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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثامنة والثالثون

 ٢٠٠٧مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٧
 * من جدول األعمال٥البند 

 )الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة(املسائل الربناجمية 
  

 مشروع برنامج عمل الشعبة اإلحصائية يف األمم املتحدة  
 ٢٠٠٩-٢٠٠٨لفترة السنتني   

 
 ة العامةمذكرة من األمان  

 
، والــذي ٢٠٠٩-٢٠٠٨مــشروع برنــامج العمــل يف ميــدان اإلحــصاء لفتــرة الــسنتني  - ١

يتضمنه مرفق هذه املذكرة، مقدم إىل اللجنة اإلحصائية كي تنظر فيه، وذلك امتثـاال للنظـامني                
األساسـي واإلداري لتخطـيط الــربامج واجلوانـب الربناجميـة للميزانيــة ومراقبـة التنفيـذ وأســاليب       

ــيمالت ــا     . )١(قي ــة يف قراره ــة العام ــررت اجلمعي ــد ق ــة   ٥٨/٢٦٩وق ــسرود الربناجمي ، أن تكــون ال
 ويف هـذا الـصدد، وافقـت اجلمعيـة العامـة،            .مللزمات امليزانية الربناجمية مطابقة للخطة الربناجميـة      

، الـيت تـضم الـسرد    ٢٠٠٩-٢٠٠٨ علـى اخلطـة الربناجميـة لفتـرة الـسنتني      ٦١/٢٣٥يف قرارها  
 أي األهداف، واإلجنـازات املتوقعـة مـن األمانـة العامـة، ومؤشـرات اإلجنـاز للربنـامج            الربناجمي،

 .الفرعي لإلحصاءات

__________ 
 * E/CN.3/2007/1. 

 )١( ST/SGB/2000/8. 
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وقــد صــيغ مــشروع برنــامج العمــل، الــذي يــشمل معلومــات عــن النــواتج، يف إطــار      - ٢
ــامج الفرعــي   ــامج ) اإلحــصاءات (٥الربن ــة  (٩للربن ــصادية واالجتماعي ــشؤون االقت للخطــة ) ال

 .٢٠٠٩-٢٠٠٨فترة السنتني الربناجمية ل

واللجنــة مــدعوة إىل اإلحاطــة علمــا بالــسرد الربنــاجمي واســتعراض النــواتج املقتــرح          - ٣
، والـيت  ٢٠٠٩-٢٠٠٨إدراجها يف امليزانية الربناجمية اليت يقترحها األمـني العـام لفتـرة الـسنتني               

يــة العامــة يف دورــا ســوف تقــدم إىل اللجنــة االستــشارية لــشؤون اإلدارة وامليزانيــة وإىل اجلمع
 .الثانية والستني
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 املرفق
ــسنتني        ــرة الـ ــل لفتـ ــامج العمـ ــشروع برنـ ــشعبة ٢٠٠٩-٢٠٠٨مـ ، للـ

 اإلحصائية، إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية
 

 األهداف  
النهوض بالنظام اإلحصائي العاملي لكي يتسىن إنتاج إحـصاءات وطنيـة عاليـة اجلـودة،                

ــسهل الوصــول إليهــا، ومي   كــن إخــضاعها للمقارنــة، كــي يــستخدمها مقــررو الــسياسات       وي
 .وغريهم من مستخدميها على الصعيدين الوطين والدويل

 
 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

تعزيــز النظــام اإلحــصائي العــاملي، مبزيــد مــن    )أ(
ــاون بــني     ــادة التع ــدان، وزي ــة للبل ــشاركة الفعال امل

ليــة، مبــا يف ذلــك حتقيــق التقــدم يف املنظمــات الدو
 تنسيق وترشيد املؤشرات اإلمنائية

ــن      ‘١’ )أ( ــشاركني مــ ــدد املــ ــادة عــ زيــ
ــات الدوليـــ   ــدان واملنظمـ ة يف البلـ

ــصائية   ــة اإلحــــــ دورات اللجنــــــ
تعقــده مــن حلقــات عمــل     ومــا

واجتماعــــــات أفرقــــــة اخلــــــرباء 
 واحللقات الدراسية

زيـــادة عـــدد األنـــشطة التعاونيـــة    ‘٢’   
نفــذ مــع املنظمــات الدوليــة الــيت ت

