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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعونالرابعة الدورة 

  ٢٠١٣مارس / آذار١ -فرباير / شباط٢٦
  * من جدول األعمال املؤقت٦البند 

 واألربعنيالرابعة جدول األعمال املؤقت للدورة 
        د انعقادهاـيـجنة ومواعـلل

مـــشروع برنـــامج عمـــل اللجنـــة اإلحـــصائية املتعـــدد الـــسنوات للفتـــرة      
٢٠١٦-٢٠١٣  

    
  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.3/2012/33 (٢٠١٥-٢٠١٢لربنامج عمل اللجنة اإلحصائية املتعـدد الـسنوات للفتـرة           

الذي نظرت فيه اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعـني، ويتـضمن تعليقـات األعـضاء واملـراقبني يف                  
  .اللجنة واستعراضا خلطط عملها أجرته شعبة اإلحصاءات

 
  

  *  E/CN.3/2013/1. 
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  برنـــــامج العمـــــل املتعـــــدد الـــــسنوات املقتـــــرح للجنـــــة اإلحـــــصائية للفتـــــرة      
٢٠١٦-٢٠١٣  

    
  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  بند جدول األعمال

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

  ) مدينة
 X  X 

   X   إحصاءات اهلجرة  )ي(  
    X  إحصاءات العمالة  )ك(  
  X  X  اإلحصاءات اجلنسانية  )ل(  
   X   اإلحصاءات الثقافية  )م(  
      إلحصاءات االقتصاديةا  - 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      
  ) مدينة

 X   

   X   اإلحصاءات الصناعية  )د(  
  X  X  الت األعمال التجارية فريق فيسبادن املعين بسج  )هـ(  
 X  X   إحصاءات الطاقة  )و(  
 X  X   )فريق مدينة(فريق أوسلو املعين بإحصاءات الطاقة   )ز(  
   X   إحصاءات جتارة التوزيع  )ح(  
 X X  X  إحصاءات التجارة الدولية للبضائع  )ط(  
   X   إحصاءات التجارة الدولية للخدمات  )ي(  
  X    إحصاءات اخلدمات  )ك(  
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  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  بند جدول األعمال

ــدمات     )ل(   ــصاءات اخلــــ ــوربرغ املعــــــين بإحــــ فريــــــق فــــ
  ) مدينة فريق(

X  X  

  X    إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت   )م(  
   X   اإلحصاءات السياحية  )ن(  
  X    اإلحصاءات املالية  )س(  
 X X X X  برنامج املقارنات الدولية  )ع(  
ــام القيا    )ف(   ــين باألرقــ ــاوا املعــ ــق أوتــ ــية لألســــعار  فريــ ســ

  )مدينة فريق(
 X  X 

  X  X  إحصاءات األسعار )ص(  
    X  إحصاءات العلم والتكنولوجيا  )ق(  
فريــق دهلــي املعــين بإحــصاءات القطــاع غــري الرمســي         )ر(  

  )فريق مدنية(
X  X  

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

  X  X  اإلحصاءات البيئية  )أ(  
، مبـا يف ذلـك فريـق لنـدن           االقتـصادية  -احملاسبة البيئيـة      )ب(  

  املعين باحملاسبة البيئية
X X X X 

  X    إحصاءات تغري املناخ  )ج(  
ــق   )د(   ــين بإحــصاءات   فري ــاتور املع ــصادية أولنب ــنظم االقت  ال

  لى املوارد الطبيعيةالقائمة ع
X  X  

      األنشطة غري املصنفة حسب اجملال  - ٤
 X X X X  تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها  )أ(  
ــس  )ب(   ــة املــ ــصاءات  (ائل الربناجميــ ــعبة اإلحــ ــم يف شــ األمــ

  ) املتحدة
X X X X 

  X    إحصاءات التنمية البشرية  ج(  
   X X  رمسية تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات ال  )د(  
  X  X  التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية   )هـ(  
املعــايري املــشتركة املفتوحــة لتبــادل البيانــات والبيانــات     )و(  

  الفوقية وتقامسها
X  X  

  X    عرض البيانات والبيانات الفوقية اإلحصائية  )ز(  
  X  X  بناء القدرات اإلحصائية  )ح(  
األمــــم املتحــــدة بنــــشر يف حــــصاءات قيــــام شــــعبة اإل  )ط(  

  اإلحصاءات
  X  

 X X X X  مؤشرات التنمية  )ي(  
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  ٢٠١٦  ٢٠١٥  ٢٠١٤  ٢٠١٣  بند جدول األعمال

متابعــــة مقــــررات اجمللــــس االقتــــصادي واالجتمــــاعي   )ك(  
  املتعلقة بالسياسات

X X X X 

   X   أساليب عمل اللجنة اإلحصائية  )ل(  
   X   املبادئ املنظمة لألنشطة اإلحصائية الدولية  )م(  
 X X X X  صاءات على الصعيد اإلقليميتطوير اإلح  )ن(  
   X   األطر الوطنية لضمان اجلودة  )س(  
ــة  ) ع(   ــة العامليـــ ــات اجلغرافيـــ ــار  /إدارة املعلومـــ ــع إطـــ وضـــ

   مكاين ضمن النظم اإلحصائية الوطنية- إحصائي
X X   

   X   اليوم العاملي لإلحصاء )ف(  
    X  تنسيق األنشطة اإلحصائية يف األمم املتحدة )ص(  
  ١٥  ٢٩  ٣٢  ٣٠  جمموع عدد البنود    

    
  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  ات الصناعيةاإلحصاء: ٢٠٠٦

  إحصاءات التعليم: ٢٠٠٧
 مكـاين ضـمن الـنظم       -وضع إطار إحـصائي     : ٢٠١٣

  اإلحصائية الوطنية
  ُتحدد فيما بعد: ٢٠١٤  إحصاءات العمالة: ٢٠٠٨
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