمل  - ١٨

) أن( العامــة قــد ال تكــون هــي املنتــدى األنــسب إلجــراء املناقــشات بــشأن القــضايا الناشــئة و   
ومن جهة أخـرى، آثـر أغلـب اجمليـبني إدراج بنـد             . “املناسبات املوازية رمبا تكون أفضل لذلك     

ومـن احللـول املمكنـة يف هـذا         . ل أعمال اللجنـة اإلحـصائية     دائم بشأن القضايا الناشئة يف جدو     
الباب اقتراح يدعو إىل قيام املكتب باستشارة الوفود يف مستهل الربـع األخـري مـن العـام بـشأن       

األمــر الـذي يعـزز أيــضاً   (املواضـيع املمكـن مناقـشتها يف إطــار هـذا البنـد مــن جـدول األعمـال        
واقُتـرح أيـضاً أن يتـوىل املكتـب إعـداد         . ر أحد املواضيع  مث اختيا ) التواصل بني املكتب والوفود   

  .الوثائق املتعلقة هبذا البند الدائم من بنود جدول األعمال يف إطار دوره كوسيط نزيه
  

  على الصعيد العاملي تقريب اللجنة من املناقشات الرئيسية اجلارية بشأن السياسات    
املية على أن عمل اللجنة اإلحـصائية ينبغـي أن          اتفق أغلب اجمليبني يف إطار املشاورة الع        - ١٩

عيد العـاملي واإلقليمـي     ة اجلاريـة بـشأن الـسياسات علـى الـص          ُيواَءم أكثر مـع املناقـشات الرئيـسي       
والــوطين، لكــن بعــض اجمليــبني أعربــوا عــن انــشغاهلم مــن أن يتحــول تركيــز مناقــشات اللجنــة    

ــا ــذا    ممـ ــترطوا أال يفـــضي هـ ــي، واشـ ــو سياسـ ــا هـ ــو فـــين إىل مـ ــدول  هـ ــيع جـ ــر إىل توسـ  األمـ
  . اللجنة أعمال

__________ 
، واإلحــصاءات االجتماعيــة  )٢٠٠٣(إحــصاءات اخلــدمات  : اجملــاالت الــيت جــرى تناوهلــا حلــد اآلن هــي       )٣(  

، )٢٠٠٧(، وإحصاءات التعليم    )٢٠٠٦(، واإلحصاءات الصناعية    )٢٠٠٥(، وإحصاءات الطاقة    )٢٠٠٤(
، واألطر الوطنية لـضمان اجلـودة       )٢٠٠٩(، وتغري املناخ واإلحصاءات الرمسية      )٢٠٠٨(إحصاءات العمالة   و
ــدادات الـــسكان والـــسكىن  )٢٠١١(، واإلحـــصاءات اجلنـــسانية )٢٠١٠( ــار )٢٠١٢(، وتعـ ، ووضـــع إطـ

 ).٢٠١٣( مكاين ضمن النظم اإلحصائية الوطنية -إحصائي 
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 أكثـر فعاليـة   العام ومبساعدة من األمانـة، بـدور  واقُترح أن يضطلع املكتب، على مدار      - ٢٠
ومــن شــأن عمليــة تبــسيط جــدول . عــن طريــق تتبــع املناقــشات الــيت ُتجــرى بــشأن الــسياسات

اً للمكتـب أن يعـدل   سـبتمرب، علـى النحـو املـذكور أعـاله، أن تـسمح الحقـ              /األعمال يف أيلول  
جدول األعمال املؤقت حىت يتـسىن النظـر يف مـا يـستجد مـن مواضـيع متعلقـة بالـسياسات إن                      

  .سبتمرب/أيلولو مارس/هي نشأت يف الفترة بني آذار
متابعـة مقـررات   ”وجتدر اإلشـارة إىل أن ِللَّجنـة اإلحـصائية بالفعـل بنـداً دائمـاً معنونـاً                - ٢١

وميكـــن مناقـــشة . “قتـــصادي واالجتمـــاعي املتعلقـــة بالـــسياساتاجلمعيـــة العامـــة واجمللـــس اال
ــاعي     ــوعني الرئيـــسيني للمجلـــس االقتـــصادي واالجتمـ ــر يف املوضـ ــة يف النظـ ــهامات اللجنـ إسـ

. ٢٠١٥يف إطار هذا البند من جدول األعمال، وذلك بدًءا مـن عـام    )  أعاله ١٣الفقرة   انظر(
  .ق هبذا البند من جدول األعمالوميكن أن يتوىل املكتب زمام املبادرة يف ما يتعل

  
   املتعلقة بأطر التنمية اجلديدةألهداف واملؤشراتاصياغة إسداء املشورة بشأن     

ة باألمهيــة احلامســة الــيت تتــسم هبــا مــشاركة كبــار  العامليــاملــشاورةن يف إطــار وبــياجملأقــر   - ٢٢
 خـالل مناقـشة األطـر    تصياغة األهداف واملؤشرااإلحصائيني بفعالية يف إسداء املشورة بشأن      

ــة، بيــد أن العديــد منــهم ال يعتــربون ذلــك نتيجــة رئيــسية ملــداوالت       اجلديــدة ملؤشــرات التنمي
ويف هــذا الــسياق، اعُتــرب أن هيئــة استــشارية مفوَّضــة تتكــون مــن كبــار اإلحــصائيني،   . اللجنــة

فريـق  ة القائمة بني    وُيناط هبا مهمة إسداء املشورة الفنية، قد تكون فعالة، على حنو مياثل العالق            
الفريق العامل املفتوح باب العـضوية       و أصدقاء الرئيس املعين بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً       

  .املعين بأهداف التنمية املستدامة
وورد يف املشاورة العاملية سؤال أيضاً عما إذا كان ينبغي ختـصيص أجـزاء مـن جـدول                    - ٢٣

راض اآلثـار اإلحـصائية املترتبـة عـن أطـر التنميـة وأطـر               أعمال اللجنة يف السنوات املقبلة السـتع      
تقريــب اللجنــة ، باعتبــار ذلــك وســيلةً ل٢٠١٥عــام  املؤشــرات املقترحــة خلطــة التنميــة ملــا بعــد 

ــشات    ــن املناق ــة اإلحــصائية م ــسياسات اجلاري ــشأن ال ــهج،    . ب ــذا الن ــبني هب ــة اجملي ورحــب غالبي
 بعــد التــشاور مــع األوســاط اإلحــصائية ةيــواقترحــوا أن يبــت املكتــب يف املواضــيع ذات األولو

وميكن حتقيق ذلك يف إطار عملية املشاورة ذاهتا اليت تركز على موضـوع             . على الصعيد العاملي  
  .القضايا الناشئة

  
  تطوير اإلحصاءات اإلقليميةحالة عن اليت ُتعد التقارير     

التقـارير   بـشأن  ظل جـدول األعمـال يف الـدورات الـست الـسابقة يتـضمن بنـداً دائمـاً                 - ٢٤
وغالبـاً مـا كـان ُيعـزَّز ذلـك بتنظـيم معـرض              . تطـوير اإلحـصاءات اإلقليميـة     حالـة   عـن   اليت ُتعد   
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تطـوير اإلحـصاءات    وقُدمت املقترحات التالية فيما يتعلق بـاإلبالغ عـن أنـشطة            . خالل الدورة 
ة، الـيت ميكـن   ينبغي للتقرير أن يركـز علـى املمارسـات اجليـدة يف املنطقـ       : اإلقليميعلى الصعيد   

أن تستفيد منها مناطق أخرى؛ وينبغي لـه أن حيـدد الثغـرات الرئيـسية يف املنطقـة، األمـر الـذي                      
من شأنه أن يـبني االحتياجـات يف جمـال بنـاء القـدرات، ويفيـد اجلهـات املاحنـة احملتملـة بكيفيـة                      

 املنـاطق منـوذج   وميكـن أن ُيتبـع يف التقـارير املقدمـة مـن خمتلـف            . توجيه أنشطة املـساعدة الفنيـة     
واختلفــت اآلراء بــشأن مــا إذا كــان ينبغــي تقــدمي التقــارير اإلقليميــة يف شــكل وثــائق   . موحــد

ولقــي تــداول املنــاطق علــى تقــدمي . مطروحــة للمناقــشة أو وثــائق مقدمــة لإلحاطــة علمــاً فقــط 
نـاطق وثـائق   التقارير، كما هو معمول به حالياً، تأييداً عاماً، لكن اقُترح أيضاً أن تقدم مجيع امل            

  .لإلحاطة علماً يف مجيع الدورات
  

  حتسني كفاءة الدورة/زيادة التركيز على صنع القرارات  - باء  
إن اللجنة اإلحصائية هي أمسـى هيئـة الختـاذ القـرار يف مـا يتعلـق باألنـشطة اإلحـصائية                       - ٢٥

قهــا علــى  ســيما وضــع املعــايري اإلحــصائية وحتديــد املفــاهيم واألســاليب وتطبي       الدوليــة، وال
ويف هــذا الـصدد، كـان دائمـاً لتبــادل املعلومـات بـشأن التجــارب      . الـصعيدين الـوطين والـدويل   

ــة     ــال اللجن ــام يف أعم ــة دور ه ــشطة الوطني ــازات واألن ــت    . واإلجن ــيت حظي ــورات ال ــن التط وم
ــة     . باالستحــسان يف الــدورات األخــرية حــضور املنــدوبني بأعــداد متزايــدة ومــشاركتهم بفعالي

 أدى إىل ظهـور احلاجـة إىل إعـادة النظـر            )٤( عدد املـداخالت بـشأن بنـود املناقـشة         أن تزايد  غري
  . يف شكل تبادل املعلومات واملمارسة احلالية املتبعة يف ذلك

  
  تعزيز الفعالية يف إدارة الوقت    

، ٢٠٠٥-٢٠٠٤خالل االستعراض األخـري ألسـاليب العمـل الـذي أجـرِي يف الفتـرة                  - ٢٦
وعلـى الـرغم مـن أن       . د أكد بالفعل على احلاجة إىل حتسني إدارة الوقت        كان العديد من الوفو   

ــز  ــود باقتــضاب وتركي ــود    )٥(تقــدمي البن ــود املطروحــة للمناقــشة والبن ــالتمييز بــني البن  واألخــذ ب
، ال تـزال إدارة الوقـت       ٢٠٠٤املدرجة للعلم سـاعدا بدرجـة كـبرية يف إدارة الوقـت منـذ عـام                 

  . ٢٠١٣غال اهلامة يف عام بطريقة سليمة من دواعي االنش
  :وُعرضت اإلجراءات املمكنة التالية على املكتب ملعاجلة هذه املسألة  - ٢٧

