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اللجنة اإلحصائية 
الدورة اخلامسة والثالثون 

٢-٥ آذار/مارس٢٠٠٤ 
البند ٧ من جدول األعمال املؤقت* 

ـــــت للـــــدورة السادســـــة  جــــدول األعمــــال املؤق
   والثالثني للجنة ومواعيد انعقادها 

مشــروع برنــامج العمــل املتعــدد الســنوات للجنــة اإلحصائيــــة للفـــترة 
 ٢٠٠٤-٢٠٠٧  

 مذكرة من األمني العام 
استجابة لطلب وارد يف قرار الس االقتصادي واالجتماعي ٥١/١٩٩٩، يـرد أدنـاه 
بيان برنامج العمـل املتعـدد السـنوات املقـترح للجنـة اإلحصائيـة.للفـترة ٢٠٠٤-٢٠٠٧ وهـو 
صيغـة منقحـة لربنـامج العمـل للفـترة ٢٠٠٣-٢٠٠٦، الـــذي نظــرت فيــه اللجنــة يف دورــا 
الرابعة والثالثني (انظر E/CN.3/2003/31)، تعكس تعليقات أعضاء اللجنة، واسـتعراضا أجرتـه 

الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة خلطط عملها. 
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 برنامج العمل املتعدد السنوات املقترح للجنة اإلحصائية 

بند جدول األعمال 
الرمز يف تصنيف اإلحصـاءات 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ واألنشطة اإلحصائية(١) 

اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  - ١ 031    
تعدادات السكان واملساكن   O31.2.i & 031.3.i   X (أ)

إحصاءات املستوطنات البشرية     X 031.3 (ب)
فريق باريس املعين مبوضوع العمل والتعويض   X  X 031.4 (ج)

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

إحصاءات الفقر    X X 11-031.4 (و)
فريق ريو املعين بإحصاءات الفقر (فريق مدينة)   X  X 031.11 (ز)

فريق سيينا لإلحصاءات االجتماعية (فريق مدينة)   X  X 031.11 (ح)
إحصاءات املخدرات وتعاطي املخدرات     X 031.11 (ط)

فريق واشنطن املعين بقياس اإلعاقة (فريق مدينة)  X  X  031.11 (ي)

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

اإلحصاءات الزراعية  X    032.2 (ب)

اإلحصاءات الصناعية   X   032.4 (ج)
اجتمـاع املـائدة املسـتديرة املعــين بــأطر اســتقصاءات األعمــال  (د)

التجارية (فريق مدينة) 
 032.4 X  X 

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

ii  X  X.032.7 (ز) إحصاءات االجتار الدويل باخلدمات 

إحصاءات اخلدمات (استعراض الربنامج)   ii.032.11 X  X.032.6,032.7 (ح)
إحصاءات تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت     X 032.9 (ط)

إحصاءات السياحة     X 032.10 (ي)
اإلحصاءات املالية  X    032.12 (ك)

برنامج املقارنات الدولية  X X X X 032.15 (ل)

فريق أوتاوا املعين باألرقام القياسية لألسعار (فريق مدينة)  X  X  032.15 (م)

الفريق العامل املشترك بني األمانات املعين بإحصاءات األسعار  X  X  032.15 (ن)

إحصاءات العلم والتكنولوجيا     X 032.16 (س)

فريـق دهلـي املعـــين بإحصــاءات القطــاع غــري النظــامي (فريــق  (ع)
مدينة) 

 032.17 X  X 
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بند جدول األعمال 
الرمز يف تصنيف اإلحصـاءات 

٢٠٠٧ ٢٠٠٦ ٢٠٠٥ ٢٠٠٤ واألنشطة اإلحصائية(١) 

فريق فوربورغ املعين بإحصاءات اخلدمات (فريق مدينة)   X  X 032.17 (ف)
إحصاءات املوارد الطبيعية والبيئة  - ٣ 033    

إحصاءات البيئة واحملاسبة البيئية  X X X X 033.2 ,033.1 (أ)

فريق لندن املعين باحملاسبة البيئية   X  X 033.2 ,033.1 (ب)
أنشطة غري مصنفة حسب امليدان  - ٤ 034    

تنسيق الربامج اإلحصائية وتكاملها  X X X X 034.1 (أ)

املسائل الربناجمية (الشعبة اإلحصائيــة بـاألمم املتحـدة) (برنـامج  (ب)
العمـل لفـترة السـنتني، اخلطـة املتوســـطة األجــل لفــترة األربــع 

