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  اللجنة اإلحصائية 
  الدورة األربعون

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  *من جدول األعمال املؤقت) ط (٤البند 

ــود للعلــــم  ــة مقــــررات اجمللــــس   : بنــ متابعــ
        االقتصادي واالجتماعي املتعلقة بالسياسات

مقررات اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي املتعلقـة بالـسياسات واملتـصلة                 
  بعمل اللجنة اإلحصائية

  
  مذكرة من األمني العام    

  
، تقـدم   )E/2008/24انظر  (وفقا ملا طلبته اللجنة اإلحصائية يف دورهتا التاسعة والثالثني            

هــذه املــذكرة إلحاطــة اللجنــة علمــا بــاملقررات املتــصلة بعمــل اللجنــة اإلحــصائية الــيت اختــذها    
وعـالوة علـى ذلـك،      . يمـا يتعلـق بالـسياسات      ف ٢٠٠٨اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف عام      

تــبني املــذكرة اإلجــراءات املتخــذة أو املقتــرح اختاذهــا مــن قبــل اللجنــة وشــعبة اإلحــصاءات يف 
  .واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما بالتقرير. األمم املتحدة سعيا إىل االستجابة لطلبات اجمللس

  
  مة اليت تعقدها األمم املتحدةمتابعة املؤمترات الرئيسية ومؤمترات الق  -أوال   
  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -ألف   

، بـــشأن دور اجمللـــس ٢٠٠٨/٢٩أعـــاد اجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــاعي، يف قـــراره   - ١
ــسية        ــؤمترات الرئي ــائج امل ــسقني لنت ــة املتكــاملني واملن ــذ واملتابع ــصادي االجتمــاعي يف التنفي االقت
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رات القمــة الــيت تعقــدها األمــم املتحــدة، يف ضــوء قــرارات اجلمعيــة العامــة ذات الــصلة،   ومــؤمت
ــا ــرار   مب ــا الق ــى ضــرورة مواصــلة    )E/2008/SR.43 و E/2008/L.29 (٦١/١٦فيه ــد عل ، التأكي

تعزيــز اجمللــس باعتبــاره اآلليــة املركزيــة للتنــسيق علــى نطــاق املنظومــة، ومــن مث تعزيــز التنفيــذ     
م مــملني واملنــسقني لنتــائج املــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت تعقــدها األواملتابعــة املتكــا

املتحدة يف امليدانني االقتصادي واالجتماعي وامليادين املتصلة هبمـا، وفقـا مليثـاق األمـم املتحـدة                 
ــرارات      ــة القـ ــصلة، وخباصـ ــة ذات الـ ــة العامـ ــرارات اجلمعيـ ــاء، ٥٧/٢٧٠، و ٥٠/٢٢٧وقـ  بـ

  .٦١/١٦ و
باحلاجة إىل مواصلة تعزيـز      أيضااالقتصادي واالجتماعي   أقر اجمللس   لقرار نفسه،   يف ا و  - ٢

التنــسيق والتعــاون بــني اجمللــس وجلانــه الفنيــة وجلانــه اإلقليميــة وهيئاتــه الفرعيــة األخــرى حــىت    
يتمكن اجمللس من االضطالع بقدر أكـرب مـن الفعاليـة بـدوره احليـوي باعتبـاره اآلليـة املركزيـة                     

 نطاق املنظومة، وشـجع اللجـان الفنيـة علـى مواصـلة استكـشاف الـسبل الكفيلـة                   للتنسيق على 
جبعل وكاالت األمم املتحدة وصناديقها وبراجمها تشارك بانتظـام أكـرب يف أعمـال اللجـان كـل        
يف إطار واليته، وطلب إىل اللجان الفنية واللجان اإلقليمية وغريها مـن اهليئـات الفرعيـة املعنيـة         

 أن تسهم، حسب االقتضاء ووفقا لوالية كـل منـها، يف االسـتعراض الـوزاري                التابعة للمجلس 
الــسنوي ويف منتــدى التعــاون اإلمنــائي، يف ســياق خطــة العمــل الــسنوية لكــل منــها، مــع أخــذ   

