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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢-فرباير/ شباط٢٨
  *من جدول األعمال املؤقت) ك( ٤البند 

متابعة مقررات اجمللس االقتصادي : بنود للعلم
      واالجتماعي املتعلقة بالسياسات

ــة واجمللـــس االقتـــصادي واالجتمـــ       ــة العامـ ــررات اجلمعيـ ــة مقـ اعي املتعلقـ
  بالسياسات واملتصلة بعمل اللجنة اإلحصائية

    
  مذكرة من األمني العام    

الفـصل   ،E/2011/24انظـر  (وفقاً لطلب اللجنة اإلحصائية يف دورهتا احلادية واألربعـني          
، ُتقدَّم هذه املذكرة لغرض إحاطة اللجنـة علمـا بـاملقررات املتعلقـة بالـسياسات                ) ألف -األول  

عملها، اليت اختذها كل من اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي واجلمعيـة العامـة يف عـام          واملتصلة ب 
وعـالوة علـى ذلـك، ُتبـّين املـذكرة اإلجـراءات املتخـذة واملقتـرح أن                 . أو ما قبل ذلـك     ٢٠١١

واللجنـة مـدعوة    .  واجمللـس  تتخذها اللجنة وشعبة اإلحصاءات استجابة لطلبات اجلمعية العامـة        
  .بالتقرير إىل أن حتيط علماً

  
  متابعة األهداف اإلمنائية لأللفية  -أوال   
  اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها  - ألف  

متحـــدون لتحقيـــق األهـــداف اإلمنائيـــة  : الوفـــاء بالوعـــد” املعنـــون ٦٥/١يف قرارهـــا   - ١
 أجـل اختـاذ    اجلمعية العامة، يف مجلة أمور، إىل األمني العام تقدمي توصيات من   ، طلبت “لأللفية
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وأثنـاء كتابـة    . ٢٠١٥مزيد من اخلطوات للنهوض خبطة األمم املتحدة للتنمية إىل ما بعـد عـام               
، )A/66/1(هذا التقرير، كانت اجلمعية العامة تنظر يف تقريـر األمـني العـام عـن أعمـال املنظمـة                  

مـن أجـل النمـو      خيـارات   : والتقرير بشأن التعجيل بالتقدم حنو حتقيق األهداف اإلمنائية لأللفيـة         
ــة إىل مــا بعــد عــام       املــستمر والــشامل والقــضايا املتعلقــة بالنــهوض خبطــة األمــم املتحــدة للتنمي

٢٠١٥) A/66/126 .(                 ويصف التقرير األخري آراء األمانة العامـة حـول فتـرة مـا بعـد األهـداف
  . والتحضري هلا٢٠١٥اإلمنائية لأللفية، وفترة ما بعد 

  
ــة اإلحــــــصائية  اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذ   -باء    هتا واملقتــــــرح أن تتخــــــذها اللجنــــ

  اإلحصاءات  وشعبة
ــة       - ٢ ــة اإلحــصائية، ألن تكــون مبثاب ــصادي واالجتمــاعي اللجن ــذ أن دعــا اجمللــس االقت من

مركز التنسيق احلكومي الدويل الستعراض املؤشـرات الـيت تـستخدمها منظومـة األمـم املتحـدة                 
واملنــسقني للمــؤمترات الرئيــسية ومــؤمترات القمــة الــيت فيمــا يتعلــق بالتنفيــذ واملتابعــة املتكــاملني 

، مـا برحــت اللجنــة  )٢٠٠٠/٢٧ و ١٩٩٩/٥٥انظــر قـراري اجمللــس  (تعقـدها األمــم املتحـدة   
 علـى أسـاس     تناقش اجلوانب التقنية ملؤشرات التنمية وما يتصل بذلك من مسائل بناء القدرات           

 يف تقريــر األمــني العــام عــن مؤشــرات  وســتنظر اللجنــة يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني . متواصــل
ــة     ــة لأللفي ــة لرصــد األهــداف اإلمنائي ــدويل عــن   )E/CN.3/2012/29(التنمي ــر البنــك ال  ويف تقري

 ويف تقرير عـن  .)E/CN.3/2012/16(اجلهود املبذولة لوضع خطة عمل بشأن التنمية اإلحصائية      
ائيات ملؤمتر الدويل إلحـص   ات عن    يشري األمني العام إىل توصية صدر      ،األهداف اإلمنائية لأللفية  
، والـذي اشـتركت     ٢٠١١أكتـوبر   / املنعقد يف مانيال يف تشرين األول      األهداف اإلمنائية لأللفية  