  تقليص عدد البنود وحتديد أولويات جدول أعمال الدورة على حنو أفضل   •  
__________ 

، أُديل مبــا عــدده ٢٠١٣ومخــَس ســنوات بعــد ذلــك، أي يف عــام  . ٢٠٠٨ مداخلــة يف عــام ١٩٦أُحــصيت   )٤(  
 . مداخلة تناولت عدداً أقل من بنود جدول األعمال٢٨٠

 .ال ُيقدم للبنود املطروحة للعلم على اإلطالق  )٥(  
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  ختفيض وترية تناول بعض املواضيع املتكررة   •  
  وموجزةتشجيع مجيع معدي الوثائق على تقدمي وثائق مقتضبة   •  
أن ُيطلـــب إىل معـــدي الوثـــائق املقدمـــة للمناقـــشة أن يبينـــوا بكـــل وضـــوح املواضـــيع   •  

  املسائل املطروحة للنقاش يف الوثيقة  أو
ــود          •   ــداخالت الوف ــى أن تكــون م ــسهر عل ــة اإلحــصائية ال ــيس اللجن ــب إىل رئ أن ُيطل

  مركزة على املسائل املطروحة للنقاش 
 حــد مــن املــداخالت املتعلقــة بــالبنود املطروحــة للعلــم  التــشجيع علــى التقليــل إىل أدىن  •  

  )عدم السماح هبا على اإلطالق أو(
دعــوة الوفــود إىل تقــدمي بيانــات خطيــة يف إطــار كــل بنــد مــن بنــود جــدول األعمــال     •  

وتتـاح هـذه البيانـات علـى املوقـع الـشبكي للجنـة        . مسبقا أو خالل الدورة الرمسية   إما
وستكون اإلفـادة عـن خـربة بلـد أو منظمـة هبـذا              . PaperSmartاإلحصائية وعلى بوابة    

الشكل املكتوب قيِّمة للغاية وجديرة بالترحاب، ومـن شـأهنا أيـضا أن ُتحـسن أنـشطة                 
وال ينبغـي الـسماح بعـرض إجنـازات أي بلـد            . متابعة العديد من بنود جدول األعمـال      

  على حدة يف شكل مداخلة شفوية 
ــة للمــداخالت و    •   ــسبقة بأمســاء     وضــع حــدود زمني ــصرامة، وإعــداد قائمــة م ــا ب تطبيقه

املتكلمني يف إطار كل بند مـن بنـود جـدول األعمـال، األمـر الـذي سيـسمح للـرئيس                     
  واألمانة بتوزيع الوقت على املداخالت على حنو أفضل 

ومن املهم يف هذا السياق التأكيد علـى أن أي تـدبري مـن التـدابري املقترحـة يهـدف إىل             - ٢٨
نة اإلحـصائية مـن االسـتفادة إىل أقـصى حـد مـن الوقـت املتـاح هلـا، وزيـادة تركيـز                        متكني اللج 

املناقشة، وكفالة إعطاء الفرصة جلميع الوفـود الـيت ترغـب يف اإلسـهام يف مناقـشة يتبعهـا اختـاذ                 
  . قرار كي تقدم مسامهتها يف الوقت املخصص للجلسة

  
  تعزيز الصلة بني الدورة الرمسية واملناسبات اجلانبية لشعبة اإلحصاءات    

ــة           - ٢٩ ــة للجن ــدورات الرمسي ــني ال ــصلة ب ــز ال ــادة تعزي ــبني زي ــن اجملي ــة كــبرية م ــدت غالبي أي
اإلحصائية ومنتدى يوم االثنني الرفيع املستوى املعين باإلحصاءات الرمسيـة وحلقـة يـوم اجلمعـة                

واقُترحــت . الناشــئة، فــضال عــن املناســبات اجلانبيــة احملتملــة األخــرى الدراســية بــشأن القــضايا 
ميكـن لرئيـسي املنتـديني إبـالغ اللجنـة شـفويا بـأهم النتـائج والتوصـيات؛                  ) أ: (الترتيبات التاليـة  
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خـارج إطـار     ميكـن أن يتطـرق املكتـب،      ) ج(ميكن أن تتاح حماضر املنتـدَيني للمنـدوبني؛         ) ب(
  . راحات املنبثقة عن خمتلف املناسبات اجلانبيةالدورة الرمسية، إىل االقت

ولئن كان العديد من اجمليبني قد رأوا ميزة واضحة يف زيـادة تعزيـز الـصلة بـني الـدورة            - ٣٠
الرمسيــة واملناســبات اجلانبيــة غــري الرمسيــة، فقــد ذهــب بعــض اجمليــبني إىل أن الــصالت القائمــة     

 الرمســي للمناســبات اجلانبيــة، األمــر الــذي  بالفعــل كافيــة ودعــوا إىل احلفــاظ علــى الطــابع غــري 
ُيَمكن من حبث القضايا اجلديدة والناشـئة الـيت مل تـتم صـياغتها بالـشكل الكـايف الـذي يـسمح                      

ويف هـذا الــسياق، وردت اإلشـارة أيــضاً إىل أنــه   . بإدراجهـا يف جــدول أعمـال الــدورة الرمسيــة  
جلمعـــة الدراســـية بـــسبب يتعـــذر علـــى العديـــد مـــن كبـــار اإلحـــصائيني حـــضور حلقـــة يـــوم ا

  . الوقت ضيق
  

  األشكال البديلة لتنظيم الدورات    
أيدت أغلبية من اجمليبني اختاذ ترتيبـات بديلـة، مثـل إجـراء مناقـشات موازيـة أو تنظـيم                      - ٣١

حلقات نقاش، معللني ذلك أساساً بكفاءة استخدام الوقت والقدرة علـى التركيـز علـى بعـض                 
غـري أن العديـد ممـن أيـدوا هـذه األشـكال             .  قدراً أكرب مـن األمهيـة      املواضيع اليت توليها وفودهم   

ــة اإلحــصائية يف       ــدورة اللجن ــد ل ــرددين، وأشــاروا إىل الطــابع الفري ــوا ذلــك مت ــة إمنــا فعل البديل
. شكلها احلايل وأمهية مناقشة جمموعة واسعة من البنود يف إطار جـدول األعمـال الـشامل ذاتـه                 

فرعية، أيا كـان شـكلها، ستـستلزم تقـدمي تقريـر موضـوعي              وشدد آخرون على أن اجللسات ال     
وأشـار العديـد مـن      . إىل اجللسة العامة الرمسية بـشأن نتـائج أي مـن اجللـسات غـري العامـة هـذه                  

دعاة التغيري، فضال عن مؤيدي اإلبقاء على الشكل احلايل الذي يكتفي باجللـسات العامـة، إىل                
ه الترتيبـات البديلـة للوفـود الـصغرية، مبـا يف ذلـك              الصعوبات احملتملة اليت قـد تتـسبب فيهـا هـذ          

  . احلاجة إىل خدمات املؤمترات لتوفري الترمجة الشفوية
ويشري االستنتاج املستخلص من عملية التشاور العاملية إىل أن تعزيز الصلة بني الـدورة                - ٣٢

ار املنـشودة مـن     الرمسية واملناسبات اجلانبية الرئيسية ميكن أن يكـون وسـيلة لتحقيـق بعـض اآلثـ               
لتعمـق مـع تقـدمي نتائجهـا يف         الترتيبات البديلة للدورات، مثل مناقشة مواضيع معينة مبزيد من ا         

  . ة الرئيسيةالدور
  

  تعزيز دور املكتب  -م جي  
أعضاء مكتب اللجنـة اإلحـصائية هـم الـرئيس ونـواب الـرئيس الثالثـة واملقـرر، الـذين                      - ٣٣

نتَخب أعضاء املكتب لفترة سنة واحدة، مـع توقـع أن يعـاد             وُي. يشكلون ما يشار إليه باملكتب    
. ويقدم أعـضاء اللجنـة الترشـيحات      . انتخاهبم، إن أمكن، لفترة عضوية ثانية مدهتا سنة واحدة        
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وقد جرى العرف بأن ُينتخب كل عضو من أعضاء املكتـب مـن إحـدى اجملموعـات اإلقليميـة                   
  . وتتم بالتزكية من الناحية العمليةوجترى االنتخابات يف بداية الدورة، . )٦(اخلمس

  
  تعزيز دور املكتب يف الفترات الفاصلة بني الدورات الرمسية    

أيدت أغلبيـة مـن اجمليـبني تعزيـز الـدور الـذي يؤديـه املكتـب يف الفتـرات الفاصـلة بـني                          - ٣٤
زيـد  متابعة مقـررات اللجنـة، واملـشاركة مب       : ومن جماالت التعزيز اليت ذكرت    . الدورات الرمسية 

ــة يف وضــع جــدول األعمــال    ــيم )٢٣ و ٢١ و ٢٠ و ١٨انظــر الفقــرات  (مــن الفعالي ، والتقي
ــة    ــة املقبل ــائق املعــدة للــدورات الرمسي ــه بإمكــان أعــضاء املكتــب    . املــسبق للوث ــضا أن ــرِح أي واقُت

االضطالع بدور أكثر فعالية وبروزا خالل الدورة، كأن يكون ذلـك، علـى سـبيل املثـال، مـن               
واقُترِح العمل بانتظام بنهج التداول من بعد بوصـفه أفـضل       . بنود جدول األعمال  خالل تقدمي   

  . طريقة ميكن هبا ألعضاء املكتب أن يتواصلوا فيما بينهم يف فترات ما بني الدورات
واتفقت اآلراء على أن التواصل بني اللجنة اإلحـصائية وغريهـا مـن اهليئـات احلكوميـة              - ٣٥

سـيما يف    عمومـا حيتـاج إىل حتـسني، وال        “الوسـط الـسياسي   ” ملتحـدة و  الدولية التابعة لألمـم ا    
وذِكـر أيـضا أن املكتـب، إىل جانـب األمانـة،            . ٢٠١٥سياق صياغة خطة للتنمية ملا بعـد عـام          

ميكـن أن ميثــل اللجنــة يف عمليــة وضــع الــسياسات يف إطـار منظومــة األمــم املتحــدة مــن خــالل   
. اعات اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي أو مكتبـه   ر اجتمودعوة أعضاء مكتب اللجنة إىل حض 

...  جتنــب” غــري أن بعــض اجمليــبني شــددوا علــى ضــرورة أن يظــل هــذا احلــوار تفاعليــا وعلــى  
 على الرغم من أن آخرين شـددوا علـى       “اإلجراءات اإلدارية /اإلفراط يف االعتماد على الوثائق    

واقُتــرح أيــضا أن يتواصــل . لجنــةضــرورة أن يقــدم املكتــب تقريــراً عــن هــذه التفــاعالت إىل ال 
  . مكتب اللجنة مبزيد من الفعالية مع مكاتب اللجان اإلحصائية اإلقليمية

