
  تعزيز القدرات اإلحصائية في منطقة اإلسكوا) 24-د (276
  

  ،إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  
  

ا    ا منه زة       إدراآ درات األجه ز ق ة لتعزي ة واإلقليمي ات الدولي ين المنظم اون ب تمرار التع ى اس ة إل  للحاج
ج ونشر إحصاءات ومؤشرات في الوقت     اإلحصائية الوطنية في صياغة سياسات مبنية على األدلة من خالل إنتا      

  المناسب تكون دقيقة وقابلة للمقارنة،
  

ين       )22(بتوصيات اللجنة اإلحصائية لإلسكوا في دورتها السادسة        وعمًال   ام   ونتائج الدورة السابعة والثالث لع
  ، )23(لألمم المتحدةالتابعة للجنة اإلحصائية  2006

  
دول األعضاء في     2005مايو / أيار12خ المؤر) 23-د (262 إلى قرارها   وإذ تشير    درات ال  بشأن دعم ق

  مجال اإلحصاء وبرنامج المقارنات الدولية،
  

ادئ األساسية لإلحصاءات         وإذ تقر      ى المب تنادا إل بأهمية الحفاظ على نظام سليم لإلحصاءات الرسمية اس
ى    11 من    الفترة فية  الرسمية، التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية في دورتها االستثنائية المعقود         سان  15 إل ل  / ني أبري

1994)24(،  
د                       وإذ تالحظ    ق بتحدي ا يتعل ة سواء فيم ة هو مسؤولية وطني  أن تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في المنطق

ات                   ك األهداف والغاي األهداف والغايات اإلنمائية الوطنية، أو اعتماد السياسات اإلنمائية الالزمة لضمان تحقيق تل
  ،2015عام بحلول 

  
ة     وإذ تسترشد    انون األول 20المؤرخ   59/146 بقرار الجمعية العام سمبر  / آ ائج    2004دي ذ نت شأن تنفي  ب

  مؤتمر القمة العالمي للتنمية االجتماعية التي تهدف إلى توفير حلول متعددة األطراف لتحديات التنمية،
  

اعي           وإذ تشير    رار المجلس االقتصادي واالجتم و  / تموز 22مؤرخ  ال 2005/12 إلى ق شأن   2005يولي ب
ة سهولة             ل وآفال الحاجة إلى تنسيق وتحسين نظم المعلومات في األمم المتحدة من أجل استخدامها االستخدام األمث

  الوصول إليها من جانب جميع الدول،
  

اعي            وإذ تشير أيضا     رار المجلس االقتصادي واالجتم ى ق و   / تموز  27المؤرخ    2005/50 إل  2005يولي
ا           يإعالن دمشق ودور اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب       بشأن   ة المتفق عليه يا في تحقيق األهداف اإلنمائي  آس

  دوليا، بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن األلفية،
  

دعو  -1   ك      ت ي ذل ا ف ة، بم صائية الوطني سية اإلح ا المؤس سين إطاراته ى تح ضاء إل دان األع  البل
دة           م المتح ة األم مية للجن صاءات الرس ية لإلح ادئ األساس ا للمب ة، وفق صائية الوطني ة اإلح تراتيجيات التنمي اس

  اإلحصائية؛
 

                                                      
  )22( E/ESCWA/SCU/2004/IG.1/6.  

  )23( E/2006/24-E/CN.3/2006/32.  

  )24( E/1994/29-E/CN.3/1994/18.  



دراتها اإلحصائية إلنت تحث  -2   ز ق ا لتعزي ى تكثيف جهوده دان األعضاء عل رات  البل شر مؤش اج ون
وق اموث ك      به ي ذل ا ف ة، بم ة والدولي ة الوطني داف اإلنمائي ق األه ي تحقي رز ف دم المح ت المناسب للتق ي الوق  وف

  األهداف اإلنمائية لأللفية؛
  

ب  -3   درات        تطل وير الق ي تط ضاء ف دان األع دعم البل ا ل لة جهوده ة مواص ة التنفيذي ى األمان    إل
رق ال  ات ف ن خالل اجتماع ة م سين  الوطني دف تح شارية، به دمات االست ة والخ ل التدريبي ات العم راء، وورش خب

ات   صاءات والبيان ة اإلح ةتغطي ي   النوعي صوصا ف ة، خ ا للمقارن ا وقابليته االت، ونوعيته ل دورة  مج ئة مث    ناش
   المتصلة باألهداف اإلنمائية لأللفية؛والمجاالت لتعدادات السكان والمساآن 2010عام 

 
دعو  -4   ة ت سنتين    األمان رة ال تراتيجي لفت ار االس شروع اإلط ي م ضمينه ف م ت ا ت ذ م ى تنفي ة إل التنفيذي

   بشأن برنامج وشعبة اإلحصاء؛)25(2008-2009
  

ى      تطلب    -5   ى اإلحصاءات والمؤشرات اإلحصائية عل د عل ة الطلب المتزاي ة تلبي ة التنفيذي ى األمان إل
ة من خالل                الصعيدين اإلقليمي والدولي بتعبئة موارد إضافية لدع       دراتها الوطني ة ق دان األعضاء لتنمي م جهود البل

  ورشات العمل وحمالت الدعوة والتدريب؛
 

دان األعضاء، مواصلة تطوير وصيانة                   أيضًا  تطلب    -6   ق مع البل اون الوثي إلى األمانة التنفيذية، بالتع
ة، وإتا   ة لأللفي داف اإلنمائي شمل األه ة، ت رات التنمي ات ومؤش ستودعات للبيان وم وم ا للعم عي لحته   واض

  السياسات المبنية على األدلة؛
 

اص،    تحث   -7   اع الخ ة، والقط ة والدولي ة اإلقليمي سات المالي ة، والمؤس االت المانح ات والوآ الحكوم
  على دعم اإلسكوا في جهودها لمساعدة البلدان األعضاء على بناء قدراتها اإلحصائية الوطنية؛

 
ا   ًارفع تقريرأن تإلى األمين التنفيذي تطلب    -8    عن التقدم المحرز في هذا المجال إلى اللجنة في دورته

  .الخامسة والعشرين
  

  الجلسة العامة السابعة
 2006مايو / أيار11

  
 

                                                      
  )25( E/ESCWA/24/6(Part III).  


