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*1622244*  

  اللجنة اإلحصائية
 واألربعون الثامنةالدورة 

  ٢٠١٧مارس /آذار ١٠-٧

  *من جدول األعمال املؤقت ٦ البند

التاسـعة  جدول األعمال املؤقـت للـدورة   

        واألربعني للجنة ومواعيد انعقادها
ــروع     ــائية    مشـــ ــة اإلحصـــ ــنوات للجنـــ ــدد الســـ ــل املتعـــ ــامج العمـــ برنـــ

  ٢٠٢١- ٢٠١٧  للفترة
    

  مذكرة من األمني العام    
  

برنـامج  مشـروع  يـرد أدنـاه    ،١٩٩٩/٥١قرار الس االقتصادي واالجتمـاعي  ب عمال  

ــة اإلحصــائية  املعمــل ال ــدد الســنوات للجن ــرة  تع ــات  عكــسي. وهــو ٢٠٢١-٢٠١٧للفت تعليق

التابعـة إلدارة   أجرته شـعبة اإلحصـاءات   األعضاء واملراقبني يف اللجنة واستعراضا خلطط عملها

عبـارة عـن صـيغة منقحـة      الشؤون االقتصادية واالجتماعية باألمانة العامة، وهذا املشـروع هـو  

)، الــذي E/CN.3/2016/33( ٢٠٢٠-٢٠١٦ ملشــروع برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات للفتــرة 

  واألربعني.السابعة نظرت فيه اللجنة يف دورا 

  

  
  

  *  E/CN.3/2017/1. 
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  ٢٠٢١- ٢٠١٧برنامج العمل املتعدد السنوات املقترح للجنة اإلحصائية للفترة     
  

  بنود جدول األعمال
التواتر احلايل على 

  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  وجه التقريب

            اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ١             

تعــدادات الســكان /اإلحصــاءات الدميغرافيــة  (أ)  
 X  X  X  X X  كل سنة واملساكن

    X      سنوات   ٥كل  إحصاءات املستوطنات البشرية  (ب)  

 X    X   X  كل سنتني   إحصاءات الصحة  (ج)  

ــق       (د)   ــك فريـ ــا يف ذلـ ــة، مبـ ــاءات اإلعاقـ إحصـ
  X    X    كل سنتني بإحصاءات اإلعاقةواشنطن املعين 

        X  سنوات ٥كل  اإلحصاءات االجتماعية  (هـ)  

  X    X    كل سنتني اإلحصاءات اجلنسانية  (و)  

      X    سنوات ١٠كل  إحصاءات الفقر  (ز)  

ــاطي      (ح)   ــدرات وتعــ ــن املخــ ــاءات عــ اإلحصــ
  X      X  سنوات ٣كل  املخدرات

 X     X    سنوات ٣كل  إحصاءات اجلرمية  (ط)  

    X      سنوات ٥كل  إحصاءات اهلجرة الدولية (ي) 

  X    X    كل سنتني إحصاءات الالجئني  (ك)  

      X    سنوات ٥كل  إحصاءات العمالة  (ل)  

  X      X  سنوات ٣كل  إحصاءات التعليم    (م)  

 X         سنوات ٥كل  اإلحصاءات الثقافية  (ن)  

 X    X   X  كل سنتني استقصاءات األسر املعيشية  (س)  

  X    X    كل سنتني التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية  (ع)  

           اإلحصاءات االقتصادية  - ٢

 X  X  X  X X  كل سنة احلسابات القومية  (أ)  

  X  X    X  كل سنتني اإلحصاءات الزراعية والريفية  (ب)  

    X      سنوات ٣كل  اإلحصاءات الصناعية  (ج)  

ــة، مبــا يف ذلــك     (د)   ســجالت األعمــال التجاري
ــق فيســبادن املعــين بســجالت األعمــال     فري

 X    X   X  كل سنتني التجارية

إحصاءات الطاقة، مبا يف ذلك فريق أوسـلو    (هـ)  
  X    X    كل سنتني املعين بإحصاءات الطاقة

ــة    )و(   ــة والعوملـــ ــارة الدوليـــ ــاءات التجـــ إحصـــ
(أ)االقتصادية

 X  X  X  X X  كل سنة 



E/CN.3/2017/34 

 

16-22244 3/5 

 

  بنود جدول األعمال
التواتر احلايل على 

  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  وجه التقريب

إحصــاءات اخلــدمات، مبــا يف ذلــك فريــق       )ز(               
  X    X    سنوات ٥كل  فوربرغ املعين بإحصاءات اخلدمات

ــات    )ح(   ــا املعلومــــــ إحصــــــــاءات تكنولوجيــــــ
  X    X    كل سنتني واالتصاالت

  X      X  سنوات ٣كل  إحصاءات السياحة  )ط(  

 X    X   X  كل سنتني اإلحصاءات املالية  )ي(  

 X  X  X  X X  كل سنة برنامج املقارنات الدولية  )ك(  

ــق     )ل(   ــك فريـ ــا يف ذلـ ــعار، مبـ ــاءات األسـ إحصـ
ــية لألســعار     ــام القياس ــين باألرق ــاوا املع ، أوت

