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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة األربعون

 ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
 * من جدول األعمال املؤقت٥البند 

      )شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية 
مشروع برنامج عمل شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لفترة الـسنتني               

٢٠١١-٢٠١٠ 
  

 انة العامةمذكرة من األم    
، والـذي   ٢٠١١-٢٠١٠مشروع برنامج العمل يف ميدان اإلحصاءات لفترة الـسنتني            - ١

يتضمنه مرفق هذه املذكرة، مقدم إىل اللجنة اإلحصائية كي تنظر فيه، وذلك امتثـاال للنظـامني                
 األساسي واإلداري لتخطيط الربامج واجلوانـب الربناجميـة للميزانيـة، ومراقبـة التنفيـذ وأسـاليب               

 .)ST/SGB/2000/8 (التقييم
ديـسمرب  / األول كانون ٢٤، املؤرخ   ٦٣/٢٤٧وقد اعتمدت اجلمعية العامة يف قرارها         - ٢

، “السرد الربنـاجمي  ”  اليت تضم عناصر   ٢٠١١-٢٠١٠ اخلطة الربناجمية لفترة السنتني      ،٢٠٠٨
 .ات ومؤشرات اإلجناز للربنامج الفرعي لإلحصاء،أي األهداف، واإلجنازات املتوقعة

ويشمل مشروع برنامج العمل املعروض أدنـاه، باإلضـافة إىل الـسرد الربنـاجمي، قائمـة                  - ٣
ــار الربنـــامج الفرعـــي   ــالنواتج صـــيغت يف إطـ  الـــشؤون ،٧ربنـــامج ، مـــن ال اإلحـــصاءات،٥بـ

 .٢٠١١-٢٠١٠ لفترة السنتني ،االقتصادية واالجتماعية
ي واستعراض النواتج املقتـرح إدراجهـا       واللجنة مدعوة إىل اإلحاطة علما بالسرد الربناجم        - ٤

ــسنتني    ــرة ال ــة املقترحــة لفت ــة الربناجمي ــة   ٢٠١١-٢٠١٠يف امليزاني ــيت ســوف تقــدم إىل اللجن ، وال
 . للجمعية الرابعة والستنيةدورالاالستشارية لشؤون اإلدارة وامليزانية وإىل اجلمعية العامة يف 
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 مرفق
  

ــامج      ــشروع برنــ ــسنتني  مــ ــرة الــ ــل لفتــ ــشعبة ٢٠١١-٢٠١٠ العمــ  لــ
  بإدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيةءاتاإلحصا

  
 لكـي يتـسىن إنتـاج إحـصاءات وطنيـة عاليـة        العامليالنهوض بالنظام اإلحصائي    : املنظمةهدف  

ــسياسات         ــررو ال ــستعملها مق ــة، لي ــا وميكــن إخــضاعها للمقارن ــسهل الوصــول إليه اجلــودة وي
 . والدويلوغريهم من املستعملني على الصعيدين الوطين

  
  مؤشرات اإلجناز  اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

تعزيز النظام اإلحصائي العاملي، مـع زيـادة           )أ(
مـــشاركة البلـــدان وزيـــادة التعـــاون فيمـــا بـــني 
املنظمــات الدوليــة، مبــا يــشمل إحــراز تقــدم يف  

 التوفيق بني املؤشرات اإلمنائية وترشيدها

ركني مــن البلــدان ازديــاد عــدد املــشا ‘١’  )أ(
واملنظمـــــات الدوليـــــة الـــــذين حيـــــضرون 
ــات   ــصائية وحلقـــ ــة اإلحـــ دورات اللجنـــ
ــرباء،    ــة اخلـــ ــات أفرقـــ ــل واجتماعـــ العمـــ

 واحللقات الدراسية

 

ازديــــاد عــــدد األنــــشطة التعاونيــــة      ‘٢’  
ــات     ــع املنظمـ ــتراك مـ ــا باالشـ ــضطلع هبـ املـ
ــة    ــشأن ترشــيد املؤشــرات اإلمنائي ــة ب الدولي

 والتوفيق بينها

تعمال احلكومات واملنظمات الدوليـة     اس )ب(
ــة    ــاص وعامـ ــاع اخلـ ــوث والقطـ ــد البحـ ومعاهـ
ــادئ     ــصائية واملبـــ ــات اإلحـــ ــور للبيانـــ اجلمهـــ
التوجيهية التقنية اليت ينتجها الربنـامج الفرعـي،        