  .خصوصيات كل منها يف االعتبار
  

 املتخــذة أو املقتــرح اختاذهــا مــن قبــل اللجنــة اإلحــصائية وشــعبة        اتاإلجــراء  -باء   
   باألمم املتحدةتاإلحصاءا

  اجتماع رؤساء اللجان الفنية مع اجمللس االقتصادي واالجتماعي    
، يعقـد يف  ٢٠٠٦/٤٤وفقا للتكليف الوارد يف قـرار اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي           - ٣

والغــرض مــن اجتماعــات . بدايــة كــل ســنة اجتمــاع ملكتــب اجمللــس مــع رؤســاء اللجــان الفنيــة
لـس ومكتبـه هـو تبـادل املعلومـات ذات الـصلة فيمـا بـني اهليئـات            رؤساء اللجـان الفنيـة مـع اجمل       

  . وتكثيف التعاون مع اجمللس،الفرعية
 كــانون ٢٧ يف نيويــورك يــوم الثالثــاء  ، الــذي ســيعقداالجتمــاع الــسنوي املقبــل يف و  - ٤

أن تقدم اللجان الفنية إسـهامات يف موضـوع االسـتعراض الـوزاري             ُيتوقع   ،٢٠٠٩يناير  /الثاين
تنفيـــذ األهـــداف وااللتزامـــات املتفـــق عليهـــا دوليـــا ” وهـــو ٢٠٠٩ي للمجلـــس لعـــام الـــسنو
ذه اإلسـهامات،   سيجرى جتميـع وتعمـيم هـ      و. “بالصحة العامة على الصعيد العاملي    يتعلق   فيما

وسـيتناول إسـهام اللجنـة اإلحـصائية        . ناقشتها يف االجتماع  ملمبا فيها إسهام اللجنة اإلحصائية،      
تؤديـه اللجنـة يف جمـال اإلحـصاءات الـصحية، مبـا يف ذلـك التقريـر املتعلـق                    العمل اجلاري الذي    
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وسيتـضمن  . ، املعروض على الدورة األربعني للجنـة      )E/CN.3/2009/10(باإلحصاءات الصحية   
إسهامها أيضا التعليق على التحديات املصادفة يف مجع مؤشرات دقيقة ومعربة واإلبالغ عنـها،              

األهــداف اإلمنائيــة تتــضمنها الــيت تلــك ت الــصحية، مبــا فيهــا الــسياساأهــداف يف ســياق قيــاس 
  .لأللفية

وعالوة على ذلك، شارك رئيس اللجنة اإلحصائية يف اجتماع مائدة مستديرة خـاص                - ٥
اجمللس االقتصادي واالجتماعي يف معاجلـة العنـف ضـد املـرأة            دور  ”عقده اجمللس عن موضوع     
وأبلــغ ). ٢٠٠٨يوليــه / متــوز٨(“ لجــان الفنيــةحــوار مــع رؤســاء ال: جبميــع أشــكاله ومظــاهره

 فريقـا  ٢٠٠٨ن اللجنـة شـكلت يف عـام    املائـدة املـستديرة بـأ   رئيس اللجنة اإلحـصائية اجتمـاع      
اسـتجابة   متعمـق ملؤشـرات قيـاس العنـف ضـد املـرأة              تقـين ألصدقاء الـرئيس إلجـراء اسـتعراض        

نف ضـد املـرأة، عقـد يف جنيـف،          اجتماع فريق خرباء معين مبؤشرات قياس الع      القتراح قُدِّم يف    
كمـا سـيقترح فريـق أصـدقاء الـرئيس،          . ٢٠٠٧أكتـوبر   / تشرين األول  ١٠ إىل   ٨يف الفترة من    

الرئيسي للجنة اإلحـصائية املتمثـل يف وضـع وحتـسني معـايري وأسـاليب               التقين  استنادا إىل الدور    
مفــاهيم اقتراح مــثال بــاإلحــصاءات الرمسيــة، طرقــا لتحــسني مجــع املؤشــرات املختلفــة، وذلــك   