  
  حجم املكتب وتكوينه    

يف إطــار عمليــات التــشاور العامليــة، مل يؤيــد ســوى عــدد قليــل جــدا مــن اجمليــبني تغــيري   - ٣٦
نــسبيا باعتبــاره امليــزة وذُكــر يــسر التواصــل داخــل فريــق صــغري  . أو تكــوين املكتــب/حجــم و

وذِكر أيضا أنه يف حالة احلاجة إىل فريـق أكـرب عـددا مـن أجـل القيـام                   . الرئيسية للحجم احلايل  
ــن        ــساعدة يف أي وقــت م ــب امل ــب أن يطل ــة أكــرب، ميكــن للمكت ــدة أو مهم ــة جدي ــأي مهم   ب

، وخبـصوص مـا ميكـن إضـافته إىل عـضوية املكتـب            . أعضاء اللجنة األربعة والعـشرين    ) أي من (
واقترح أحد اجمليبني الـتفكري أكثـر يف إمكانيـة          . أيد جميبان إدخال مراِقبني من املنظمات الدولية      

__________ 
الدول األفريقيـة، ودول آسـيا واحملـيط اهلـادئ، ودول أوروبـا الـشرقية، ودول         : هذه اجملموعات اإلقليمية هي     )٦(  

 .مريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب، ودول أوروبا الغربية ودول أخرىأ
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وطريقة جعل تشكيلة املكتب أكثر توازنا ليس فقط يف ما بني اجملموعات اإلقليميـة، بـل أيـضا                  
  . بني البلدان النامية و املتقدمة النمو

ية يف األنــشطة الــيت يــضطلع هبــا املكتــب يف وطلبــت بعــض الوفــود أيــضاً تعزيــز الــشفاف  - ٣٧
ووردت اإلشـارة إىل غيـاب التواصـل مـن جانـب املكتـب يف مـا بـني                   . فترات ما بني اجللسات   

  . الدورات
  

  اعتبارات أخرى  -دال   
قد تود اللجنة اإلحصائية النظـر يف جعـل عمليـة االسـتعراض عمـال مؤسـسياً يـتم مـرة                     - ٣٨

ن شأن ذلك أن يتيح للجنة فرصة منتظمة ترصد فيهـا ممارسـاهتا             إذ م . كل سنتني أو بوترية أقل    
وقـد أصـبح هـذا النـوع      . وتتفحصها بعني ناقدة وترفع من مستوى كفاءهتا علـى حنـو متواصـل            

من االستعراضـات املنتظمـة وتنـشيط أسـاليب العمـل مـن املمارسـات العاديـة بالنـسبة للـهيئات             
  .احلكومية الدولية األخرى

    
  يات الرئيسيةالتوص  - خامسا 

  :إن اللجنة اإلحصائية مدعوة إىل مناقشة التوصيات التالية املقدمة من املكتب  - ٣٩
أن تبقي على التمييـز بـني البنـود املدرجـة الختـاذ قـرار بـشأهنا وتلـك املدرجـة                       )أ(  

للعلم، مع تشديد التركيز على نقاط اختـاذ القـرار يف سـياق املـداوالت بـشأن البنـود املطروحـة         
اذ قــرار بــشأهنا، وأن تطلــب إىل الــرئيس أن يقــود املــداوالت يف الوجهــة الــيت تفــضي إىل    الختــ
  قرار؛ اختاذ

القـضايا  ”أن تضيف إىل جـدول األعمـال الـسنوي للجنـة بنـداً دائمـاً بعنـوان                    )ب(  
ــئة ــب         “الناش ــع املكات ــشاور م ــد الت ــسنة بع ــن ال ــع األخــري م ــب موضــوعه يف الرب ــرر املكت ، يق

  ؛اإلحصائية الوطنية
أن تضيف إىل جـدول األعمـال الـسنوي للجنـة كبنـد دائـم التقـارير الـشفهية                     )ج(  

 الرفيــع يــوم االثــننيمنتــدى الــيت يقــدمها كــلٌّ مــن رئــيس حلقــة يــوم اجلمعــة الدراســية ورئــيس  
ــستوى  ــن هــــاتني املناســــبتني مــــن          املــ ــا يف ذلــــك مــــا ينبثــــق عــ لتنظــــر فيهــــا اللجنــــة، مبــ
  وتوصيات؛ استنتاجات

ىل املكتــب، مبــساعدة أمانــة اللجنــة، أن يــضع هنجــاً أكثــر مراعــاة   أن تطلــب إ  )د(  
لإلجـــــراءات الرمسيـــــة بـــــشأن ســـــبل مـــــسامهة اللجنـــــة يف املوضـــــوع الـــــسنوي للمجلـــــس 

  واالجتماعي؛ االقتصادي
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أن تدعو الوفود إىل تقـدمي بيانـات خطيـة يف إطـار كـل بنـد مـن بنـود جـدول             )هـ(  
انة اللجنة أن تتـيح هـذه البيانـات لالطـالع عليهـا             األعمال قبل عقد الدورة، وأن تطلب إىل أم       

   وعلى املوقع الشبكي للجنة؛PaperSmartعن طريق بوابة 
أن تطلب إىل املكتب أن يؤدي دوراً أكثر فعالية يف رصـد املناقـشات املتعلقـة                  )و(  

أن ، و )مبا يف ذلك صياغة األهـداف واملؤشـرات املتعلقـة بـاألطر اإلمنائيـة اجلديـدة               (بالسياسات  
  يعدل جدول األعمال املؤقت للدورة املقبلة وفقاً لذلك؛

أن تعزز الدور الذي يؤديه املكتب يف الفترات الفاصلة بـني الـدورات الرمسيـة               )ز(  
 ٢١  و٢٠  و١٨انظــر الفقــرات (يف وضــع جــدول األعمــال واإلشــراف علــى إعــداد الوثــائق 

  ، مبساعدة أمانة اللجنة؛)٢٣ و
التنــاوب يف إعــداد التقريــر املتعلــق باألنــشطة اإلحــصائية  أن تبقــي علــى نظــام   )ح(  

اإلقليميــة، وأن تطلــب إىل معــدي التقريــر أن يركــزوا علــى الــدروس املــستفادة يف املنطقــة وأن  
  حيددوا االحتياجات الرئيسية يف جمال بناء القدرات يف املنطقة؛

  . بوترية أقلأن جتعل عملية االستعراض عمالً مؤسسيا يتم مرة كل سنتني أو  )ط(  
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  املرفق األول
  مذكرة بشأن صالحيات اللجنة اإلحصائية    

      
اســتناداً إىل توصــيات الــدورة التأسيــسية للجنــة اإلحــصائية، أنــشأ اجمللــس االقتــصادي     - ١

وجـاء يف الـصالحيات الـواردة يف قـرار اجمللـس      . واالجتماعي تلك اللجنة وأعطاهـا صـالحياهتا     
) ١-د (٨، الذي يعيـد فيـه اجمللـس تأكيـد قـراره       ١٩٧١مايو  / أيار ٣املؤرخ  ) ٥٠-د (١٥٦٦
ــؤرخ  ــر / شــباط١٦امل ــالقرار  ١٩٤٦فرباي ــة ب ــصيغته املعدل ــران٢١املــؤرخ ) ٢-د (٨، ب   / حزي

  :، أن اللجنة تتوىل مساعدة اجمللس يف ما يلي١٩٤٦يونيه 
  تشجيع تطوير اإلحصاءات الوطنية وحتسني قابليتها للمقارنة؛  )أ(”    
  ق األعمال اإلحصائية للوكاالت املتخصصة؛تنسي  )ب(”    
  تطوير اخلدمات اإلحصائية املركزية لألمانة العامة؛  )ج(”    
إسداء املشورة إىل أجهزة األمم املتحدة بشأن املسائل العامـة املتـصلة              )د(”    

  جبمع املعلومات اإلحصائية وحتليلها وتعميمها؛
  .“صائية بشكل عامزيادة حتسني اإلحصاءات واألساليب اإلح  )هـ(”    

على أمهية الدور التنسيقي للجنـة اإلحـصائية        ) ٥٠-د (١٥٦٦وشدد اجمللس يف قراره       - ٢
وعلــى ضــرورة حتقيــق نظــام متكامــل جلمــع اإلحــصاءات الدوليــة وجتهيزهــا وتعميمهــا؛ وســلم  
باهتمام كل من اللجنة والـشعبة اإلحـصائية باملـسائل املتـصلة باسـتعمال احلاسـوب يف منظومـة             

مـــم املتحـــدة؛ وطلـــب إىل األمـــني العـــام أن يتخـــذ، بالتعـــاون مـــع الوكـــاالت املتخصـــصة، األ
  .إجراءات متضافرة ملساعدة البلدان النامية على تعزيز نظمها اإلحصائية
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  املرفق الثاين
  ةورة العامليالمشلأسئلة إرشادية     

    
  أسئلة إرشادية بشأن استعراض أساليب عمل اللجنة اإلحصائية    

  تبسيط جدول أعمال الدورة  - ألف   
هل ينبغي أن يكون جدول أعمال اللجنة أوثـق ارتباطـاً مبناقـشات الـسياسات اجلاريـة                   

  على الصعيد العاملي واإلقليمي والوطين، وكيف ميكن تنفيذ ذلك إذا كان اجلواب بنعم؟
ــئة يف جـــدول       هـــل لـــديكم اقتراحـــات بـــشأن حتـــسني ســـبل تـــضمني القـــضايا الناشـ
  ة؟اللجن أعمال

هل يتعني ختصيص أجزاء من جدول أعمال اللجنة الستعراض اإلحصاءات مـن مجيـع                
اخلاصـة، مـثالً، باألهـداف      ) مثل األساليب املتبعة، وجهـود التنـسيق، وبنـاء القـدرات          (جوانبها  

 ،)أ(٢٠١٥ اليت حددها تقريـر الفريـق الرفيـع املـستوى بـشأن خطـة التنميـة ملـا بعـد عـام                 ١٢ الـ
  ع، يف رأيك، اليت تستحق صدارة األولويات؟وما املواضي

كيف تسهم مداوالت اللجنة يف إشراك كبـار اإلحـصائيني بفعاليـة يف إسـداء املـشورة                   
  بشأن صياغة األهداف واملؤشرات يف سياق املناقشات املتعلقة باألطر اإلمنائية اجلديدة؟

وصــفه أداة  كيــف ميكــن حتــسني االســتفادة مــن برنــامج العمــل املتعــدد الــسنوات ب          
  للتخطيط للدورات املقبلة؟

