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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة السادسة واألربعون

 5102آذار/مارس  3-6
 )ي( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

    بنود للعلم: تنسيق الربامج اإلحصائية
 أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  

 
 ر األمني العامتقري  

  

 موجز 
. 5104/502 قـــدم  ـــقا التقريـــر عمـــا ققـــرر اجمللـــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي  ُي 

جلنــة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية ويعــرا التقريــر اــة عامــة عــن العمــت الــقي ا ــطلعت بــ   
، ويوجز االستنتاجات الرئيسية اليت خلصـت للياـا يف دور ـا الثالثـة والعشـرين      5104عام  يف
ا الـيت عقـدت يف رومـ   ، والرابعـة والعشـرين   5104ر/مـارس  آذا 3عقدت يف نيويـور  يف   اليت
وقــد تــود اللجنــة اإلحصــائية أن تسخــق يف ا ســبان آرا   .5104أيلول/ســبتمرب  05و  00يف 

جلنة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية يف املناقشـات الـيت سـتجرياا يف لوـار بنـود جـدول األعمـال           
 .حصائية مدعوة لإلحاوة علمًا هبقا التقريرذات الصلة؛ واللجنة اإل
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 مقدمة -أوال  
. فلقـد ُعقـدت الـدورة    5104عقدت جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية دورتني يف عام  - 0

، قبت انعقاد الدورة اخلامسـة واألربعـني   5104آذار/مارس  3الثالثة والعشرون يف نيويور  يف 
ة والعشرون، اليت استضافتاا منظمة األمم املتحـدة لغذقيـة   للجنة اإلحصائية، أما الدورة الرابع

. وتــرأس الــدورتني 5104أيلول/ســبتمرب عــام  05و  00والزراعــة، فقــد ُعقــدت يف رومــا يف 
الرئيســان املشــارلان للجنــة تنســيق األنشــطة اإلحصــائية: الســيد فملنــر بــمل، نائــ  املــدير العــام 

ويب، والسيد بيترو جيناري، لـبمل اإلحصـائيني   لشؤون اإلحصا ات يف املصرف املرلزي األور
ومـــدير ةـــعبة اإلحصـــا ات يف منظمـــة األذقيـــة والزراعـــة. ويقـــدم  ـــقا التقريـــر اـــة عامـــة    

ويلخص االسـتنتاجات الرئيسـية الـيت     5104األعمال اليت ا طلعت هبا اللجنة خال عام  عن
 والعشرين والرابعة والعشرين. خلصت للياا جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف دورتياا الثالثة

 
 العضوية -ثانيًا  

ــام    - 5 ــائية يف عـ ــيق األنشـــطة اإلحصـ ــة تنسـ ــا  جـــدد،   5104انضـــم لن جلنـ ــتة أعضـ سـ
ــة للبلــدان األمريميــة، ومنظمــة الطــملان املــدي الــدو ، وم و ــية األمــم      و ــم مصــرف التنمي

ن لـدول اخللـيج العربيـة، و ي ـة     املتحدة  قوق اإلنسان، واملرلز اإلحصائي التابع جمللس التعاو
األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسـني وكمـني املـرأة، وممتـ  تنسـيق الشـؤون اإلنسـانية التـابع         

عضــوا )لاوــاى علــة قائمــة بساــا  األعضــا ، انظــر   42لغمانــة العامــة. وتضــم اللجنــة ا ن 
 .5104ما ال يقت عن دورة واحدة يف عام  36املرفق(، ولقد حضر منام 

 
 أسالي  العمت -ثالثًا  

عاوة علة عقد دورتني سـنويتني، توالـت جلنـة التنسـيق عملـاا بنشـال بـني الـدورات          - 3
عن وريق ةبمة من فرق العمت ملتابعة القرارات املتخقة خال الدورات العاديـة. وتتـار ال ـرق    

رق العمــت وثــائق قتضــا . وتعــد فــترتيبــات عملــاا بن ســاا وتعقــد اجتماعا ــا اخلالــة، عنــد اال  
التقدم القي حترزه وعن نتائج أعماهلا، وتقدم تقارير لن جلنـة التنسـيق لـي تتخـق القـرارات       عن