دراسـات   املصادر املالئمة، سـواء كانـت سـجالت إداريـة أو          بتطوير  وتعاريف أكثر صرامة أو     
التقنيـة املتعلقـة جبمـع    اكل  وأحاط الـرئيس كـذلك اجتمـاع املائـدة املـستديرة باملـش            . استقصائية

وتــشمل . بيانــات موثــوق هبــا عــن العنــف ضــد املــرأة مــن خــالل الدراســات االستقــصائية          
تباعهـا، ومـستوى   االتعريف الدقيق للمفاهيم، ووضع املنهجية اليت يتعني   بات اإلحصائية الصعو

تصنيف البيانات حسب العمر، واملهنة، والتعليم، والعـرق، واخلـصائص االجتماعيـة األخـرى،              
  .وتصنيف أشكال العنف ومرتكبيه

  
  مؤشرات التنمية    

ة اإلحـصائية إىل أن تعمـل بوصـفها         منذ أن دعا اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي اللجنـ          - ٦
مركز التنسيق احلكومي الدويل الستعراض املؤشـرات الـيت تـستخدمها منظومـة األمـم املتحـدة                 
من أجل التنفيذ واملتابعة املتكاملني واملنـسقني لنتـائج املـؤمترات ومـؤمترات القمـة الرئيـسية الـيت                   

، واصــلت اللجنــة، )٢٠٠٠/٢٧  و١٩٩٩/٥٥انظــر قــراري اجمللــس (تعقــدها األمــم املتحــدة 
  .بصورة مستمرة، مناقشة اجلوانب التقنية ملؤشرات التنمية

ــشأن مؤشــرات رصــد        - ٧ ــام ب ــر األمــني الع ــة، يف دورهتــا األربعــني، يف تقري وتنظــر اللجن
  ).E/CN.3/2009/16(األهداف اإلمنائية لأللفية 
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  أساليب العمل    
قيــة اللجــان الفنيــة، باالنتــهاء مــن     أبلغــت اللجنــة اإلحــصائية اجمللــس، علــى غــرار ب       - ٨

وتطرقـت اللجنـة بوجـه خـاص        ). E/2005/24انظـر   ( ٢٠٠٥استعراض أساليب عملـها يف عـام        
كمـا وضـعت اللجنـة آليـة لـضمان اسـتمرارية مكتبـها              . ملسألة تنظيم الوقت مبزيد مـن الكفـاءة       

مقــررات والتعــاون مــع اجمللــس بطــرق مــن بينــها إدراج بنــد دائــم يف جــدول األعمــال بــشأن     
وعززت اللجنة أيضاً برناجمها الرمسي من خالل عقد حلقـات نقـاش وأحـداث أخـرى                . اجمللس

ــد مــن أصــحاب       ــثالثني، مبــشاركة العدي ــثالثني والتاســعة وال ــة وال علــى هــامش دورتيهــا الثامن
ووجدت اللجنة اإلجراءات مرضية، وهي تعتزم مواصلة تنفيذها وصـقلها يف دورهتـا        . املصلحة
انظــر  (مبهمــة دائمــة هــي تبــسيط جــدول األعمــال ، بوجــه خــاص، كلــف املكتــبو. األربعــني

E/2007/24(.  
  

ــسنوية        -ثانيا    ــة الـ ــات الوزاريـ ــسنوات لالستعراضـ ــدد الـ ــل املتعـ ــامج العمـ برنـ
  للمجلس االقتصادي واالجتماعي

   اختاذهااإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي  -ألف   
، برنامج عمله األول املتعدد الـسنوات       ٢٠٠٧أكتوبر  /ين األول اعتمد اجمللس، يف تشر     - ٩

وركـز اسـتعراض عـام      . الـسنوية الـيت جتـرى علـى املـستوى الـوزاري           املوضوعية  لالستعراضات  
تنفيـذ األهـداف وااللتزامـات املتفـق عليهـا دوليـاً فيمـا يتعلـق بالتنميـة                  ” على موضـوع     ٢٠٠٨

ــذ األهــداف وااللتزامــات  ”وضــوع  علــى م٢٠٠٩وســريكز اســتعراض عــام  ؛“املــستدامة تنفي
وقـرر اجمللـس أيـضا، يف    . “املتفق عليها دولياً فيمـا يتعلـق بالـصحة العامـة علـى الـصعيد العـاملي              

