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اللجنة اإلحصائية 
الدورة الرابعة والثالثون 
٢-٥ آذار/مارس ٢٠٠٤ 

البند ٦ (ي) من جدول األعمال املؤقت* 
األنشطة غري املصنفة حسب اال: املسائل الربناجمية 

  (الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة) 
ــــرباء وحلقـــات العمـــل الـــيت ســـتعقدها الشـــعبة  اجتماعــات أفرقــة اخل

  اإلحصائية باألمم املتحدة يف عام ٢٠٠٥/٢٠٠٤ 
مذكرة من األمني العام    

ختطط الشعبة اإلحصائيـة بـاألمم املتحـدة لعقـد اجتماعـات ألفرقـة خـرباء يف اـاالت  - ١
املدرجـة يف القائمـة أدنـاه. ويف بعـض احلـاالت، يتوقــف تنظيــم املناســبة علــى دفــع الشــركاء 

حصتهم يف متويلها. 
 

 اجتماعات أفرقة اخلرباء 
ستعقد اجتماعات ألفرقة اخلرباء يف نيويورك بشأن املواضيع التالية:  - ٢

تعداد السكان واملساكن (ندوة دراسية تعقدها األمم املتحدة)  �
االحصاءات االجتماعية (منتدى)  �

إحصاءات الفقر  �
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احلسابات القومية (فريق اخلرباء االستشاري)  �
إحصاءات األعمال التجارية: تنقيح كتيب االحصاءات الصناعية  �

التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية – مبا فيها القائمة املنقحة للسـلع األساسـية  �
الصناعية 

التصنيفات (اجتماعات الفريق الفرعي التقين)  �
التنقيح الرابع للتصنيف التجاري الدويل املوحد  �

دليل اإلحصاءات البيئية  �
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  �
تنقيح نشرة اإلحصاءات الشهرية  �

 
 حلقات العمل 

ستعقد حلقات عمل عن املواضيع التالية:  - ٣
مجع ونشر إحصاءات اإلعاقة يف صلــب �احلوليـة الدميغرافيـة� الـيت تصدرهـا منظومـة  �

األمم املتحدة 
�احلوليـة الدميغرافيـة�: حتسـني إحصــاءات اخلصوبــة والوفيــات يف البلــدان األفريقيــة  �

الناطقة باالنكليزية 
ـــدان الــيت متــر اقتصاداــا مبرحلــة انتقاليــة يف جمــال  بنـاء قـدرات البلـدان الناميـة والبل �
االحصاءات، ويف طرائق مجع البيانات وجتميعها ونشـرها مـع التركـيز علـى تعـدادات 
الســكان، والدراســات االســتقصائية املضطلــع ــا يف فــترات مــــا بـــني التعـــدادات، 

واالحصاءات احليوية املستمدة من سجالت األحوال املدنية 
الفقر (جنوب أفريقيا وآسيا)  �

احلسـابات القوميـة اللجنـة االقتصاديـــة واالجتماعيــة آلســيا واحمليــط اهلــادئ واللجنــة  �
االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا 

إحصاءات الطاقة  �
قيام الشركاء وأسواق السلع األساسية بتجميع إحصاءات التجارة الدولية للبضائع  �

التجارة الدولية باخلدمات (اجلماعة الكاريبية)  �
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إحصاءات البيئة  �
احملاسبة املتعلقة باملياه  �

تنقيـح التصنيـــف الصنــاعي الــدويل املوحــد جلميــع األنشــطة االقتصاديــة والتصنيــف  �
املركزي للمنتجات، والقضايا املتصلة بتنفيذمهـا (اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا واللجنـة 

االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا) 
مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفيـة (اللجنـة االقتصاديـة ألوروبـا واللجنـة االقتصاديـة  �

واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ) 
متابعــة االجتمــاع املعــين مبؤشــرات األهــداف اإلمنائيــة لأللفيــة يف أفريقيــــا جنـــوب  �

الصحراء الكربى 
 