يف دورا ا العادية. وتعمـت ةـعبة اإلحصـا ات التابعـة إلدارة الشـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة،        
ر االتصـــال شـــارلني، وتيســـبولـــ اا أمانـــة جلنـــة التنســـيق، علـــة يـــو وثيـــق مـــع الرئيســـني امل 

أعضا  جلنة التنسيق، وتعـد تقـارير الـدورات العاديـة والتقريـر السـنوي الـقي يقـدم لن          بني فيما
ــعبة          ــع الشــبمي للش ــة املوق ــيق عل ــة التنس ــد لــ حة جلن ــوم أيضــا بتعا ــة اإلحصــائية؛ وتق  اللجن

(http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_Committee for the Coordination 

of Statistical Activities.htm.) 

http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_Committee%20for%20the%20Coordination%20of%20Statistical%20Activities.htm).
http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_Committee%20for%20the%20Coordination%20of%20Statistical%20Activities.htm).
http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/accsub-public/workpartner_Committee%20for%20the%20Coordination%20of%20Statistical%20Activities.htm).
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اسـالي  عملـاا    ويف الدورة الرابعة والعشرين، قامت جلنة التنسـيق باسـتعراا ولقـرار    - 4
ا الية، وال سيما ترتيبات العمت اخلالة ب رق العمـت. ووافقـت جلنـة التنسـيق علـة أن تـدر        
بانتظــام يف جــداول أعمــال دورا ـــا املقبلــة عرو ــا عــن العمـــت اإلحصــائي الــقي تضـــطلع         

 املنظمات األعضا  وأن حتدد برناجما متعدد السنوات للجنة. ب 
ربعني للجنـة اإلحصـائية، تعـدة جلنـة التنسـيق بيانـات مشـترلة        ومنق الدورة الرابعة واأل - 2

حيال بنـود جـدول أعمـال اللجنـة اإلحصـائية حـني تمـون تلـ  البنـود مامـة للجنـة التنسـيق.             
 و قه البيانات املشترلة جي  أن حتظة قستوى عال من الـدعم مـن أعضـا  جلنـة التنسـيق مـن      

ــالتملم باســم جل    ــة التنســيق. وأدن الرئيســان املشــارلان   أجــت تمليــر الر ســا  املشــارلني ب ن
بسربعــة بيانــات مشــترلة يف الــدورة الرابعــة واألربعــني للجنــة اإلحصــائية الــيت عقــدت يف عــام    

. (0)5104، وثاثة بيانات مشترلة يف الدورة اخلامسة واألربعني اليت ُعقـدت يف عـام   5103
 الدورة السادسة واألربعني.وتطط جلنة التنسيق مرة أخرى لإلدال  ببيانات مشترلة يف 

 
 5104أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية يف عام  -رابعًا  
 5102خطة التنمية ملا بعد عام  -ألر  

مدرجة بانتظام يف جدول أعمال جلنـة التنسـيق    5102ظلت خطة التنمية ملا بعد عام  - 6
. 5105بـع األخـمل مـن عـام     منق الدورة العشـرين الـيت عقـدت يف فرانم ـورت، أملانيـا، يف الر     

ــاس التنميــة           ــدور قيــادي يف قي ــتعداد لا ــطاى ب ــة التنســيق وأعضــا  ا علــة اس ــت جلن وتظ
تل ــة  ، وموالــلة املســاطة بطــرق     5102املســتدامة يف ســياق خطــة التنميــة ملــا بعــد عــام       

 العمليات الدولية اجلارية. يف
، ناقشــت جلنــة 5104ســبتمرب ويف الــدورة الرابعــة والعشــرين، الــيت عقــدت يف أيلول/  - 7

التنسيق املو وى بشمت واسع جدا، مع الترليز بشدة علة الطرائق اليت تتيح للجنة وأعضـائاا  
ــورة       ــق اخلــربا  االستشــاري املســتقت املعــ  بتســخمل ث املســاطة علــة أفضــت وجــ  يف عمــت فري

__________ 

)أ( تطبيــق املبــاد   3، ُأد  ببيانــات مشــترلة يف لوــار البنــود التاليــة مــن جــدول األعمــال:  5104يف عــام  (0) 
ــت   ــة )أدل ــة والزراعــة(؛    األساســية لإلحصــا ات الراي ــ  منظمــة األذقي ــربامج: و ــع   3ب ) ( اســتعراا ال

