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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثانية والثالثون 

٦-٩ آذار/مارس ٢٠٠١  
البند ٧ من جدول األعمال املؤقت* 

جدول األعمال املؤقت للدورة الثالثة والثالثني 
   للجنة ومواعيد انعقاد الدورة 

مشــروع برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات للجنــة اإلحصائيــــة للفـــترة 
 ٢٠٠١-٢٠٠٤  

 مذكرة من األمانة العامة 
اســتجابة لطلــب يــرد يف قــرار الــس االقتصــادي واالجتمــاعي ٥١/١٩٩٥، أعـــد 
برنامج العمل املتعدد السنوات املقترح للجنـة اإلحصائيـة املبـني أدنـاه. وهـو عبـارة عـن صيغـة 
منقحـة لربنـامج العمـل للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٣ الـذي نظـــرت فيــه اللجنــة يف دورــا احلاديــة 
ــــة،  والثالثـــني (E/CN.3/2000/L.3/Add.1)، تتضمـــن تعليقـــات األعضـــاء واملراقبـــني يف اللجن
وتعكس االستعراض الذي أجرته الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة خلطـط عملـها، فضـال عـن 

املقترحات األولية لعام ٢٠٠٤. 
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   برنامج العمل املتعدد السنوات املقترح للجنة اإلحصائية(أ) 

بند جدول األعمال 
رمـــــز جلنـــــة التنســـــــيق 

٢٠٠٣٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ اإلدارية(ب) 
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ٠٣١ ١     

إحصاءات السكان واإلسكان  X  X   ٠٣١-٢-��١ & ٠٣١-٣-��١ (أ)

   X  ٠٣١-٣ (ب) إحصاءات املستوطنات البشرية 
(ج)إحصـاءات العمالـة املكملـة حلســـاب 

السياحة الفرعي 
 ٠٣١-٤  X   

فريـق بـاريس املعـــين مبوضــوع العمــل  (د)
والتعويض (فريق املدينة) 

 ٠٣١-٤ X  X  X

فريق كانبريا املعين بإحصـاءات األسـر  (هـ)
املعيشية (فريق املدينة) 

 ٠٣١-٧ X  X  X

إحصاءات اجلنسني: التقدم احملرز يف  (و)
إجـــراء الدراســـات عـــن اســـــتغالل 

الوقت 

 ٠٣١-١٠ X X  X 

ــــــة  إحصـــــاءات دميغرافيـــــة واجتماعي (ز)
أخرى، مبا يف ذلك اهلجرة 

      

فريق ريو املعين بإحصاءات الفقـر  �١�
(فريق املدينة) 

 ٠٣١-١١ X  X  X

��٢فريـــــــق ســـــــيينا لإلحصــــــــاءات 
االجتماعية (فريق املدينة) 

 ٠٣١-١١ X X  X 

��٣إحصــاءات املخــدرات وتعــاطي 
املخدرات 

 ٠٣١-١١    X 

(ح)اإلحصـاءات االجتماعيـة (اســتعراض 
الربامج) 

   X X  

اإلحصاءات االقتصادية  - ٠٣٢ ٢     
احلسابات القومية  X X X X X ٠٣٢-١ (أ)

(ب)  فريـــق اخلـــرباء املعـــين بإحصـــــاءات 
رؤوس األمـــوال الســـهمية (فريـــــق 

املدينة) 

 ٠٣٢-١ X X   

(ج)فريــق اخلــرباء املعــــين بـــاملوارد غـــري 
املنظورة (فريق املدينة)(ج) 

 ٠٣٢-١ X    

اإلحصاءات الزراعية   X    ٠٣٢-٢ (د)
اإلحصاءات الصناعية(د)       ٠٣٢-٤ (هـ)

��١اإلحصـــــــــــاءات الصناعيـــــــــــة 
(استعراض الربنامج) 

      X

املـــــائدة املســـــتديرة املعنيـــــــة بــــــأطر  (و)
استقصاءات األعمال التجاريـة (فريـق 

املدينة) 

 ٠٣٢-٤ X  X  X
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بند جدول األعمال 
رمـــــز جلنـــــة التنســـــــيق 