بشأن ترشـيد وتنـسيق املؤشـرات       
 اإلمنائية

قيـــام احلكومـــات، واملنظمـــات الدوليـــة     )ب(
ومعاهــــد البحــــث، والقطــــاع اخلــــاص، وعامــــة 
اجلمهور باستخدام البيانات اإلحـصائية واملبـادئ       
التوجيهية التقنيـة الـيت يـصدرها الربنـامج الفرعـي           

 استخداما أفضل وأوسع

يـــــادة النـــــسبة املئويـــــة لتلبيـــــة  ز  ‘١’ )ب(
الطلبــــــــات علــــــــى البيانــــــــات 

 اإلحصائية

زيادة النسبة املئوية للزيـارات إىل        ‘٢’  
موقـــع الـــشعبة اإلحـــصائية علـــى 

 شبكة اإلنترنت
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 مؤشرات اإلجناز اإلجنازات املتوقعة من األمانة العامة

تعزيز قدرة البلدان النامية، وال سـيما أقـل          )ج(
البلدان منوا، على القيام بانتظام جبمع اإلحصاءات        

االت االقتـــــصادية واملؤشـــــرات الرمسيـــــة يف اـــــ
واالجتماعيــــة والدميغرافيــــة والبيئيــــة وتــــصنيفها    
وختزينها وحتليلها ونشرها، وذلـك إلنتـاج بيانـات         

 جيدة ملقرري السياسات وللجمهور عامة

ــذين    )ج( ــة للمــشاركني ال ــسبة املئوي ــادة الن زي
ــا يف     ــيت حيــصلون عليه ــستخدمون املعــارف ال ي

 التدريبيةحلقات العمل 

 
 ارجيةالعوامل اخل  

ومع افتراض توافر مـا يلـزم للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة مـن مـوارد وقـدرات، فمـن                      
 . الربنامج الفرعي أهدافه وإجنازاته املتوقعةحيققاملتوقع أن 

 
 النواتج  

 :، النواتج التالية٢٠٠٩-٢٠٠٨ستحقق خالل فترة السنتني  

 :رباءتقدمي اخلدمات للهيئات احلكومية الدولية وهيئات اخل )أ( 

 :اجلمعية العامة ‘١’  

الجتماعـات اللجنــة اخلامـسة بــشأن   : تقـدمي اخلـدمات الفنيــة   - أ    
 ؛)٢٠(جدول األنصبة املقررة 

وثائق املعلومات األساسية وورقـات     : وثائق اهليئات التداولية   -ب    
غرف االجتماعـات بـشأن جـدول األنـصبة املقـررة لعرضـها             

 ؛)٢(على اللجنة اخلامسة 

 :جلنة االشتراكات ‘٢’  

 ؛)٧٠(الجتماعات جلنة االشتراكات : تقدمي اخلدمات الفنية - أ    

التقـــارير وورقـــات املعلومـــات   : وثـــائق اهليئـــات التداوليـــة   -ب    
األساسية وورقات غـرف االجتمـاع بـشأن جـدول األنـصبة            

 ؛)٢(املقررة، لعرضها على جلنة االشتراكات 
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 :اللجنة اإلحصائية ‘٣’  

جللسات الـدورتني التاسـعة والـثالثني       : تقدمي اخلدمات الفنية   - أ    
 ؛)١٤(واألربعني للجنة اإلحصائية 

ــة  -ب     ــة اإلحـــصائية : وثـــائق اهليئـــات التداوليـ . تقـــارير إىل اللجنـ
وســوف تبــت اللجنــة اإلحــصائية يف املواضــيع علــى وجــه       

 ؛)٢٧ (٢٠٠٧التحديد يف دورا لعام 

 : باألمساء اجلغرافية التابع لألمم املتحدةفريق اخلرباء املعين ‘٤’  

جللـسات الـدورة اخلامـسة والعـشرين        : تقدمي اخلدمات الفنية   - أ    
لفريق اخلـرباء املعـين باألمسـاء اجلغرافيـة التـابع لألمـم املتحـدة               

؛ ومــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي الثــامن عــشر لرســم )١٢(
ر األمـم املتحـدة     ؛ ومـؤمت  )١٠( اخلرائط آلسيا واحمليط اهلـادئ    

