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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 

٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١  
البند ٦ (ز) من جدول األعمال املؤقت* 

األنشطة غري املصنفة حسب ااالت: متابعة 
االستنتاجـــــات املتفــق عليها يف اجلزء الرفيع 
املستوى واجلزء املتعلــق بالتنسيـق من الس 

   االقتصادي واالجتماعي ومتابعة قرارته  
عنـاصر االســـتنتاجات املتفــق عليــها يف اجلــزء الرفيــع املســتوى واجلــزء 
ـــاعي ومتابعــة قراراتــه  املتعلـق بالتنسـيق مـن الـس االقتصـادي واالجتم

  ذات الصلة بعمل اللجنة اإلحصائية 
  تقرير األمني العام 

ترد أدناه عناصر االستنتاجات والقرارات واملقررات املتفق عليها اليت اعتمدها الـس 
االقتصادي واالجتماعي يف عـام ٢٠٠٠ واملتصلـة بعمـل اللجنـة اإلحصائيـة مشـفوعة بإيضـاح 

لإلجراءات اليت اختذا اللجنة االقتصادية واليت تقترح اختاذها. 
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اال واإلجراء املطلوب  
األنشطة اليت اختذا اللجنة اإلحصائية واألنشـطة الـيت 

اقترحتها 
اإلعــالن الــوزاري للجـــزء 

الرفيع املستوى 
التنميـة والتعـاون الـدويل يف القــرن احلــادي والعشــرين: دور 
 تكنولوجيا املعلومات يف إطار اقتصاد عاملي قائم على املعرفة 

 

ـــدة، وخصوصــا الــس  وتسـتطيع منظومـة األمـم املتح - ١٥
االقتصــادي واالجتمــاعي، أداء دور رئيســي يف تعزيــز تضــــافر 
واتســاق مجيــع اجلــهود املوجهــة حنــو توســــيع األثـــر اإلمنـــائي 

لتكنولوجيا املعلومات واالتصال بالسبل التالية: 

 

دعم اإلجراءات الوطنيـة الراميـة إىل تسـخري إمكانيـات  (أ)
ـــة مــن خــالل  تكنولوجيـا املعلومـات واالتصـال مـن أجـل التنمي
ـــر اقتصادهــا  توفـري املسـاعدة إىل البلـدان الناميـة والبلـدان الـيت مي
مبرحلــة انتقاليــة ــدف إدماجــها علــى حنــو كــامل ومفيـــد يف 
االقتصاد العاملي القائم على املعرفة واملرتبط بالشبكات، وتعزيـز 
ــــع  قدرــا علــى بنــاء اهليــاكل األساســية وعلــى إضافــة مواضي

جديدة؛ 

 

إننــا ندعــو اتمــع الــــدويل، مبـــا يف ذلـــك املنظمـــات  - ١٧
والصنـاديق والـربامج الدوليـة ذات الصلـة، وكذلـــك الوكــاالت 
املتخصصـة التابعـة ملنظومـة األمـم املتحـدة أن تقـــوم علــى وجــه 

االستعجال مبا يلي: 

تقوم الشعبة اإلحصائية بتنفيذ مشروعني يف إطـار 
حســاب األمــم املتحــدة للتنميــة، أحدمهــا يف منطقـــة 
اجلماعــة الكاريبيــة، واآلخــر يف منطقــة رابطــــة أمـــم 
ـــــة تكنولوجيــــا  جنـــوب شـــرق آســـيا ويشـــمل ترقي
ـــــدات احلاســــوبية إلنشــــاء قــــاعدة  املعلومـــات واملع
اتصــاالت لتبــادل البيانــات، وهنــاك مشــروع ثـــالث 
ــريب  مقـترح ملنطقـة اللجنـة االقتصاديـة واالجتماعيـة لغ
آســـيا. ولـــــدى الشــــعبة أيضــــا مستشــــار أقــــاليمي 
ــــدم خدمـــات استشـــارية  للحاســوب واملعلوماتيــة يق
قصــــرية األجــــل يف جمــــال احلاســــوب واملعلوماتيــــة 
وتطبيقاا اإلحصائية إىل البلدان الناميـة والبلـدان الـيت 

متر مبرحلة انتقالية. 

