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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 

٥ – ٨ آذار/مارس ٢٠٠٢ 
البند ٧ (ط) من جدول األعمال املؤقت* 

األنشطـــة غري املصنفة حسب اال: متابعة قرارات 
  الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات 

ـــة  قـرارات الـس االقتصـادي واالجتمـاعي املتعلقـة بالسياسـات واملتصل
 بعمل اللجنة اإلحصائية 

 مذكرة من األمني العام 
ترد أدناه عناصر قرارات الس االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات املعتمـدة 
يف عام ٢٠٠١ واملتصلة بعمل اللجنـة اإلحصائيـة مشـفوعة بإيضـاح لإلجـراءات الـيت اختذـا، 
والـيت تقـترح اختاذهـا، اللجنـة وشـعبة اإلحصـاءات يف األمـم املتحـدة. وقـد ترغـــب اللجنــة يف 
اسـتعراض اإلجـراءات املتخـذة واملقـرر اختاذهـا، ويف تقييـم مـا إذا كـانت مناسـبة فيمـا يتصـــل 

بقرارات الس املتعلقة بالسياسات.  
 

 
 

 .E/CN.3/2002/1 *



201-70284

E/CN.3/2002/L.5

عنـاصر قـرارات الـس االقتصـــادي واالجتمــاعي املتعلقــة بالسياســات 
 واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية 

اإلجراء الذي يطلب الس اختاذه القرار املتعلق بالسياسات 

اإلجـراء املتخـذ واملقـترح مـــن جــانب 
اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصـاءات 

يف األمم املتحدة  
القرار ٢١/٢٠٠١  

التنفيـذ واملتابعـة املتكـامالن واملنســقان 
للمؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القمــة 

اليت تعقدها األمم املتحدة 

يشــري إىل أن اجلمعيــة العامــــة والـــس  - ١
االقتصــادي واالجتمــاعي واللجــان الفنيـــة ذات 
ــــة يف  الصلــة، أو غريهــا مــن اهليئــات ذات الصل
منظومـــة األمـــم املتحـــدة، حســـب االقتضـــــاء، 
ســتواصل، كــــل يف إطـــار واليتـــه، أداء الـــدور 
األساســـي يف متابعـــة وتنســـيق وتنفيـــــذ نتــــائج 
املؤمترات واجتماعات القمـة الـيت تعقدهـا األمـم 

املتحدة؛ 

ــــة اإلحصائيـــة  تتمثــل مســؤولية اللجن
الرئيسية ذات الصلة يف هذا الصدد يف 
تنســـيق وضـــع مؤشـــرات التنميــــة يف 
ســياق متابعــــة املؤمتـــرات ومؤمتـــرات 
القمة اليت تعقدها األمم املتحدة، وهو 
األمر الذي جيري تناوله يف إطار البنـد 
٧(هــ) مـن جـدول األعمـال �تنســـيق 
مؤشـــــــــرات التنميـــــــــة� (انظــــــــــر 

E/CN.3/2002/25 و 26). 

 

يشـدد علـى املسـؤوليات احملـددة للجـان  - ٣
الفنيــة ذات الصلــة وغريهــــا مـــن اهليئـــات ذات 
الصلـــة يف منظومـــة األمـــــم املتحــــدة، حســــب 
االقتضــاء، يف اســتعراض وتقييــم التقــدم احملــــرز 
والدروس املستفادة واملشاكل املصاَدفـة يف تنفيـذ 
ـــة الــيت  نتـائج املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القم

 تعقدها األمم املتحدة. 
القرار ٢٧/٢٠٠١  

ـــــــة العامــــــة  تنفيـــــذ قـــــراري اجلمعي
٢٢٧/٥٠ و ١٢/٥٢ بــــاء: حتســـــني 
أسـاليب عمـل اللجـــان الفنيــة التابعــة 

للمجلس االقتصادي واالجتماعي 

يدعـو جلانـه الفنيـة إىل تقـدمي مســامهات  - ٣
ــــراءات إىل اجلـــزء  خمتصــرة ومركــزة علــى اإلج
الرفيـع املسـتوى مـن دورتـه السـنوية و/أو اجلـــزء 
ــا  السـنوي املتعلـق بالتنسـيق وإىل االسـتفادة حيثم
ينطبــق ذلــك، مــن البنــد الدائــم علــــى جـــدول 
أعماهلــا املتعلــق باالجتاهــات اجلديــدة واملســـائل 
الناشــئة ذات التأثــري علــى األهــداف الكليــــة يف 

