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  تعزيز القدرة اإلحصائية    

  إن الس االقتصادي واالجتماعي،  

استمرار انعدام البيانات الوافية يف كثري من البلـدان         ) أ: ( من  يساوره بالغ القلق   ذإ  
تقييم االجتاهات الوطنية يف سياق رصد مدى التقدم احملرز حنو حتقيــق           ‘ 1’للقيام مبا يلي    

‘ 2’مبا فيها األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،؛     منائية املتفق عليها دوليا،     اإلاألهداف  مجيــع  
االفتقار يف كثري مـن     ) ب(توجيه ورصد تنفيذ السياسات واالستراتيجيات اإلمنائية الوطنية؛        

البلدان اليت تتوافر فيها بيانات إىل القدرة على استخدامها، وعدم استخدام البيانات القطريـة              
  . تلك البيانات يف حاالت معينة تتوافر فيهاإىل أقصى حد ممكن

أن عدم بذل جمهود منسق لتعزيز وإدامة القدرة اإلحصائية يف العديد من            وإذ يؤكد     
البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية يؤدي إىل تقويض الرصـد الفعـال               

اإلمنائية املتفـق عليهـا دوليـا،    األهداف  واإلمنائية الوطنيةاألهداف  للتقدم احملرز حنو حتقيق     
  اإلمنائية لأللفية،األهداف فيها  مبا

األمهية األساسية لوجود قدرة إحصائية وطنية مـستدامة علـى إنتـاج            وإذ يدرك     
  احملدد بشأن ما حققه أي بلد من تقدم،املناسب مؤشرات موثوقة يف الوقت 

الدولية لبيانات مـستقاة مـن      من جدوى استخدام الوكاالت     وإذ يعرب عن قلقه       
   إىل الشفافية،أخرى، ال سيما حني تفتقر منهجية تلك البياناتمصادر 

، الذي أعـاد فيـه      2000يوليه  /متوز 28 املؤرخ   2000/27بقراره  وإذ يذكِّر     
تأكيد أمهية اجلهود الوطنية الرامية إىل بناء القدرات اإلحصائية يف مجيع البلدان، وذلك بعدة              

نها التدريب يف اال اإلحصائي، وأمهية تقدمي الدعم الـدويل الفعـال يف هـذا               طرق من بي  
  السياق للبلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقالية،

، الذي الحظ   2005يوليه  /متوز 22 املؤرخ   2005/13بقراره  ر كذلك   وإذ يذكِّ   
ـ   2010فيه األمهية احلامسة جلولة عام       سكان واملـساكن مـن حيـث تلبيـة          لتعدادات ال

االحتياجات إىل البيانات الالزمة ألنشطة متابعة املؤمترات ومؤمترات القمة الدولية، ومن بينها            
  مؤمتر قمة األلفية،

    



على ضرورة أن تركز مجيع عمليات االستعراض واملتابعـة للمـؤمترات           وإذ يشدد     
ـ  الرئيسية ومؤمترات القمة اليت تعقدها األمم املتحدة         االجتمـاعي و االقتـصادية    النييف ا 

  ا من جماالت على التقدم احملرز يف تنفيذ االلتزامات،ميتصل  وما

إىل مواصلة اجلهود اليت تبذهلا اللجنة اإلحـصائية لزيـادة          احلاجة  وإذ يكرر تأكيد      
تعقـدها  حتسني قائمة املؤشرات املتعلقة بتنفيذ نتائج املؤمترات الرئيسية ومؤمترات القمة اليت            

األمم املتحدة يف االني االقتصادي واالجتماعي وما يتصل ما من جماالت، مبا يف ذلك عن               
  طريق صقل املؤشرات القائمة من الناحيتني املنهجية والفنية،

 املؤشرات املتعلقة بوسـائل     تطويراحلاجة إىل استعمال ومواصلة     وإذ يكرر كذلك      
  بيل حتقيق أهداف املؤمترات يف يئة بيئة مواتية للتنمية،التنفيذ لتقييم التقدم احملرز يف س