ما رأيكم يف اهلدف احملدد للتقارير املقبلة عـن التنميـة اإلحـصائية اإلقليميـة ويف شـكل                    
  تلك التقارير وحمتواها؟

  
  زيادة تركيز املناقشات على اختاذ القرارات  - باء   

ى يــوم هــل تؤيــدون توطيــد الــصلة بــني الــدورة الرمسيــة للجنــة اإلحــصائية وبــني منتــد    
ــة          ــة الدراســية املتعلق ــوم اجلمع ــة ي ــة وحلق ــين باإلحــصاءات الرمسي ــستوى املع ــع امل ــنني الرفي االث
بالقضايا الناشئة، وكذلك مع االجتماعات اجلانبية األخرى؟ وما هـي الترتيبـات الـيت تقترحهـا         

  إن كان الرد باإلجياب؟
 
  

الفقر؛ واملساواة بني اجلنسني؛ وجودة التعليم؛ والـصحة؛ واألمـن الغـذائي؛ وامليـاه والـصرف        : األهداف هي   )أ(  
الصحي؛ والطاقة املـستدامة؛ وفـرص العمـل وسـبل العـيش والنمـو املنـصف؛ واملـوارد الطبيعيـة؛ واحلوكمـة؛                  

 .ألجلواجملتمعات املساملة؛ والبيئة التمكينية؛ والتمويل الطويل ا



E/CN.3/2014/3  
 

13-63414 17/23 
 

   دورة اللجنة؟هل لديكم أي اقتراحات بشأن زيادة الفعالية يف إدارة الوقت يف  
مـثالً  (كيف ميكن عقد الدورة على حنو يزيد مـن تركيـز اللجنـة علـى اختـاذ القـرارات          

ــا يف           ــن إدراجه ــدالً م ــة ب ــشبكي للجن ــع ال ــى املوق ــة عل ــق عــرض املمارســات القطري عــن طري
  ؟)املداخالت الشفوية أثناء الدورة

اإلحـصائية، مـن قبيـل    هل تؤيدون أشكاال بديلة لتنظيم اجللـسات أثنـاء انعقـاد اللجنـة              
  عقد جلسات غري عامة، وحلقات مناقشة غري رمسية، وما إىل ذلك؟

  
  تعزيز دور املكتب  - جيم   

هل تؤيدون تعزيز الدور الذي يـضطلع بـه املكتـب يف الفتـرة الفاصـلة بـني الـدورات؟                      
  وما طبيعة هذا الدور املعزز إذا كان ردكم باإلجياب؟

ة للمكتـــب؟ مـــا طبيعـــة هـــذه التركيبـــة إذا كـــان  هـــل تؤيـــدون إجيـــاد تركيبـــة خمتلفـــ   
  باإلجياب؟ ردكم

  هل تقترحون توسيع عضوية املكتب؟ وكيف يكون ذلك إذا كان ردكم باإلجياب؟  
أو مكتبـها وبـني   /هل تـرون ضـرورة لتحـسني التواصـل وتوطيـد العالقـة بـني اللجنـة و             

ة الدوليـة األخـرى، ومـا هـي     اجمللس االقتصادي واالجتماعي واللجان الفنية واهليئـات احلكوميـ      
  مقترحاتكم لتنظيم مثل هذا احلوار؟
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  املرفق الثالث
  استطالع آراء املشاركني يف الدورة الثالثة واألربعني للجنة اإلحصائية    

      
  الدورة الرابعة واألربعون للجنة اإلحصائية    
  ]٢٠١٣مارس / آذار١ - فرباير / شباط٢٦نيويورك، [    
  كنياستطالع آراء املشار    

  : وفد
  :اسم الشخص الذي مأل االستبيان

  :الربيد اإللكتروين
  :رقم اهلاتف

    ما اللغات اليت استخدمتها أثناء دورة اللجنة؟  -صفر 
  اإلسبانية  الروسية  الفرنسية  اإلنكليزية  الصينية  العربية  

              لقراءة الوثائق
              لالستماع إىل املداخالت

              لتقدمي مداخالت
  

  :تعليقات إضافية
ت يف مرحلـة    يرجى تقييم عمـل األمانـة، بوجـه عـام، يف تقـدمي خـدمات إدارة املـؤمترا                   - ١

  :هاالتحضري للدورة وأثنائ
  

  ممتاز  
  جيد  
  مقبول  
  ضعيف  
  ال ينطبق  

  
  :رجاء كتابة تفاصيل عن أي أحداث معينة مرت بكم
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بوابــة النظــام   (PaperSmartُعِقــَدت اللجنــة اإلحــصائية هــذا العــام باســتخدام نظــام         - ٢
  : عموماPaperSmartًيرجى تقييم هنج ). خدمات املستدامة املوفِّرة للورقاملتكامل لل

  ممتاز  
  جيد  
  مقبول  
  ضعيف  
  ال ينطبق  

  
  :رجاء كتابة التفاصيل

  
  
  ؟)يرجى تعليم مجيع االختيارات الصحيحة(كيف اطلعتم على الوثائق أثناء الدورة   - ٣

  
  PaperSmartإلكترونياً من خالل بوابة   
  إلكترونياً من خالل املوقع الشبكي للجنة اإلحصائية  
  )إنزال امللفات قبل الدورة(إلكترونياً   
  نسخ ورقية مطبوعة بالطلب يف غرفة االجتماعات  
   الدورةنسخ ورقية مطبوعة قبل الدورة وُجِلَبت إىل  

  
  :تعليقات إضافية    

  ؟ PaperSmartهل احتجتم إىل أي مساعدة فنية الستعمال تطبيق   - ٤
  

  نعم  
  ال  
  ال ينطبق  

  
  :إن كان الرد بنعم، يرجى كتابة التفاصيل
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أو / و PaperSmartالفـين املخـتص بنظـام       إذا كان الرد بنعم، يرجى تقييم املـساعدة الـيت قـدمها             
  :غريه من موظفي األمانة

  
  ممتاز  
  جيد  
  مقبول  
  ضعيف  
  ال ينطبق  

      
غرفـــة ُوزعــت الوثـــائق الــيت كـــان مقــرراً أن تعتمـــدها اللجنــة يف نـــسخ مطبوعــة يف        - ٥

  :يرجى اإلفادة مبا يلي. PaperSmartاالجتماعات إىل جانب عرضها على بوابة 
  

  
  هل استخدمتم النسخ املطبوعة املوزعة؟

هل توصون بتوزيـع هـذه الوثيقـة مطبوعـة          
  مرة أخرى يف الدورة املقبلة؟

  ال  نعم  ال  نعم  

ــشروح    ــت املــ ــال املؤقــ ــدول األعمــ جــ
)E/CN.3/2013/1(  

        

تنظــــــــــــــيم أعمــــــــــــــال الــــــــــــــدورة 
)E/CN.3/2013/L.1(  

        

اجلـــــــزء اإلجرائـــــــي مـــــــن التقريـــــــر    
)E/CN.3/2013/L.3(  

        

          )وثائق غري رمسية(مشروع مقرر 
جــدول األعمــال املؤقــت للــدورة املقبلــة 

)E/CN.3/2013/L.2(  
        

قائمــــــــــــة مؤقتــــــــــــة باملــــــــــــشاركني 
)E/CN.3/2013/INF/1(  

        

  
  
  

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/1�
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2013/L.1�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.3/2013/L.3�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.3/2013/L.2�
http://www.un.org/Docs/journal/asp/ws.asp?m=E/CN.3/2013/INF/1�
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  :دورة املقبلة يف الPaperSmartيرجى تقدمي أي اقتراحات لتحسني خدمات   - ٦
يرجى تقييم االتـصاالت املتبادلـة بـني األمانـة الفنيـة ووفـدكم فيمـا يتعلـق، علـى وجـه                      - ٧

  :اخلصوص، برسائل الربيد اإللكتروين واملعلومات املعممة من خالل يومية األمم املتحدة
  

  ممتاز  
  جيد  
  مقبول  
  ضعيف  
  ال ينطبق  

  
  :يرجى كتابة التفاصيل

  
  
  هل استعنتم بيومية األمم املتحدة أثناء الدورة؟  - ٨

  
  نعم  
  ال  
  ال ينطبق  

  
  إن كان الرد بنعم، ما مدى سهولة الوصول إىل اليومية إلكترونياً؟

  
  ممتاز  
  جيد  
  مقبول  
  ضعيف  

  
  :يرجى كتابة التفاصيل
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  :يرجى تقييم اجلودة اللغوية للترمجة الشفوية  - ٩
  

  ممتاز  
  جيد  
  مقبول  
  ضعيف  
  ال ينطبق  

  
  :يرجى كتابة التفاصيل

  
  
  
  

  :يرجى تقييم اجلودة اللغوية للوثائق  - ١٠
  

  ممتاز  
  جيد  
  مقبول  
  ضعيف  
  ال ينطبق  

  
  :يرجى كتابة التفاصيل
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  :يرجى تقييم مدى جودة امليكروفونات ونظم الصوت  - ١١
  

  ممتاز  
  جيد  
  مقبول  
  ضعيف  
  ال ينطبق  

  
  :يرجى كتابة التفاصيل

  
  
  
  

ــأهنا أن تـــساعدنا علـــى    - ١٢ ــافة أي تعليقـــات مـــن شـ ــة  يرجـــى إضـ ــدورة املقبلـ  حتـــسني الـ
  :اإلحصائية للجنة

  
  
  
  