إطار والياا؛ 

يتضمـــــن برنـــــــامج عمــــــل شــــــعبة 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة حلقات 
عمل تدريبية لتدريـب اإلحصـائيني يف 
البلدان النامية يف جمموعـة متنوعـة مـن 
امليـادين اإلحصائيـة. أمـا عمـل اللجنــة 
املتصـل بـإعالن األلفيـة فيجـري تناولــه 
يف إطــار البنــــد ٧(هــــ) مـــن جـــدول 
األعمـــــــال �تنســـــــيق مؤشـــــــــرات 
 E/CN.3/2002/25 التنميـة�(انظـــر

و 26). 

 

اجلزء الرفيع املستوى و/أو اجلزء املتعلق بالتنسيق 
يف عام ٢٠٠٢ املتصل مبا يلي: (أ) تنميــة املـوارد 
ــــة. (انظـــر املقـــرر  البشــرية و(ب) إعــالن األلفي

 ٢٩٩/٢٠٠١ أدناه)؛ 

 

يشجع جلانه الفنية على النظر يف أفضـل  - ٥
ـــة،  كيفيـة لكفالـة اسـتمرار عمـل مكاتبـها املتعاقب
ولتحقيق هذا اهلدف يطلـب إىل األمـني العـام أن 
يـدرج ملخصـا آلراء جلانـه الفنيــة، إن وجــدت، 

ضمن تقريره املوحد التايل؛ 

تســـعى اللجنـــة بقـــــدر اإلمكــــان إىل 
ـــــم  االحتفـــاظ بأعضـــاء املكتـــب ذا
لفـــترة ســـنتني علـــى األقـــل لتغطيـــــة 
الدورات املتعاقبة للجنة. ويبذل جـهد 
ـــــني  أيضـــا لكـــي يضـــم املكتـــب ممثل

شاركوا يف دورات سابقة للجنة. 
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اإلجراء الذي يطلب الس اختاذه القرار املتعلق بالسياسات 

اإلجـراء املتخـذ واملقـترح مـــن جــانب 
اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصـاءات 

يف األمم املتحدة  

 

يشجع اللجان الفنية على مواصلة إبقـاء  - ٨
أساليب عملها قيد االستعراض؛ 

تستعرض اللجنة بصفـة دوريـة أداءهـا 
لعملـها عـــن طريــق بنــد رمســي علــى 
ـــن خــالل مناقشــة  جـدول أعماهلـا وم
ــال  جتـرى يف إطـار بنـود جـدول األعم
ـــر علــى  األخـرى، عنـد االقتضـاء؛ انظ
ـــال املناقشــة الــيت جــرت يف  سـبيل املث
إطـار البنـد �التنســـيق والتكــامل بــني 
ــــــة� يف  الـــــربامج اإلحصائيـــــة الدولي

الدورة الثالثني للجنة (١٩٩٩)(أ). 

 

حيـث جلانـه الفنيـــة علــى مواصلــة إجيــاد  - ٩
الفرص لتقاسم اخلربات الوطنية خالل الـدورات 
السنوية، وخاصة فيما يتعلـق بتنفيـذ النتـائج الـيت 
توصــل إليــها املؤمتــر، وعلــــى ختصيـــص القـــدر 
املناســب مــن الوقــت هلــذا الغــرض يف دوراــــا 

السنوية. 

تشجع اللجنة األعضاء واملراقبني على 
تقاسم اخلربات الوطنية أثناء الدورات 
ــــة  عـــن طريـــق إصـــدار تقـــارير قطري

كوثائق معلومات أساسية. 

