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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الثالثة والثالثون 
٥-٨ آذار/مارس ٢٠٠٢  

البند ٨ من جدول األعمال املؤقت* 
جدول األعمال املؤقت للدورة الرابعـة والثالثـني 

   للجنة ومواعيد انعقاد الدورة 
مشــروع برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات للجنــة اإلحصائيــــة للفـــترة 

 ٢٠٠١-٢٠٠٥  
 مذكرة من األمني العام 

استجابة لطلب يرد يف قرار الس االقتصـادي واالجتمـاعي ٥١/١٩٩٩، يبـني أدنـاه 
ـــو عبــارة عــن صيغــة منقحــة  برنـامج العمـل املتعـدد السـنوات املقـترح للجنـة اإلحصائيـة. وه
لربنـامج العمـل للفـترة ٢٠٠٠-٢٠٠٤ الـذي نظـرت فيـه اللجنـة يف دورـــا الثانيــة والثالثــني 
(انظـر E/CN.3/2001/L.4)، تتضمـن تعليقـات مـن األعضـاء واملراقبـني يف اللجنـة،  واســتعراضا 
ـــة يف دورــا  أجرتـه اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشـطة اإلحصائيـة التابعـة للجنـة التنسـيق اإلداري
اخلامســة والثالثــني (فيينــا، ١٨-٢٠ أيلــول/ســــبتمرب ٢٠٠١)، واســـتعراضا أجرتـــه الشـــعبة 

اإلحصائية باألمم   املتحدة خلطط عملها. 

 

 

 .E/CN.3/2002/1 *
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   برنامج العمل املتعدد السنوات املقترح للجنة اإلحصائية 

بند جدول األعمال 
رمــــز تصنيــــف اإلحصـــــاءات 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ واألنشطة اإلحصائية(أ) 
اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ١ 031     

إحصاءات السكان واإلسكان   O31-2-i-& 031-3-.i  X  X (أ)  
إحصاءات املستوطنات البشرية   X   X 031.3 (ب)

فريق باريس املعـين مبوضـوع العمـل  (ج)
والتعويض (فريق املدينة) 

 031.4  X  X 

إحصاءات الصحة      X  031.9 (د)
اإلحصاءات االجتماعية  X  X   11-6,8-031.4     (هـ)

اإلحصاءات االجتماعية (استعراض      (و) 
الربنامج) 

 031.4-11    X 

ـــو املعــين بإحصــاءات الفقــر  فريـق ري (ز)
(فريق املدينة) 

 031.11  X  X 

فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية  (ح)
(فريق املدينة) 

 031.11 X X  X 

ـــــاطي  إحصــــاءات املخــــدرات وتع (ط)
املخدرات 

 031.11   X  

اإلحصــــاءات املتعلقــــة باســـــتغالل  (ي)
الوقت 

 031.11 X  X  X

ـــة  (ك)فريـق واشـنطن املعـين بقيـاس اإلعاق
(فريق املدينة) 

 031.11  X X  X

اإلحصاءات االقتصادية  - ٢ 032     
احلسابات القومية  X X X X X 032.1 (أ)

اإلحصاءات الزراعية    X   032.2 (ب)
اإلحصــاءات الصناعيــة (اســـتعراض  الربنامج) (ج)

 032.4     X

ــــــأطر  املـــــائدة املســـــتديرة املعنيـــــة ب (د)
استقصاءات األعمال التجارية (فريق 

املدينة) 
 032.4  X  X 

  X   032.5 (هـ)إحصاءات الطاقة 
إحصاءات التجارة الدولية    i   X.032.7 (و)

ــــــة يف  اخلدمات (ز) إحصـــــاءات التجـــــارة الدولي
 032.7.i X  X  X

إحصـــاءات اخلدمـــات (اســــتعراض  (ح)
الربنامج) 

 032.6,032.7.ii,032.11   X  

إحصــاءات تكنولوجيــا املعلومــــات  (ط)
واالتصاالت 

 032.9    X 

إحصاءات السياحة    X   032.10 (ي)
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بند جدول األعمال 
رمــــز تصنيــــف اإلحصـــــاءات 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ واألنشطة اإلحصائية(أ) 
  X   032.12 (ك)إحصاءات املالية 

   X  032.12     (ل)إحصاءات املالية العامة  
برنامج املقارنة الدولية  X X X X X 032.15 (م)

فريق أوتاوا املعين مبؤشـرات األسـعار  (ن)
(فريق املدينة) 

 032.15 X X X  X

الفريق العامل املشترك بني األمانات  (س)
املعين بإحصاءات األسعار 

 032.15 X X X  X

(ع)فريق دهلي املعين بإحصــاءات القطـاع 
غري الرمسي (فريق املدينة) 

 032.17  X  X 

فريـق فوربــورغ املعــين بإحصــاءات  (ف)
اخلدمات (فريق املدينة) 

 032.17  X  X 

إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئية  - ٣ 033     
اإلحصاءات البيئية واحملاسبة البيئية  X X  X  033.2 .033.1 (أ)
فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية   X X  X 033.2 .033.1 (ب)

أنشطة غري مصنفة حسب امليدان  - ٤ 034     
ــــق  تنســيق الــربامج اإلحصائيــة وحتقي (أ)

التكامل فيما بينها 
 034.1 X X X X X

املســـــــائل الربناجميــــــــة (الشــــــــعبة  (ب)
اإلحصائية باألمم املتحدة) (برنـامج 
ــل  املتوسطة األجل ألربع سنوات) العمـل لفـترة السـنتني، خطـة العم