تــدعو و .يف تنظيمــه شــعبة اإلحــصــاءات واجمللــس الوطنــــي للتنــسيــق اإلحــصائــي فــــي الفلــبني
ية يف حتديـــد غايـــات إىل املـــشاركة الكاملـــة مـــن جانـــب األوســـاط اإلحـــصائ تلـــك التوصـــية 

مبــا يف ذلــك احملافظــة علــى اســتمرار  ، ٢٠١٥ومؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة بعــد عــام  
  .املكاسب اليت حتققت يف بناء القدرات اإلحصائية

وتــضطلع شـــعبة اإلحـــصاءات حاليــا بتنفيـــذ عـــدة مــشاريع متعـــددة الـــسنوات لبنـــاء      - ٣
االت اإلحـصائية، مـع التركيـز بوجـه خـاص           القدرات اإلحصائية تشمل طائفـة واسـعة مـن اجملـ          

تـضطلع الـشعبة أيـضا      و. على مجـع البيانـات ونـشر مؤشـرات رصـد األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة                
 لتعـداد الـسكان واملـساكن       ٢٠١٠بتنفيذ عدة مشاريع يف جمال بناء القدرات دعما جلولة عـام            

 تـوافر البيانـات املـصنفة       سيـسهم يف زيـادة    األمـر الـذي     وهبدف حتسني اإلحصاءات اجلنـسانية،      
  .حسب نوع اجلنس والعمر
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  مؤمتر األمم املتحدة للتنمية املستدامة  -ثانيا   
  اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها  - ألف  

ــة     - ٤ ــة العام ــرار اجلمعي ــة    ٦٤/٢٣٦عمــال بق ، جيــري تنظــيم مــؤمتر األمــم املتحــدة للتنمي
 ٢٠١٢يونيـه   / حزيران ٢٢ إىل   ٢٠جانريو يف الفترة من     وسيعقد املؤمتر يف ريو دي      . املستدامة

، الـذي عقـد   ١٩٩٢  يف عامؤمتر األمم املتحدة املعين بالبيئة والتنمية مبناسبة الذكرى العشرين مل   
 ٢٠٠٢أيضاً يف ريو دي جانريو، والذكرى العاشرة ملؤمتر القمة العاملي للتنمية املـستدامة لعـام                

يـضم رؤسـاء الـدول      أن  املؤمتر على أعلى مستوى ممكـن، و      ويتوخى أن يعقد    . يف جوهانسربغ 
 اجلمعيــة العامــة ت، دعــ٦٤/٢٣٦ مــن القــرار ٢٢ويف الفقــرة . واحلكومــات أو ممــثلني آخــرين

أصحاب املصلحة املعنيني، مبـن فـيهم املؤسـسات واهليئـات التابعـة لألمـم املتحـدة واملؤسـسات                   
لتنميــة املــستدامة، إىل تقــدمي أفكــار ومقترحــات  املاليــة الدوليــة واجملموعــات الرئيــسية املعنيــة با 

  .جتسد خربهتم ودروسهم املستفادة إسهاما منهم يف العملية التحضريية
  

اإلجــــراءات الــــيت اختــــذهتا واملقتــــرح أن تتخــــذها اللجنــــة اإلحــــصائية    -باء   
  اإلحصاءات  وشعبة

ت البيئيـة واحملاسـبة     تنظر اللجنة اإلحصائية بشكل منتظم يف البنـود املتعلقـة باإلحـصاءا             - ٥
ويف دورهتا الثالثـة واألربعـني سـتقوم اللجنـة بـذلك مـرة أخـرى يف إطـار بنـدْي جـدول                   . البيئية

ومـن  . ةيـ حـصاءات البيئ  اإلبـشأن   ) و (٣ و    االقتـصادية  -احملاسبة البيئية   بشأن  ) هـ (٣األعمال  
اء األمـم املتحـدة     جلنـة خـرب   تقريـر   عليهـا   أجل نظر اللجنة يف هذين البنـدين، سـيكون معروضـاً            

إطـار  تنقـيح   وتقريـر األمـني العـام عـن         ) E/CN.3/2012/8 ( االقتـصادية  -املعنية باحملاسـبة البيئيـة      
ــوير  ــصاءات البيئاإلتطـ ــحـ ــوير    ). E/CN.3/2012/9(ة يـ ــرح لتطـ ــار املقتـ ــن اإلطـ ــل مـ ــرب كـ ويعتـ