 

يشـــجع جلانـــه الفنيـــة علـــى أن تنظــــر  - ١٠
حسـب االقتضـاء ويف نطـاق املــوارد املتاحــة، يف 
عقــد اجتماعــات مشــتركة للمكــــاتب ملناقشـــة 
تنسـيق القضايـا الـيت تنظـر فيـها جلنتـان أو أكــثر، 
باستخدام تكنولوجيا املعلومات عند االقتضاء؛ 

استعرضت األمانة العامة برنامج عمل 
اللجــان الفنيــة األخــرى؛ ورغــم أنــــه 
ــتدعي  وجـد أنـه ليـس مثـة مواضيـع تس
ــــتركة يف هـــذه  عقــد اجتماعــات مش
املرحلة، فإن األمانة ستبقي وضع هذا 
النــهج احملتمــل يف حســباا (بالنســــبة 
لعمل اللجان الفنيــة احلـايل واملخطـط، 

 .(E/2001/95) انظر

 

ــــى أن  يشـــجع أيضـــا جلانـــه الفنيـــة عل - ١١
ــــة مبزيـــد مـــن  تتقاســم يف حــدود املــوارد املتاح
ـــن طريــق  املنهجيـة نتـائج عملـها، مبـا يف ذلـك ع
االتصــاالت فيمــا بــني رؤســائها أو عــن طريـــق 

جلسات اإلحاطة اليت تعقدها األمانة العامة؛ 

يف الوقــت احلــايل، تســــتعرض شـــعبة 
اإلحصـاءات يف األمـم املتحـدة وقـــائع 
ــــــــة  كــــــل دورة مــــــن دورات اللجن
اإلحصائية وحتيل الوثـائق ذات الصلـة 
ــــر  واملقتطفـــات ذات صلـــة مـــن تقري
ـــل دورة إىل مكــاتب  اللجنـة بشـأن ك
األمانة العامة اليت ختـدم كـل جلنـة مـن 
اللجـان الفنيـة األخـرى لعرضـها علـــى 
تلك اللجان الفنية، حسب االقتضاء. 

 

يشجع أيضا جلانه الفنيـة علـى أن حتـدد  - ١٢
مواضيـع مماثلـة أو ذات صلـة، ويف هـــذا الســياق 
يطلــب إىل األمــني العــام القيــام يف مجلــة أمــــور 
بعرض تقرير مشترك عن تلـك املواضيـع حسـب 

االقتضاء؛ 

عنـد إعـداد تقـارير للجنـة اإلحصائيــة، 
ــــم  تكفــل شــعبة اإلحصــاءات يف األم
املتحـدة احلصـول علـى أي مدخـــالت 
الزمة من وحدات األمانـة الـيت تدعـم 
اللجـان الفنيـة األخـــرى: علــى النحــو 
القائم مؤخرا فيما يتصل بلجنة التنمية 
املستدامة وجلنة التنمية االجتماعية. 
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اإلجراء الذي يطلب الس اختاذه القرار املتعلق بالسياسات 

اإلجـراء املتخـذ واملقـترح مـــن جــانب 
اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصـاءات 

يف األمم املتحدة  

 

ــــز  يدعـــو أيضـــا جلانـــه الفنيـــة إىل تعزي - ١٦
ـــــــات  اهتمامــــــها بــــــدور تكنولوجيــــــا املعلوم
واالتصاالت يف التنمية، يف اـاالت الـيت تدخـل 

ضمن مسؤوليتها؛ 

تنفـــذ شـــعبة اإلحصـــاءات يف األمــــم 
املتحـدة مشـــروعني يف إطــار حســاب 
األمــم املتحــدة للتنميــة. مشــــروع يف 
ـــة (١٩٩٩- منطقــة اجلماعــة الكاريبي

٢٠٠١) ومشــروع يف منطقــة رابطـــة 
أمــم جنــوب شــرق آســـيا (٢٠٠٠-

٢٠٠٢) يشـمال النـهوض بتكنولوجيــا 
املعلومــــات واملعــــدات لتهيئــــة بيئـــــة 
لالتصـــال لتبـــادل املعلومـــات. ومــــن 
املقرر تنفيذ مشـروع ثـالث يف منطقـة 
ــــــيا  اللجنــــة االقتصاديــــة لغــــرب آس
ـــــها  (٢٠٠٢-٢٠٠٤). والشـــعبة لدي
أيضـا مستشـار أقـاليمي يف احلواســيب 
واملعلوماتيــة يقــدم خدمــات مشــــورة 
قصرية األجل للبلدان الناميـة والبلـدان 
اليت متر مبرحلة انتقال وذلك يف ميدان 
ـــــة وتطبيقاــــا  احلواســـيب واملعلوماتي
اإلحصائيـــة. ويضـــم برنـــامج عمـــــل 
اللجنة املتعدد السنوات البند �تعريف 
وقياس ما يسمى مبجتمع املعلومـات� 
يف عـــــــــــــــــام ٢٠٠٥ (انظــــــــــــــــــر 