 ؛)١٠(اإلقليمي التاسع لرسم اخلرائط لألمريكتني 

ــة  -ب     ــائق اهليئـــات التداوليـ ــدورة اخلامـــسة  : وثـ تقريـــر بـــشأن الـ
ين لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التـابع لألمـم         روالعش

؛ وتقريــر بــشأن مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي  )١(املتحــدة 
؛ )١(رائط آلســيا واحملــيط اهلــادئ   الثــامن عــشر لرســم اخلــ   

وتقريــر بــشأن مــؤمتر األمــم املتحــدة اإلقليمــي التاســع لرســم  
 اخلرائط لألمريكتني؛

 :أفرقة اخلرباء املخصصة ‘٥’  

؛ )١(تعـدادات الـسكان واملـساكن       : اجتماعات أفرقـة اخلـرباء بـشأن         
؛ واستعراض التقدم احملرز يف جمـال اإلحـصاءات         )١(واهلجرة الدولية   

؛ واحلـسابات القوميـة     )١(؛ نظام اإلحـصاءات احليويـة       )١(اجلنسانية  
ــع    )١( ــارة التوزيـــ ــصاءات جتـــ ــة إلحـــ ــيات املنقحـــ ؛ )١(؛ والتوصـــ

؛ )١(والتوصـــيات املنقحـــة إلحـــصاءات التجـــارة الدوليـــة للبـــضائع   
ــة     ــصادية واالجتماعيــة الدولي ــصنيفات االقت ؛ واإلحــصاءات )١(والت

؛ )١(رعـي الـتقين املعـين بالتـصنيفات         ؛ اجتمـاع الفريـق الف     )١(البيئية  
ــات النـــشر   ــشتركة بـــني الوكـــاالت    )١(وسياسـ ؛ االجتماعـــات املـ

ــة    ــة لأللفيـ واجتماعـــات اخلـــرباء بـــشأن مؤشـــرات األهـــداف اإلمنائيـ
 ؛)٤(واإلحصاءات اإلمنائية 
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 :نواتج أخرى )ب( 

 :املنشورات املتكررة ‘١’  

 ؛)٢) (طبوعةم(، ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦، طبعتا احلولية الدميغرافية •   

 ؛)٢٢(، موضوع خاص احلولية الدميغرافية •   

 ؛)٤ (تقرير اإلحصاءات احليوية •   

ــة، حتــديث     •    ــة واالجتماعي ــشبكي لإلحــصاءات الدميغرافي املوقــع ال
 ؛)٨(نصف سنوي 

ــصف      •    ــديث نــ ــة، حتــ ــرات االجتماعيــ ــشبكي للمؤشــ ــع الــ املوقــ
 ؛)٤( سنوي

 ؛)٢٤(، حتديث شهري يويةاملوقع الشبكي لإلحصاءات احل •   

القيم التجميعية الرئيـسة وجـداول      : إحصاءات احلسابات القومية   •   
 ؛)٢) (مطبوعة (٢٠٠٦ و ٢٠٠٥تفصيلية، طبعتا 

حتليــل القــيم التجميعيــة الرئيــسة، : إحــصاءات احلــسابات القوميــة •   
 ؛)٢) (مطبوعة(، ٢٠٠٦ و ٢٠٠٥طبعتا 

 ؛)٤ (قوميةرسالة إخبارية بشأن احلسابات ال •   

 ؛)٢(املوقع الشبكي للحسابات القومية، حتديث سنوي  •   

 ؛)٢(، حولية إحصاءات السلع األساسية الصناعية •   

 ؛)٢(، حتديث سنوي املوقع الشبكي لإلحصاءات الصناعية •   

ــة  •    ــصاءات الطاقــــــ ــة إحــــــ ــا حوليــــــ  ٢٠٠٧ و ٢٠٠٦، طبعتــــــ
 ؛)٢( )مطبوعة(

 ٢٠٠٦، حــــصاءات الكهربائيــــةميزانيــــات الطاقــــة ومــــوجز اإل •   
 ؛)٢) (مطبوعة (٢٠٠٧ و