ــة و  ــة   اإلحــصاءات البيئي ــصادية املتكامل ــة واالقت ــها  هامــة أدوات نظــام احملاســبة البيئي ال غــىن عن
  .لتنمية املستدامةدعما للصياغة ورصد السياسات 

  
ــسنوية        - ثالثا   ــة الـ ــات الوزاريـ ــسنوات لالستعراضـ ــدد الـ ــل املتعـ ــامج العمـ برنـ

  للمجلس االقتصادي واالجتماعي
  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -ألف   

، ٢٠٠٦/٤٤ادي واالجتمــاعي يف قــراره وفقــاً للتكليــف الــصادر عــن اجمللــس االقتــص   - ٦
ويف مقـرره   . يتعني عقد اجتماع بني مكتب اجمللس ورؤساء اللجان التنفيذية يف أوائل كل عام            

، قــرر اجمللــس اعتمــاد املوضــوع التــايل لالســتعراض الــسنوي الــذي جيريــه علــى    ٢٠١١/٢٠٨
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فري العمـل الالئـق مـن       تعزيز القدرات اإلنتاجية والعمالـة وتـو      ”: ٢٠١٢املستوى الوزاري لعام    
أجل القضاء على الفقر يف سياق منو اقتـصادي شـامل للجميـع ومـستدام ومنـصف علـى مجيـع                     

وتعتـرب املـسامهات الفنيـة املقدمـة مـن اللجـان            . “املستويات لتحقيـق األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        
  .الفنية للمجلس وهيئات اخلرباء يف غاية األمهية لنجاح االستعراضات

  
ــة اإلحــــــصائية   ا  -باء    إلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذهتا واملقتــــــرح أن تتخــــــذها اللجنــــ

  اإلحصاءات  وشعبة
سيشارك رئيس اللجنة اإلحصائية يف اجتماع مكتب اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي              - ٧

ــباط    ــُيعقد يف شـ ــة الـــذي سـ ــان الفنيـ ــاء اللجـ ــع رؤسـ ــر /مـ ــيقدم  و،٢٠١٢فربايـ ــهاما يف سـ إسـ
وسـيطلع رئـيس اللجنـة مكتـب اجمللـس          . ٢٠١٢لعـام   االستعراض الوزاري الـسنوي للمجلـس       

وكانـت اللجنـة قـد أجـرت استعراضـا برناجميـا            . على عمـل اللجنـة يف جمـال إحـصاءات العمـل           
مث نظـرت يف تقريــرين قدمتــهما  ) E/CN.3/2008/2انظــر  (٢٠٠٨حـول هــذا املوضـوع يف عــام   

مـل املنظمـة اجلـاري      يـصفان ع  ) E/CN.3/2010/18 و   E/CN.3/2009/12(منظمة العمـل الدوليـة      
  .وبناء القدراتيف جمال املنهجيات 

  
  إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية  - رابعا  

  اإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اختاذها  -ألف   
 قـدم األمـني     ،)٢٠١٠/٢٤٠املقـرر   (بناء على طلب اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي            - ٨

 تقريرا عن إدارة املعلومات اجلغرافية املكانيـة        ٢٠١١لس يف دورته املوضوعية لعام      العام إىل اجمل  
  ).E/2011/89(العاملية 

اجمللس علما بالتقرير وبالتوصـيات الـواردة فيـه؛ وسـلم           أحاط  ،  ٢٠١١/٢٤ويف قراره     - ٩
 ذلـك قـرر، يف     و تعزيز التعاون الدويل يف ميـدان املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة؛             بضرورة  

الـصدد، إنــشاء جلنـة اخلــرباء املعنيـة بــإدارة املعلومــات اجلغرافيـة املكانيــة العامليـة، علــى أن ُتنــشأ      
وتدار يف حدود املوارد القائمة وتنظَّم وفقا لـذلك، وطلـب إىل اللجنـة أن تقـدم إىل اجمللـس يف                     

للـدول األعـضاء     استعراضا شامال عن مجيع جوانب عملها وعملياهتا لكـي يتـسىن             ٢٠١٦عام  
شجع الدول األعضاء علـى إجـراء مناقـشات منتظمـة رفيعـة املـستوى جلهـات               ؛ و تقييم فعاليتها 

معنية متعددة بشأن املعلومات اجلغرافية املكانية العاملية، بسبل منها عقد املنتديات العامليـة، مـن               
عنيـة؛ وشـدد علـى      أجل املساعدة على إقامة حوار شامل مع مجيع اجلهات الفاعلـة واهليئـات امل             