 بشكل أفضل وعلى نطاق أوسع

ــاد عــدد مــا ُيلــىب مــن طلبــات     ‘١’ )ب( ازدي
 البيانات اإلحصائية

ــ ‘٢’  ة للزيـــــارات ازديـــــاد النـــــسبة املئويـــ
موقـــــع شـــــعبة اإلحـــــصاءات علـــــى     إىل

 اإلنترنت شبكة

تعزيــز قــدرات البلــدان الناميــة، وعلــى         )ج( 
وجـه اخلـصوص أقــل البلـدان منــوا، علـى القيــام     
بصورة منتظمة جبمع اإلحـصاءات واملؤشـرات       

ت االقتـــصادية واالجتماعيـــة الرمسيـــة يف اجملـــاال
ــها  والدمي غرافيـــــة والبيئيـــــة وتـــــصنيفها وختزينـــ

وحتليلها ونـشرها، وذلـك إلنتـاج بيانـات ذات          
ــة      ــسياسات العامــ ــرري الــ ــدة ملقــ ــة جيــ نوعيــ

 وللجمهور عموما

زيــادة النــسبة املئويــة للمــشاركني الــذين     )ج( 
ينتفعــــون باملعــــارف الــــيت حــــصلوا عليهــــا يف 

 حلقات العمل التدريبية
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 العوامل اخلارجية    

ة الوطنيــة مــن مــوارد وقــدرات، مــن  مــع افتــراض تــوافر مــا يلــزم للمكاتــب اإلحــصائي   
 .املتوقع أن حيقق الربنامج الفرعي أهدافه وإجنازاته املتوقعة

  
 النواتج    

 :، سُتنجز النواتج النهائية التالية٢٠١١-٢٠١٠خالل الفترة   

 ):العادية امليزانية(دولية وهيئات اخلرباء تقدمي اخلدمات إىل اهليئات احلكومية ال )أ(  

 :عامةاجلمعية ال ‘١’  

اللجنـــة اخلامـــسة، جـــدول  :تقـــدمي اخلـــدمات الفنيـــة لالجتماعـــات - أ    
 ؛)٢٠(األنصبة املقررة 

ــة   - ب     ــات التداولي ــائق اهليئ ــات األساســية     :وث ــات املعلوم ــارير وورق التق
وورقات قاعات االجتماعات بشأن جدول األنصبة املقـررة لعرضـها          

 ؛)١(على اللجنة اخلامسة 

 :اللجنة اإلحصائية ‘٢’  

اجتماعــات الــدورتني احلاديــة  :تقــدمي اخلــدمات الفنيــة لالجتماعــات  - أ    
 ؛)١٤(واألربعني والثانية واألربعني للجنة اإلحصائية 

ــة  - ب     ــائق اهليئـــات التداوليـ ــارير :وثـ ــة اإلحـــصائية  تقـ ــة إىل اللجنـ  مقدمـ
 ؛)٢٣) (٢٠٠٩املواضيع اليت ستبت فيها اللجنة يف عام  عن(

 :تجلنة االشتراكا ‘٣’  

ــات   - أ     ــة لالجتماعــــ ــدمات الفنيــــ ــدمي اخلــــ ــة   :تقــــ ــات جلنــــ اجتماعــــ
 ؛)٧٠( االشتراكات

التقـــارير وورقـــات املعلومـــات األساســـية  :وثـــائق اهليئـــات التداوليـــة - ب    
وورقات قاعات االجتماعات بشأن جدول األنصبة املقـررة لعرضـها          

  ؛)٤(على جلنة االشتراكات 
  
 



E/CN.3/2009/27
 

4 08-64589 
 

 :عين باألمساء اجلغرافيةفريق خرباء األمم املتحدة امل ‘٤’  

اجتماعــات الــدورة الــسادسة   :تقــدمي اخلــدمات الفنيــة لالجتماعــات  - أ    
 ؛)١٢(والعشرين لفريق خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء اجلغرافية 

تقريــر الــدورة الــسادسة والعــشرين لفريــق   :وثــائق اهليئــات التداوليــة  - ب    
 ؛)١( اجلغرافية خرباء األمم املتحدة املعين باألمساء

اهلجـرة   : اجتماعـا ألفرقـة اخلـرباء بـشأن مـا يلـي            ٢٠ :أفرقة اخلرباء املخصـصة    ‘٥’  
ــسانية؛     ــصاءات اجلنـــ ــساكن؛ واإلحـــ ــسكان واملـــ ــدادات الـــ ــة؛ وتعـــ الدوليـــ
واإلحصاءات االجتماعيـة؛ وتغـري املنـاخ؛ واإلحـصاءات البيئيـة؛ والتـصنيفات             