والفريق العامل املشترك بني األمانات املعـين  
 X    X   X  كل سنتني  بإحصاءات األسعار

      X    سنوات ٥كل  واالبتكار إحصاءات العلم والتكنولوجيا  )م(  

غري الرمسي، مبا يف ذلـك  إحصاءات القطاع   )ن(  
ــاءات القطـــاع      ــي املعـــين بإحصـ ــق دهلـ فريـ

 الرمسي  غري
ــل ــالث  كــــــ ثــــــ
 X     X    سنوات

 X    X   X  سنتني   كل )٢٠١٥خطة التحول (اعتبارا من عام   )س(  

ــل املؤشرات االقتصادية القصرية األجل    )ع(   ــالث  كــــــ ثــــــ
  X      X  سنوات

           إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  - ٣

  X    X    كل سنتني   اإلحصاءات البيئية    (أ)  

االقتصــادية، مبــا يف ذلــك  - احملاســبة البيئيــة  (ب)  
 X  X  X  X X  كل سنة فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية  

  X          سنوات ٥كل  إحصاءات تغري املناخ  (ج)  

إحصــاءات الــنظم االقتصــادية القائمــة علــى   (د)  
املوارد الطبيعية، مبا يف ذلك فريق أولنبـاتور  
املعين بإحصاءات النظم االقتصـادية القائمـة   

 X    X   X  كل سنتني على املوارد الطبيعية  

           األنشطة غري املصنفة حسب اال  - ٤

 X  X  X  X X  كل سنة تنسيق الربامج اإلحصائية  (أ)  

 X         سنوات ٥كل  إحصاءات التنمية البشرية  (ب)  

املبــــادئ األساســــية لإلحصــــاءات الرمسيــــة   (ج)  
ــيت حتكــم األنشــطة اإلحصــائية      ــادئ ال واملب

    X   X  X  سنوات ٥كل  الدولية  

  X    X    كل سنتني التصنيفات اإلحصائية الدولية  (د)  

املعــايري املشــتركة املفتوحــة لتبــادل البيانــات    (هـ)  
 X    X   X  كل سنتني وتقامسها  والبيانات الوصفية
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  بنود جدول األعمال
التواتر احلايل على 

  ٢٠٢١  ٢٠٢٠  ٢٠١٩  ٢٠١٨  ٢٠١٧  وجه التقريب

ــفية      (و)                ــات الوصـــ ــات والبيانـــ ــرض البيانـــ عـــ
  X        سنوات ١٠كل  اإلحصائية

 X    X   X  تنيكل سن بناء القدرات اإلحصائية  (ز)  

ــر     (ح)   ــاءات بنشــــــ ــعبة اإلحصــــــ ــام شــــــ قيــــــ
  X        سنوات ٥كل  اإلحصاءات منشورات شعبة/اإلحصاءات

 /األهداف اإلمنائية لأللفيـة /مؤشرات التنمية  (ط)  
 X  X  X  X X  كل سنة املستدامة  أهداف التنمية

ــيت     (ي)   ــة بالسياســات ال ــة املقــررات املتعلق متابع
اجلمعيــــة العامــــة والــــس    تصــــدر عــــن 

 X  X  X  X X  كل سنة االقتصادي واالجتماعي

    X      سنوات ٥كل  أساليب عمل اللجنة اإلحصائية  (ك)  

 X    X   X  كل سنتني لضمان اجلودةاألطر الوطنية   (ل)  

ــة    (م)   ــائية واجلغرافيـ ــاج املعلومـــات اإلحصـ إدمـ
 X  X  X  X X  كل سنة املكانية  

 X  X  X  X X  كل سنة البيانات الضخمة  (ن)  

 X X        سنوات ٥كل  اليوم العاملي لإلحصاءات  (س)  

 X  X  X  X X  كل سنة تطوير اإلحصاءات اإلقليمية  (ع)  

املتعلقـــة باحلوكمـــة والســـالم اإلحصـــاءات   (ف)  
  X    X    كل سنتني  ، مبا يف ذلك فريق براياواألمن

 X  X  X  X X  كل سنة لربناجمية (شعبة اإلحصاءات)ااملسائل   (ص)  

  ٢٨ ٢٨  ٢٨  ٢٩  ٢٩   جمموع عدد البنود  
  

  تشمل إحصاءات التجارة الدولية وإحصاءات التجارة الدولية يف اخلدمات.  (أ)  
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  )٢٠١٤- ٢٠٠٣الربناجمية (االستعراضات     

  : مقاييس أوسع نطاقا للتقدم  ٢٠١٤

  : إدماج املعلومات اإلحصائية واجلغرافية املكانية٢٠١٣

  : تعدادات السكان واملساكن٢٠١٢

  : اإلحصاءات اجلنسانية٢٠١١

  : األطر الوطنية ملراقبة اجلودة٢٠١٠

  : تغري املناخ واإلحصاءات الرمسية٢٠٠٩

  : إحصاءات العمالة٢٠٠٨

  : إحصاءات التعليم٢٠٠٧

  : اإلحصاءات الصناعية٢٠٠٦

  : إحصاءات الطاقة٢٠٠٥

  : اإلحصاءات االجتماعية٢٠٠٤

  : إحصاءات اخلدمات٢٠٠٣

  