 ؛)١ (قاعدة بيانات إحصاءات الطاقة على شبكة اإلنترنت •   

 ؛)٤( الطاقة الرسالة اإلخبارية بشأن إحصاءات •   

 ؛)٢(املوقع الشبكي إلحصاءات الطاقة، حتديث سنوي  •   



E/CN.3/2007/28  
 

06-67492 7 
 

والثـــاين ، الـــدان األول  التجاريـــة الدوليـــةاإلحـــصاءاتحوليـــة  •   
 ؛)٢) (مطبوعة(

 ؛)٤(الرسالة اإلخبارية بشأن إحصاءات التجارة الدولية،  •   

إحـــــصاءات التجـــــارة الدوليـــــة   الرســـــالة اإلخباريـــــة بـــــشأن    •   
 ؛)٨( للبضائع

، الـدان   حلولية إحصاءات التجارة الدوليـة    ملحق على اإلنترنت     •   
 ؛)٢٠٠٩ و ٢٠٠٨(األول والثاين 

 ؛ )٢( إلحصاءات التجارة الدولية املوقع الشبكي •   

ــشأن إحــصاءات التجــارة     •    ــة املــضغوطة ب ــات التجاري قاعــدة البيان
 ؛)٢) (حتديث سنوي على اإلنترنت(الدولية للبضائع، 

قاعدة بيانات جتارة اخلـدمات بـشأن إحـصاءات التجـارة الدوليـة              •   
 ؛)٢) (على اإلنترنت(يف اخلدمات 

الرسالة اإلخبارية بـشأن فرقـة العمـل املعنيـة بإحـصاءات التجـارة               •   
 ؛)٤(الدولية يف اخلدمات، 

املوقع الـشبكي لفرقـة العمـل املعنيـة بإحـصاءات التجـارة الدوليـة                •   
 ؛)٢(يف اخلدمات، حتديث سنوي 

 ؛)٢ (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨املوجزات البيئية القطرية،  •   

 ؛)٤(صاءات البيئية الرسالة اإلخبارية بشأن اإلح •   

 ؛)٢(املوقع الشبكي لإلحصاءات البيئية، حتديث سنوي  •   

 ؛)٢(الرسالة اإلخبارية بشأن احملاسبة البيئية االقتصادية،  •   

ــة   •    ــبة البيئيـــ ــشبكي للمحاســـ ــع الـــ ــديث  املوقـــ ــصادية، حتـــ  االقتـــ
 ؛)٢( سنوي

مسيـة،  املوقع الشبكي للممارسات اجليدة يف جمال اإلحصاءات الر        •   
 ؛)٢(حتديث سنوي 

 ؛)٢(املوقع الشبكي للعمل املنهجي، حتديث سنوي  •   

 ؛)٢(املوقع الشبكي ألفرقة املدن، حتديث سنوي  •   
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 ؛)٤(الرسالة اإلخبارية بشأن التصنيفات  •   

 ؛)٢(املوقع الشبكي للتصنيفات، حتديث سنوي  •   

 ؛)٢) (وعةمطب (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨، طبعتا احلولية اإلحصائية •   

مطبوعــة وعلــى  (٢٠٠٩-٢٠٠٨، نــشرة اإلحــصاءات الــشهرية  •   
 ؛)٤٨) (اإلنترنت

ــة بإجيــاز  •    ــا اإلحــصاءات العاملي مطبوعــة  (٢٠٠٩ و ٢٠٠٨، طبعت
 ؛)٤) (وعلى اإلنترنت

تقريـــر األهـــداف اإلمنائيـــة لأللفيـــة وامللحـــق اإلحـــصائي ملكتـــب  •   
 ؛)٢(األمني العام 

 ؛)٢(ات األهداف اإلمنائية لأللفية، حتديث قاعدة بيانات مؤشر •   

 ؛)٢(صقيل عن األهداف اإلمنائية لأللفية تقرير  •   

 ؛)٢(معلومات عن األهداف اإلمنائية لأللفية  •   

 ؛)٢(املوقع الشبكي لألهداف اإلمنائية لأللفية  •   

املوقــع الــشبكي لفريــق اخلــرباء املــشترك بــني الوكــاالت املعــين         •   
 ؛)٢( األهداف اإلمنائية لأللفية مبؤشرات