أمهية تعزيز اجلهود الوطنية واإلقليمية والعاملية الراميـة إىل النـهوض بتبـادل املعـارف واخلـربات،                 
  .ز قدراهتا الوطنية يف هذا اجملالملساعدة البلدان النامية على بناء وتعزي



E/CN.3/2012/30  
 

11-64603 5 
 

ــة اإلحــــــصائية     -باء    اإلجــــــراءات الــــــيت اختــــــذهتا واملقتــــــرح أن تتخــــــذها اللجنــــ
 ءاتاإلحصا وشعبة

ــرا    - ١٠ ــم اخلـ ــسم رسـ ــع قـ ــاون مـ ــداين،  بالتعـ ــدعم امليـ ــابع إلدارة الـ ــعبة  ئط التـ نظمـــت شـ
املعنيـة بـإدارة املعلومـات      األمـم املتحـدة املنـشأة حـديثا         اإلحصاءات أول اجتماع للجنـة خـرباء        

 .٢٠١١أكتـوبر   / تـشرين األول   ٢٦يف  وقد عقد االجتماع يف سيول       ،اجلغرافية املكانية العاملية  
 االجتمـاع منتـدى رفيـع املـستوى حـول إدارة املعلومـات اجلغرافيـة املكانيـة العامليـة                    وسبق هـذا  

ويـتم إطـالع اللجنـة علـى آخـر التطـورات يف هـذا               ). ٢٠١١أكتوبر  / تشرين األول  ٢٦-٢٤(
اجملال، وستنظر يف دورهتا الثالثة واألربعني يف إدارة املعلومات اجلغرافية املكانية العامليـة اسـتنادا               

  ).E/CN.3/2012/31( هذا املوضوع عنرير األمني العام إىل تق
  

متابعــة قــرارات اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي بــشأن تعزيــز القــدرات   - خامسا 
الوطنيـــة يف جمـــال اإلحـــصاءات والربنـــامج العـــاملي لتعـــدادات الـــسكان  

  ٢٠١٠واملساكن لعام 
  اذهااإلجراءات اليت طلب اجمللس االقتصادي واالجتماعي اخت  -ألف   

قـرارين   االقتـصادي واالجتمـاعي   بناء على توصية من اللجنة اإلحصائية، اختـذ اجمللـس             - ١١
القــرار ( يتعلــق أحــدمها بتعزيــز القــدرات يف جمــال اإلحــصاء      و. ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥يف عــامي 
القــرار  (٢٠١٠بالربنــامج العــاملي لتعــدادات الــسكان واملــساكن لعــام   ، واآلخــر )٦ / ٢٠٠٦
ــة إىل دعــم الــربامج   ٢٠٠٦/٦اجمللــس يف قــراره وطلــب ). ٢٠٠٥/١٣  تكثيــف اجلهــود الرامي

، شـدد اجمللـس علـى أمهيـة     ٢٠٠٥/١٣ويف القـرار  . اإلحصائية الوطنية من أجـل تعزيـز قـدراهتا      
للخطـــط االجتماعيـــة بالنـــسبة  ٢٠١٠العـــاملي لتعـــدادات الـــسكان واملـــساكن لعـــام الربنـــامج 

  .نامجواالقتصادية، وطلب زيادة الدعم هلذا الرب
  

ــة اإلحــــــصائية أن تتخــــــذها اللواملقتــــــرح الــــــيت اختــــــذهتا اإلجــــــراءات   - باء   جنــــ
  اإلحصاءات وشعبة

يف إجــراءات حمــددة ملتابعــة تنفيــذ هــذين  يف دورهتــا الثالثــة واألربعــني، ســتنظر اللجنــة،  - ١٢
استعراض برنـامج تعـدادات الـسكان واملـساكن،     ) أ (٣القرارين يف إطار بنود جدول األعمال      

وتـصف الوثـائق املقدمـة    . اجلهود املبذولة لوضع خطة عمل بـشأن التنميـة اإلحـصائية    ) م (٣ و
يف إطــار هــذين البنــدين بالتفــصيل األنــشطة الــيت تــضطلع هبــا الــشعبة اإلحــصائية والوكــاالت     

العامليــة لتعــدادات الــسكان   دعــم اجلولــة   بغيــة الــشريكة لتحــسني تــوافر البيانــات ونوعيتــها    
  .  وحتسني التنسيق وأثر أنشطة التعاون التقين٢٠١٠واملساكن لعام 
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باهلجرة والشيخوخة والـشباب واألشـخاص      البيانات املتعلقة   حتسني مجع     - سادسا 
   وحتليلها، وإعداد التقارير بشأهناذوي اإلعاقة