 .(E/CN.3/2002/L.4

 

يرحب باجلهود الـيت تبذهلـا جلانـه الفنيـة  - ١٧
إلدراج املنظور اجلنساين ضمن أعماهلا؛ 

ـــــاق  أدرج املنظــــور اجلنســــاين يف نط
واسع من مؤشرات التنميـة الـيت تنظـر 
ــــــياق متابعتـــــها  فيــــها اللجنــــة يف س
للمؤمتـــرات ومؤمتـــرات القمـــــة الــــيت 
ـــدة، الــيت يتناوهلــا  تعقدهـا األمـم املتح
البنــد ٧(هـــ) مــــن جـــدول األعمـــال 
�تنســيق مؤشــرات التنميــــة� (انظـــر 
ـــــــــــوىل  E/CN.3/2002/25 و 26). وتت
ــــة تعزيـــز  جمموعــة مــن األفرقــة العامل
إدراج املنظــــور اجلنســــاين يف شـــــعبة 

اإلحصاءات يف األمم املتحدة. 

 

يشجع جلانه الفنية على مواصلــة تنسـيق  - ١٨
أعماهلـا، وخاصـة يف جمـاالت االهتمـام املشــترك، 
وذلك مثال بتقسيم البنود على أساس السنتني أو 

استغالل التقارير املشتركة؛ 

ــــامج عملـــها  قســمت اللجنــة، يف برن
املتعـدد السـنوات، عـدة مواضيـع علــى 
سـنتني، وال سـيما عمـــل أفرقــة املــدن 
وأفرقـــة العمـــل العاملــــة يف جمــــاالت 
ــــق  إحصائيـــة متنوعـــة، والعمـــل املتعل
باإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية، 
واملسـائل املتعلقـة بـاإلدارة يف املكــاتب 
اإلحصائيــة الوطنيــة وبنــــاء القـــدرات 

اإلحصائية. 



01-702845

E/CN.3/2002/L.5

اإلجراء الذي يطلب الس اختاذه القرار املتعلق بالسياسات 

اإلجـراء املتخـذ واملقـترح مـــن جــانب 
اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصـاءات 

يف األمم املتحدة  

 

ــــى اختـــاذ اخلطـــوات إلدراج  يوافــق عل - ١٩
نتائج الدورة االستثنائية للجمعية العامة املكرسـة 
ملكافحـة فـريوس نقـــص املناعــة البشــرية/اإليــدز 
ضمن عملها(ب)، على أساس املقرر الذي تتخذه 
اجلمعيـــة العامـــة يف تلـــك الـــدورة االســــتثنائية، 
ويطلـب إىل اللجـان الفنيـة أن حتـذو هــذا احلــذو 

من أجل التنفيذ واملتابعة الفعالني؛ 

ــة  أدرجـت اللجنـة فـريوس نقـص املناع
ـــى جــدول أعمــال  البشـرية/اإليـدز عل
ـــني املعقــودة يف  دورـا احلاديـة والثالث
عــــــام ٢٠٠٠(ج) وتضمنــــــت دورا 
ـــــد ٣(ج) مــــن  الثالثـــة والثالثـــني البن
جـدول األعمـال املعنـون �إحصــاءات 
 .(E/CN.3/2002/4 انظـــــر) الصحـــة�
ــــص  وجيــري أيضــا تنــاول فــريوس نق
املناعة البشرية/اإليدز يف إطار البنـد ٧ 
ـــن جــدول األعمــال �تنســيق  (هــ) م
مؤشــرات التنميــة�؛ وُأدرجــت عــدة 
مؤشـرات (مثانيـة) عـن فـــريوس نقــص 

املناعة البشرية/اإليدز. 