صــــفحة الــــشعبة اإلحــــصائية يف األمــــم املتحــــدة علــــى شــــبكة  •   
 ؛)٨(اإلنترنت، حتديث فصلي 

 ؛)٢(املوقع الشبكي ألرشيف منشورات الشبكة اإلحصائية  •   

 ؛)٨(املوقع الشبكي لقاعدة البيانات املشتركة، حتديث فصلي  •   

ــق اخلــرب   •    ــشرة معلومــات لفري ــابع   ن ــة الت اء املعــين باألمســاء اجلغرافي
 ؛)٣(لألمم املتحدة 

املوقع الشبكي لفريق اخلرباء املعين باألمساء اجلغرافية التابع لألمـم           •   
 ؛)٢(املتحدة، حتديث سنوي 

 ؛)٢(املوقع الشبكي للجنة اإلحصائية، حتديث سنوي  •   

 ؛)٢(املوقع الشبكي للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  •   
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 ؛)٢(املوقع الشبكي للتعاون التقين  •   

 :املنشورات غري املتكررة ‘٢’  

 ؛)١ (دليل جتميع اخلصائص االقتصادية يف تعدادات السكان •   

 التـــصنيف الـــدويل لألنـــشطة يف استقـــصاءات اســـتخدام الوقـــت  •   
 ؛)٢) (مطبوع وعلى اإلنترنت(

 ؛)١ (دليل إحصاءات اهلجرة الدولية •   

 ؛)١ (ليل جتميع املعلومات اجلنسانيةد •   

 ؛)١ (٣، التنقيح مبادئ وتوصيات لنظام اإلحصاءات احليوية •   

 ؛)١ (١، التنقيح  للحسابات القومية١٩٩٣نظام  •   

ــة   •    التعــاريف، ووحــدات القيــاس  : دليــل مــنقح إلحــصاءات الطاق
 ؛)١(وعوامل التحويل 

ــة املنقحـــ    •    ــيات الدوليـ ــشأن التوصـ ــل بـ ــارة  دليـ ــصاءات جتـ ة إلحـ
 ؛)١( التوزيع

ــارة    •    ــع ونـــــشر إحـــــصاءات جتـــ ــة يف جتميـــ املمارســـــات الوطنيـــ
 ؛)١( التوزيع

 ؛)١ (دليل امعني: إحصاءات جتارة التوزيع •   

 ؛)١ (دليل املمارسات اجليدة: األرقام القياسية لتجارة التوزيع •   

وطنيـة املتبعـة يف     قاعدة بيانات على اإلنترنت بشأن املمارسـات ال        •   
 ؛)١(جتميع ونشر إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 

ــام       •    ــسق لع ــام املت ــني النظ ــاط ب ــصنيف ٢٠٠٢جــداول االرتب  والت
 ؛)١) (٤(املوحد للتجارة الدولية، التنقيح 

قاعدة بيانات على اإلنترنـت بـشأن املمارسـات الوطنيـة يف جمـال               •   
 ؛)١(لية يف اخلدمات جتميع ونشر إحصاءات التجارة الدو

 ؛)١ ( إلحصاءات التجارة الدولية يف اخلدماتمستوىفدليل  •   

 ؛)١ (دليل التوصيات الدولية بشأن إحصاءات السياحة •   
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 ؛)١ (املمارسات الوطنية يف السجل التجاري اإلحصائي •   

 ؛)١ (املمارسات الوطنية يف التعداد االقتصادي •   

 )١ (ءات البيئيةدليل تطوير اإلحصا •   

 ؛)١(توصيات بشأن البيانات الفوقية لإلحصاءات البيئية  •   

 ؛)١ (٤دليل التنظيم اإلحصائي، التنقيح  •   

 ؛)١(دليل مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية  •   

 :املواد التقنية ‘٣’  

إنــــشاء وتعهــــد قواعــــد البيانــــات اإلحــــصائية جلمــــع البيانــــات  •   
ــها ونــــــشرها يف جمــــــاالت اإلحــــــصائية ومعا : جلتــــــها وطباعتــــ