 

تعزيــز الــربامج الراميــة إىل تكثيــف التعــاون، ال ســـيما  (أ)
التعـــاون بـــني دول اجلنـــوب، يف جمـــــال تســــخري تكنولوجيــــا 
املعلومــات واالتصــال ملشــاريع التنميــة، مبــا يف ذلــك األفكــــار 
واملشـاريع الراميـة إىل تعزيـز إمكانيـة االتصـال املباشـر فيمـا بــني 

 البلدان النامية؛ 

 
تعزيـز التدابـري الراميـة إىل زيـادة عـدد احلواسـيب وغـــري  (د)

 ذلك من وسائل الوصول إىل اإلنترنت يف البلدان النامية؛ 

 
ـــــري الوصــــول إىل  اســـتطالع التدابـــري الراميـــة إىل تيس (هـ)

 التدريب يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالتصال. 
ـــها  االسـتنتاجات املتفـق علي

 ٢/٢٠٠٠
تقييم التقــدم احملـرز داخـل منظومـة األمـم املتحـدة مـن خـالل 
عمليـات اسـتعراض املؤمتـــرات، يف تشــجيع التنفيــذ واملتابعــة 
املتكـاملني واملنســقني لنتــائج املؤمتــرات الرئيســية ومؤمتــرات 
القمــة الــيت تعقدهــا األمــم املتحــدة يف اــــالني االقتصـــادي 

 واالجتماعي وما يتصل ما من جماالت 

 
سـيواصل الـس، بدعـم مـن جلانـه الفنيـة، العمـل علــى  - ٥

حتسني التنسيق فيما بني اللجان الفنية. … 

 

… ويكرر الس تأكيده على أمهية توفـر اإلحصـاءات  - ١٢
واملؤشرات الدقيقة ذات الصلة يف الوقت املناسـب لتقييـم تنفيـذ 
ـــيت تعقدهــا األمــم  نتـائج املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمـة ال
املتحدة على مجيـع الصعـد. ويف هـذا السـياق، ينبغـي أن توضـع 
املؤشــرات مبشــاركة كاملــــة مـــن مجيـــع البلـــدان، إىل جـــانب 
ـــات احلكوميــة الدوليــة ذات الصلــة.  اعتمادهـا مـن جـانب اهليئ
ويلزم أن تعمل منظومـة األمـم املتحـدة واملـاحنون اآلخـرون معـا 
بصــورة وثيقــة حلشــد املــوارد الالزمــة لدعــــم بنـــاء القـــدرات 

اإلحصائية الوطنية يف البلدان النامية. 

ــــة يف دورـــا الثانيـــة والثالثـــني يف  ســتنظر اللجن
التقرير الذي حيدد أعمال اللجان الفنية األخـرى ذات 
الصلــة باإلحصــاءات والــذي حيــدد اخلطــط املتصلـــة 
باإلحصــاءات يف برامــج العمــــل املتعـــددة الســـنوات 
ـــني هــذه  للجـان الفنيـة، والـذي يـهدف إىل التنسـيق ب

 .(E/CN.3/2001/L.5) اللجان
 

سـتغطى هـذه املسـائل يف الـدورة الثانيـة والثالثــني 
ـــد ٦ (ج) مــن جــدول األعمــال،  للجنـة يف إطـار البن
تنســيق وضــــع مؤشـــرات التنميـــة يف ســـياق متابعـــة 
املؤمترات ومؤمترات القمة اليت تعقدهـا األمـم املتحـدة 

 .(E/CN.2001/16 انظر)
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اال واإلجراء املطلوب  
األنشطة اليت اختذا اللجنة اإلحصائية واألنشـطة الـيت 