  اإلجراءات اليت طلبت اجلمعية العامة اختاذها  -ألف   
والتنميـة، أهابـت اجلمعيـة العامـة مبنظومـة           بـشأن اهلجـرة الدوليـة        ٦٥/١٧٠يف قرارها     - ١٣

األمــم املتحــدة وغريهــا مــن املنظمــات الدوليــة واملؤســسات املتعــددة األطــراف املعنيــة أن تعــزز 
من أجل وضع منهجيات تتيح مجع وجتهيز البيانات اإلحصائية املتعلقة بـاهلجرة الدوليـة              تعاوهنا  

ــدان العبــ     ــدان األصــلية وبل ــاجرين يف البل ــة امله ــدول    وحال ــساعد ال ــصد، وأن ت ــدان املق ور وبل
  . األعضاء يف جهودها املبذولة لبناء القدرات يف هذا الصدد

أوصـــت متابعـــة اجلمعيـــة العامليـــة الثانيـــة للـــشيخوخة،  بـــشأن ٦٦/١٢٧ويف قرارهـــا   - ١٤
الـــدول األعـــضاء بتعزيـــز قـــدراهتا فيمـــا يتعلـــق بزيـــادة فعاليـــة مجـــع البيانـــات  اجلمعيـــة العامـــة 

شـجعت  كمـا   . ت واملعلومات الكمية، هبدف حتسني عملية تقييم حالة كبار الـسن          واإلحصاءا
اجملتمع الدويل والوكاالت املعنية يف منظومـة األمـم املتحـدة علـى دعـم اجلهـود الوطنيـة الراميـة                     

  .إىل توفري التمويل الالزم ملبادرات البحوث ومجع البيانات عن الشيخوخة، حسب االقتضاء
ـــ   - ١٥ ــالوة علــــى ذلـ ــة اكعــ ــررت اجلمعيــ ــةل كــ ــة الجتماع، يف عامــ ــة اخلتاميــ ــاالوثيقــ  هــ

ــع ــشباب  الرفيـ ــين بالـ ــستوى املعـ ــوار والتفاهم: املـ ــادتامل،احلـ ــورك يف لبـ ــد يف نيويـ ــذي عقـ   ، الـ
املؤشرات املمكنـة    طلبها إىل األمني العام أن يقترح جمموعة من          ،٢٠١١يوليه  / متوز ٢٦ و   ٢٥

  .ألهداف والغايات املقترحةوااملتصلة بربنامج العمل العاملي للشباب 
حتقيق األهداف اإلمنائيـة لأللفيـة فيمـا يتعلـق باألشـخاص             بشأن   ٦٥/١٨٦ويف قرارها     - ١٦

باحلكومـات أن تعـزز مجـع       اجلمعيـة العامـة     أهابـت    ومـا بعـده،      ٢٠١٥ذوي اإلعاقة حـىت عـام       
كومـات  احلدعـت   و،  وتبويب البيانات واملعلومات الوطنية عـن حالـة األشـخاص ذوي اإلعاقـة            

إىل تزويد اآلليات املختصة يف منظومة األمم املتحدة، مبا فيها اللجنة اإلحصائية، مبـا هـو متـاح                  
إىل منظومـة األمـم املتحـدة       طلبـت   و. لديها من البيانـات واإلحـصاءات ذات الـصلة باملوضـوع          

الالزمـة لبنـاء    تيسري تقدمي املساعدة التقنية يف حدود املوارد املتاحة، مبا يف ذلك تقدمي املساعدة              
  .القدرات ومجع وتبويب البيانات واإلحصاءات الوطنية واإلقليمية عن اإلعاقة

  
  اللجنة اإلحصائية وشعبة اإلحصاءاتاليت اختذهتا واملقترح أن تتخذها اإلجراءات   - باء
تواصل اللجنة االضطالع بدور فعال يف هـذين اجملـالني اهلـامني املـتعلقني بالـسياسات،                  - ١٧

وبعـد  . مل على دعم وضع منـهجيات جديـدة، عنـد االقتـضاء، وحتـسني مجـع البيانـات         فهي تع 
 مجـع البيانـات املتعلقـة    ٢٠١١انقطاع دام عدة سـنوات، اسـتأنفت الـشعبة اإلحـصائية يف عـام              
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وسـيتم  . للحوليـة الدميغرافيـة  مع البيانـات  العادي جلنظام البتدفقات اهلجرة السنوية، من خالل  
وسيــستمر مجــع البيانــات املتعلقـــة    . مــة مــن الــدول األعـــضاء يف احلوليــة    نــشر البيانــات املقد  