، اعتماد املوضـوعني التـاليني لالستعراضـني املوضـوعيني الـسنويني اللـذين              ٢٠٠٨/٢٥٨مقرره  
ــامي    ــوزاري يف عــ ــستوى الــ ــى املــ ــيجريهما علــ ــذ ”: ٢٠١٠) أ: (٢٠١١ و ٢٠١٠ســ تنفيــ

؛ “األهداف وااللتزامات املتفق عليهـا دوليـاً فيمـا يتـصل باملـساواة بـني اجلنـسني ومتكـني املـرأة                    
وتتـسم  . “بـالتعليم املتفق عليها دولياً فيما يتـصل       ت  تنفيذ األهداف وااللتزاما  ”: ٢٠١١) ب(

ــة واهليئــات املتخصــصة التابعــة للمجلــس بأمهيــة     ــة اإلســهامات املوضــوعية للجــان الفني جوهري
  . لنجاح االستعراضات

  
ــعبة      -باء    ــا مـــن قبـــل اللجنـــة اإلحـــصائية وشـ اإلجـــراءات املتخـــذة واملقتـــرح اختاذهـ

  اإلحصاءات باألمم املتحدة
تعكف اللجنة بصفة مـستمرة علـى دراسـة مجيـع املواضـيع اإلحـصائية لتحـسني تـوافر                     - ١٠

األعمــال املؤقــت لــدورهتا ومــن ذلــك مــثال أن بنــود جــدول . اإلحــصاءات األساســية ونوعيتــها
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 االقتـصادية، وإحـصاءات     -األربعني املتعلقة بتغري املناخ واإلحصاءات الرمسية، واحملاسبة البيئية         
، تتــــــصل مبواضــــــيع )ح(و ) ز(و ) د(و ) أ (٣البنــــــود (الــــــصحة، وإحــــــصاءات التعلــــــيم 

 ٢٠٠٩ االستعراضــات املوضــوعية الــسنوية الــيت ســتجرى علــى املــستوى الــوزاري يف األعــوام 
يف الفقـــرتني (وعـــالوة علـــى ذلـــك، فـــإن اللجنـــة، حـــسبما ورد أعـــاله . ٢٠١١ و ٢٠١٠ و
، هي مركز التنسيق احلكومي الدويل السـتعراض املؤشـرات الـيت تـستخدمها منظومـة                )٥ و ٤

األمم املتحدة، ومن مث فهي توجه أعمال فريق اخلرباء املشترك بني الوكـاالت املعـين مبؤشـرات                 
ائيــة لأللفيــة، الــيت ميكــن االســتفادة منــها يف التحــضري لالستعراضــات املوضــوعية األهــداف اإلمن

  . السنوية اليت جترى على املستوى الوزاري
  

  تعميم مراعاة املنظورات اجلنسانية   -ثالثا   
  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -ألف   

ــراره     - ١١ ــس، يف قـ ــاد اجمللـ ــراره     ، تأ٢٠٠٨/٣٤أعـ ــا يف قـ ــق عليهـ ــتنتاجاته املتفـ ــد اسـ كيـ
 بــشأن تعمــيم مراعــاة املنظــور اجلنــساين يف مجيــع الــسياسات والــربامج يف منظومــة     ١٩٩٧/٢

، ٢٠٠٣/٤٩، و ٢٠٠٢/٢٣ ، و٢٠٠١/٤١، وأشـــــــار إىل قراراتـــــــه )١(األمـــــــم املتحـــــــدة
؛ وأكد من جديد أيـضا االلتـزام   ٢٠٠٧/٣٣، و ٢٠٠٦/٣٦، و ٢٠٠٥/٣١، و  ٢٠٠٤/٤ و
 بالعمــل النــشيط علــى التــرويج لتعمــيم مراعــاة   ٢٠٠٥طــوع يف مــؤمتر القمــة العــاملي لعــام  املق

ــادين         ــع املي ــربامج يف مجي ــسياسات وال ــيم ال ــذ ورصــد وتقي ــصميم وتنفي ــساين يف ت املنظــور اجلن
السياسية واالقتصادية واالجتماعية، ومواصـلة االلتـزام بتعزيـز قـدرات األمـم املتحـدة يف اجملـال                  