اقترحتها 

 

تشـجع مؤسسـات منظومـة األمـم املتحـدة علـــى زيــادة  - ١٣
تكثيف جهودها لتجنب ازدواج طلبات احلصول علــى التقـارير 
الوطنيـة وعلـــى تبــادل املعلومــات املتحصــل عليــها عــن طريــق 
التقـــارير الوطنيـــة لكـــي حتـــد مـــن املعلومـــات املطلوبـــة مـــــن 

 احلكومات. … 

 

ويدعو الس جلنة [التنسيق اإلدارية] وهيئاـا الفرعيـة  - ١٧
إىل توجيه انتباه الس، بصفة منتظمة ويف الوقت املناسـب، إىل 
ــــة نتـــائج  قضايــا التنســيق والتحديــات املشــتركة املتصلــة مبتابع

 املؤمترات. 

 

يؤكـد الـس أمهيـة بنـاء القـدرات الوطنيـة لتنفـذ نتـائج  - ٢١
املؤمترات، ويكرر التأكيد علـى أن بنـاء القـدرات الوطنيـة، بنـاء 
علـى طلـب احلكومـات، ينبغـي أن يكـون هدفـا صرحيـا للــربامج 

 واملشاريع اليت تدعمها منظومة األمم املتحدة. 
ـــية للتنفيــذ واملتابعــة املتكــاملني واملنســقني القرار ٢٧/٢٠٠٠  املؤشـرات األساس

ـــية ومؤمتــرات القمــة الــيت تعقدهــا األمــم  للمؤمتـرات الرئيس
املتحدة على كافة الصعد 

 

 

حيث البلدان، وبرامج وصناديق األمم املتحدة، واألمانة  - ٤
العامة، ووكاالت التمويـل الثنـائي، ومؤسسـات بريتـون وودز، 
ووكاالت التمويل اإلقليمية على العمل معا بشكل وثيق لتنفيـذ 
هذه التوصيات ولتعبئة املـوارد الالزمـة وتنسـيق جـهودها لدعـم 
بناء القدرات اإلحصائية الوطنية يف البلـدان الناميـة، ال سـيما يف 

أقلها منوا؛ 

سـتغطى هـذه املسـائل يف الـدورة الثانيـة والثالثــني 
ـــد ٦ (ج) مــن جــدول األعمــال،  للجنـة يف إطـار البن
تنســيق وضــــع مؤشـــرات التنميـــة يف ســـياق متابعـــة 
املؤمترات ومؤمترات القمة اليت تعقدهـا األمـم املتحـدة 

 .(E/CN.2001/16 انظر)

 

يشدد على أن املؤشرات اليت تستخدمها األمانة العامـة  - ٥
يف ســياق التنفيــذ واملتابعــــة املنســـقني واملتكـــاملني للمؤمتـــرات 
ـــرات القمــة الــيت تعقدهــا األمــم ملتحــدة ينبغــي  الرئيسـية ومؤمت
وضعـها مبشـاركة كاملـة مـن مجيـع البلـدان وأن تصـــادق عليــها 

 اهليئات احلكومية الدولية املختصة؛ 

 

يدعو صنانديق األمم املتحدة وبراجمها، واللجـان الفنيـة  - ٦
واإلقليمية، والوكاالت املتخصصة إىل أن تبقي قيد االسـتعراض 
الطائفة الكاملة من املؤشرات املستخدمة يف تقاريرها وشـبكات 
معلوماا على أن تشارك الـدول األعضـاء يف ذلـك ويكـون هلـا 
حرية التصرف بصورة تامة جتنبـا لالزدواجيـة، ولكفالـة شـفافية 

 تلك املؤشرات واتساقها وموثوقيتها؛ 

 