؛ ونظـام   )٢( االقتـصادية    -ة البيئية   عية الدولية؛ واحملاسب  االجتما -االقتصادية  
 االقتـصادية  - ؛ ونظـام احملاسـبة البيئيـة   )١( االقتصادية للطاقة - احملاسبة البيئية 

؛ ومؤشــــرات األهــــداف اإلمنائيــــة لأللفيــــة )١(حلــــسابات تــــدفقات املــــواد 
ــنويا( ــة  )٤) (اجتماعـــان سـ ــارة الدوليـ ؛ )١(لبـــضائع يف ا؛ وإحـــصاءات التجـ

؛ وإحـصاءات التجـارة الدوليـة       )١(سية للتجارة اخلارجية    وجتميع األرقام القيا  
؛ البنيـــة التحتيـــة ومـــصادر البيانـــات األساســـية لتجميـــع      )١(يف اخلـــدمات 

 ؛)١(اإلحصاءات االقتصادية 

 ):امليزانية العادية(األنشطة الفنية األخرى  )ب(  

اعيــة املوقــع الــشبكي لإلحــصاءات الدميغرافيــة واالجتم  :املنــشورات املتكــررة ‘١’  
؛ واملوقــع الــشبكي للربنــامج العــاملي لتعــدادات الــسكان واملــساكن لعــام    )٨(

ــة الدمي؛ )٨ (٢٠١٠ ؛ وتقريــــر اإلحــــصاءات الــــسكانية  )٢ (غرافيــــةواحلوليــ
ــف   ــسلة أل ــة، السل ــسخة ،واحليوي ــ ن ــبوعني   صدر إلت ــا كــل أس ؛ )٢٤(كتروني

 ؛)٤) (ا سـنوي  يـصدر مرتـان   حتـديث   (واملوقع الشبكي للمؤشرات االجتماعية     
؛ )٤) (منـشور مطبـوع    (، اجملموعة ألف  احليوية وتقرير السكان واإلحصاءات  

علــى (؛ واملؤشــرات البيئيــة )٢(واملوقــع الــشبكي املعــين باإلحــصاءات البيئيــة  
؛ والرســالة اإلخباريــة بــشأن )٢(؛ واملــوجزات البيئيــة القطريـة  )١) (اإلنترنـت 

؛ والرســــالة )٢(؛ واملوقــــع الــــشبكي للتــــصنيفات )٤(اإلحــــصاءات البيئيــــة 
ــصنيفات   ــشأن التـ ــة بـ ــية  ؛ )٤(اإلخباريـ ــسلع األساسـ ــصاءات الـ ــة إحـ  وحوليـ

؛ واملوقع الشبكي لإلحـصاءات     )٢) (منشور مطبوع وقرص مدمج    (الصناعية
حتليـــل القـــيم التجميعيـــة  :وإحـــصاءات احلـــسابات القوميـــة؛ )٢(الـــصناعية 
 :وإحـــصاءات احلـــسابات القوميـــة؛ )٢ (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨، لعـــامي الرئيـــسة
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 ؛)٢ (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨لعــامي ، وجــداول تفــصيلية القــيم التجميعيــة الرئيــسة
؛ ورسـالة إخباريـة بـشأن احلـسابات         )٢(واملوقع الشبكي للحسابات القوميـة      

ــة  ــة   )٤(القومي ــشبكي للمحاســبة البيئي ــع ال ــة  )٢(؛ واملوق ؛ والرســالة اإلخباري
؛ وتقريـر األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة     )٤(دية، االقتـصا  - بـشأن احملاسـبة البيئيـة   

ــام      ــني الع ــب األم ــرات   )٢(وامللحــق اإلحــصائي ملكت ــات مؤش ــدة بيان ؛ وقاع
ــة   ــة لأللفيــ ــداف اإلمنائيــ ــع ا)٢(األهــ ــة  ؛ واملوقــ ــداف اإلمنائيــ ــشبكي لألهــ لــ

ــة ــة   )٢( لأللفي ــة لأللفي ــر صــقيل عــن األهــداف اإلمنائي ؛ وخريطــة )٢(؛ وتقري
؛ وخريطــة )٢(رز يف تنفيــذ األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  بيانيــة عــن التقــدم احملــ 

ــة       ــة لأللفي ــذ األهــداف اإلمنائي ــدم احملــرز يف تنفي ــة عــن التق  اســتنادا إىل -بياني
؛ ومعلومــات عــن )٢(التقــدم الــذي أحرزتــه البلــدان داخــل املنــاطق اإلقليميــة 

