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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة الثالثة واألربعون

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعة واألربعني
        د انعقادهاـيـجنة ومواعـلل

مـــشروع برنـــامج عمـــل اللجنـــة اإلحـــصائية املتعـــدد الـــسنوات للفتـــرة      
٢٠١٥-٢٠١٢  

    
  مذكرة من األمني العام    

  
، يـرد أدنـاه     ١٩٩٩/٥١استجابة لطلب ورد يف قرار اجمللس االقتـصادي واالجتمـاعي             

وهــذا الربنــامج صــيغة منقحــة . بيــان برنــامج عمــل متعــدد الــسنوات مقتــرح للجنــة اإلحــصائية
) E/CN.3/2011/36 (٢٠١٤-٢٠١١لربنامج عمل اللجنة اإلحصائية املتعـدد الـسنوات للفتـرة            

الذي نظرت فيه اللجنة يف دورهتا الثانية واألربعني، وهو يتـضمن تعليقـات األعـضاء واملـراقبني           
  .يف اللجنة واستعراضا خلطط عملها أجرته شعبة اإلحصاءات

 
  

  *  E/CN.3/2012/1. 
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  برنـــــامج العمـــــل املتعـــــدد الـــــسنوات املقتـــــرح للجنـــــة اإلحـــــصائية للفتـــــرة      
٢٠١٥-٢٠١٢  

    
  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  بند جدول األعمال

          اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية   - ١
  X  X  X  X  تعدادات السكان واملساكن   )أ(  
      X  X  إحصاءات املستوطنات البشرية   )ب(  
      X    اإلحصاءات الصحية  )ج(  
    X      اإلحصاءات االجتماعية  )د(  
    X      إحصاءات الفقر  )هـ(  
      X    إحصاءات التعليم  )و(  
    X      إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات  )ز(  
       X  إحصاءات اجلرمية  )ح(  
ــة      )ط(   ــاس حــاالت اإلعاق ــق واشــنطن املعــين بقي ــق (فري فري

   X   X  ) مدينة
   X      إحصاءات اهلجرة  )ي(  
     X    إحصاءات العمالة  )ك(  
  X  X   X  اإلحصاءات اجلنسانية  )ل(  
     X    اإلحصاءات الثقافية  )م(  
          اإلحصاءات االقتصادية  - ٢

 X X X X  احلسابات القومية  )أ(  
 X X   X  اإلحصاءات الزراعية  )ب(  
ــق   )ج(   ــة   “ واي”فريــ ــة الريفيــ ــصاءات التنميــ ــين بإحــ املعــ

فريــق (ودخــول األســر املعيــشية املتأتيــة مــن الزراعــة      
        X  ) مدينة

     X    اإلحصاءات الصناعية  )د(  
 X   X    سجالت األعمال التجارية فريق فيسبادن املعين ب  )هـ(  
 X  X   X  إحصاءات الطاقة  )و(  
 X   X    )فريق مدينة(فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة   )ز(  
   X      إحصاءات جتارة التوزيع  )ح(  
   X   X  إحصاءات التجارة الدولية للبضائع  )ط(  
   X   X  إحصاءات التجارة الدولية للخدمات  )ي(  
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  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  بند جدول األعمال

   X      ماتإحصاءات اخلد  )ك(  
فريـــق (فريـــق فـــوربرغ املعـــين بإحـــصاءات اخلـــدمات    )ل(  

   X      ) مدينة
        X  إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   )م(  
      X    اإلحصاءات السياحية  )ن(  
       X  اإلحصاءات املالية  )س(  
 X X X X  برنامج املقارنات الدولية  )ع(  
    X   X  ياسية لألسعار فريق أوتاوا املعين باألرقام الق )ف(  
     X    إحصاءات األسعار )ص(  
     X    إحصاءات العلم والتكنولوجيا  )ق(  
فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع غــري الرمســي         )ر(  

  X    X    )فريق مدنية(
      X    اإلحصاءات االقتصادية املتكاملة  )ش(  
    X      املؤشرات االقتصادية القصرية األجل   )ت(  
           املوارد الطبيعية والبيئة إحصاءات  - ٣

 X X   X  اإلحصاءات البيئية  )أ(  
 X X X X   االقتصادية -احملاسبة البيئية   )ب(  
   X      )فريق مدينة(فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية   )ج(  
   X      إحصاءات تغري املناخ  )د(  
ــوارد     )هـ(   ــة علـــى املـ ــنظم االقتـــصادية القائمـ إحـــصاءات الـ

        X  ةالطبيعي
          األنشطة غري املصنفة حسب اجملال  - ٤

 X X X X  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها   )أ(  
 X X X X  ) شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة(املسائل الربناجمية   )ب(  
   X   X  إحصاءات التنمية البشرية  ج(  
   X X  X  تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية   )د(  
   X   X  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية   )هـ(  
املعــايري املــشتركة املفتوحــة لتبــادل البيانــات والبيانــات     )و(  

      X    الفوقية وتقامسها
    X      عرض البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية  )ز(  
  X    X    بناء القدرات اإلحصائية  )ح(  
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  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  ٢٠١٢  بند جدول األعمال

ــاألمم املتحــــ      )ط(   ــصاءات بــ ــعبة اإلحــ ــام شــ ــشر قيــ دة بنــ
    X      اإلحصاءات

  X X X X  مؤشرات التنمية  )ي(  
متابعــــة مقــــررات اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي   )ك(  

 X X X X  املتعلقة بالسياسات

      X    أساليب عمل اللجنة اإلحصائية  )ل(  
   X      املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية  )م(  
  X X X X  ليميتطوير اإلحصاءات على الصعيد اإلق  )ن(  
     X X  األطر الوطنية لضمان اجلودة  )س(  
    X   X  إدارة املعلومات اجلغرافية العاملية) ع(  
    X   X  اليوم العاملي لإلحصاء  )ف(  
      X X  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف األمم املتحدة )ص(  
       X  اجلهود املبذولة لوضع خطة عمل للتنمية اإلحصائية   )ق(  
  ١٧  ٣١  ٣٢  ٣٠  دد البنودجمموع ع    

    
  االستعراضات الربناجمية    

        
  إحصاءات تغري املناخ واإلحصاءات الرمسية : ٢٠٠٩  إحصاءات اخلدمات: ٢٠٠٣
  األطر الوطنية لضمان اجلودة: ٢٠١٠  اإلحصاءات االجتماعية: ٢٠٠٤
  اإلحصاءات اجلنسانية: ٢٠١١  إحصاءات الطاقة: ٢٠٠٥
  تعدادات السكان واملساكن: ٢٠١٢  ةاإلحصاءات الصناعي: ٢٠٠٦
  ُتحدد فيما بعد: ٢٠١٣  إحصاءات التعليم: ٢٠٠٧
    إحصاءات العمالة: ٢٠٠٨
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