يطلـب إىل اـالس التنفيذيـــة لصنــاديق األمــم املتحــدة  - ٧
وبراجمــها أن تقــوم علــى وجــه الســــرعة، بدعـــم مـــن الشـــعبة 
اإلحصائيـة باألمانـة العامـة، باســـتعراض ُاطــر مؤشــرات التقييــم 
ـــارير عنــها للمجلــس يف دورتــه  القطـري املشـترك وأن تقـدم تق

 املوضوعية لعام ٢٠٠١؛ 
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اال واإلجراء املطلوب  
األنشطة اليت اختذا اللجنة اإلحصائية واألنشـطة الـيت 

اقترحتها 

 

يدعــو اللجنــة اإلحصائيــة ألن تعمــل بوصفــها مركـــز  - ٨
التنسيق احلكومي الدويل الستعراض املؤشرات الـيت تسـتخدمها 
منظومـة األمـــم املتحــدة مــن أجــل التنفيــذ واملتابعــة املتكــاملني 
واملنسـقني للمؤمتـرات الرئيســـية ومؤمتــرات القمــة الــيت تعقدهــا 
األمــم املتحــدة علــى كافــة الصعــد، والســتعراض املنــــهجيات 
املستعملة يف وضعها، مبا يف ذلك عند وضعها يف سـياق التقييـم 
القطري املشترك، وأن تتقدم بتوصيات بغيـة تيسـري نظـر الـس 

 فيها مستقبال؛ 

 

يكرر دعوته للجنة اإلحصائية إىل القيام، مبسـاعدة مـن  - ٩
الشعبة اإلحصائية، ويف ظل التعاون الوثيق مع اهليئـات األخـرى 
املختصــة يف منظومــة األمــم املتحــدة مبــا فيــــها جلنـــة التنســـيق 
اإلداريـة، وعنـد االقتضـاء، منظمـات دوليـة أخـرى، باســـتعراض 
األعمال اليت جيري القيام ا يف جمايل تنسيق وترشـيد املؤشـرات 
ـــرات القمــة  األساسـية يف إطـار متابعـة املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمت
اليت تعقدها األمم املتحدة، بغية تيسري النظر فيها من قبل الس 
يف املسـتقبل، علـى أن تؤخـــذ يف االعتبــار التــام القــرارات الــيت 
اختـذت يف جلـان فنيـة وإقليميـة أخـرى، والقيـام، يف إطـــار تلــك 
العمليـة، بتعيـني عـدد حمـدد مـــن املؤشــرات املشــتركة مــن بــني 
املؤشـرات املقبولـة واملسـتخدمة علـى نطـاق  واســـع حاليــا مــن 
جـانب الـدول األعضـاء يف األمـم املتحـدة، بغيـة ختفيـــف عــبء 
تقـدمي البيانـات عـن كـاهل الـدول األعضـاء، علـى أن تؤحــذ يف 
 االعتبار األعمال اليت جرى القيام ا حىت اآلن يف هذا اال؛ 

 

حيـث األمانـة العامـــة، وخباصــة الشــعبة اإلحصائيــة، أن  - ١١
تعجـل، بدعـم مـن اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشــطة اإلحصائيــة 
ـــة، بتعزيــز الربــط الشــبكي بــني  والتابعـة للجنـة التنسـيق اإلداري
املؤسسـات الوطنيـــة والدوليــة يف جمــال اإلحصــاءات ويف جمــال 
وضــع وتطبيــق مؤشــرات متفــق عليــها يف اهليئـــات احلكوميـــة 
الدوليـة املختصـة تتعلـق مبتابعـة املؤمتـرات ومؤمتـرات القمــة الــيت 
تعقدهــا األمــم املتحــدة يف ســياق دورهــا كمركــز تنســــيق يف 
منظومـة األمـم املتحـدة يف هـذا الصـدد، وكذلـك لتيسـري تبـــادل 
ـــة بــني منظومــة األمــم  املعلومـات والبيانـات املتقدمـة ذات الصل

 املتحدة والدول األعضاء. 
 