ــةباملهــاجرين مــن خــالل اســتبيان التعــداد الــسكاين   عــالوة علــى ذلــك، فــإن  .  اخلــاص باحلولي
 مـن شـأهنا أن   ٢٠١٠الربنامج العاملي لتعدادات السكان واملـساكن لعـام      البيانات املستمدة من    

ــوافر املعلومــات املتعلقــة ا   ــشباب  حتــسن ت ــشيخوخة وال ــضا القــسم خامــسا أعــاله  (ل ). انظــر أي
شــعبة الــسياسات االجتماعيــة والتنميــة، بــإدارة الــشؤون االقتــصادية       ويــضاف إىل ذلــك أن  

اجتماعــا لفريــق خــرباء بــشأن املؤشــرات الكميــة لربنــامج العمــل العــاملي   نظمــت واالجتماعيــة 
ــشباب يف كــانون األول  ــسمرب /لل ــشعبة اإل  ٢٠١١دي ــه ال ــدمت ل ــة  ، ق . حــصائية مــسامهات فني

وستــــستعرض اللجنــــة يف دورهتــــا : وتنظــــر اللجنــــة بانتظــــام يف مــــسألة إحــــصاءات اإلعاقــــة
ــة ــرزه     الثالثــ ــذي أحــ ــدم الــ ــني التقــ ــة   واألربعــ ــصاءات اإلعاقــ ــين بإحــ ــنطن املعــ ــق واشــ  فريــ