  !شكراً على وقتكم  
  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الخامسة والأربعون
	4-7 آذار/مارس 2014
	البند 3 (ب) من جدول الأعمال المؤقت*
	* E/CN.3/2014/1.
	بنود للمناقشة واتخاذ القرار: أساليب عمل اللجنة الإحصائية
	تقرير المكتب عن أساليب عمل اللجنة الإحصائية 
	مذكرة من الأمين العام
	وفقا لمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/235، يتشرف الأمين العام بأن يحيل إلى اللجنة الإحصائية تقرير المكتب عن استعراض أساليب عمل اللجنة. ولإجراء هذا الاستعراض، عقد مكتب اللجنة مشاورة عالمية وأخذ في الاعتبار مصادر أخرى، من قبيل العملية الجارية لإصلاح المجلس ودراسة استقصائية أجرتها إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات عقب الدورة الرابعة والأربعين للجنة. وترد في الفقرة 39 التعديلات المقترح إدخالها على أساليب عمل اللجنة. واللجنة مدعوة إلى إبداء تعليقاتها على هذا التقرير والبت في التغييرات المناسب إدخالها على أساليب عملها.
	تقرير المكتب عن أساليب عمل اللجنة الإحصائية 
	أولا - الولاية وعملية استعراض أساليب العمل
	1 - وافقت اللجنة الإحصائية في دورتها الرابعة والأربعين المعقودة في الفترة من 26 شباط/فبراير إلى 1 آذار/مارس 2013 على جدول الأعمال المؤقت لدورتها الخامسة والأربعين التي ستعقد في آذار/مارس 2014، بما في ذلك تقرير أعده المكتب عن أساليب عمل اللجنة. ويتوافق ذلك مع أحكام قرار الجمعية العامة 68/1 الذي طلبت فيه الجمعية العامة إلى الهيئات الفرعية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي أن تستعرض القرار كلٌّ في ضوء برنامج عملها، وذلك بهدف تقصي التعديلات/التغييرات اللازم إدخالها على أساليب عملها وتقاريرها وتوقيت دوراتها. والاستعراض الحالي الذي يجريه المكتب لأساليب العمل هو أول استعراض من هذا القبيل منذ الاستعراض الذي أجري في الفترة 2004/2005 (انظر E/CN.3/2005/2) بناء على طلب من المجلس في قراره 2003/6.
	2 - وفي تشرين الأول/أكتوبر 2013، قرر المكتب أن يستخدم المصادر الثلاثة التالية أساساً لهذا التقرير:
	(أ) عملية تشاور عالمية؛
	(ب) دراسة استقصائية أجراها أمين اللجنة بعد الدورة الثالثة والأربعين؛
	(ج) الآثار المحتملة للعملية الجارية لإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
	3 - وفي 6 تشرين الثاني/نوفمبر 2013، وجه رئيس اللجنة الإحصائية رسالة إلى جميع المكاتب الإحصائية الوطنية والدوائر الإحصائية التابعة للوكالات الدولية داعياً إياها إلى إبداء تعليقاتها على تحسين الأساليب الحالية لعمل اللجنة. وورد من الدول الأعضاء ما مجموعه 49 ردا. وورد ردان من وكالتين دوليتين. وترد في المرفق الثاني الأسئلة التوجيهية المطروحة في إطار المشاورة العالمية.
	4 - واستعرض المكتب أيضاً موجزا لردود وردت من 27 مندوباً (من 25 بلدا) في دراسة استقصائية أجراها أمين اللجنة عقب الدورة الثالثة والأربعين للجنة(). ويرد نموذج الدراسة في المرفق الثالث قصد الرجوع إليه.
	5 - وعلاوة على ذلك، قُدمت إلى المكتب إحاطة من الأمانة بشأن الآثار المحتملة للعملية الجارية لإصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي على أساليب عمل اللجان الفنية وعلى أساليب العمل الحالية لهيئات الأمم المتحدة الأخرى. وقدم الأمين العام أيضا اقتراحات تستند إلى أساليب العمل التي يعتمدها عدد من الهيئات الحكومية الدولية الأخرى في الأمم المتحدة.
	6 - واستعرض المكتب جميع هذه المعلومات ثم أعد هذا التقرير بمساعدة من الأمانة. وترد اختصاصات اللجنة الإحصائية، لغرض الاطلاع، في المرفق الأول.
	ثانيا - أساليب العمل الحالية للجنة الإحصائية 
	7 - أسفر تنفيذ النتائج التي خلُص إليها الاستعراض الأخير لأساليب عمل اللجنة الإحصائية في دورتها السادسة والثلاثين عن تطورات ملحوظة نتيجة الأخذ بنهج جديدة. ونُفذ منذ ذلك الوقت بضع تغييرات إضافية في أساليب العمل، منها على وجه الخصوص استحداث بوابة PaperSmart في الدورة الرابعة والأربعين التي عُقدت في فترة شباط/فبراير - آذار/مارس 2013.
	8 - ويرد فيما يلي موجز بأهم التغييرات التي نُفذت في عام 2005 وما بعده:
	(أ) جدول الأعمال - يميز جدول أعمال الدورة بوضوح بين البنود المطروحة للمناقشة والقرار والبنود المطروحة للعلم. ويتيح ذلك الاستفاضة أكثر في مناقشة المواضيع التي تتطلب من اللجنة الإحصائية اتخاذ قرار أو إصدار توجيهات بشأن المسائل المثارة. وفي الوقت نفسه، تمكنت اللجنة من مواصلة الإشراف على ما يُحرز من تقدم في طائفة واسعة من المجالات المعروضة في التقارير المعدة للعلم؛
	(ب) الوثائق - أصبحت التقارير أكثر بساطة، وهي تركز على التطورات الأكثر أهمية في المجال الذي تتناوله، وتتضمن إجراءات محددة متوقعة من اللجنة الإحصائية. وأصبحت الوثائق تقدم وتصدر في المواعيد المحددة بجميع اللغات الرسمية الست في الدورات الأخيرة كلها. ويتيح نشر وثائق الدورات على الموقع الشبكي للجنة سهولة الاطلاع على الوثائق ويضمن إلمام المشاركين بالتقارير قبل بداية الدورة بوقت غير يسير. واعتبارا من الدورة الأخيرة، أصبحت الوثائق توزع في معظمها عن طريق بوابة PaperSmart التي أنشأتها وتتعهدها إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات، حيث توفر هذه الإدارة للجنة الدعم التقني والإجرائي، وعبر الموقع الشبكي للجنة الذي تتعهده شعبة الإحصاءات باعتبارها الأمانة الفنية. وفي الدراسة الاستقصائية التي أجراها أمين اللجنة، طُلب إلى المندوبين أن يقيموا عدداً من الأمور منها الجودة اللغوية للوثائق والترجمة الشفوية. وكان تقييم معظم المجيبين ”ممتاز“ أو ”جيد“. وحظي نموذج PaperSmart بتأييد واضح(). وقُدمت بضع مقترحات لإدخال تحسينات ستنظر فيها الأمانة في إطار التحضير للدورة الخامسة والأربعين. وستقوم إدارة شؤون الجمعية العامة والمؤتمرات أيضا بتقديم إحاطة تقنية أخرى لمساعدة الوفود على تحسين فهما لتقنية PaperSmart المعمول بها في عمل اللجنة؛
	(ج) إدارة الوقت - تكون المقدمات الشفوية لبنود جدول الأعمال موجزة للغاية وتركز فقط على المعلومات الإضافية التي جمعت منذ تقديم الوثائق وتسلط الضوء على الأمور المهمة لاتخاذ القرار. ولا يُقدم للبنود المطروحة للعلم. ولكن على الرغم من قيام المكتب، بالتعاون مع الأمانة، بالتخطيط المحكم لتوزيع الوقت على بنود جدول الأعمال، تظل مسألة إدارة الوقت مصدر انشغال (انظر الفرع رابعاً - باء أدناه)؛
	(د) إعداد تقرير الدورة - يتسم تقرير الدورة بتوجهه العملي. ويوجز مدير شعبة الإحصاءات المقررات الرئيسية بعد مناقشة كل بند من بنود جدول الأعمال، مما يسهم في إنجاح عملية اعتماد التقرير في الجلسة الأخيرة التي تُعقد صباح يوم جمعة. وتنظر اللجنة الإحصائية في هذه الجلسة في الجزء الإجرائي من التقرير بصيغته التي أعدها أمين اللجنة (انظر على سبيل المثال E/CN.3/2013/L.3) وفي وثيقة غير رسمية تتضمن مشروع نص مقررات اللجنة بصيغته التي أعدها المقرر. وبعد الدورة، يقوم المقرر، بمساعدة أمين اللجنة، بوضع الصيغة النهائية لتقرير الدورة؛ 
	(هـ) المشاركة في الدورة - تكون معظم الوفود ممثلة في اللجنة الإحصائية بكبير إحصائييها. وقد زاد عدد المشاركين بصورة كبيرة على مدى السنوات الأخيرة، حيث شارك في دورة عام 2013 ما عدده 135 دولة عضواً و 47 منظمة دولية. ويؤدي حضور عدد كبير من الدول الأعضاء ومشاركتها النشطة بصفة مراقبين إلى تنشيط التحاور مع أعضاء اللجنة وتعزيز الطابع العالمي للمقررات التي تتوصل إليها الدورة. وفي هذا الصدد، يُعد حضور البلدان النامية بأعداد متزايدة ومشاركتها النشطة إنجازاً قيماً وجديراً بالذكر. ولتشجيع المشاركة الفعالة، تنظم شعبة الإحصاءات جلسة إحاطة للمشاركين الجدد كل عام في اليوم السابق لبداية الدورة.
	9 - وبوجه عام، أعرب المجيبون في كل من الدراسة الاستقصائية والمشاورة العالمية عن تقديرهم لعمل اللجنة الإحصائية ورضاهم بوجه عام عن أساليب العمل الحالية للجنة على النحو المبين أعلاه، وكذلك عن الدعم المقدم من الأمانة التقنية والفنية للجنة. 
	ثالثا - إصلاح المجلس الاقتصادي والاجتماعي
	10 - تُوجت عملية تشاورية طويلة الأمد بشأن تعزيز المجلس الاقتصادي والاجتماعي في أيلول/سبتمبر 2013 باتخاذ الجمعية العامة القرار 68/1. ودعت الجمعية العامة في هذا القرار إلى توثيق الترابط بين عمل المجلس وعمل هيئاته الفرعية لضمان الاستفادة الكاملة من ثراء الأعمال التي تقوم بها الأجهزة الفرعية. وتترتب على بعض أحكام هذا القرار المهمة آثار بالنسبة لعمل هيئات المجلس الفرعية، مثل اللجنة الإحصائية.
	11 - وكلفت الجمعية العامة، في قرارها 68/1، المجلس الاقتصادي والاجتماعي بتولي القيادة الفنية للمنظومة باعتماد موضوع رئيسي. ففي عام 2014، وهو عام انتقالي، اختير موضوع الاستعراض الوزاري السنوي، أي ”التصدي للتحديات المستمرة والناشئة من أجل تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية في عام 2015 ومن أجل الحفاظ على مكاسب التنمية في المستقبل“، بوصفه الموضوع الرئيسي. وبدءًا من عام 2015، يتقرر الموضوع الرئيسي على أساس الآراء التي تقدمها الهيئات الفرعية والدول الأعضاء. وسيطلب رئيس المجلس، في الوقت المناسب، تقديم الآراء بشأن اختيار موضوع عام 2015.
	12 - وتقرر أن يعقد المجلس الاقتصادي والاجتماعي كل سنة جزءًا جديداً يتعلق بالتكامل تدمج فيه جميع الآراء التي تعبر عنها الدول الأعضاء والهيئات الفرعية التابعة للمجلس ومنظومة الأمم المتحدة وغيرها من أصحاب المصلحة، ولتعزيز التكامل بين أبعاد التنمية المستدامة الثلاثة (الاقتصادي والاجتماعي والبيئي) على نحو متوازن. وسيولِّف الجزءُ المتعلق بالتكامل الأفكار الرئيسية الصادرة عن منظومة المجلس بشأن موضوع وثيق الصلة بأحد أوجه الموضوع السنوي الرئيسي. ويمثل الجزء المتعلق بالتكامل فرصة للهيئات الفرعية حتى تقدم للمجلس توصيات عملية المنحى يتولى متابعتها في تموز/يوليه. ومن المتوقع أن يركز الجزء المتعلق بالتكامل في عام 2014 على موضوع التحضر المستدام، وسيُعقد في أوائل أيار/مايو على مدى ثلاثة أيام.
	13 - واللجنة الإحصائية مدعوة إلى المساهمة في كلا الموضوعين وفقاً للولاية المنوطة بها. ففي عام 2014، يمكن تقديم هذه المساهمة عن طريق رئيس مكتب اللجنة. أما في عام 2015، فيمكن تحديد نهج للمشاركة يكون أكثر مراعاة للإجراءات الرسمية، كأن يكون ذلك بواسطة التقرير الذي تقدمه اللجنة إلى المجلس الاقتصادي والاجتماعي. 
	رابعا - استعراض أساليب العمل
	ألف - تبسيط جدول الأعمال
	14 - لقد ثبتت فائدة التمييز بين البنود المطروحة للمناقشة والبنود المطروحة للعلم، بيد أن التعامل مع جدول أعمال الدورات أضحى، لطوله، يزداد صعوبةً. فالمدة المقررة للدورات الرسمية تحدد الوقت المتاح للمناقشة الموضوعية، مما يحد من عدد المواضيع التي يمكن تناولها خلال كل دورة.
	15 - ويتعين أن تُحترم عدة شروط في جدول الأعمال نفسه. فمن جهة، يتعين على اللجنة الإحصائية أن تستمر في الاضطلاع بمهمتها ”البرلمانية“ المعهودة، أي القيام بالدور الإشرافي والقيادي في مجال الإحصاءات الرسمية، وتنفيذ عمليات استعراض البرامج، وإقرار المعايير والتوصيات الإحصائية، وتعزيز أنشطة بناء القدرات، وتنسيق الأعمال الإحصائية على الصعيد الدولي. وفي الوقت ذاته، تزداد الحاجة إلى قيام اللجنة بمعالجة القضايا الجديدة والناشئة في مجال الإحصاءات. فمتابعة المقررات والطلبات الصادرة عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي ومؤتمرات الأمم المتحدة، وما يتعلق منها بخطة التنمية لما بعد عام 2015، على سبيل المثال، تقتضي من اللجنة النظر في ما يتصل بذلك من بيانات إحصائية واعتبارات منهجية، كما تقتضي من اللجنة الاضطلاع بمهمة التوجيه. وهذا الأمر يستدعي بدوره تبسيط جدول الأعمال وإعادة هيكلته على نحو يشمل المهام الحالية المنوطة باللجنة ويسمح أيضاً بالاستجابة لما يستجد من طلبات في مجال الإحصاءات الرسمية. 
	جدول الأعمال المؤقت وبرنامج العمل المتعدد السنوات

