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 اللجنة اإلحصائية
 السابعة واألربعونالدورة 

 2016آذار/مارس  8-11
 من جدول األعمال املؤقت* 6البند 

جدول األعمـال املؤقـت للـدورة النامنـة واألربعـ       
    للجنة ومواعيد انعقادها

ــائية      ــة اإلحصـــ ــنوا  للجنـــ ــدد الســـ ــت املتعـــ ــامت العمـــ مشـــــروا برنـــ
 2020-2016 للفترة

 
 مذكرة من األمانة العامة  

 
، يـرد ددنـام مشـروا برنـامت     1995/51عمال بقرار اجمللس االقتصادي واالجتمـاعي   

ــرة     ــة اإلحصــائية للفت يتضــمن لعليقــا    . وهــو2020-2016العمــت املتعــدد الســنوا  للجن
واملـراقب    اللجنـة اإلحصـائية، وارـتعراة عمـة عمـت اللجنـة الـذي دجرلـ   ـعبة           األعضاء 

اإلحصاءا  التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة   األمانـة العامـة، وهـذا املشـروا      
ــرة      ــنوا  للفتــ ــدد الســ ــت املتعــ ــامت العمــ ــروا برنــ ــيم ملشــ ــة لنقــ ــو ةنابــ  2019-2015هــ

(E/CN.3/2015/39. الذي نظر  في  اللجنة   دورهتا السادرة واألربع ،) 
  

 
 

 * E/CN.3/2016/1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2015/39
http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/1
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ــرة       ــائية للفتـ ــة اإلحصـ ــرة للجنـ ــنوا  املقتـ ــدد السـ ــت املتعـ ــامت العمـ برنـ
2016-2020 

 
 بنود جدول األعمال

التواتر احلايل على 
 2020 2019 2018 2017 2016 وجه التقريب

       اإلحصاءا  الدميغرافية واالجتماعية - 1       
 X X X X X كت رنة لعدادا  السكان واملساكن )د( 

  X    رنوا    5كت  إحصاءا  املستوطنا  البشرية )ب( 

  X  X  كت رنت    إحصاءا  الصحة )ج( 

إحصــاءا  اإلعاقــة، ةــا   ذلــا فريــمل وا ــنمن املعــ         )د( 
 بإحصاءا  اإلعاقة

 X  X  X كت رنت 

    X  رنوا  5كت  اإلحصاءا  االجتماعية )هـ( 

 X  X  X كت رنت  اإلحصاءا  اجلنسانية )و( 

    X  رنوا  10كت  إحصاءا  الفقر )ز( 

 X   X  رنوا  3كت  اإلحصاءا  عن املخدرا  ولعاطي املخدرا  )ة( 

   X   رنوا  3كت  إحصاءا  اجلرمية )ط( 

  X    رنوا  5كت  الدوليةإحصاءا  اهلجرة  ()ي 

 X  X  X كت رنت  إحصاءا  الالجئ  )ك( 

   X   رنوا  5كت  إحصاءا  العمالة )ل( 

 X   X  رنوا  3كت  إحصاءا  التعليم   )م( 

     X رنوا  5كت  اإلحصاءا  النقافية )ن( 

  X X  X كت رنت  ارتقصاءا  األرر املعيشية )س( 

   X  X كت رنت  واإلحصاءا  احليويةالتسجيت املدين  )ا( 

       اإلحصاءا  االقتصادية - 2

 X X X X X كت رنة احلسابا  القومية )د( 

  X  X  كت رنت  اإلحصاءا  الزراعية والريفية )ب( 

  X   X رنوا  3كت  اإلحصاءا  الصناعية )ج( 

 رـجال  األعمــال التجاريـة، ةــا   ذلـا فريــمل فيســبادن    )د( 
 املع  بسجال  األعمال التجارية

  X  X  كت رنت 

ــ        )هـ(  ــلو املعـ ــمل دورـ ــا فريـ ــا   ذلـ ــة، ةـ ــاءا  الماقـ إحصـ
 بإحصاءا  الماقة

  X  X  كت رنت 

   X   رنوا  5كت  إحصاءا  جتارة التوزيع )و( 
 X X X X X كت رنة *إحصاءا  التجارة الدولية والعوملة االقتصادية )ز( 
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 بنود جدول األعمال
التواتر احلايل على 

 2020 2019 2018 2017 2016 وجه التقريب
إحصــاءا  امــدما ، ةــا   ذلــا فريــمل فــوربر  املعــ      )ة(        

 بإحصاءا  امدما 
 X     رنوا  5كت 

 X  X  X كت رنت  إحصاءا  لكنولوجيا املعلوما  وااللصاال  )ط( 

 X   X  رنوا  3كت  إحصاءا  السياحة )ي( 

  X  X  كت رنت  اإلحصاءا  املالية )ك( 

 X X X X X رنة كت برنامت املقارنا  الدولية )ل( 

ــاوا املعـــ     )م(  ــمل دولـ ــا   ذلـــا فريـ ــعار، ةـ ــاءا  األرـ إحصـ
 باألرقام القيارية لألرعار

