( 782د )75-تعزيز القدرات اإلحصائية بهدف صنع السياسات المرتكزة على األدلة
إن اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا،
إذ تذكر بنتائج مؤتمر القمة العالمي لعام  ،)1(5002حيث تكرر الجمعية العامة تصميمها على تحقيق
األهداف اإلنمائية المتفق عليها في مؤتمرات األمم المتحدة ومؤتمرات القمة الرئيسية كاملة وفي الوقت المحدد،
ومنها األهداف التي أقرت في مؤتمر قمة األلفية ،والمعروفة أيضا ً باألهداف اإلنمائية لأللفية،
وإذ تشير إلى أهمية استقاللية األجهزة اإلحصائية الوطنية وضمان فعالية التنسيق بينها وبين باقي
أجهزة الدولة ،وفقا ً للمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية التي اعتمدتها اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة في
عام ،1991
وإذ تذكر بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  20/5002المؤرخ  52تموز/يوليو  5002بشأن
إعالن دمشق ودور اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا في تحقيق األهداف اإلنمائية المتفق عليها دولياً،
بما في ذلك األهداف الواردة في إعالن األلفية،
وإذ تذكر أيضا بقرار المجلس االقتصادي واالجتماعي  11/5002المؤرخ  55تموز/يوليو  5002بشأن
البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام  ،5010والذي أقر المجلس بموجبه باألهمية المتزايدة
لتعدادات السكان والمساكن في توفير البيانات الالزمة ألنشطة متابعة مؤتمر قمة األلفية،
وإذ تكرر التأكيد على ضرورة تحسين األطر المؤسسية المعنية باإلحصاء في البلدان األعضاء،
وضرورة تكثيف الجهود بهدف تعزيز القدرات اإلحصائية إلنتاج المؤشرات الموثوق بها ونشرها في الوقت
المناسب عن التقدم المحرز في تحقيق األهداف اإلنمائية الوطنية والدولية ،بما في ذلك األهداف اإلنمائية
لأللفية ،وفقا ً لما شددت عليه اللجنة في قرارها ( 522د )51-المؤرخ  11أيار/مايو  ،5002بشأن تعزيز
القدرات اإلحصائية في منطقة اإلسكوا،
وإذ تكرر التأكيد أيضا على الدور الهام لألمانة التنفيذية لإلسكوا في تسهيل تبادل المعرفة بين البلدان
األعضاء ،ودعم تلك البلدان في تعزيز قدراتها اإلحصائية الوطنية بهدف صنع السياسات المرتكزة على األدلة،
وذلك من خالل أنشطة التعاون الفني وأنشطة بناء القدرات الهادفة إلى تحسين شمولية اإلحصاءات االقتصادية
واالجتماعية ونوعيتها وقابليتها للمقارنة،
وإذ تكرر التأكيد كذلك على ضرورة أن تواصل األمانة التنفيذية جهودها من أجل تعبئة الموارد
اإلضافية الالزمة لدعم جهود البلدان األعضاء على هذا الصعيد،
وقد استعرضت تقرير اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا عن دورتها السابعة التي عُقدت في بيروت في
الفترة من  2إلى  9تشرين الثاني/نوفمبر ،)5(5002
وإذ ترحب بتوصية اللجنة اإلحصائية في األمم المتحدة بشأن إنشاء فريق عمل من الخبراء اإلحصائيين
يضم مديري األجهزة اإلحصائية الوطنية،
( )1قرار الجمعية العامة .1/20
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-5 -1تقر توصية اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا بشأن إجراء تقييم دوري لالحتياجات في مجال بناء
قدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية في منطقة اإلسكوا بهدف رصد التقدم المحرز؛
 -5تشجع البلدان األعضاء على إنتاج إحصاءات حول مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية،
وال سيما المؤشرات المتصلة بالفقر والتعليم والصحة ،وذلك باالستناد إلى المسوح وغيرها من المصادر ذات
الصلة؛
 -1تشجع أيضا البلدان األعضاء على اعتماد القائمة الموحدة للمؤشرات األساسية لتكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت ،الصادرة عن الشراكة العالمية لقياس تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لغرض
التنمية ،وعلى توفير البيانات الخاصة بهذه المؤشرات الستخدامها في وضع وتقييم ومراجعة السياسات
االستراتيجية وخطط العمل في المجاالت ذات األولوية لتنمية مجتمع المعلومات في المنطقة؛
 -1تؤكد على ضرورة تعزيز استقاللية األجهزة اإلحصائية الوطنية بهدف إنتاج بيانات تتصف
بالتجرد ،وتحسين آليات التنسيق داخل النظام اإلحصائي ،لتحسين إنتاج البيانات اإلحصائية واستخدامها
ألغراض صنع السياسات المرتكزة على األدلة؛
 -2تشجع البلدان األعضاء على تبادل الخبرات والمعلومات بشأن أفضل الممارسات في تطوير
النظم واألنشطة اإلحصائية؛
 -2تنوه بالدعم الذي قدمته سلطنة عمان لفريق العمل المعني بتعدادات السكان والمساكن واألنشطة
التي اضطلعت بها في إطار تعدادات السكان والمساكن لعام 5010؛
 -2تدعو البلدان األعضاء إلى اإلسراع في تنفيذ نظام الحسابات القومية لعام  1991وتنقيحاته،
بهدف تمكين صانعي السياسات من رصد التغيرات االقتصادية وتحسين األداء االقتصادي؛
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تطلب إلى األمانة التنفيذية:

(أ) أن تساعد البلدان األعضاء في بناء قدراتها لتوحيد المفاهيم والتعاريف ،وإجراء مسوح
األسر المتعددة األغراض ،فضالً عن تحسين السجالت اإلدارية على الصعيد الوطني من خالل عقد ورش
عمل وتقديم الخدمات الفنية؛
(ب) أن تعد تقارير دورية وتقدمها إلى اللجنة اإلحصائية في اإلسكوا عن التقدم المحرز في
تطوير األنشطة اإلحصائية لألجهزة اإلحصائية الوطنية ،وذلك استناداً إلى تقييم االحتياجات في مجال بناء
قدرات األجهزة اإلحصائية الوطنية في المنطقة؛
(ج) أن تسهل ،من خالل موقعها اإللكتروني ومن خالل توفير المشورة الفنية ،تبادل الخبرات
والمعارف بين البلدان األعضاء بشأن أفضل الممارسات في تطوير األنظمة واألنشطة اإلحصائية؛
(د) أن تبذل المزيد من الجهود في تعبئة الموارد من خارج الميزانية لدعم األنشطة المختلفة
بما في ذلك أنشطة فريق العمل المعني بتعدادات السكان والمساكن وصندوقه االئتماني في إطار تنفيذ تعدادات
السكان والمساكن لعام .5010