 )د( ا سابات القومية )أدن ب  املصـرف  3 ؛مقاييس للتقدم أوسع نطاقا )أدلت ب  منظمة األذقية والزراعة(
بنــود التاليــة مــن جــدول األعمــال:  ، ُأد  ببيانــات مشــترلة يف لوــار ال 5103املرلــزي األورويب(. يف عــام 

ــة      )ل( اإل 3 ــم املتحــدة للتجــارة والتنمي ــؤكر األم ــ  م ــاد(األ -حصــا ات اجلنســانية )أدن ب ) (  3و  ؛ونمت
)ل( تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية يف منظومـة      3)أدن ب  املصـرف املرلـزي األورويب(؛ و   لحصا ات الصحة 

( املعــايمل املشــترلة )س 4و األونمتــاد(؛  -للتجــارة والتنميــة األمــم املتحــدة )أدن بــ  مــؤكر األمــم املتحــدة  
 .امل توحة لتبادل البيانات والبيانات ال وقية وتقاااا )أدن ب  املصرف املرلزي األورويب(
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ــؤخرا     ــقي أنشــ  م ــة املســتدامة، ال ــات ألذــراا التنمي ــة التن البيان ســيق خــال  . واســتمعت جلن
الدورة لن لحاوـة قـدماا لنريمـو جيوفـاي، الـرئيس املشـار  ل ريـق اخلـربا  االستشـاري.           تل 

شـسن  ويف لوار املتابعـة، قـدمت جلنـة التنسـيق لن فريـق اخلـربا  االستشـاري مسـاطة مشـترلة ب         
، ورلزت علة مـا يلـي: )أ( زيـادة الم ـا ة     5104تشرين األول/ألتوبر  06املو وى يف   قا
)ب( تعزيـز   ؛ا اليـة واجلديـدة وذـمل التقليديـة    استخدام مصادر البيانات والبيانـات الولـ ية    يف

)د( دور األوسـال   ؛اإلدارة والتنسيق والشرالات؛ ) ( تعزيز بنا  القدرات اإلحصائية الازمـة 
اإلحصــائية الدوليـــة. و ـــقه الوثيقـــة متاحـــة علـــة موقـــع جلنـــة التنســـيق علـــة العنـــوان التـــا :  

http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/docs/IEAG.pdf.  وباإل افة لن ذل ، قدةم عدد مـن 
تسـخمل  ”االستشـاري وثـائق ذات لـلة قو ـوى     أعضا  جلنة التنسيق لن أنشطة فريـق اخلـربا    

 .ورة البيانات بالنسبة ملنظما مومقلرات تو ةح تبعات ث “لبيانات ألذراا التنميةورة اث
ــة التنســيق مســاطة واســعة الن   - 8 طــاق يف تقــدك مــقلرات لحصــائية  وســا م أعضــا  جلن
حيلـت رايـا   ال ريق العامت امل توح باب العضـوية املعـ  بس ـداف التنميـة املسـتدامة، الـيت أُ       لن

ــق ا ــع   5104لعامــت يف آذار/مــارس  لن ال ري . وقــدمت املنظمــات األعضــا  مســاطات يف  ي
مراحــت عمليــة الصــياذة. وســا م أيضــا أعضــا  جلنــة التنســيق يف عمليــة تقيــيم املقتــرح املتعلــق   

ــة ا      ــول التنمي ــ  ةــبمة حل ــدمت ب ــقي تق ــيم   بو ــع املؤةــر، ال ــة التقي ملســتدامة، وجــرت عملي
 لوار فريق ألدقا  رئـيس اللجنـة اإلحصـائية املعـ      يف (5)5104آذار/مارس ونيسان/أبريت  يف

بو ع مقاييس للتقدم أوسع نطاقًا. وستوالت جلنـة التنسـيق وأعضـا  ا املشـارلة يف األنشـطة      
ديــد ، وال ســيما يف العمــت علــة حت 5102اإلحصــائية ذات الصــلة اطــة التنميــة ملــا بعــد عــام   