	16 - تعتمد اللجنة الإحصائية، في كل دورة، جدول الأعمال المؤقت لدورتها المقبلة وتخول للمكتب صلاحية تبسيطه ووضع صيغته النهائية (موضوع الفرع الخامس من التقرير السنوي للجنة). وينفذ المكتب هذه التعديلات في الربع الأخير من العام ويُتاح جدول الأعمال المؤقت والشروح التي تترتب عن تلك التعديلات في الموقع الشبكي للجنة، وذلك في أواخر تشرين الثاني/نوفمبر.
	17 - ولعدة أعوام، استُخدم برنامج العمل المتعدد السنوات بوصفه الأساس الرئيسي لصياغة جدول الأعمال المؤقت للدورة اللاحقة. فهو أداة تخطيط تصلح لتتبع مجالات الإحصاءات الرسمية التي تستدعي الاستعراض من أجل تقييم ما أُحرز فيها من تقدم وطلب التوجيه بشأنها من اللجنة الإحصائية في الوقت المناسب وبشكل منهجي. بيد أن برنامج العمل المتعدد السنوات لا يمكنه أن يتوقع القضايا الناشئة و/أو أن يستجيب للطلبات المستجدة المتعلقة بالسياسات. وبالإضافة إلى ذلك، لا ينفع برنامج العمل المتعدد السنوات كثيراً في عرض المواضيع الشاملة والمتعددة القطاعات من أجل تحسين التنسيق بين البرامج التي تتناول، على الصعيدين الإقليمي والعالمي، المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، رغم أن استعراض البرنامج السنوي يغطي هذا العنصر منذ بدء العمل به في عام 2003(). وقد حُسِّن برنامج العمل المتعدد السنوات، بل يمكن زيادة تحسينه، بدمج بعض المواضيع في إطار بند واحد.
	القضايا الناشئة

	18 - أعرب بعض المجيبين في إطار المشاورة العالمية عن حذرهم معتبرين أن ”الجلسات العامة قد لا تكون هي المنتدى الأنسب لإجراء المناقشات بشأن القضايا الناشئة و (أن) المناسبات الموازية ربما تكون أفضل لذلك“. ومن جهة أخرى، آثر أغلب المجيبين إدراج بند دائم بشأن القضايا الناشئة في جدول أعمال اللجنة الإحصائية. ومن الحلول الممكنة في هذا الباب اقتراح يدعو إلى قيام المكتب باستشارة الوفود في مستهل الربع الأخير من العام بشأن المواضيع الممكن مناقشتها في إطار هذا البند من جدول الأعمال (الأمر الذي يعزز أيضاً التواصل بين المكتب والوفود) ثم اختيار أحد المواضيع. واقتُرح أيضاً أن يتولى المكتب إعداد الوثائق المتعلقة بهذا البند الدائم من بنود جدول الأعمال في إطار دوره كوسيط نزيه.
	تقريب اللجنة من المناقشات الرئيسية الجارية بشأن السياسات على الصعيد العالمي

	19 - اتفق أغلب المجيبين في إطار المشاورة العالمية على أن عمل اللجنة الإحصائية ينبغي أن يُواءَم أكثر مع المناقشات الرئيسية الجارية بشأن السياسات على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، لكن بعض المجيبين أعربوا عن انشغالهم من أن يتحول تركيز مناقشات اللجنة مما هو فني إلى ما هو سياسي، واشترطوا ألا يفضي هذا الأمر إلى توسيع جدول أعمال اللجنة. 
	20 - واقتُرح أن يضطلع المكتب، على مدار العام وبمساعدة من الأمانة، بدور أكثر فعالية عن طريق تتبع المناقشات التي تُجرى بشأن السياسات. ومن شأن عملية تبسيط جدول الأعمال في أيلول/سبتمبر، على النحو المذكور أعلاه، أن تسمح لاحقاً للمكتب أن يعدل جدول الأعمال المؤقت حتى يتسنى النظر في ما يستجد من مواضيع متعلقة بالسياسات إن هي نشأت في الفترة بين آذار/مارس وأيلول/سبتمبر.
	21 - وتجدر الإشارة إلى أن لِلَّجنة الإحصائية بالفعل بنداً دائماً معنوناً ”متابعة مقررات الجمعية العامة والمجلس الاقتصادي والاجتماعي المتعلقة بالسياسات“. ويمكن مناقشة إسهامات اللجنة في النظر في الموضوعين الرئيسيين للمجلس الاقتصادي والاجتماعي (انظر الفقرة 13 أعلاه) في إطار هذا البند من جدول الأعمال، وذلك بدءًا من عام 2015. ويمكن أن يتولى المكتب زمام المبادرة في ما يتعلق بهذا البند من جدول الأعمال.
	إسداء المشورة بشأن صياغة الأهداف والمؤشرات المتعلقة بأطر التنمية الجديدة

	22 - أقر المجيبون في إطار المشاورة العالمية بالأهمية الحاسمة التي تتسم بها مشاركة كبار الإحصائيين بفعالية في إسداء المشورة بشأن صياغة الأهداف والمؤشرات خلال مناقشة الأطر الجديدة لمؤشرات التنمية، بيد أن العديد منهم لا يعتبرون ذلك نتيجة رئيسية لمداولات اللجنة. وفي هذا السياق، اعتُبر أن هيئة استشارية مفوَّضة تتكون من كبار الإحصائيين، ويُناط بها مهمة إسداء المشورة الفنية، قد تكون فعالة، على نحو يماثل العلاقة القائمة بين فريق أصدقاء الرئيس المعني بوضع مقاييس للتقدم أوسع نطاقاً والفريق العامل المفتوح باب العضوية المعني بأهداف التنمية المستدامة.
	23 - وورد في المشاورة العالمية سؤال أيضاً عما إذا كان ينبغي تخصيص أجزاء من جدول أعمال اللجنة في السنوات المقبلة لاستعراض الآثار الإحصائية المترتبة عن أطر التنمية وأطر المؤشرات المقترحة لخطة التنمية لما بعد عام 2015، باعتبار ذلك وسيلةً لتقريب اللجنة الإحصائية من المناقشات الجارية بشأن السياسات. ورحب غالبية المجيبين بهذا النهج، واقترحوا أن يبت المكتب في المواضيع ذات الأولوية بعد التشاور مع الأوساط الإحصائية على الصعيد العالمي. ويمكن تحقيق ذلك في إطار عملية المشاورة ذاتها التي تركز على موضوع القضايا الناشئة.
	التقارير التي تُعد عن حالة تطوير الإحصاءات الإقليمية