 X  X  X كت رنت 

   X   رنوا  5كت  إحصاءا  العلم والتكنولوجيا )ن( 

إحصـاءا  القمـاا  ــر الرمبـي، ةـا   ذلــا فريـمل دهلــي       )س( 
 املع  بإحصاءا  القماا  ر الرمبي

ــن  ــنت  إ  مـــ رـــ
 ثالث رنوا 

 X   X 

ــنة إ    (2015عمة التحّول )اعتبارا من عام  )ا(  ــن رـــــ مـــــ
 رنت   

X  X  X 

ــنت  إ    املؤ را  االقتصادية القصرة األجت   )ف(  ــن رـــ مـــ
 ثالث رنوا 

 X   X 

       إحصاءا  املوارد المبيعية والبيئة - 3

 X  X  X كت رنت    اإلحصاءا  البيئية   )د( 

االقتصادية، ةا   ذلا فريمل لندن املعـ    - احملاربة البيئية )ب( 
 باحملاربة البيئية  

 X X X X X كت رنة

     X رنوا  5كت  إحصاءا  لغر املناخ )ج( 
إحصاءا  النظم االقتصادية القائمة على املوارد المبيعيـة،   )د( 

املعـــ  بإحصـــاءا  الـــنظم  ةـــا   ذلـــا فريـــمل دولنبـــالور 
 االقتصادية القائمة على املوارد المبيعية  

 X  X  X كت رنت 

       األنشمة  ر املصنفة حسب اجملال - 4

 X X X X X كت رنة لنسيمل الربامت اإلحصائية )د( 

 X     رنوا  5كت  إحصاءا  التنمية البشرية )ب( 

املبادئ األرارية لإلحصاءا  الرمبية واملبادئ الـ  ككـم    )ج( 
 األنشمة اإلحصائية الدولية  

    X  رنوا  5كت 

 X  X  X كت رنت  التصنيفا  اإلحصائية الدولية )د( 

ــا      )هـ(  ــا  والبيانـ ــادل البيانـ ــة لتبـ ــتركة املفتوحـ ــاير املشـ املعـ
 ولقامبها الوصفية

  X  X  كت رنت 

 X     رنوا  10كت  البيانا  والبيانا  الوصفية اإلحصائيةعرة  )و( 

 X X X X X كت رنة بناء القدرا  اإلحصائية )ز( 

ــاءا  بنشـــر اإلحصاءا /منشـــورا    )ة(  قيـــام  ـــعبة اإلحصـ
 اإلحصاءا   عبة

  X    رنوا  5كت 
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 بنود جدول األعمال
التواتر احلايل على 

 2020 2019 2018 2017 2016 وجه التقريب
مؤ ـــــرا  التنمية/األهـــــداف اإليائيـــــة لأللفية/دهـــــداف  )ط(        

 املستدامة التنمية
 X X X X X رنةكت 

ــ  لصــــدر       )ي(  ــا  الــ ــة بالسيارــ ــررا  املتعلقــ ــة املقــ متابعــ
 اجلمعية العامة واجمللس االقتصادي واالجتماعي عن

 X X X X X كت رنة

  X    رنوا  5كت  دراليب عمت اللجنة اإلحصائية )ك( 

  X  X  كت رنت  األطر الوطنية لضمان اجلودة )ل( 

 X X X X X كت رنة إدماج املعلوما  اإلحصائية واجلغرافية املكانية   )م( 

 X X X X X كت رنة البيانا  الضخمة )ن( 

  X   X رنوا  5كت  اليوم العاملي لإلحصاءا  )س( 

 X X X X X كت رنة لموير اإلحصاءا  اإلقليمية )ا( 

 X  X  X رنت كت  اإلحصاءا  املتعلقة باحلوكمة والسالم واألمن )ف( 

 X X X X X كت رنة لربناجمية ) عبة اإلحصاءا (ااملسائت  )ص( 

 31 27 28 29 29  جمموا عدد البنود 
 

 لشمت إحصاءا  التجارة الدولية وإحصاءا  التجارة الدولية   امدما . * 
  

 املسائت املستجدة  
 : مؤ را  دهداف التنمية املستدامة2016
 : ثورة البيانا 2015

 
 (2014-2003االرتعراضا  الربناجمية )  

 : مقاييس دورع نماقا للتقدم  2014
 : إدماج املعلوما  اإلحصائية واجلغرافية املكانية2013
 : لعدادا  السكان واملساكن2012
 : اإلحصاءا  اجلنسانية2011
 : األطر الوطنية ملراقبة اجلودة2010
 : لغر املناخ واإلحصاءا  الرمبية2009
 إحصاءا  العمالة :2008
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 : إحصاءا  التعليم2007
 : اإلحصاءا  الصناعية2006
 : إحصاءا  الماقة2005
 : اإلحصاءا  االجتماعية2004
 : إحصاءا  امدما 2003

 