 .(3)وقياس املؤةرات املناسبة
 

 م األنشطة اإلحصائية الدولية تنظاملباد  اليت - با  
أقرةت جلنة التنسيق املباد  اليت تنظم األنشـطة اإلحصـائية الدوليـة يف دور ـا السادسـة       - 2

ــيت ُعقــدت يف أيلول/ســبتمرب   ــاد  األمــم املتحــدة    5112ال ــاد  مســتوحاة مــن مب . و ــقه املب
دور ـا االسـتثنائية املعقـودة     األساسية لإلحصا ات الراية، اليت اعتمد ا اللجنـة اإلحصـائية يف  

(. وتضم  قه املبـاد ، لجـز  ال يتجـزأ، قائمـة     22، ال قرة E/1994/29)انظر  0224يف عام 
ــا.          ــة تطبيقا ــة عل ــات الدولي ــدف مســاعدة املنظم ــدأ، هب ــار لــت مب ــدة يف لو املمارســات اجلي

__________ 

 .http://unstats.un.org/unsd/broaderprogress/work.htmlانظر:  (5) 

لشـعبة اإلحصـائية   مـقلرة أعـد ا ا   5104ُقدمت لن جلنة التنسيق يف دور ـا الـيت ُعقـدت يف أيلول/سـبتمرب      (3) 
التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية بشسن العمت اجلاري علة لوار املؤةرات خلطة التنمية ملا بعـد  

 .5102عام 

http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/accsub-public/docs/IEAG.pdf
http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/accsub-public/docs/IEAG.pdf
http://undocs.org/ar/E/1994/29
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ــدد   ــيق جمـ ــة التنسـ ــدت جلنـ ــرة،    وألـ ــودة يف أنقـ ــرين، املعقـ ــة والعشـ ــا الثانيـ ــا، ا يف دور ـ ترليـ
، لاحية املباد ، وقررت لجرا  تنقيح و ير علـة الديباجـة ثيـ     5103أيلول/سبتمرب  يف

تعمــس حقيقــة أن املبــاد  األساســية لإلحصــا ات الرايــة حظيــت بتسييــد اجمللــس االقتصــادي   
 5103(، يف عــامي 68/560)القــرار  ( واجلمعيــة العامــة 5103/50واالجتمــاعي )القــرار  

، علة التوا . وأقرت جلنـة تنسـيق األنشـطة اإلحصـائية الديباجـة املنقحـة يف دور ـا        5104 و
. وميمـن االوـاى علـة الديباجـة املنقحـة يف املوقـع       5104آذار/مـارس   3الثالثة والعشرين يف 

 .http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/principles_stat_activities.htmالتا : 

ــ    - 01 ــايو وحزيران/يونيـ ــرت جل5104ويف أيار/مـ ــائية   ، أجـ ــة استقصـ ــيق دراسـ ــة التنسـ نـ
منظمـة بشـسن تطبيـق املبـاد       43ا ةبمة اإلنترنت مشلت املنظمات األعضا  البـال  عـدد    عرب

عضـوا مـن أعضـا      37اليت تنظم األنشطة اإلحصائية الدولية. وألمت االستقصـا  مـا جمموعـ     
يف املائة(. ويسلط معدل االستجابة املرت ع الضـو    86عضوا ) 43جلنة التنسيق البال  عدد م 

لتزاماـا باملبـاد . ويف سـياق    علة األطية اليت تولياـا املنظمـات الدوليـة هلـقه العمليـة، ومـدى ا      
الدراسة االستقصائية، قدم أعضا  عديدون مساطات قيمـة فيمـا يتصـت بتحديـد ا ـواجز الـيت       
تعوق تن يق املباد ، فضا عن ممارسات جيـدة ل ـافية مصـممة إللمـال املمارسـات القائمـة.       