	24 - ظل جدول الأعمال في الدورات الست السابقة يتضمن بنداً دائماً بشأن التقارير التي تُعد عن حالة تطوير الإحصاءات الإقليمية. وغالباً ما كان يُعزَّز ذلك بتنظيم معرض خلال الدورة. وقُدمت المقترحات التالية فيما يتعلق بالإبلاغ عن أنشطة تطوير الإحصاءات على الصعيد الإقليمي: ينبغي للتقرير أن يركز على الممارسات الجيدة في المنطقة، التي يمكن أن تستفيد منها مناطق أخرى؛ وينبغي له أن يحدد الثغرات الرئيسية في المنطقة، الأمر الذي من شأنه أن يبين الاحتياجات في مجال بناء القدرات، ويفيد الجهات المانحة المحتملة بكيفية توجيه أنشطة المساعدة الفنية. ويمكن أن يُتبع في التقارير المقدمة من مختلف المناطق نموذج موحد. واختلفت الآراء بشأن ما إذا كان ينبغي تقديم التقارير الإقليمية في شكل وثائق مطروحة للمناقشة أو وثائق مقدمة للإحاطة علماً فقط. ولقي تداول المناطق على تقديم التقارير، كما هو معمول به حالياً، تأييداً عاماً، لكن اقتُرح أيضاً أن تقدم جميع المناطق وثائق للإحاطة علماً في جميع الدورات.
	باء - زيادة التركيز على صنع القرارات/تحسين كفاءة الدورة
	25 - إن اللجنة الإحصائية هي أسمى هيئة لاتخاذ القرار في ما يتعلق بالأنشطة الإحصائية الدولية، ولا سيما وضع المعايير الإحصائية وتحديد المفاهيم والأساليب وتطبيقها على الصعيدين الوطني والدولي. وفي هذا الصدد، كان دائماً لتبادل المعلومات بشأن التجارب والإنجازات والأنشطة الوطنية دور هام في أعمال اللجنة. ومن التطورات التي حظيت بالاستحسان في الدورات الأخيرة حضور المندوبين بأعداد متزايدة ومشاركتهم بفعالية. غير أن تزايد عدد المداخلات بشأن بنود المناقشة() أدى إلى ظهور الحاجة إلى إعادة النظر في شكل تبادل المعلومات والممارسة الحالية المتبعة في ذلك. 
	تعزيز الفعالية في إدارة الوقت

	26 - خلال الاستعراض الأخير لأساليب العمل الذي أجرِي في الفترة 2004-2005، كان العديد من الوفود أكد بالفعل على الحاجة إلى تحسين إدارة الوقت. وعلى الرغم من أن تقديم البنود باقتضاب وتركيز() والأخذ بالتمييز بين البنود المطروحة للمناقشة والبنود المدرجة للعلم ساعدا بدرجة كبيرة في إدارة الوقت منذ عام 2004، لا تزال إدارة الوقت بطريقة سليمة من دواعي الانشغال الهامة في عام 2013. 
	27 - وعُرضت الإجراءات الممكنة التالية على المكتب لمعالجة هذه المسألة:
	• تقليص عدد البنود وتحديد أولويات جدول أعمال الدورة على نحو أفضل 
	• تخفيض وتيرة تناول بعض المواضيع المتكررة 
	• تشجيع جميع معدي الوثائق على تقديم وثائق مقتضبة وموجزة
	• أن يُطلب إلى معدي الوثائق المقدمة للمناقشة أن يبينوا بكل وضوح المواضيع أو المسائل المطروحة للنقاش في الوثيقة 
	• أن يُطلب إلى رئيس اللجنة الإحصائية السهر على أن تكون مداخلات الوفود مركزة على المسائل المطروحة للنقاش 
	• التشجيع على التقليل إلى أدنى حد من المداخلات المتعلقة بالبنود المطروحة للعلم (أو عدم السماح بها على الإطلاق)
	• دعوة الوفود إلى تقديم بيانات خطية في إطار كل بند من بنود جدول الأعمال إما مسبقا أو خلال الدورة الرسمية. وتتاح هذه البيانات على الموقع الشبكي للجنة الإحصائية وعلى بوابة PaperSmart. وستكون الإفادة عن خبرة بلد أو منظمة بهذا الشكل المكتوب قيِّمة للغاية وجديرة بالترحاب، ومن شأنها أيضا أن تُحسن أنشطة متابعة العديد من بنود جدول الأعمال. ولا ينبغي السماح بعرض إنجازات أي بلد على حدة في شكل مداخلة شفوية 
	• وضع حدود زمنية للمداخلات وتطبيقها بصرامة، وإعداد قائمة مسبقة بأسماء المتكلمين في إطار كل بند من بنود جدول الأعمال، الأمر الذي سيسمح للرئيس والأمانة بتوزيع الوقت على المداخلات على نحو أفضل 
	28 - ومن المهم في هذا السياق التأكيد على أن أي تدبير من التدابير المقترحة يهدف إلى تمكين اللجنة الإحصائية من الاستفادة إلى أقصى حد من الوقت المتاح لها، وزيادة تركيز المناقشة، وكفالة إعطاء الفرصة لجميع الوفود التي ترغب في الإسهام في مناقشة يتبعها اتخاذ قرار كي تقدم مساهمتها في الوقت المخصص للجلسة. 
	تعزيز الصلة بين الدورة الرسمية والمناسبات الجانبية لشعبة الإحصاءات

	29 - أيدت غالبية كبيرة من المجيبين زيادة تعزيز الصلة بين الدورات الرسمية للجنة الإحصائية ومنتدى يوم الاثنين الرفيع المستوى المعني بالإحصاءات الرسمية وحلقة يوم الجمعة الدراسية بشأن القضايا الناشئة، فضلا عن المناسبات الجانبية المحتملة الأخرى. واقتُرحت الترتيبات التالية: (أ) يمكن لرئيسي المنتديين إبلاغ اللجنة شفويا بأهم النتائج والتوصيات؛ (ب) يمكن أن تتاح محاضر المنتديَين للمندوبين؛ (ج) يمكن أن يتطرق المكتب، خارج إطار الدورة الرسمية، إلى الاقتراحات المنبثقة عن مختلف المناسبات الجانبية. 
	30 - ولئن كان العديد من المجيبين قد رأوا ميزة واضحة في زيادة تعزيز الصلة بين الدورة الرسمية والمناسبات الجانبية غير الرسمية، فقد ذهب بعض المجيبين إلى أن الصلات القائمة بالفعل كافية ودعوا إلى الحفاظ على الطابع غير الرسمي للمناسبات الجانبية، الأمر الذي يُمَكن من بحث القضايا الجديدة والناشئة التي لم تتم صياغتها بالشكل الكافي الذي يسمح بإدراجها في جدول أعمال الدورة الرسمية. وفي هذا السياق، وردت الإشارة أيضاً إلى أنه يتعذر على العديد من كبار الإحصائيين حضور حلقة يوم الجمعة الدراسية بسبب ضيق الوقت. 
	الأشكال البديلة لتنظيم الدورات

	31 - أيدت أغلبية من المجيبين اتخاذ ترتيبات بديلة، مثل إجراء مناقشات موازية أو تنظيم حلقات نقاش، معللين ذلك أساساً بكفاءة استخدام الوقت والقدرة على التركيز على بعض المواضيع التي توليها وفودهم قدراً أكبر من الأهمية. غير أن العديد ممن أيدوا هذه الأشكال البديلة إنما فعلوا ذلك مترددين، وأشاروا إلى الطابع الفريد لدورة اللجنة الإحصائية في شكلها الحالي وأهمية مناقشة مجموعة واسعة من البنود في إطار جدول الأعمال الشامل ذاته. وشدد آخرون على أن الجلسات الفرعية، أيا كان شكلها، ستستلزم تقديم تقرير موضوعي إلى الجلسة العامة الرسمية بشأن نتائج أي من الجلسات غير العامة هذه. وأشار العديد من دعاة التغيير، فضلا عن مؤيدي الإبقاء على الشكل الحالي الذي يكتفي بالجلسات العامة، إلى الصعوبات المحتملة التي قد تتسبب فيها هذه الترتيبات البديلة للوفود الصغيرة، بما في ذلك الحاجة إلى خدمات المؤتمرات لتوفير الترجمة الشفوية. 
	32 - ويشير الاستنتاج المستخلص من عملية التشاور العالمية إلى أن تعزيز الصلة بين الدورة الرسمية والمناسبات الجانبية الرئيسية يمكن أن يكون وسيلة لتحقيق بعض الآثار المنشودة من الترتيبات البديلة للدورات، مثل مناقشة مواضيع معينة بمزيد من التعمق مع تقديم نتائجها في الدورة الرئيسية. 
	جيم - تعزيز دور المكتب
	33 - أعضاء مكتب اللجنة الإحصائية هم الرئيس ونواب الرئيس الثلاثة والمقرر، الذين يشكلون ما يشار إليه بالمكتب. ويُنتخَب أعضاء المكتب لفترة سنة واحدة، مع توقع أن يعاد انتخابهم، إن أمكن، لفترة عضوية ثانية مدتها سنة واحدة. ويقدم أعضاء اللجنة الترشيحات. وقد جرى العرف بأن يُنتخب كل عضو من أعضاء المكتب من إحدى المجموعات الإقليمية الخمس(). وتجرى الانتخابات في بداية الدورة، وتتم بالتزكية من الناحية العملية. 
	تعزيز دور المكتب في الفترات الفاصلة بين الدورات الرسمية

	34 - أيدت أغلبية من المجيبين تعزيز الدور الذي يؤديه المكتب في الفترات الفاصلة بين الدورات الرسمية. ومن مجالات التعزيز التي ذكرت: متابعة مقررات اللجنة، والمشاركة بمزيد من الفعالية في وضع جدول الأعمال (انظر الفقرات 18 و 20 و 21 و 23)، والتقييم المسبق للوثائق المعدة للدورات الرسمية المقبلة. واقتُرِح أيضا أنه بإمكان أعضاء المكتب الاضطلاع بدور أكثر فعالية وبروزا خلال الدورة، كأن يكون ذلك، على سبيل المثال، من خلال تقديم بنود جدول الأعمال. واقتُرِح العمل بانتظام بنهج التداول من بعد بوصفه أفضل طريقة يمكن بها لأعضاء المكتب أن يتواصلوا فيما بينهم في فترات ما بين الدورات. 
	35 - واتفقت الآراء على أن التواصل بين اللجنة الإحصائية وغيرها من الهيئات الحكومية الدولية التابعة للأمم المتحدة و ”الوسط السياسي“ عموما يحتاج إلى تحسين، ولا سيما في سياق صياغة خطة للتنمية لما بعد عام 2015. وذكِر أيضا أن المكتب، إلى جانب الأمانة، يمكن أن يمثل اللجنة في عملية وضع السياسات في إطار منظومة الأمم المتحدة من خلال دعوة أعضاء مكتب اللجنة إلى حضور اجتماعات المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو مكتبه. غير أن بعض المجيبين شددوا على ضرورة أن يظل هذا الحوار تفاعليا وعلى ”تجنب ... الإفراط في الاعتماد على الوثائق/الإجراءات الإدارية“ على الرغم من أن آخرين شددوا على ضرورة أن يقدم المكتب تقريراً عن هذه التفاعلات إلى اللجنة. واقتُرح أيضا أن يتواصل مكتب اللجنة بمزيد من الفعالية مع مكاتب اللجان الإحصائية الإقليمية. 
	حجم المكتب وتكوينه