ت عـن    معلومـا  -؛ واألهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة        )٢(األهداف اإلمنائية لأللفيـة     
؛ واملوقـع   )٤(؛ واملوقع الشبكي للجنة تنسيق األنشطة اإلحـصائية         )٢(املعونة  

؛ واملوقــع الــشبكي لفريــق اخلــرباء املــشترك بــني   )٨(الــشبكي للتعــاون الــتقين  
ــة    )٢(الوكــاالت  ــنظم اإلحــصائية الوطني ــشبكي لل ــع ال ــشرة و؛ )٢(؛ واملوق ن

ــة وعلـــــى اإلنترنـــــت  (اإلحـــــصاءات الـــــشهرية ــة او ؛)٤٨) (مطبوعـــ حلوليـــ
ــشبكي ل ؛)٢( اإلحــصائية ــع ال ــات األمــم املتحــد   واملوق ــة بيان ) UNdata(ة بواب

نــشرة معلومــات لفريــق اخلــرباء  ؛ و)٢(اإلحــصاءات العامليــة ؛ وكتيــب )١٢(
 واملوقع الشبكي للمعلومـات     )٣( املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدة     

واملوقع الـشبكي   ؛  )٢(ت املدن   املوقع الشبكي بشأن جمموعا   ؛ و )٤(اجلغرافية  
؛ واملوقــع )٢(؛ والوقــع الــشبكي للمعــايري واملنــهجيات )٢(للجنــة اإلحــصائية 

ــشعبة اإلحــصاءات   ــشبكي ل ــشورات   ؛ و)٨(ال ــشبكي حملفوظــات من ــع ال املوق
 ٢٠٠٩ و   ٢٠٠٨لعـامي   ،  حولية إحصاءات الطاقة  و ؛)٢( اإلحصاءاتشعبة  

 ٢٠٠٨لعــــامي  هربائيــــةمــــوازين الطاقــــة ومــــوجز اإلحــــصاءات الك و؛)٢(
 ؛)١(؛ وقاعدة بيانات إحصاءات الطاقة على شبكة اإلنترنـت          )٢ (٢٠٠٩ و

؛ واملوقــع الــشبكي إلحــصاءات  )٤ (والرســالة اإلخباريــة إلحــصاءات الطاقــة 
، اجمللـــــدان األول  التجاريـــــة الدوليـــــةاإلحـــــصاءاتوحوليـــــة ؛ )٢(الطاقـــــة 
ــاين ــصا  ؛ و)٢( والثـ ــدة اإلحـ ــم املتحـ ــات األمـ ــدة بيانـ ــسلع  قاعـ ــارة الـ ئية لتجـ

ــة للبــضائع علــى  األساســية  ؛ )٢ ( اإلنترنــتبــشأن إحــصاءات التجــارة الدولي
تجــارة اخلــدمات بــشأن إحــصاءات التجــارة  ل  األمــم املتحــدةوقاعــدة بيانــات

ــى اإلنترنــت    ــة يف اخلــدمات عل ــة   )٢(الدولي ــشأن فرق ــة ب ؛ والرســالة اإلخباري
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؛ واملوقـع الـشبكي     )٤(دمات  العمل املعنية بإحصاءات التجارة الدولية يف اخلـ       
مرفــق ؛ و)٢(لفرقــة العمــل املعنيــة بإحــصاءات التجــارة الدوليــة يف اخلــدمات  

؛ )٢ (ولية إحصاءات التجارة الدولية على اإلنترنت، اجمللدان األول والثـاين         حل
ــالة اإلخباريـــة بـــشأن إحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة يف البـــضائع    ؛ )٤(والرسـ

ــة يف اخلـــدماتاملوقـــع اخلـــاص بإحـــصاءات التجـــ و ؛ واملوقـــع )٢ (ارة الدوليـ
  ؛)٢(الشبكي إلحصاءات التجارة الدولية يف البضائع 

التــصنيف الــدويل لألنــشطة يف استقــصاءات ): ٢٠(املنــشورات غــري املتكــررة   ‘٢’  
 جمموعـة إحـصاءات اإلسـكان    ؛  )١) (حتديث على اإلنترنت   (استخدام الوقت 

ــساء العــامل يف عــام  ؛ )١( ــ؛ )١ (٢٠١٠ون ــات إحــصاءات  ودلي ــع بيان ل جتمي
ودليـل احلـسابات    ؛  )١(؛ واإلطار املنقح لتطوير اإلحصاءات البيئيـة        )١ (املياه