ــائج الدراســة االستقصــائية يف دور ــ    ــة التنســيق نت شــرين. وســُتقدم  ا الرابعــة والعوناقشــت جلن
 ة علة ةمت وثيقة معلومات أساسية.النتائج امل صلة للجنة اإلحصائي تل 
ــيت دارت يف الــدورة الرابعــة        - 00 ــة االستقصــائية، واملناقشــة ال ــتنادا لن نتــائج الدراس واس

 والعشرين، تعادت جلنة التنسيق باتاذ اخلطوات املقبلة التالية.
مثيـر جاـود م الراميـة لن الت لـ  علـة الصـعوبات       سيوالت أعضا  جلنـة التنسـيق ت   - 05

ــاا   ــرق منــ ــة، بطــ ــق القائمــ ــوار     والعوائــ ــني ا ــ ــز اإلدارة، وحتســ ــال، تعزيــ ــبيت املثــ ــة ســ علــ
ــع ــة( لنشــر ا،        م ــات امل توحــة، واملنصــات املشــترلة )الداخلي املســتخدمني، وسياســات البيان

ــات الولــ ية     ــات اإلحصــائية والبيان ــادل البيان ــار تب ، وحتســني التنســيق  SDMXواســتخدام معي
املنظمـات اإلقليميـة والدوليـة. وسيسـتخدم أعضـا  اللجنـة أيضـا آليـات بسـيطة مثـت نشـر             بني

املباد  يف مواقعام علة اإلنترنت وتنظيم محات الدعوة يف لـ وف املـوظ ني، هبـدف تعزيـز     
 .عرفتام باملباد  وتيسمل تن يق ام

، وةجعت جلنة التنسـيق أعضـا  ا علـة توجيـ  انتبـاه جمـالس لدار ـا لن تلـ  املبـاد           - 03
مل يمونوا قد فعلوا ذل  بعد. ورحبت جلنة التنسـيق أيضـًا باملبـادرة الـيت اتـق ا املنظمـات        لذا

التابعــة لغمــم املتحــدة للســعي لن حشــد التسييــد للمبــاد  علــة أعلــة املســتويات يف املنظمــات 
 بشسن أعمال جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية(. E/CN.3/2014/32هلا )انظر الوثيقة التابعة 

http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/accsub-public/principles_stat_activities.htm
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2014/32
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وأنشست جلنة التنسيق فريق عمت مملر بو ـع قائمـة أمشـت باملمارسـات اجليـدة الـيت        - 04
لــة  ــقا، تعاــدت جلنــة التنســيق كمــن األعضــا  مــن تن يــق املبــاد  بصــورة أفضــت. وعــاوة ع

بإجرا   قه الدراسة االستقصائية علة فتـرات منتظمـة، مـثا، لـت ثـامخ لن وـس سـنوات.        
وسيجري تنظيم نشاٍل مواٍز أثنا  الدورة السادسـة واألربعـني للجنـة اإلحصـائية هبـدف تزويـد       

 الدول األعضا  قعلومات عن حالة تن يق املباد .
 

 جلزئية من قبت املنظمات الدوليةنشر البيانات ا -جيم  
املمارســات أفضــت ”الثــة والعشــرين الوثيقــة املعنونــة أقــرت جلنــة التنســيق يف دور ــا الث - 02

، وميمـــن االوـــاى علياـــا يف موقـــع اللجنـــة علـــة العنـــوان التـــا :   “لنشـــر البيانـــات اجلزئيـــة
(http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/microdata.pdf   وُأعدت الوثيقة بنا  علـة مقتـرح )

ــا،        ــدورة السادســة عشــرة )فيين ــات األعضــا  يف ال ــ  لحــدى املنظم ــتعراا 5101قدمت ( الس
ة. وتـون فريـق عمـت لدارة    املمارسات املتبعة يف املنظمات الدولية يف جمال نشر البيانـات اجلزئيـ  

املناقشة بشسن أفضت السبت اليت ميمن للمنظمات الدولية اتباعاا للولـول لن البيانـات اجلزئيـة    
مع ا رص علة محاية سريتاا. وو ع فريق العمت الوثيقة املـقلورة أعـاه الـيت تضـم جمموعـة      

لولــول لن البيانــات مــن أفضــت املمارســات املتبعــة لو ــع السياســات واملنــاجيات املتعلقــة با  
اجلزئيــة يف املنظمــات الدوليــة. وبعــد املناقشــة الــيت دارت يف الــدورة الثانيــة والعشــرين، ُأقــرت   

 الوثيقة يف الدورة االستثنائية الثالثة والعشرين، علة النحو املقلور أعاه.
 