 034.1 X X X X X

دليل التنظيم اإلحصائي     X X 034.1 (ج)
مسائل اإلدارة يف املكاتب اإلحصائية  الوطنية (د)

 034.1   X  X

X X   X 034.1 (هـ)إحصاءات التنمية البشرية 

التصنيفـات االقتصاديـــة واالجتماعيــة  (و)
الدولية 

 034.2 X X X X X

املعايـــري املشـــتركة املفتوحـــة لتبـــادل  (ز)
وتقاسم البيانات والبيانات املشتقة 

 034.2  X   

ـــــــة  تعريــــــف التجــــــارة اإللكتروني     (ح)
وقياسها 

 034.2  X   

معيـار نشـر البيانـات اخلاصـة/معيــار  (ط)
نشــــر البيانــــات العامــــــة ونوعيـــــة 

البيانات 
 034.2  X   

– عرض متكامل  التنمية املنهجية  X  X  X 034.2 (ي)

املعلومات (ك)تعريــف وقيــاس مــا يســمى مبجتمـــع 
 034.2     X

X   X  034.2     (ل) بناء القدرات اإلحصائية 
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بند جدول األعمال 
رمــــز تصنيــــف اإلحصـــــاءات 

٢٠٠٥ ٢٠٠٤ ٢٠٠٣ ٢٠٠٢ ٢٠٠١ واألنشطة اإلحصائية(أ) 
نشر اإلحصاءات مـن جـانب الشـعبة  (م)

اإلحصائية باألمم املتحدة 
 034.3  X   

املؤشرات  X X X X X 034.4 (ن)

ـــس االقتصــادي  متابعـة قـرارات ال (س)
واالجتماعي املتعلقة بالسياسات 

 034.4 X X X X X

٢٠ ١٨ ٢٣ ٢٨ ١٧  جمموع عدد البنود 
  

يشتمل العمود املعنون �رمز تصنيـف اإلحصـاءات واألنشـطة اإلحصائيـة� علـى إحـاالت مرجعيـة  (أ)
لرمـوز تصنيـف اإلحصـاءات واألنشـطة اإلحصائيـة املعمـول بـه يف اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشــطة 
اإلحصائية التابعة للجنة التنسيق اإلدارية (انظر املرفق)؛ وقـد ختضـع هـذه اإلحـاالت املرجعيـة ملزيـد 

من املناقشة. 
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 املرفق 
 تصنيف اإلحصاءات واألنشطة اإلحصائية(أ) 

اإلحصاءات العامة  030

اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  031

اإلحصاءات الدميغرافية  - ١
اإلحصاءات السكانية  - ٢

تعدادات السكان   �١�
إحصاءات عن فئات إسكانية ذات اهتمامات خاصة  �٢�

إحصاءات اإلسكان  - ٣
تعدادات اإلسكان  �١�

إحصاءات إسكان أخرى  �٢�
إحصاءات العمالة  - ٤

إحصاءات التعليم والتدريب   - ٥
إحصاءات عن الثقافة مبا يف ذلك وسائل االتصال اجلماهريي   - ٦

إحصاءات دخل األسر املعيشية ونفقاا وتوزيعها  - ٧
إحصاءات الضمان االجتماعي   - ٨

إحصاءات الصحة   - ٩
إحصاءات اجلنسني   - ١٠

إحصاءات اجتماعية ودميغرافية أخرى واإلحصاءات املتصلة ا   - ١١
اإلحصاءات االقتصادية  032

احلسابات القومية   - ١
اإلحصاءات الزراعية   - ٢

إحصاءات الغابات ومصائد األمساك   - ٣
 
 

أعد هذا التصنيف حبيث يتماشى إىل أقصى حد ممكن مـع التصنيـف املسـتخدم يف العـرض املتكـامل للـربامج  (أ)
اإلحصائية اليت وضعتها اللجنة االقتصادية ألوروبا ومنظمة التعاون والتنميـة يف امليـدان االقتصـادي ومكتـب 

اإلحصاء التابع للجماعات األوروبية. 
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اإلحصاءات الصناعية   - ٤
إحصاءات الطاقة   - ٥

إحصاءات جتارة التوزيع   - ٦
إحصاءات التجارة الدولية  - ٧
التجارة يف السلع   �١�

التجارة يف اخلدمات   �٢�
إحصاءات النقل   - ٨

إحصاءات االتصاالت   - ٩
إحصاءات السياحة   - ١٠

إحصاءات اخلدمات غري املدرجة يف بنود أخرى   - ١١
إحصاءات النقد واملالية والتأمني   - ١٢

اإلحصاءات الضريبية   - ١٣
إحصاءات ميزان املدفوعات   - ١٤

إحصاءات األسعار   - ١٥
إحصاءات العلم والتكنولوجيا وبراءات االختراع   - ١٦

إحصاءات اقتصادية أخرى   - ١٧
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  033

إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة   - ١
احملاسبة املتعلقة باملوارد الطبيعية والبيئة   - ٢

إحصاءات األرصاد اجلوية   - ٣
أنشطة غري مصنفة حسب امليدان  034

تنظيم دوائر اإلحصاء وتشغيلها   - ١
مسألة اهلياكل األساسية التقنية واملسائل الشاملة   - ٢

التعريف بأنشطة األمانات ودعمها   - ٣
 
أنشطة أخرى غري مصنفة حسب امليدان  - ٤