  ).E/CN.3/2012/21 انظر(
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	باء - الإجراءات التي اتخذتها والمقترح أن تتخذها اللجنة الإحصائية وشعبة الإحصاءات 
	5 - تنظر اللجنة الإحصائية بشكل منتظم في البنود المتعلقة بالإحصاءات البيئية والمحاسبة البيئية. وفي دورتها الثالثة والأربعين ستقوم اللجنة بذلك مرة أخرى في إطار بنديْ جدول الأعمال 3 (هـ) بشأن المحاسبة البيئية - الاقتصادية و 3 (و) بشأن الإحصاءات البيئية. ومن أجل نظر اللجنة في هذين البندين، سيكون معروضاً عليها تقرير لجنة خبراء الأمم المتحدة المعنية بالمحاسبة البيئية - الاقتصادية (E/CN.3/2012/8) وتقرير الأمين العام عن تنقيح إطار تطوير الإحصاءات البيئية (E/CN.3/2012/9). ويعتبر كل من الإطار المقترح لتطوير الإحصاءات البيئية ونظام المحاسبة البيئية والاقتصادية المتكاملة أدوات هامة لا غنى عنها لصياغة ورصد السياسات دعما للتنمية المستدامة.
	ثالثا - برنامج العمل المتعدد السنوات للاستعراضات الوزارية السنوية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي
	ألف - الإجراءات التي طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذها
	6 - وفقاً للتكليف الصادر عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي في قراره 2006/44، يتعين عقد اجتماع بين مكتب المجلس ورؤساء اللجان التنفيذية في أوائل كل عام. وفي مقرره 2011/208، قرر المجلس اعتماد الموضوع التالي للاستعراض السنوي الذي يجريه على المستوى الوزاري لعام 2012: ”تعزيز القدرات الإنتاجية والعمالة وتوفير العمل اللائق من أجل القضاء على الفقر في سياق نمو اقتصادي شامل للجميع ومستدام ومنصف على جميع المستويات لتحقيق الأهداف الإنمائية للألفية“. وتعتبر المساهمات الفنية المقدمة من اللجان الفنية للمجلس وهيئات الخبراء في غاية الأهمية لنجاح الاستعراضات.
	باء - الإجراءات التي اتخذتها والمقترح أن تتخذها اللجنة الإحصائية وشعبة الإحصاءات 
	7 - سيشارك رئيس اللجنة الإحصائية في اجتماع مكتب المجلس الاقتصادي والاجتماعي مع رؤساء اللجان الفنية الذي سيُعقد في شباط/فبراير 2012، وسيقدم إسهاما في الاستعراض الوزاري السنوي للمجلس لعام 2012. وسيطلع رئيس اللجنة مكتب المجلس على عمل اللجنة في مجال إحصاءات العمل. وكانت اللجنة قد أجرت استعراضا برنامجيا حول هذا الموضوع في عام 2008 (انظر E/CN.3/2008/2) ثم نظرت في تقريرين قدمتهما منظمة العمل الدولية (E/CN.3/2009/12 و E/CN.3/2010/18) يصفان عمل المنظمة الجاري في مجال المنهجيات وبناء القدرات.
	رابعا - إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية
	ألف - الإجراءات التي طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذها
	8 - بناء على طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي (المقرر 2010/240)، قدم الأمين العام إلى المجلس في دورته الموضوعية لعام 2011 تقريرا عن إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (E/2011/89).
	9 - وفي قراره 2011/24، أحاط المجلس علما بالتقرير وبالتوصيات الواردة فيه؛ وسلم بضرورة تعزيز التعاون الدولي في ميدان المعلومات الجغرافية المكانية العالمية؛ وقرر، في ذلك الصدد، إنشاء لجنة الخبراء المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، على أن تُنشأ وتدار في حدود الموارد القائمة وتنظَّم وفقا لذلك، وطلب إلى اللجنة أن تقدم إلى المجلس في عام 2016 استعراضا شاملا عن جميع جوانب عملها وعملياتها لكي يتسنى للدول الأعضاء تقييم فعاليتها؛ وشجع الدول الأعضاء على إجراء مناقشات منتظمة رفيعة المستوى لجهات معنية متعددة بشأن المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، بسبل منها عقد المنتديات العالمية، من أجل المساعدة على إقامة حوار شامل مع جميع الجهات الفاعلة والهيئات المعنية؛ وشدد على أهمية تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والعالمية الرامية إلى النهوض بتبادل المعارف والخبرات، لمساعدة البلدان النامية على بناء وتعزيز قدراتها الوطنية في هذا المجال.
	باء - الإجراءات التي اتخذتها والمقترح أن تتخذها اللجنة الإحصائية وشعبة الإحصاءات
	10 - بالتعاون مع قسم رسم الخرائط التابع لإدارة الدعم الميداني، نظمت شعبة الإحصاءات أول اجتماع للجنة خبراء الأمم المتحدة المنشأة حديثا المعنية بإدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية، وقد عقد الاجتماع في سيول في 26 تشرين الأول/أكتوبر 2011. وسبق هذا الاجتماع منتدى رفيع المستوى حول إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية (24-26 تشرين الأول/أكتوبر 2011). ويتم إطلاع اللجنة على آخر التطورات في هذا المجال، وستنظر في دورتها الثالثة والأربعين في إدارة المعلومات الجغرافية المكانية العالمية استنادا إلى تقرير الأمين العام عن هذا الموضوع (E/CN.3/2012/31).
	خامسا - متابعة قرارات المجلس الاقتصادي والاجتماعي بشأن تعزيز القدرات الوطنية في مجال الإحصاءات والبرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010