 ول يةاجلوان  التنظيمية لتطبيق معايمل تبادل البيانات اإلحصائية والبيانات ال -دال  
لرست جلنة التنسيق جلسة خالة خال دور ا الرابعـة والعشـرين لدراسـة مو ـوى      - 06

ــادل البيانــات اإلحصــائ    ــق معــايمل تب ــة لتطبي ــات الولــ ية. وناقشــت  اجلوانــ  التنظيمي ية والبيان
ة  تلـر أوجـ  التـ زر واملماسـ      ، ورلـزت علـ  مات أعضا  خربا ـا يف  ـقا اجملـال   منظ ست
ستخدام معايمل تبادل البيانات اإلحصائية والبيانـات الولـ ية يف لوـار حتـدي      الم ا ة عرب ا يف

النظام اإلحصائي. ومشلـت التجـارب الـيت نوقشـت  ربـة التعـاون النـاجح بـني لـندوق النقـد           
الدو  ومنظمة العمت الدولية، ومنظمة األمم املتحدة لغذقيـة والزراعـة، وةـعبة اإلحصـا ات     

ــة إلدارة الشــؤون   ــة، يف لنشــ  التابع ــترلة مــن البيانــات    االقتصــادية واالجتماعي ا  جمموعــة مش
جمال مؤةر أسعار االستاا . وعرب  ـقا التعـاون، سيضـع لـندوق النقـد الـدو  البيانـات         يف

ــت الدوليــة          ــة العم ــتاا  يف متنــاول منظم ــعار االس ــة ملؤةــرات أس ــات الولــ ية املتاح والبيان
(، وسيســـمح SDMX ات، بصـــي ة للمترونيـــة )ومنظمـــة األذقيـــة والزراعـــة وةـــعبة اإلحصـــا

لتل  املنظمـات بإاـا  عمليا ـا اخلالـة املرتبطـة لمـع تلـ  البيانـات. وسـتمون النتيجـة            ذل 

http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/accsub-public/microdata.pdf
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ت ير ع   اإلبـا  امللقـة علـة عـاتق الـدول األعضـا . ووافقـت جلنـة التنسـيق علـة القيـام            
ة لإلبـا  الـدو ، وموالـلة    بدور  ام يف التنسيق لتحقيق التقارب ولـوال لن اـاذ  مشـترل   

 رة للجنة التنسيق يف املستقبت.تطوير  قا امل اوم عرب تنظيم مواِز أو دو
 

 اإلحصائية يف املؤكرات الدولية حضور جلنة تنسيق األنشطة -  ا  
، وبعد سلسلة من املؤكرات املنظمة علـة يـو من صـت حـول مو ـوى      5105يف عام  - 07

؛ ونيــو بــورت، اململمــة املتحــدة  5114ليــة )يف فيســبادن، أملانيــا دواجلــودة يف اإلحصــا ات ال
ــا ؛ 5116 ــة     5101؛ و لســنمي 5118وروم ــؤكرات األوروبي ــاب امل ــدت يف أعق ــيت ُعق ( ال

ــة تنســي     ــررت جلن ــة، ق ــاجلودة يف اإلحصــا ات الراي ــة ب ــدمج  املعني ق األنشــطة اإلحصــائية أن ت
 .النشال بول   دورة عادية يف املؤكر األورويب  قا
ويف املؤكر األورويب املع  باجلودة يف جمال اإلحصا ات القي عقد يف فيينـا، يف ال تـرة    - 08
(، نظمت جلنة التنسـيق دورة اسـتثنائية بشـسن مسـسلة     Q14) 5104حزيران/يوني   2لن  5من 
وليـة يف خدمـة   التدابمل الراميـة لن تعزيـز نوعيـة اإلحصـا ات الدوليـة: و ـع اإلحصـا ات الد       ”
. ووردت ردود فعــت لجيابيــة جــدا عــن  ــقه الــدورة الــيت كحــورت  “ليــة لــنع السياســاتعم
. “ذــمل رايــة يف اإلحصــا ات الدوليــة اســتخدام املصــادر”ول وثيقــة جلنــة التنســيق املعنونــة حــ

ــؤكر، والعــروا، والصــور،     ــع أوراق امل ــة  ي ــة الشــبمي  وميمــن االوــاى عل ــع اللجن يف موق
 .(http://unstats.un.org/unsd/accsub-public/cdqio-2014.htmالعنوان التا : ) علة