 

يرحب باهتمام عدة جلان فنيـة تابعـة لـه  - ٢٠
باألبعـاد املتشـعبة ملختلـف جوانــب املســتوطنات 
البشرية، ويدعو اللجان املعنية إىل زيادة التفـاعل 

فيما بينها بشأن هذه القضايا؛ 

نظـــــــرت اللجنـــــــة يف إحصــــــــاءات 
املستوطنات البشرية يف دورـا الثانيـة 
والثالثـني املعقـودة يف عـــام ٢٠٠١(د)، 
علـــى أســـاس تقريـــــر أعــــده مركــــز 
ــــــــائج  املســــــتوطنات البشــــــرية والنت
املعروضـــة علـــى جلنـــة املســـــتوطنات 
البشـرية. وُأدرج املوضـوع يف برنــامج 
العمــــل املتعــــدد الســــــنوات للجنـــــة 
ـــــــام ٢٠٠٤ (انظــــــر  اإلحصائيـــــة لع

 .(E/CN.3/2002/L.4

 

يدعـو جلانـه الفنيـة إىل زيـادة مســـامهاا  - ٢١
يف عمل الس ذاتـه بشـأن سـبل التنفيـذ، مبـا يف 
ذلك دور تعبئة املوارد وبناء القدرات والبحـوث 
ومجع البيانات واملعلومات وتقاسم املعارف كالً 
يف جماهلـــا، مـــع تركـــــيز خــــاص علــــى اآلثــــار 
ـــــدروس  والفجــــوات واملمارســــات الطبيــــة وال
املســتفادة وأمنــاط بنــاء القــدرات الــــيت تلتمـــس 
بصورة مشتركة على حنو أكـرب، يف سـبيل تنفيـذ 
ـــة الــيت  نتـائج املؤمتـرات الرئيسـية ومؤمتـرات القم
ـــا يف ذلــك مؤمتــر قمــة  تعقدهـا األمـم املتحـدة مب

األلفية؛ 

ـــــــاء القــــــدرات  تتنـــــاول اللجنـــــة بن
اإلحصائيـــة يف إطـــــار البنــــد ٦ مــــن 
ــــــــــــال (انظـــــــــــر  جــــــــــدول األعم
E/CN.3/2002/18 و 19). كمـــا يعــــد 
بنــــاء القــــدرات اإلحصائيــــة جـــــزءا 
ال يتجـزأ مـــن العمــل املتعلــق بتنســيق 
ـــ)  مؤشـرات التنميـة (انظـر البنـد ٧ (ه
مــــن جــــدول األعمــــال والوثيقتـــــني 

E/CN.3/2002/25 و26). 

 

يدعــو أيضــا جلانــه الفنيــة إىل مواصلــــة  - ٢٢
استكشـاف فـرص املشـاركة الفعالـة واملنتجـــة يف 

أعماهلا مما تسهم به اجلهات املؤثرة؛ 

تشرك اللجنة املنظمات غري احلكوميـة 
ـــــات احلكوميــــة  ذات الصلـــة واملنظم
الدولية غري منظمات األمم املتحدة يف 

عملها على أساس مستمر. 



601-70284

E/CN.3/2002/L.5

اإلجراء الذي يطلب الس اختاذه القرار املتعلق بالسياسات 

اإلجـراء املتخـذ واملقـترح مـــن جــانب 
اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصـاءات 

يف األمم املتحدة  
القرار ٤١/٢٠٠١ 

تعميــم مراعــاة املنظــور اجلنســــاين يف 
مجيع سياسات وبرامج منظومة األمـم 

املتحدة  

يدعو أيضا األمني العـام وكافـة اهليئـات  - ٣
الـــيت تقـــدم تقاريرهـــا إىل الـــس االقتصـــــادي 
واالجتمـــــاعي إىل أن يتنـــــاولوا يف تقـــــــاريرهم 
اجلوانــب اجلنســانية يف املســائل املعروضــة علـــى 

الس؛ 

ـــاين  يف  روعــي تعميــم املنظــور اجلنس
ــــيت  جمموعــة مــن مؤشــرات التنميــة ال
تنظــر فيــها اللجنــة يف إطــار متابعتــها 
للمؤمتـــرات ومؤمتـــرات القمـــــة الــــيت 
تعقدها األمم املتحدة، وجيـري تناوهلـا 
يف إطــار البنــد ٧ (هـــ) مــــن جـــدول 
األعمـال �تنسـيق مؤشـرات التنميـــة� 
(انظـــــــــــــر E/CN.3/2002/25 و 26). 
وتتــوىل جمموعــة مــن األفرقــة العاملـــة 
تعزيز مراعاة تعميـم املنظـور اجلنسـاين 
يف شـــــعبة اإلحصـــــاءات يف األمـــــــم 