  . اجلنساين
تكثيـف اجلهـود للقـضاء علـى        ”، اختذت اجلمعية العامة قـراراً معنونـاً         ٢٠٠٧ويف عام     - ١٢

ويف ذلـك القــرار، طلبــت اجلمعيــة إىل  ). ٦٢/١٣٣القــرار  (“مجيـع أشــكال العنــف ضـد املــرأة  
األمني العام أن يكثف جهوده لوضع واقتراح جمموعة من املؤشرات املمكنة بشأن العنف ضـد               

 إىل العمــل الــذي قامــت بــه املقــررة اخلاصــة املعنيــة مبــسألة العنــف ضــد املــرأة   املــرأة، باالســتناد
وأسبابه وعواقبه، وذلك بغرض مساعدة الدول على تقييم مدى العنف الذي تتعرض لـه املـرأة              
ومدى انتشاره وحدوثه، من أجل إتاحة إمكانية النظر فيه من ِقبل جلنة وضـع املـرأة يف دورهتـا           

  .ن قبل اللجنة اإلحصائية يف أقرب وقت ممكنالثانية واخلمسني وم
  

__________ 
فـصل الرابـع،    ، ال )A/52/3/Rev.1( ٣الوثائق الرمسية للجمعية العامة، الـدورة الثانيـة واخلمـسون؛ امللحـق رقـم                 )١(  

  .٤الفقرة 
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ــعبة      -باء    ــا مـــن ِقبـــل اللجنـــة اإلحـــصائية وشـ اإلجـــراءات املتخـــذة واملقتـــرح اختاذهـ
  اإلحصاءات باألمم املتحدة

ــة     ٢٠٠٧مــارس /يف آذار  - ١٣ ــة اإلحــصائية حلقــة نقــاش مــشتركة مــع جلن ، عقــدت اللجن
القضاء علـى   ” وهو   ٢٠٠٧ املرأة يف عام     وضع املرأة بشأن املوضوع ذي األولوية للجنة وضع       

وقوبلت حلقة النقاش، الـيت شـكّلت أحـد أشـكال        . “مجيع أشكال التمييز والعنف ضد الطفلة     
  ).A/62/89-E/2007/76انظر (التفاعل بني اللجان الفنية املختلفة، بقبول حسن للغاية 

والــثالثني املعقــودة يف ووافقــت اللجنــة اإلحــصائية لألمــم املتحــدة، يف دورهتــا التاســعة   - ١٤
 يف نيويورك، على تشكيل فريق أصـدقاء الـرئيس إلجـراء اسـتعراض تقـين                ٢٠٠٨فرباير  /شباط

متعمق للمؤشرات املقترحة لقياس العنف ضد املرأة، وطلبـت إىل الفريـق أن يوافيهـا بتقريـر يف                  
  .دورهتا األربعني

عة بلدان ومن مراقبني عن عـدة       وُشكِّل فريق أصدقاء الرئيس من خرباء ينتمون إىل سب          - ١٥
. وُوضعت للفريق اختـصاصات واضـحة بالتـشاور مـع الـرئيس     . مؤسسات تابعة لألمم املتحدة   

وتنظر اللجنة، يف دورهتا األربعني، يف مـذكرة لألمـني العـام بـشأن تقريـر أصـدقاء الـرئيس عـن                      
  ).E/CN.3/2009/13(املؤشرات املتعلقة بالعنف ضد املرأة 

  
عــــة قــــرارات اجمللــــس بــــشأن تعزيــــز القــــدرات الوطنيــــة يف جمــــال  متاب  -رابعا   

ــام     ــساكن لعـ ــسكان واملـ ــدادات الـ ــاملي لتعـ ــامج العـ ــصاءات والربنـ اإلحـ
٢٠١٠  

  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -ألف   
 ٢٠٠٥بنــاء علــى مبــادرة مــن اللجنـــة اإلحــصائية، اختــذ اجمللــس قــرارين يف عـــامي           - ١٦
ويتعلـق  ) ٢٠٠٦/٦(، يتعلق أحدمها بتعزيـز القـدرات الوطنيـة يف جمـال اإلحـصاءات               ٢٠٠٦ و