٢٠٠٣٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ اإلدارية(ب) 
إحصاءات الطاقة(د)       ٠٣٢-٥ (ز)

إحصاءات التجارة الدولية   X   X ٠٣٢-٧-��١ (ح)
ـــــــة يف  (ط)إحصــــــاءات التجــــــارة الدولي

اخلدمات 
 ٠٣٢-٧-��٢ X X  X 

��١إحصــاءات التجــارة الدوليـــة يف 
اخلدمات (استعراض الربنامج) 

     X 

 X   X ٠٣٢-١٠ (ي)إحصاءات السياحة 
إحصاءات املالية   X   X ٠٣٢-١٢ (ك)

برنامج املقارنة الدولية   X X  X ٠٣٢-١٥ (ل)
فريق أوتاوا املعين بإحصاءات األسعار  (م)

(فريق املدينة) 
 ٠٣٢-١٥ X X X X 

الفريق العامل املشترك بني األمانـات  (ن)
املعين بإحصاءات األسعار 

 ٠٣٢-١٥ X X X X 

(س) فريق دهلي املعين بإحصاءات القطاع 
غري الرمسي (فريق املدينة) 

 ٠٣٢-١٧ X  X  X

فريــق فوربــورغ املعــــين بإحصـــاءات  (ع)
اخلدمات (فريق املدينة) 

 ٠٣٢-١٧ X  X  X

إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئية  - ٠٣٣ ٣     
اإلحصــــــاءات البيئيــــــة واحملاســـــــبة  (أ)

البيئية(هـ) 
 ٠٣٣-١ ,٠٣٣-٢   X X 

X X   X ٠٣٣-١ ,٠٣٣-٢ (ب) فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية(هـ) 

أنشطة غري مصنفة حسب امليدان  - ٠٣٤ ٤     
تنسـيق الـــربامج اإلحصائيــة وحتقيــق  (أ)

التكامل فيما بينها 
 ٠٣٤-١ X X X X X

(ب) املســـــــائل الربناجميـــــــة (الشــــــــعبة 
اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة) (برنــامج 
العمـل لفـترة السـنتني، خطـــة العمــل 

املتوسطة األجل ألربع سنوات)(و) 

 ٠٣٤-١ X X X X X

   X  ٠٣٤-١ (ج)دليل املنظمة اإلحصائية 
مســـــــــــائل اإلدارة يف املكــــــــــــاتب  (د)

اإلحصائية الوطنية(ز) 
 ٠٣٤-١    X X

تقريـر التنميـة البشـرية الصـــادر عــن  (هـ)
برنامج األمم املتحدة اإلمنائي 

 ٠٣٤-١  X   

التصنيفــات االقتصاديــة واالجتماعيـــة  (و)
الدولية 

 ٠٣٤-٢ X X  X 

ـــار  معيــار نشــر البيانــات اخلاصــة/معي (ز)
نشر البيانات العامة ونوعية البيانات 

 ٠٣٤-٢ X  X  

التنمية املنهجية – عرض متكامل  X X  X X ٠٣٤-٢ (ح)
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بند جدول األعمال 
رمـــــز جلنـــــة التنســـــــيق 

٢٠٠٣٢٠٠٤ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ اإلدارية(ب) 
ــــــارة  (ط)تكنولوجيــــا املعلومــــات (التج

اإللكترونية) واإلحصاءات(ح) 
 ٠٣٤-٢   X  X

(ي)نشـر اإلحصـاءات مـن جـانب الشــعبة 
اإلحصائية باألمم املتحدة 

 ٠٣٤-٣   X  X

استعراض الربامج اإلحصائية القائمة  (ك)
فيمــا يتصــل بالســــنوات/املناســـبات 

اخلاصة لألمم املتحدة(ط) 

 ٠٣٤-٤  X  X 

املؤشرات  X X X X X ٠٣٤-٤ (ل)