 جهودها لتعزيز القـدرة اإلحـصائية       تضاعفبالدول األعضاء أن    يهيب    - 1  
  :لرصداملناسب من أجل إنتاج إحصاءات ومؤشرات موثوقة يف الوقت الوطنية 

  الوطنية؛اإلمنائية السياسات واالستراتيجيات   ‘1’    

اإلمنائية على كل من الصعيد     األهداف  تنفيذ االلتزامات وإجناز مجيع       ‘2’    
  الوطين واإلقليمي والدويل؛

مبنظومة األمم املتحدة، ومن ضمنها الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة         يهيب    - 2  
يف بنـاء القـدرة     املبذولـة   واللجان اإلقليمية والوكاالت الدولية أن تدعم اجلهود الوطنية         

  حصائية الوطنية وتعزيزها، وخاصة قدرة البلدان النامية؛اإل

   الدولية املختصة؛للوكاالتعلى تعزيز القدرة اإلحصائية يشجع   - 3  

البلدان واملنظمات املاحنة واألوساط اإلحصائية الدولية واإلقليمية على        حيث    - 4  
ية يف تعزيز القـدرة اإلحـصائية       دعم البلدان النامية والبلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال        

وينبغي هلا أن تستفيد بدرجة كبرية من املبادرات الوطنية واإلقليمية والدوليـة            . دعما للتنمية 
 وأن تشجع اختاذ مبادرات أخرى لسد الثغرات الكبرية اليت قد تنشأ يف             منسقةاحلالية بطريقة   
  هذا اال؛

عن طريق فريق اخلرباء املشترك بني      جبميع الوكاالت الدولية أن تقوم،      يهيب    - 5  
 لأللفية، وبتنسيق من جانب الشعبة اإلحصائية       اإلمنائيةاألهداف  الوكاالت واملعين مبؤشرات    

باألمم املتحدة ووفقا للتوجيهات املقدمة من الدول األعضاء عن طريق اللجنة اإلحـصائية،             
املؤشرات وذلك لتحسني قاعدة    بتحسني درجة التغطية والشفافية واإلبالغ فيما يتعلق جبميع         

   :اإلمنائية لأللفية، مبا يف ذلك عن طريق ما يلياألهداف ميع املتعلقة جبالبيانات 



 لتحسني البيانـات املتعلقـة جبميـع        استراتيجيةحتديد األولويات ووضع      )أ(  
  املؤشرات؛

 ،لأللفيـة اإلمنائيـة   األهداف  البلدان عن مجيع    إبالغ  تحسني  لحتديد طرائق     )ب(  
  ؛يف احلاالت اليت يلزم فيها ذلكيف ذلك عن طريق بناء القدرات  مبا

جتنب استقاء بيانات من مصادر أخرى إال إذا مل تتوافر بيانات قطرية حمددة               )ج(  
 املستقاة عقب إجراء مشاورات مع البلدان املعنية ومـن خـالل            البياناتتعزز موثوقية هذه    

  منهجيات تتسم بالشفافية؛

 مطابقا  لبياناتاليت تصف ا  املعلومات  يكون ما ُيستند إليه من      لى أن   العمل ع   )د(  
للمبادئ التوجيهية اليت يضعها فريق خرباء تشكله اللجنة اإلحصائية هلذا الغرض، ويف هـذا              
الصدد، يطلب الس إىل األمانة العامة أن تقدم توصيات إىل اللجنة اإلحصائية للنظر فيهـا               

  واعتمادها؛

 األمني العام أن يقدم تقريرا عن تنفيذ هذا القرار يف إطار التقرير             إىليطلب    - 6  
 عن بناء القدرات اإلحصائية املقرر تقدميه يف إطار بند جدول األعمال ذي الصلة لكي               املعتاد

  . والثالثنيالثامنةتناقشه اللجنة اإلحصائية يف دورا 

37اجللسة العامة   
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