، طلب فيهمـا    )٢٠٠٥/١٣ (٢٠١٠اآلخر بالربنامج العاملي لتعدادات السكان واملساكن لعام        
اجمللـس تكثيــف اجلهـود الراميــة إىل دعـم الــربامج اإلحــصائية الوطنيـة مــن أجـل تعزيــز قــدراهتا،      

ــة عـــ  ــار جولـ ــساكن   ٢٠١٠ام وذلـــك يف إطـ ــدادات الـــسكان واملـ ــاملي لتعـ ــامج العـ ــن الربنـ  مـ
  .بعدها وما
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ــعبة      -باء    ــا مـــن ِقبـــل اللجنـــة اإلحـــصائية وشـ اإلجـــراءات املتخـــذة واملقتـــرح اختاذهـ
  اإلحصاءات باألمم املتحدة

تنظر اللجنة، يف دورهتا األربعني، يف إجراءات حمـددة ملتابعـة تنفيـذ هـذين القـرارين يف                  - ١٧
ــو  ــا  إطــار بن ــشأن ) م (٣د جــدول أعماهل ــة ”ب ــشأن ) أ (٤، و “مؤشــرات التنمي ــدادات ”ب تع

وتتـضمن الوثـائق املقدمـة      . “بناء القـدرات اإلحـصائية    ”بشأن  ) و (٤، و   “السكان واملساكن 
يف إطار هذه البنود وصـفا تفـصيليا لألنـشطة الـيت تـضطلع هبـا شـعبة اإلحـصاءات والوكـاالت                      

 مـــن ٢٠١٠ت التنميـــة ونوعيتـــها، دعمـــا جلولـــة عـــام الـــشريكة هلـــا لتحـــسني تـــوافر مؤشـــرا
العاملي لتعدادات السكان واملساكن، ولألنـشطة املـضطلع هبـا لتحـسني تنـسيق أنـشطة                 الربنامج

  .التعاون التقين
  
تقيــيم التقــدم احملــرز يف تنفيــذ ومتابعــة نتــائج مــؤمتر القمــة العــاملي املعــين      -خامسا  

  مبجتمع املعلومات
  اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذهااإلجراءات   -ألف   

ــراره    - ١٨ ــس، يف ق ــاملي املعــين    ٢٠٠٨/٣أشــار اجملل ــؤمتر القمــة الع ــة مل ــائق اخلتامي ، إىل الوث
، وأشار أيضا إىل أن احلصول على املعلومات وتبادل املعـارف وابتكارهـا             )٢(مبجتمع املعلومات 

ية واالجتماعيــة والثقافيــة، ومــن مث يف مــساعدة يــسهم إســهاما كــبريا يف تعزيــز البيئــة االقتــصاد 
مجيع البلدان على التوصل إىل بلوغ األهـداف والغايـات اإلمنائيـة املتفـق عليهـا دوليـا، مبـا فيهـا                      

ورأى أن هــذه العمليــة ميكــن تعزيزهــا بإزالــة احلــواجز الــيت تعــوق   . األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة
هيـدة علـى املعلومـات، وشـدد علـى أمهيـة إزالـة              احلصول الشامل والواسع واملنصف وبتكلفة ز     

احلــواجز الــيت حتــول دون ســد الفجــوة الرقميــة، وال ســيما تلــك الــيت تعــوق التحقيــق الكامــل    
. للتنمية االقتصادية واالجتماعيـة والثقافيـة للبلـدان ولرفـاه شـعوهبا، وخاصـة يف البلـدان الناميـة                  

املتحققــة حــىت اآلن فيمــا يتعلــق بتنفيــذ وأوصــى اجمللــس، بعــد أن قــّيم أوجــه النجــاح والقــصور 
نتائج مؤمتر القمة العاملي املعين مبجتمع املعلومات، جبملة أمـور منـها أن تنظـر الـشراكة املتعلقـة        
بقياس تسخري تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت ألغراض التنمية يف وضع معـايري ومؤشـرات،      