ونظـام احملاسـبة   ؛ )١ ( االقتصادية للطاقـة ‐ ونظام احملاسبة البيئية  ؛  )١ (القومية
ــيعية )١ ( االقتـــصادية حلـــسابات تـــدفقات املـــواد ‐ البيئيـــة ؛ والنـــشرة املواضـ

ــة   ــداف اإلمنائيـ ــة لألهـ ــسانية   )٢(لأللفيـ ــشؤون اجلنـ ــة للـ ــشرة اإلخباريـ ؛ والنـ
)GenderInfo) (املفـــاهيم : واإلحـــصاءات الدوليـــة للتجـــارة يف البـــضائع  ؛)٢

دليــل اجملمِّعــني إلحــصاءات  و؛ )١ (٣ التنقــيح والتعريفــات واالســتراتيجيات،
دليـل املمارسـات اجليـدة يف جتميـع        و؛  )١(التجارة الدولية يف البضائع، تنقـيح       

؛ واملمارسـات   )١) (التجـارة يف البـضائع    (رقام القياسـية للتجـارة اخلارجيـة        األ
علـى  (الوطنية يف جمال جتميع ونشر إحـصاءات التجـارة الدوليـة يف اخلـدمات                

ــت ــارة الدوليــة يف      )١) (اإلنترن ــن التج ــشأن جتميــع اإلحــصاءات ع ــل ب ؛ دلي
بـشأن البنيـة    ودليـل   ؛  )١(اخلدمات الذي تقوم به املكاتب اإلحصائية الوطنية        

؛ )١(التحتيــة ومــصادر البيانــات األساســية لتجميــع اإلحــصاءات االقتــصادية   
؛ واملمارسات الوطنية يف جمـال      )١(وتوصيات دولية تتعلق بإحصاءات الطاقة      

؛ )١) (علـى اإلنترنـت   (جتميع ونشر إحصاءات التجارة الدوليـة يف اخلـدمات          
علــى (ت جتــارة التوزيــع واملمارســات الوطنيــة يف جمــال جتميــع ونــشر إحــصاءا

  ؛)١) (اإلنترنت
تطوير وصيانة قواعد البيانـات اإلحـصائية لتجميـع اإلحـصاءات           : املواد التقنية   ‘٣’  

وجتهيزها وطبعها ونشرها يف جماالت اإلحـصاءات البيئيـة وإحـصاءات الطاقـة             
ــصناعي     ــاج الـ ــي لإلنتـ ــرقم القياسـ ــية والـ ــسلع األساسـ ــاج الـ ــصاءات إنتـ وإحـ

ــ ــة   واحلــسابات القومي ــة وإحــصاءات التجــارة الدولي ة واإلحــصاءات الدميغرافي
؛ والتطوير التقين لقاعـدة بيانـات مؤشـرات األهـداف اإلمنائيـة       )٢(وتصنيفاهتا  
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ــا     ــدريب عليه ــا والت ــة وصــيانتها وتوثيقه واالســتجابات  ؛)٢) (ســنوياً(لأللفي
ــستخدمة       ــدول األعــضاء وغريهــا مــن اجلهــات امل ــات املخصــصة مــن ال للطلب

مبعلومـــات عــن املفـــاهيم واألســاليب املوصـــى هبــا دوليـــاً، وكـــذلك    لإلفــادة  
؛ واألسـاليب  )٢(املمارسات الوطنية، يف جمـاالت اإلحـصاءات سـالفة الـذكر       

املوحدة لتبادل البيانات اإلحصائية والبيانـات الفوقيـة، بالتعـاون مـع صـندوق              
امـل  النقد الدويل ومصرف التسويات الدوليـة وغريمهـا مـن أعـضاء الفريـق الع              

؛ ووثـائق مــستكملة عــن صـيانة قواعــد البيانــات   )٢(املـشترك بــني الوكــاالت  
  ؛)٢(وتنقيح املواد التدريبية 

اجتماعـات جلنـة    : تقدمي خدمات فنية لالجتماعـات املـشتركة بـني الوكـاالت            ‘٤’  
، اإلحــصاءات، ١٠؛ واجتماعــات اجملموعــة )٤(تنــسيق األنــشطة اإلحــصائية 

؛ واجتماعـات األفرقـة     )٢(القتـصادية واالجتماعيـة     اللجنة التنفيذية للـشؤون ا    
) ٤) (اجتماعــان ســنويا(الفرعيــة املعنيــة مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة  

؛ والفريـــــق )٤(واألفرقـــــة االستـــــشارية املعنيـــــة باإلحـــــصاءات اجلنـــــسانية  
  ).٣( االقتصادية واإلحصاءات البيئية -تشاري املعين باحملاسبة البيئية االس

  