املتحدة. 
املقـرر ٢٩٩/٢٠٠١ موضوعـا اجلـــزء 
ــــــق  الرفيــــع املســــتوى واجلــــزء املتعل
بالتنسيق من دورة الس االقتصـادي 
واالجتماعي املوضوعية لعام ٢٠٠٢ 

يف اجللســـة العامـــة ٤٣ للمجلـــس االقتصـــــادي 
واالجتمــــاعي، املعقــــودة يف ٢٦ متــــوز/يوليــــــه 
٢٠٠١، قـرر الـس اعتمـاد املوضوعـني التــاليني 
للجـزء الرفيـع املسـتوى واجلـزء املتعلـق بالتنســـيق 

من دورته املوضوعية لعام ٢٠٠٢: 
اجلزء الرفيع املستوى 

 

 

مســامهة تنميــــة املـــوارد البشـــرية يف عمليـــة 
التنميــة، مبــــا يف ذلـــك مســـامهتها يف جمـــايل 

الصحة والتعليم 

يتضمـــــن برنـــــــامج عمــــــل شــــــعبة 
اإلحصاءات يف األمم املتحدة حلقات 
عمــل تدريبيــة لتدريــب األخصــــائيني 
ـــــة يف  اإلحصــــائيني يف البلــــدان النامي

جمموعة يف امليادين اإلحصائية. 
 اجلزء املتعلق بالتنسيق  

 

مواصلــــــة تعزيــــــز الــــــس االقتصــــــــادي 
واالجتمــاعي، باالعتمــاد علــــى مـــا حققـــه 
ـــى إجنــاز  مؤخـرا مـن إجنـازات، ملسـاعدته عل
الـدور املسـند إليـه يف ميثـاق األمـم املتحـــدة، 
علـى النحـو الـوارد يف إعـالن األمـم املتحـــدة 

بشأن األلفية 

جيــري تنــاول عمـــل اللجنـــة املتصـــل 
ـــــة يف الــــدورة الثالثــــة  بـــإعالن األلفي
والثالثني للجنة يف إطار البنـد ٧ (هــ) 
مــــن جــــــدول األعمـــــال �تنســـــيق 
مؤشـــــــــرات التنميـــــــــة� (انظــــــــــر 

E/CN.3/2002/25 و 26). 

اإلعـالن الـوزاري الصـادر عـن اجلـــزء 
ــــة  الرفيــع املســتوى للــدورة املوضوعي
لعـام ٢٠٠١ للمجلـس املعنونــة �دور 
األمم املتحدة يف دعـم جـهود البلـدان 
األفريقية لتحقيق التنمية املستدامة� 

 

يعد العمل الذي تقوم به اللجنة بشأن 
تنســـيق مؤشـــرات التنميـــــة وإعــــالن 
األلفيـــــة، وخاصـــــة بنـــــــاء القــــــدرة 
اإلحصائيــة، الــذي جيــــري تناولـــه يف 
إطـــار البنـــد ٧ (هــــــ) مــــن جــــدول 
األعمـال �تنسـيق مؤشـرات التنميـــة� 
ذا صلـــــــــة بـــــــــاملوضوع (انظـــــــــــر 

E/CN.3/2002/25 و 26). 



01-702847
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اإلجراء الذي يطلب الس اختاذه القرار املتعلق بالسياسات 

اإلجـراء املتخـذ واملقـترح مـــن جــانب 
اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصـاءات 

يف األمم املتحدة  
ـــس  االسـتنتاجات املتفـق عليـها للمجل
١/٢٠٠١ بشـأن دور األمـــم املتحــدة 
يف تعزيز التنمية، ال سيما فيمـا يتعلـق 
ـــا  بـالوصول إىل املعـارف والتكنولوجي
ونقلـــــــــها، وبصـــــــــورة خاصـــــــــــة 
تكنولوجيـات املعلومـــات واالتصــال، 
يف مجلة أمور، من خـالل الشـراكات 
مــع األطــراف املؤثــــرة ذات الصلـــة، 

 مبا يف ذلك القطاع اخلاص. 

(انظر أعاله، اإلجـراء املتخـذ مبوجـب 
قرار الس ٢٧/٢٠٠١ ، الفقرة ١٦).
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