ئية بـالنظر واختـاذ القـرارات مـن أجـل           تشمل مؤشرات األثر، ملواصلة اضطالع اللجنة اإلحـصا       

__________ 
  :؛ والوثائق اخلتامية متاحة أيضا على املوقع الشبكي التايلA/60/687، املرفق، و A/C.2/59/3انظر   )٢(  

    http://www.itu.int/wsis/index.html. 
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تتبع التقدم احملرز لبلوغ األهداف والغايات احملددة يف الوثائق اخلتامية ملؤمتر القمة العاملي املعـين          
  .)٣(مبجتمع املعلومات، وال سيما الفرع باء من خطة العمل املعتمدة يف جنيف

  
ــا مـــن ِقبـــل ال    -باء    ــعبة  اإلجـــراءات املتخـــذة واملقتـــرح اختاذهـ لجنـــة اإلحـــصائية وشـ

  اإلحصاءات باألمم املتحدة
ــثالثني، مبوجــب قرارهــا      - ١٩ ، ٣٨/١٠٤أيــدت اللجنــة اإلحــصائية، يف دورهتــا الثامنــة وال

؛ )E/CN.3/2007/5انظـــر (القائمـــة األساســـية ملؤشـــرات تكنولوجيـــا املعلومـــات واالتـــصاالت 
 بــرامج مجــع البيانــات الــيت وشــجعت البلــدان علــى اســتعمال القائمــة األساســية للمؤشــرات يف

تـضطلع هبـا؛ وشــجعت الـشراكة علــى مواصـلة العمــل لتحـسني واســتكمال قائمـة املؤشــرات،       
وخاصــة بــالنظر إىل قيــاس اســتعمال تكنولوجيــا املعلومــات واالتــصاالت يف جمــال التعلــيم، ويف 

حلـواجز الـيت    احلكومة، ومسامهة هذه التكنولوجيا يف النمو االقتصادي والتنمية االجتماعيـة، وا          
تعوق استعمال هذه التكنولوجيا؛ وشجعت الشراكة على تقدمي املساعدة للبلـدان يف جهودهـا     
ــات         ــا املعلومـ ــرات تكنولوجيـ ــة مبؤشـ ــات املتعلقـ ــع البيانـ ــشأن مجـ ــدراهتا بـ ــاء قـ ــة إىل بنـ الراميـ

  .واالتصاالت
 إلنتـــاج دليلـــه األول) األونكتـــاد(وأصـــدر مـــؤمتر األمـــم املتحـــدة للتجـــارة والتنميـــة    - ٢٠

 ليكـون مرجعـا لإلحـصائيني الـوطنيني وغريهـم مـن             )٤(اإلحصاءات املتعلقة باقتـصاد املعلومـات     
ــا املعلومــات واالتــصاالت يف األعمــال      ــة عــن اســتخدام تكنولوجي منتجــي اإلحــصاءات الرمسي

. ويوفر الدليل إرشادات بشأن مجع البيانات وحتليلـها، واملعـايري الدوليـة، والتعـاريف             . التجارية
ويتضمن الدليل أيضا أسئلة منوذجية يستعان هبا يف الدراسـات االستقـصائية املتعلقـة باسـتخدام                
ــا املعلومـــات واالتـــصاالت، ويـــستعرض القـــضايا املؤســـسية اهلامـــة املتعلقـــة جبمـــع     تكنولوجيـ

وتنظـر اللجنـة، يف دورهتـا األربعـني،        . اإلحصاءات اخلاصة بتكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت     
 لألمني العام حييل هبـا تقريـر الـشراكة املتعلقـة بقيـاس تـسخري تكنولوجيـا املعلومـات                    يف مذكرة 

  ).E/CN.3/2009/19(واالتصاالت ألغراض التنمية، وتتضمن موجزا للتقدم احملرز حىت اآلن 
  
  
  

__________ 
  .http://www.itu.int/wsis/docs/geneva/official/poa.htmlمتاحة أيضا على املوقع الشبكي   )٣(  
  .http://stats.un.org/unsd/statcom_archive/ict_manual.pdfعلى املوقع الشبكي متاح   )٤(  