	ألف - الإجراءات التي طلب المجلس الاقتصادي والاجتماعي اتخاذها
	11 - بناء على توصية من اللجنة الإحصائية، اتخذ المجلس الاقتصادي والاجتماعي قرارين في عامي 2005 و 2006. ويتعلق أحدهما بتعزيز القدرات في مجال الإحصاء ( القرار 2006 / 6)، والآخر بالبرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 (القرار 2005/13). وطلب المجلس في قراره 2006/6 تكثيف الجهود الرامية إلى دعم البرامج الإحصائية الوطنية من أجل تعزيز قدراتها. وفي القرار 2005/13، شدد المجلس على أهمية البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 بالنسبة للخطط الاجتماعية والاقتصادية، وطلب زيادة الدعم لهذا البرنامج.
	باء - الإجراءات التي اتخذتها والمقترح أن تتخذها اللجنة الإحصائية وشعبة الإحصاءات
	12 - ستنظر اللجنة، في دورتها الثالثة والأربعين، في إجراءات محددة لمتابعة تنفيذ هذين القرارين في إطار بنود جدول الأعمال 3 (أ) استعراض برنامج تعدادات السكان والمساكن، و 3 (م) الجهود المبذولة لوضع خطة عمل بشأن التنمية الإحصائية. وتصف الوثائق المقدمة في إطار هذين البندين بالتفصيل الأنشطة التي تضطلع بها الشعبة الإحصائية والوكالات الشريكة لتحسين توافر البيانات ونوعيتها بغية دعم الجولة العالمية لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010  وتحسين التنسيق وأثر أنشطة التعاون التقني.
	سادسا - تحسين جمع البيانات المتعلقة بالهجرة والشيخوخة والشباب والأشخاص ذوي الإعاقة، وإعداد التقارير بشأنها وتحليلها
	ألف - الإجراءات التي طلبت الجمعية العامة اتخاذها
	13 - في قرارها 65/170 بشأن الهجرة الدولية والتنمية، أهابت الجمعية العامة بمنظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والمؤسسات المتعددة الأطراف المعنية أن تعزز تعاونها من أجل وضع منهجيات تتيح جمع وتجهيز البيانات الإحصائية المتعلقة بالهجرة الدولية وحالة المهاجرين في البلدان الأصلية وبلدان العبور وبلدان المقصد، وأن تساعد الدول الأعضاء في جهودها المبذولة لبناء القدرات في هذا الصدد. 
	14 - وفي قرارها 66/127 بشأن متابعة الجمعية العالمية الثانية للشيخوخة، أوصت الجمعية العامة الدول الأعضاء بتعزيز قدراتها فيما يتعلق بزيادة فعالية جمع البيانات والإحصاءات والمعلومات الكمية، بهدف تحسين عملية تقييم حالة كبار السن. كما شجعت المجتمع الدولي والوكالات المعنية في منظومة الأمم المتحدة على دعم الجهود الوطنية الرامية إلى توفير التمويل اللازم لمبادرات البحوث وجمع البيانات عن الشيخوخة، حسب الاقتضاء.
	15 - علاوة على ذلك كررت الجمعية العامة، في الوثيقة الختامية لاجتماعها الرفيع المستوى المعني بالشباب: الحوار والتفاهم،المتبادل، الذي عقد في نيويورك في25 و 26 تموز/يوليه 2011، طلبها إلى الأمين العام أن يقترح مجموعة من المؤشرات الممكنة المتصلة ببرنامج العمل العالمي للشباب والأهداف والغايات المقترحة.
	16 - وفي قرارها 65/186 بشأن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية فيما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة حتى عام 2015 وما بعده، أهابت الجمعية العامة بالحكومات أن تعزز جمع وتبويب البيانات والمعلومات الوطنية عن حالة الأشخاص ذوي الإعاقة، ودعت الحكومات إلى تزويد الآليات المختصة في منظومة الأمم المتحدة، بما فيها اللجنة الإحصائية، بما هو متاح لديها من البيانات والإحصاءات ذات الصلة بالموضوع. وطلبت إلى منظومة الأمم المتحدة تيسير تقديم المساعدة التقنية في حدود الموارد المتاحة، بما في ذلك تقديم المساعدة اللازمة لبناء القدرات وجمع وتبويب البيانات والإحصاءات الوطنية والإقليمية عن الإعاقة.
	باء - الإجراءات التي اتخذتها والمقترح أن تتخذها اللجنة الإحصائية وشعبة الإحصاءات
	17 - تواصل اللجنة الاضطلاع بدور فعال في هذين المجالين الهامين المتعلقين بالسياسات، فهي تعمل على دعم وضع منهجيات جديدة، عند الاقتضاء، وتحسين جمع البيانات. وبعد انقطاع دام عدة سنوات، استأنفت الشعبة الإحصائية في عام 2011 جمع البيانات المتعلقة بتدفقات الهجرة السنوية، من خلال النظام العادي لجمع البيانات للحولية الديمغرافية. وسيتم نشر البيانات المقدمة من الدول الأعضاء في الحولية. وسيستمر جمع البيانات المتعلقة بالمهاجرين من خلال استبيان التعداد السكاني الخاص بالحولية. علاوة على ذلك، فإن البيانات المستمدة من البرنامج العالمي لتعدادات السكان والمساكن لعام 2010 من شأنها أن تحسن توافر المعلومات المتعلقة الشيخوخة والشباب (انظر أيضا القسم خامسا أعلاه). ويضاف إلى ذلك أن شعبة السياسات الاجتماعية والتنمية، بإدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية نظمت اجتماعا لفريق خبراء بشأن المؤشرات الكمية لبرنامج العمل العالمي للشباب في كانون الأول/ديسمبر 2011، قدمت له الشعبة الإحصائية مساهمات فنية. وتنظر اللجنة بانتظام في مسألة إحصاءات الإعاقة: وستستعرض اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين التقدم الذي أحرزه فريق واشنطن المعني بإحصاءات الإعاقة (انظر E/CN.3/2012/21).