	36 - في إطار عمليات التشاور العالمية، لم يؤيد سوى عدد قليل جدا من المجيبين تغيير حجم و/أو تكوين المكتب. وذُكر يسر التواصل داخل فريق صغير نسبيا باعتباره الميزة الرئيسية للحجم الحالي. وذكِر أيضا أنه في حالة الحاجة إلى فريق أكبر عددا من أجل القيام بأي مهمة جديدة أو مهمة أكبر، يمكن للمكتب أن يطلب المساعدة في أي وقت من(أي من) أعضاء اللجنة الأربعة والعشرين. وبخصوص ما يمكن إضافته إلى عضوية المكتب، أيد مجيبان إدخال مراقِبين من المنظمات الدولية. واقترح أحد المجيبين التفكير أكثر في إمكانية وطريقة جعل تشكيلة المكتب أكثر توازنا ليس فقط في ما بين المجموعات الإقليمية، بل أيضا بين البلدان النامية و المتقدمة النمو. 
	37 - وطلبت بعض الوفود أيضاً تعزيز الشفافية في الأنشطة التي يضطلع بها المكتب في فترات ما بين الجلسات. ووردت الإشارة إلى غياب التواصل من جانب المكتب في ما بين الدورات. 
	دال - اعتبارات أخرى
	38 - قد تود اللجنة الإحصائية النظر في جعل عملية الاستعراض عملا مؤسسياً يتم مرة كل سنتين أو بوتيرة أقل. إذ من شأن ذلك أن يتيح للجنة فرصة منتظمة ترصد فيها ممارساتها وتتفحصها بعين ناقدة وترفع من مستوى كفاءتها على نحو متواصل. وقد أصبح هذا النوع من الاستعراضات المنتظمة وتنشيط أساليب العمل من الممارسات العادية بالنسبة للهيئات الحكومية الدولية الأخرى.
	خامسا - التوصيات الرئيسية
	39 - إن اللجنة الإحصائية مدعوة إلى مناقشة التوصيات التالية المقدمة من المكتب:
	(أ) أن تبقي على التمييز بين البنود المدرجة لاتخاذ قرار بشأنها وتلك المدرجة للعلم، مع تشديد التركيز على نقاط اتخاذ القرار في سياق المداولات بشأن البنود المطروحة لاتخاذ قرار بشأنها، وأن تطلب إلى الرئيس أن يقود المداولات في الوجهة التي تفضي إلى اتخاذ قرار؛
	(ب) أن تضيف إلى جدول الأعمال السنوي للجنة بنداً دائماً بعنوان ”القضايا الناشئة“، يقرر المكتب موضوعه في الربع الأخير من السنة بعد التشاور مع المكاتب الإحصائية الوطنية؛
	(ج) أن تضيف إلى جدول الأعمال السنوي للجنة كبند دائم التقارير الشفهية التي يقدمها كلٌّ من رئيس حلقة يوم الجمعة الدراسية ورئيس منتدى يوم الاثنين الرفيع المستوى لتنظر فيها اللجنة، بما في ذلك ما ينبثق عن هاتين المناسبتين من استنتاجات وتوصيات؛
	(د) أن تطلب إلى المكتب، بمساعدة أمانة اللجنة، أن يضع نهجاً أكثر مراعاة للإجراءات الرسمية بشأن سبل مساهمة اللجنة في الموضوع السنوي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي؛
	(هـ) أن تدعو الوفود إلى تقديم بيانات خطية في إطار كل بند من بنود جدول الأعمال قبل عقد الدورة، وأن تطلب إلى أمانة اللجنة أن تتيح هذه البيانات للاطلاع عليها عن طريق بوابة PaperSmart وعلى الموقع الشبكي للجنة؛
	(و) أن تطلب إلى المكتب أن يؤدي دوراً أكثر فعالية في رصد المناقشات المتعلقة بالسياسات (بما في ذلك صياغة الأهداف والمؤشرات المتعلقة بالأطر الإنمائية الجديدة)، وأن يعدل جدول الأعمال المؤقت للدورة المقبلة وفقاً لذلك؛
	(ز) أن تعزز الدور الذي يؤديه المكتب في الفترات الفاصلة بين الدورات الرسمية في وضع جدول الأعمال والإشراف على إعداد الوثائق (انظر الفقرات 18 و 20 و 21 و 23)، بمساعدة أمانة اللجنة؛
	(ح) أن تبقي على نظام التناوب في إعداد التقرير المتعلق بالأنشطة الإحصائية الإقليمية، وأن تطلب إلى معدي التقرير أن يركزوا على الدروس المستفادة في المنطقة وأن يحددوا الاحتياجات الرئيسية في مجال بناء القدرات في المنطقة؛
	(ط) أن تجعل عملية الاستعراض عملاً مؤسسيا يتم مرة كل سنتين أو بوتيرة أقل.
	المرفق الأول
	مذكرة بشأن صلاحيات اللجنة الإحصائية
	1 - استناداً إلى توصيات الدورة التأسيسية للجنة الإحصائية، أنشأ المجلس الاقتصادي والاجتماعي تلك اللجنة وأعطاها صلاحياتها. وجاء في الصلاحيات الواردة في قرار المجلس 1566 (د-50) المؤرخ 3 أيار/مايو 1971، الذي يعيد فيه المجلس تأكيد قراره 8 (د-1) المؤرخ 16 شباط/فبراير 1946، بصيغته المعدلة بالقرار 8 (د-2) المؤرخ 21 حزيران/يونيه 1946، أن اللجنة تتولى مساعدة المجلس في ما يلي:
	”(أ) تشجيع تطوير الإحصاءات الوطنية وتحسين قابليتها للمقارنة؛
	”(ب) تنسيق الأعمال الإحصائية للوكالات المتخصصة؛
	”(ج) تطوير الخدمات الإحصائية المركزية للأمانة العامة؛
	”(د) إسداء المشورة إلى أجهزة الأمم المتحدة بشأن المسائل العامة المتصلة بجمع المعلومات الإحصائية وتحليلها وتعميمها؛
	”(هـ) زيادة تحسين الإحصاءات والأساليب الإحصائية بشكل عام“.
	2 - وشدد المجلس في قراره 1566 (د-50) على أهمية الدور التنسيقي للجنة الإحصائية وعلى ضرورة تحقيق نظام متكامل لجمع الإحصاءات الدولية وتجهيزها وتعميمها؛ وسلم باهتمام كل من اللجنة والشعبة الإحصائية بالمسائل المتصلة باستعمال الحاسوب في منظومة الأمم المتحدة؛ وطلب إلى الأمين العام أن يتخذ، بالتعاون مع الوكالات المتخصصة، إجراءات متضافرة لمساعدة البلدان النامية على تعزيز نظمها الإحصائية.
	المرفق الثاني
	أسئلة إرشادية للمشاورة العالمية
	أسئلة إرشادية بشأن استعراض أساليب عمل اللجنة الإحصائية
	ألف - تبسيط جدول أعمال الدورة

	هل ينبغي أن يكون جدول أعمال اللجنة أوثق ارتباطاً بمناقشات السياسات الجارية على الصعيد العالمي والإقليمي والوطني، وكيف يمكن تنفيذ ذلك إذا كان الجواب بنعم؟
	هل لديكم اقتراحات بشأن تحسين سبل تضمين القضايا الناشئة في جدول أعمال اللجنة؟
	(أ) الأهداف هي: الفقر؛ والمساواة بين الجنسين؛ وجودة التعليم؛ والصحة؛ والأمن الغذائي؛ والمياه والصرف الصحي؛ والطاقة المستدامة؛ وفرص العمل وسبل العيش والنمو المنصف؛ والموارد الطبيعية؛ والحوكمة؛ والمجتمعات المسالمة؛ والبيئة التمكينية؛ والتمويل الطويل الأجل.
	هل يتعين تخصيص أجزاء من جدول أعمال اللجنة لاستعراض الإحصاءات من جميع جوانبها (مثل الأساليب المتبعة، وجهود التنسيق، وبناء القدرات) الخاصة، مثلاً، بالأهداف الـ 12 التي حددها تقرير الفريق الرفيع المستوى بشأن خطة التنمية لما بعد عام 2015(أ)، وما المواضيع، في رأيك، التي تستحق صدارة الأولويات؟
	كيف تسهم مداولات اللجنة في إشراك كبار الإحصائيين بفعالية في إسداء المشورة بشأن صياغة الأهداف والمؤشرات في سياق المناقشات المتعلقة بالأطر الإنمائية الجديدة؟
	كيف يمكن تحسين الاستفادة من برنامج العمل المتعدد السنوات بوصفه أداة للتخطيط للدورات المقبلة؟
	ما رأيكم في الهدف المحدد للتقارير المقبلة عن التنمية الإحصائية الإقليمية وفي شكل تلك التقارير ومحتواها؟
	باء - زيادة تركيز المناقشات على اتخاذ القرارات

	هل تؤيدون توطيد الصلة بين الدورة الرسمية للجنة الإحصائية وبين منتدى يوم الاثنين الرفيع المستوى المعني بالإحصاءات الرسمية وحلقة يوم الجمعة الدراسية المتعلقة بالقضايا الناشئة، وكذلك مع الاجتماعات الجانبية الأخرى؟ وما هي الترتيبات التي تقترحها إن كان الرد بالإيجاب؟
	هل لديكم أي اقتراحات بشأن زيادة الفعالية في إدارة الوقت في دورة اللجنة؟
	كيف يمكن عقد الدورة على نحو يزيد من تركيز اللجنة على اتخاذ القرارات (مثلاً عن طريق عرض الممارسات القطرية على الموقع الشبكي للجنة بدلاً من إدراجها في المداخلات الشفوية أثناء الدورة)؟
	هل تؤيدون أشكالا بديلة لتنظيم الجلسات أثناء انعقاد اللجنة الإحصائية، من قبيل عقد جلسات غير عامة، وحلقات مناقشة غير رسمية، وما إلى ذلك؟
	جيم - تعزيز دور المكتب

	هل تؤيدون تعزيز الدور الذي يضطلع به المكتب في الفترة الفاصلة بين الدورات؟ وما طبيعة هذا الدور المعزز إذا كان ردكم بالإيجاب؟
	هل تؤيدون إيجاد تركيبة مختلفة للمكتب؟ ما طبيعة هذه التركيبة إذا كان ردكم بالإيجاب؟
	هل تقترحون توسيع عضوية المكتب؟ وكيف يكون ذلك إذا كان ردكم بالإيجاب؟
	هل ترون ضرورة لتحسين التواصل وتوطيد العلاقة بين اللجنة و/أو مكتبها وبين المجلس الاقتصادي والاجتماعي واللجان الفنية والهيئات الحكومية الدولية الأخرى، وما هي مقترحاتكم لتنظيم مثل هذا الحوار؟
	المرفق الثالث
	استطلاع آراء المشاركين في الدورة الثالثة والأربعين للجنة الإحصائية
	الدورة الرابعة والأربعون للجنة الإحصائية
	[نيويورك، 26 شباط/فبراير - 1 آذار/مارس 2013]
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