وبنا  علة التجربة اإلجيابية املمتسبة مـن  ـقه املـؤكرات املعنيـة بـاجلودة، نظمـت جلنـة         - 02
ائية األون خـال املـؤكر اإلحصـائي العـاملي التاسـع واخلمسـني للمعاـد        التنسيق دور ـا االسـتثن  

يف الصــني،  5103آب/أذســطس  31لن  52اإلحصــائي الــدو ، الــقي عقــد يف ال تــرة مــن 
منطقة  ون  لون  اإلدارية اخلالة. وُقِبت مؤخرا املقترح القي تقدمت بـ  جلنـة التنسـيق لعقـد     

اإلحصـائي الـدو ، املقـرر عقـده     ي العـاملي السـتني للمعاـد    دورة بالتزامن مـع املـؤكر اإلحصـائ   
 .5102ربازيت، يف كوز/يولي  عام ريو دي جانملو، ال يف
 

 5102الدورتان املقبلتان يف عام  -واو  
وافقت جلنة التنسيق علة أن ُتعقـد دور ـا اخلامسـة والعشـرين يف نيويـور  يف لـباح        - 51
ــارس  5يــوم  ــة اإلحصــائية.      ، بــاالقتران 5102آذار/م ــة واألربعــني للجن مــع الــدورة السادس

 .5102وسُتعقد الدورة السادسة والعشرون يف الربع األخمل من عام 
 

http://undocs.org/ar/http:/unstats.un.org/unsd/accsub-public/cdqio-2014.htm
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 املرفق  
 

 5104أعضا  جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية، يف تشرين الثاي/نوفمرب   
 

 مصرف التنمية األفريقي
 لتدري  والبح  يف جمال اإلحصا اتاملعاد العريب ل

 ف التنمية ا سيويمصر
 مصرف التسويات الدولية

 اجلماعة الماريبية
 اللجنة االقتصادية ألفريقيا
 اللجنة االقتصادية ألوروبا

 اللجنة االقتصادية ألمريما الاتينية ومنطقة البحر المارييب
 اللجنة االقتصادية واالجتماعية  سيا واايط اهلاد 

 آسيااللجنة االقتصادية واالجتماعية ل ريب 
 املرلد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحرا  المربى

 املصرف املرلزي األورويب
 منظمة األمم املتحدة لغذقية والزراعة

 مصرف التنمية للبلدان األمريمية
 الولالة الدولية للطاقة القرية
 منظمة الطملان املدي الدو 

 منظمة العمت الدولية
 لندوق النقد الدو 

 د الدو  لاتصاالت  االحتا
 اللجنة اإلحصائية املشترلة بني دول رابطة الدول املستقلة

 ممت  تنسيق الشؤون اإلنسانية التابع لغمانة العامة
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 م و ية األمم املتحدة  قوق اإلنسان
 ية األمم املتحدة لشؤون الاج نيم و 

 منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
 لتنمية يف القرن ا ادي والعشريناإلحصا  من أجت االشرالة يف جمال 

 املرلز اإلحصائي التابع جمللس التعاون لدول اخلليج العربية
 مرلز البحومخ اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدري  للبلدان اإلسامية

 املمت  اإلحصائي للجماعات األوروبية
 ادية واالجتماعيةةعبة اإلحصا ات التابعة إلدارة الشؤون االقتص

 منظمة األمم املتحدة للط ولة )اليونيسير(
 مؤكر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )األونمتاد(

 برنامج األمم املتحدة اإلاائي
 معاد اإلحصا  التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسمو(

 ني املرأة ) ي ة األمم املتحدة للمرأة( ي ة األمم املتحدة للمساواة بني اجلنسني وكم
 برنامج األمم املتحدة للبي ة

 ة )موئت األمم املتحدة(برنامج األمم املتحدة للمستوونات البشري
 منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية )اليونيدو(

 تحدة املع  باملخدرات واجلرميةممت  األمم امل
 ةعبة السمان يف األمم املتحدة

 ألمم املتحدة للسمانلندوق ا
 االحتاد الربيدي العاملي

 البن  الدو 
 منظمة الصحة العاملية
 منظمة السياحة العاملية
 منظمة التجارة العاملية
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