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  اللجنة اإلحصائية
  ونربعالدورة األ

  ٢٠٠٩فرباير / شباط٢٧-٢٤
  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

  احلاديــةجــدول األعمــال املؤقــت للــدورة
      األربعني للجنة ومواعيد انعقادهاو

ــة اإلحـــــصائية         ــامج العمـــــل املتعـــــدد الـــــسنوات للجنـــ مـــــشروع برنـــ
  ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة

  
  رة من األمني العاممذك    

  
ــراره   قدمــه اســتجابة لطلــب     ــرد ١٩٩٩/٥١اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي يف ق ، ي

  هـذا صـيغةٌ    لمـ عبرنـامج ال  و .أدناه بيان برنامج عمل متعدد السنوات مقترح للجنة اإلحـصائية         
، )E/CN.3/2008/32 (٢٠١١-٢٠٠٨منقحة ملشروع برنامج العمـل املتعـدد الـسنوات للفتـرة            

 تعليقـات األعـضاء واملـراقبني يف    ويتـضمن ة والثالثني، سعاترت فيه اللجنة يف دورهتا ال     الذي نظ 
  .باألمم املتحدة خلطط عملهااستعراضا أجرته شعبة اإلحصاءات اللجنة 

  

 
  

  *  E/CN.3/2009/1.  
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ــسنوات        ــدد الـــ ــل املتعـــ ــامج العمـــ ــصائية   برنـــ ــة اإلحـــ ــرح للجنـــ  املقتـــ
  ٢٠١٢-٢٠٠٩ للفترة

  
  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ بند جدول األعمال

      اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ١
 X X X X تعدادات السكان واملساكن )أ( 
    X إحصاءات املستوطنات البشرية )ب( 
ــل      )ج(  ــين مبوضــوع العم ــاريس املع ــق ب فري

 X  X   )فريق مدينة(والتعويض 
  X  X إحصاءات الصحة )د( 
   X X اإلحصاءات االجتماعية )هـ( 
  X   إحصاءات الفقر )و( 
  X  X إحصاءات التعليم )ز( 
ــاطي    )ح(  ــدرات وتعــــ ــصاءات املخــــ إحــــ

   X  املخدرات
ــة    )ط(  ــنطن املعـــين بقيـــاس اإلعاقـ فريـــق واشـ

 X  X  )فريق مدينة(
   X  إحصاءات اهلجرة )ى( 
    X إحصاءات العمالة )ك( 
  X  X اإلحصاءات اجلنسانية )ل( 
   X  يةفقاحصاءات الثاإل  )م(  

     اإلحصاءات االقتصادية   - ٢
 X X X X احلسابات القومية )أ( 
  X  X اإلحصاءات الزراعية )ب( 
فريــق واي املعــين باإلحــصاءات املتعلقــة    )ج( 

ــشية    ــة ودخــل األســر املعي ــة الريفي بالتنمي
   X  )فريق مدينة(اليت حتترف الزراعة 

   X  اإلحصاءات الصناعية )د( 
يق فيسبادن املعين بسجالت األعمـال       فر )هـ( 

  X  X التجارية
  X  X إحصاءات الطاقة )و( 
ــة    )ز(  فريــق أوســلو املعــين بإحــصاءات الطاق

  X  X )فريق مدينة(
  X   إحصاءات جتارة التوزيع )ح( 
   X  إحصاءات التجارة الدولية للبضائع  )ط( 
   X  إحصاءات التجارة الدولية للخدمات )ى( 
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  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ بند جدول األعمال

   X  إحصاءات اخلدمات )ك( 
ــصاءات    )ل(  ــين بإحــ ــوربرغ املعــ ــق فــ فريــ

 X  X  )فريق مدينة(اخلدمات 
إحـــــصاءات تكنولوجيـــــا املعلومـــــات  )م( 

    X واالتصاالت
   X  إحصاءات السياحة )ن( 
   X  إحصاءات املالية )س( 
 X X X X برنامج املقارنات الدولية )ع( 
ــين با   )ف(  ــاوا املع ــق أوت ــام القياســية  فري ألرق

   X  )فريق مدينة(لألسعار 
    X إحصاءات األسعار )ص( 
 X     إحصاءات العلم والتكنولوجيا )ق( 
ــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع     )ر(  فري

   X  )مدينة فريق(غري الرمسي 
   X  اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة )ش( 
  X    املؤشرات االقتصادية القصرية األجل ) ت( 

     إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  - ٣
   X  اإلحصاءات البيئية )أ( 
 X X X X احملاسبة البيئية )ب( 
فريـق  (فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية    )ج( 

   X  )مدينة
  X  X إحصاءات تغري املناخ  )د(  

      حسب اجملالاألنشطة غري املصنفة  - ٤
 X  X X X تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها )أ( 
اإلحــصاءات شــعبة (املــسائل الربناجميــة  )ب( 

 X  X X X )باألمم املتحدة
مسائل اإلدارة يف املكاتـب اإلحـصائية        )ج( 

  X   الوطنية
 X    إحصاءات التنمية البشرية )د( 
 تنفيــذ املبــادئ األساســية لإلحــصاءات  )هـ( 

  X   الرمسية
ــة   )و(  التـــصنيفات االقتـــصادية واالجتماعيـ

 X  X  الدولية
املعـــــايري املـــــشتركة املفتوحـــــة لتبـــــادل   )ز( 

  X    X وتقامسها البيانات والبيانات الفوقية
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  ٢٠١٢  ٢٠١١  ٢٠١٠  ٢٠٠٩ بند جدول األعمال

عــــرض البيانــــات والبيانــــات الفوقيــــة  )ح( 
 X     اإلحصائية

  X    تنسيق األعمال املنهجية اجلارية )ط( 
  X   X قدرات اإلحصائيةبناء ال )ى( 
 بـاألمم املتحـدة    ءاتشعبة اإلحصا قيام   )ك( 

 X    بنشر اإلحصاءات
 X  X X X مؤشرات التنمية )ل( 
ــة مقـــررات اجمللـــس االقتـــصادي   )م(  متابعـ

 X  X X X بالسياسات واالجتماعي املتعلقة
  X   أساليب عمل اللجنة اإلحصائية )ن( 
ــشطة   )س(  ــة لألن ــادئ املنظم  اإلحــصائية املب

  X   الدولية
تطــــوير اإلحــــصاءات علــــى الــــصعيد   )ع( 

 X  X X X اإلقليمي
   X  أطر ضمان اجلودة  )ف(  
 ١٧ ٢٧ ٣٠ ٢٤ جمموع عدد البنود  

  
 االستعراضات الربناجمية    

  إحصاءات اخلدمات: ٢٠٠٣
  اإلحصاءات االجتماعية: ٢٠٠٤
  إحصاءات الطاقة: ٢٠٠٥
  اإلحصاءات الصناعية: ٢٠٠٦
  إحصاءات التعليم: ٢٠٠٧
  إحصاءات العمالة: ٢٠٠٨
  تغري املناخ واإلحصاءات الرمسية: ٢٠٠٩
  )مقترح(أطر ضمان اجلودة : ٢٠١٠
  )مقترح(إحصاءات البحث والتطوير : ٢٠١١

  