متابعــة قــــرارات الـــس االقتصـــادي  (م)
واالجتماعي 

 ٠٣٤-٤ X X X X X

١٨ ٢٢ ١٩ ٢٢ ٢٦  جمموع عدد البنود 
احلواشي 

احلروف البارزة تبني أوجه االختالف مع الوثيقة E/CN.3/2000/L.3/Add.1؛ العمود ٢٠٠٤ جديد؛  (أ)
الرموز املعنية للجنة التنسيق اإلدارية، اليت أعطيت لكـل بنـد مـن بنـود جـدول األعمـال، قـد ختضـع 

ملزيد من املناقشة. 
الرموز املعطاة لكل بند تشكل إحالة مرجعية للرموز الـيت وضعتـها جلنـة التنسـيق اإلداريـة لتصنيـف  (ب)

الربامج، اجلزء املتعلق باإلحصاء (انظر املرفق). 
ـــة يف  سـحبت الوثـائق املقترحـة ألن هـذا الفريـق مل يعـد فريـق مدينـة (قـرار اختذتـه اللجنـة اإلحصائي (ج)

دورا احلادية والثالثني (٢٠٠٠)). 
سحبت الوثيقة املقترحــة ألنـه مـن غـري املتوقـع أن تكـون هنـاك حاجـة إىل إعـداد تقريـر بشـأن هـذا  (د)

املوضوع خالل فترة التخطيط. 
تصويبـات ُأدخلـت علـى التقـارير اجليـدة الـيت أعدهـا فريـــق لنــدن املعــين باحملاســبة البيئيــة والشــعبة  (هـ)

اإلحصائية باألمم املتحدة. 
يتضمن بندي �حتليل اإلحصاءات� و �العناصر األخرى مـن أعمـال الشـعبة الـيت مل تـدرج ضمـن  (و)
 .(E/CN.3/2000/L.3/Add.1 وردا منفصلني يف الوثيقة) أي من البنود األخرى يف جدول األعمال�

 .(E/CN.3/2000/L.3/Add.1 الوارد منفصال يف الوثيقة) يتضمن بند �مسائل التنظيم اإلحصائي� (ز)
اقترح سابقا لسنة ٢٠٠١.  (ح)

يشمل البندين �تقدير البيانات غري املبلغ عنها� و �التعاون التقين� (الواردين منفصلني يف الوثيقـة  (ط)
 .(E/CN.3/2000/L.3/Add.1
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املرفق   
  تصنيف جلنة التنسيق اإلدارية للربامج: اجلزء اخلاص باإلحصاءات 

اجلزء اخلاص باإلحصاءات مـن تصنيـف الـربامج الـذي وضعتـه جلنـة التنسـيق اإلداريـة 
متعدد األهداف ويتوخى تيسري: (أ) تنسيق مجع ونشر البيانات من جـانب الوكـاالت الدوليـة 
األعضــاء يف اللجنــة الفرعيــة املعنيــة باألنشــطة اإلحصائيــة التابعــة للجنــة التنســيق اإلداريـــة؛ 
ـــة؛  (ب) عــرض برامــج عمــل متكاملــة تتصــل باإلحصــاءات الــيت تضعــها الوكــاالت الدولي
(ج) التحليــل املشــترك للمــوارد الــيت تســتخدمها الوكــاالت يف خمتلــف ميــــادين اإلحصـــاء؛ 
(د) تنسيق األنشطة اإلحصائية اليت تضطلع ا الوكاالت، وال سيما التدريب والتعـاون التقـين 

يف ميدان اإلحصاءات على الصعيد الدويل. 
والعنصر الرئيسي الذي تستخدمه جلنة التنسيق املشتركة يف تصنيف الربامج يتمثـل يف 
املستوى األعلى مــن التصنيـف الـذي يقسـم اإلحصـاءات العامـة إىل أربـع فئـات كـربى، وهـو 
تصنيف ال ميكن تغيريه إال مبوافقة جلنة التنسيق اإلدارية. وجيوز للجنة الفرعية املعنية باألنشـطة 
اإلحصائيـة التابعـة للجنـة التنسـيق اإلداريـة أن تنقـح املسـتويات الدنيـا مـن التصنيــف، حســب 