اإلحـــصاءات البيئيـــة، وإحـــصاءات الطاقـــة، وإحـــصاءات إنتـــاج  
الـــــسلع األساســـــية، واألرقـــــام القياســـــية لإلنتـــــاج الـــــصناعي، 
ــصاءات    ــة، وإحـ ــصاءات الدميغرافيـ ــة، واإلحـ ــسابات القوميـ واحلـ

 ؛)٢(وتصنيفات التجارة الدولية 

إلحـصائية والبيانـات الفوقيـة،      األساليب املوحدة لتبادل البيانات ا     •   
بالتعاون مع صندوق النقـد الـدويل ومـصرف التـسويات الدوليـة             

 ؛)٢(وغريمها من أعضاء الفريق العامل املشترك بني الوكاالت 

التطـوير الـتقين   : قاعدة بيانات مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية     •   
 ؛)٢(والتعهد، والتوثيق والتدريب 

حدة لتبادل البيانات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة،         األساليب املو  •   
بالتنسيق مع الوكاالت املعنية يف إطار فريـق اخلـرباء املـشترك بـني          
ــوير       ــة لتط ــة لأللفي ــداف اإلمنائي ــرات األه ــين مبؤش ــاالت املع الوك
تبادل البيانـات اإلحـصائية والبيانـات الفوقيـة املتعلقـة باملؤشـرات             

 ؛)٢(اإلمنائية 

ابات للطلبات املقدمة ألغراض معينة من الدول األعـضاء         االستج •   
وسائر مستخدمي املعلومات بـشأن املفـاهيم واألسـاليب املوصـى           
ا دوليا، فضال عـن املمارسـات الوطنيـة، يف امليـادين اإلحـصائية              

 املذكورة آنفا؛
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الوثــائق املــستوفاة بــشأن تعهــد قواعــد البيانــات واملــواد التدريبيــة   •   
 ؛)٢(املنقحة 

 :تقدمي اخلدمات الفنية لالجتماعات املشتركة بني الوكاالت ‘٤’  

 ؛)٤(جلنة تنسيق األنشطة اإلحصائية  •   

ــة   •    ــة   ١٠اجتماعــات اموع ــة األوروبي  -، اإلحــصاءات، اجلماع
 ؛)٢(الوكالة الفضائية األوروبية 

 )٢()زانيةاملوارد اخلارجة عن املي/امليزانية العادية(التعاون التقين  )ج( 

يف جمـــال ) بنـــاء علـــى طلـــب احلكومـــات   (اخلـــدمات االستـــشارية   ‘١’  
اإلحصاء ومعاجلة البيانات اإلحـصائية للمـساعدة يف تعزيـز القـدرات            

 ؛)٢(الوطنية يف املكاتب اإلحصائية للبلدان النامية 

حلقــات عمــل تدريبيــة يف خمتلفــة جمــاالت اإلحــصاء لبنــاء قــدرات         ‘٢’  
 ؛)٢( جمال اإلحصاء البلدان النامية يف

الزماالت، والتدريب القصرية املدة، واجلوالت الدراسـية، والتـدريب          ‘٣’  
أثناء العمل لإلحصائيني الوطنيني من البلدان الناميـة لتحـسني وتعزيـز            
معــارفهم ومهــارام يف جمــال اإلحــصاء، وإنــشاء شــبكات دوليــة،       

 ؛)٢(وكذلك يف جمال نظم املعلومات اجلغرافية 

توفري اخلدمات التقنية للدول األعضاء واملشاريع اإلقليمية واألقاليمية          ‘٤’  
والتدريب ملساعدة البلدان النامية على تعزيـز القـدرات الوطنيـة علـى             

 ).٢(مجع اإلحصاءات ومعاجلتها ونشرها 

 

__________ 
يــات معينــة لتطــوير أنــشطة بنــاء القــدرات اإلحــصائية،       مطلوبــة لــدعم بــرامج وأولو  ‘ ٤’إىل ‘ ١’النــواتج  )٢( 

كالتعـــدادات، وخمتلـــف أنـــواع االستقـــصاءات، واإلحـــصاءات البيئيـــة، والتقـــارير التحليليـــة، كمـــا حيـــدث  
يتعلق مبختلف أنواع مؤشرات األهداف اإلمنائية لأللفية، والتعـاون مـع الـصناديق والوكـاالت والـربامج                  فيما

 . إحصائية وطنية منسقةالدولية على حتقيق برامج