سنوات) 

 034.1 X X X X

مسائل اإلدارة يف املكاتب اإلحصائية الوطنية   X   034.1 (ج)
إحصاءات التنمية البشرية    X  034.1 (د)

تنفيذ املبادئ األساسية لإلحصاءات الرمسية     X 034.2 (هـ)

التصنيفات االقتصادية واالجتماعية الدولية  X X X X 034.2 (و)

ـــات املشــتقة  املعايـري املشـتركة املفتوحـة لتبـادل البيانـات والبيان (ز)
وتقامسها 

 034.2 X X  

عرض البيانات اإلحصائية والبيانات املشتقة     X 034.2 (ح)
تنسيق العمل املنهجي اجلاري   X  X 034.2 (ط)

تعريف وقياس ما يسمى مبجتمع املعلومات    X  034.2 (ي)
بناء القدرات اإلحصائية  X X X X 034.2 (ك)

نشر اإلحصاءات من جانب الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة    X  034.3 (ل)
املؤشرات  X X X X 034.4 (م)

ــــس االقتصـــادي واالجتمـــاعي املتعلقـــة  متابعــة مقــررات ال (ن)
بالسياسات 

 034.4 X X X X

١٦ ٢٢ ٢٠ ٢٩  جمموع البنود 
 

يشـتمل العمـود املعنـون �الرمـز يف تصنيـف اإلحصـاءات واألنشـطة اإلحصائيـة� علـى إشـارات مرجعيــة إىل  (١)
رمـوز تصنيـف اإلحصـاءات واألنشـطة اإلحصائيـة الصـادر عـن اللجنـة الفرعيـة املعنيـة باألنشـطة اإلحصائيـــة 

والتابعة للجنة التنسيق اإلدارية السابقة؛ وهذه اإلشارات املرجعية سيجري مزيد من املناقشة بشأا.   
االستعراضات الربناجمية 

إحصاءات اخلدمات  :٢٠٠٣
اإلحصاءات االجتماعية  :٢٠٠٤

إحصاءات الطاقة  :٢٠٠٥
اإلحصاءات الصناعية  :٢٠٠٦



403-65196

E/CN.3/2004/31

املرفق 
تصنيف اإلحصاءات واألنشطة اإلحصائية(أ) 

اإلحصاءات العامة  030

اإلحصاءات الدميغرافية واالجتماعية  031

اإلحصاءات الدميغرافية  - ١
اإلحصاءات السكانية  - ٢

تعدادات السكان  �١�
اإلحصاءات املتعلقة بفئات سكانية موضع اهتمام خاص  �٢�

إحصاءات املساكن  - ٣
تعدادات املساكن  �١�

إحصاءات أخرى للمساكن  �٢�
إحصاءات العمل  - ٤

إحصاءات التعليم والتدريب   - ٥
اإلحصاءات املتعلقة بالثقافة، مبا يف ذلك االتصال اجلماهريي  - ٦

إحصاءات الدخول ونفقات املعيشة وتوزيعها  - ٧
إحصاءات الضمان االجتماعي  - ٨

إحصاءات الصحة  - ٩
اإلحصاءات اجلنسانية  - ١٠

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

احلسابات القومية  - ١
اإلحصاءات الزراعية  - ٢

إحصاءات احلراجة ومصائد األمساك  - ٣
اإلحصاءات الصناعية  - ٤

إحصاءات الطاقة  - ٥
إحصاءات جتارة التوزيع  - ٦

إحصاءات التجارة الدولية  - ٧
االجتار بالسلع  �١�

االجتار باخلدمات  �٢�
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إحصاءات النقل   - ٨
إحصاءات االتصاالت  - ٩

إحصاءات السياحة  - ١٠
إحصاءات اخلدمات غري املدرجة يف موضع آخر  - ١١

إحصاءات النقدية واملالية والتأمني  - ١٢
اإلحصاءات الضريبية  - ١٣

إحصاءات موازين 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 البنية األساسية التقنية واملسائل الشاملة لعدة جماالت  - ٢

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

 
 احلواشي 

ُأعد هذا التصنيف حبيث يتماشى إىل أقصى مدى ممكن مع التصنيف املسـتخدم يف العـرض املتكـامل للـربامج  (أ)
اإلحصائيـة لـــدى اللجنــة االقتصاديــة ألوروبــا ومنظمــة التعــاون والتنميــة يف امليــدان االقتصــادي واملكتــب 

اإلحصائي للجماعات األوروبية. 