االقتضاء. 
ـــة الفرعيــة املعنيــة باألنشــطة اإلحصائيــة التابعــة للجنــة التنســيق  وقـد اعتمـدت اللجن
اإلداريـــــة التصنيـــــف أدنـاه، يف دورـا الثالثـة والثالثـني الـيت انعقـدت يف مدريـد مــن ١٤ إىل 

١٦ أيلول/سبتمرب ١٩٩٩. 
ويشري املدخل الوارد بني قوسني بعد كل بند مـن بنـود املسـتوى األدىن للتصنيـف إىل 
العنصـر املقـابل مـن التصنيـــف الــذي اعتمــده مؤمتــر اإلحصــائيني األوروبيــني الســتخدامه يف 
العرض املتكامل للربامج اإلحصائية اليت وضعتها اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا ومنظمـة التعـاون 

والتنمية يف امليدان االقتصادي ومكتب اإلحصاء التابع للجماعات األوروبية. 
اإلحصاءات العامة  ٠٣٠

اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  ٠٣١
اإلحصاءات الدميغرافية (٤-١١)  - ١

اإلحصاءات السكانية  - ٢
تعدادات السكان (٤-٥)  �١�

إحصاءات عن فئات إسكانية ذات اهتمامات خاصة (٤-١٤)  �٢�
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إحصاءات اإلسكان  -٣
تعدادات اإلسكان (٤-٥)  �١�

إحصاءات إسكان أخرى (٤-١٢)  �٢�
إحصاءات العمالة (٤-١٠)  - ٤

إحصاءات التعليم والتدريب (٤-٨)  - ٥
إحصاءات عن الثقافة مبا يف ذلك وسائل االتصال اجلماهريي (٤-٩)  - ٦

إحصاءات دخل األسر املعيشية ونفقاا وتوزيعها (٤-١٣)  - ٧
 (X X-إحصاءات الضمان االجتماعي (٤ - ٨

إحصاءات الصحة (٤-٦)  - ٩
إحصاءات اجلنسني (٤-٢)  - ١٠

 (XX-٤) ا إحصاءات اجتماعية ودميغرافية أخرى واإلحصاءات املتصلة - ١١
اإلحصاءات االقتصادية  ٠٣٢

احلسابات القومية (٣-١)  - ١
اإلحصاءات الزراعية (٣-١٠)  - ٢

إحصاءات الغابات ومصائد األمساك (٣-١٠)  - ٣
اإلحصاءات الصناعية (٣-١١)  - ٤

 (XX-٣) إحصاءات الطاقة - ٥
إحصاءات جتارة التوزيع (٣-٥)  - ٦

إحصاءات التجارة الدولية  - ٧
التجارة يف السلع (٣-٣)  �١�

التجارة يف اخلدمات (٣-٦)  �٢�
إحصاءات النقل (٣-٤)  - ٨

إحصاءات االتصاالت (٣-٤)  - ٩
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إحصاءات السياحة (٣-٧)  - ١٠
إحصاءات اخلدمات غري املدرجة يف بنود أخرى (٣-٨)  - ١١

إحصاءات النقد واملالية والتأمني (٣-٢)  - ١٢
اإلحصاءات الضريبية (٣-٢)  - ١٣

إحصاءات ميزان املدفوعات (٣-٢)  - ١٤
إحصاءات األسعار (٣-٩)  - ١٥

إحصاءات العلم والتكنولوجيا وبراءات االختراع (٣-١٣)  - ١٦
 (XX-٣) إحصاءات اقتصادية أخرى - ١٧

إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  ٠٣٣
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة (٥-١ و ٥-٣)  - ١

حسابات املوارد الطبيعية والبيئة (٥-٢)  - ٢
 (XX-٥) إحصاءات األرصاد اجلوية - ٣

أنشطة غري مصنفة حسب امليدان  ٠٣٤
تنظيم دوائر اإلحصاء وتشغيلها (١)  - ١

مسألة اهلياكل األساسية التقنية واملسائل الشاملة (٢)  - ٢
التعريف بأنشطة األمانات ودعمها (٦)  - ٣

 .(X X-X) أنشطة أخرى غري مصنفة حسب امليدان - ٤
 


