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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون

    ٢٠١٠فرباير / شباط٢٦-٢٣
  *من جدول األعمال املؤقت) ط (٣البند 

    اتاليوم العاملي لإلحصاء: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  اتاليوم العاملي لإلحصاء    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
انظــر (لــى طلــب اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا األربعــني      أعــد هــذا التقريــر بنــاء ع     

E/2009/24 .(  تـــشرين ٢٠يف  اتاءـــــوهـــو يتـــضّمن اقتراحـــا لتنظـــيم اليـــوم العـــاملي لإلحـــص 
ــوبر /األول ــها   )2010-10-20 (٢٠١٠أكتـــ ــدة الـــــيت حققتـــ ــازات العديـــ ــال باإلجنـــ ، لالحتفـــ

ة تقام مّرة واحدة، حبيث ُيـبىن        مقترح كمناسب  اتواليوم العاملي لإلحصاء   .اإلحصاءات الرمسية 
على التقليد املّتبع يف أماكن عديدة علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي حيـث تقـام احتفاليـات            
ــائم بـــني      خبـــصوص املوضـــوع نفـــسه، وذلـــك بـــاألخص لتـــسليط الـــضوء علـــى التعـــاون القـ

حتفــال واهلــدف مــن اقتــراح اال .اإلحــصائيني حــول العــامل يف إطــار النظــام اإلحــصائي العــاملي 
 هـو إذكـاء الـوعي باإلسـهامات العديـدة الـيت قّدمتـها اإلحـصاءات                 اتباليوم العاملي لإلحـصاء   

واللجنــة  .املهــيناالحتــراف الرمسيــة املنبنيــة علــى القــيم األساســية الــيت هــي اخلدمــة والرتاهــة و   
ــوم    ــد إعــالن ي ــدعوة إىل تأيي ــشرين األول٢٠م ــوبر / ت ــا ) ٢٠١٠-١٠-٢٠( ٢٠١٠أكت يوم

  . من التقرير١٢ويرد مزيد من النقاط املطروحة للمناقشة يف الفقرة  .اتحصاءعامليا لإل
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  معلومات أساسية   -أوال   
وقـد أصـبحت اآلن      .تلعب اإلحصاءات الرمسية دورا متناميـا يف جمتمعاتنـا وحكوماتنـا            - ١

 .العـاملي عد الـوطين واإلقليمـي و     يف املتنـاول علـى الـصُ      ذات النوعيـة العاليـة      البيانات اإلحـصائية    
ــة ولــدى صــياغة الــسياسات واختــاذ          وجيــري اســتخدامها بــشكل روتــيين يف النقاشــات العام

وقد تطّورت النظم اإلحـصائية الوطنيـة املوكـل إليهـا جتميـع ونـشر         .القرارات يف عامل األعمال   
ويف الـسياق نفـسه،      .اإلحصاءات الرمسيـة حـىت أصـبحت مؤسـسات وطنيـة هامـة يف كـل بلـد                 

ف عليه أن دور كبري اإلحـصائيني هـو أن يكـون املـصدر غـري املنحـاز للمعرفـة                    صار من املتعار  
ويتجلّى االلتزام بإنتاج اإلحصاءات الرمسيـة العاليـة اجلـودة يف            .اإلحصائية والتحليل اإلحصائي  

واملـشاريع وإقامـة    املعيـشية   أنشطة عديدة، مثل إجراء التعدادات السكانية واستقصاءات األسر         
هـداف اإلمنائيـة لأللفيـة،      ألإلدارية، وقياسات الناتج احمللـي اإلمجـايل واألسـعار وا         نظم البيانات ا  

وقــد أثبتــت الــنظم اإلحــصائية الوطنيــة اآلن كوهنــا مؤســسات  .وإحــصاءات املواليــد والوفيــات
  . وطنية ال غىن عنها

وقــد كــان اعتمــاد اللجنــة اإلحــصائية املبــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسيــة يف عــام     - ٢
وتتـضمن هـذه     . إجنازا هاما يف جمال تدوين وتعزيز القيم األساسية لإلحصاءات الرمسية          ١٩٩٤

ــة        ــزام باملعــايري املهني ــة، وااللت ــة املعلومــة، واحليادي ــها أمهي ــيم أساســية من ــة ق ــادئ وُتعلــي مجل املب
هــذه القــيم يف كــثري مــن  تــدون وعلــى الــصعيد الــوطين، . واألخالقيــات، واملــساءلة والــشفافية

 .م اإلحــصائي وتــدعم النـــزاهة املهنيــةااالت يف قــوانني لإلحــصاءات تــضمن اســتقاللية النظــاحلــ
مــؤد لوظيفتــه وجــودة إحــصائي ومثــة ارتبــاط ال تنفــصم عــراه بــني القــيم األساســية ألي نظــام  

ــصادات وعمــوم       ــة، ومــن مث جــودة املعلومــات املتاحــة للحكومــات واالقت اإلحــصاءات الرمسي
   .اجلماهري

لصعيد الوطين، كانت اإلحـصاءات الرمسيـة يف خدمـة التنميـة يف عـّدة جوانـب              وعلى ا   - ٣
ــة      ــصحية والبيئ ــة وال ــشؤون االجتماعي ــدميوغرافيا وال ــصاد وال ــد أّدت  .حمــّددة جملــاالت االقت وق

ــة هــذا الــدور مــن خــالل توفريهــا البيانــات األساســية ألغــراض التخطــيط      اإلحــصاءات الرمسي
عطّـل التطـوير يف هـذه اجملـاالت تعطّـال شـديدا ويتعـذّر قيـاس                 والرصد، فبدون هـذه البيانـات يت      

ومــن أفــضل اإلجنــازات املعروفــة لإلحــصاءات الرمسيــة . التقــّدم أو النجــاح يف اجملــال الــسياسايت
فهنــاك عــدد كــبري جــدا مــن البلــدان واملنــاطق الــيت جتــري هــذا    .تعــدادات الــسكان واملــساكن

 أهـم األسـئلة الـيت يتعـّين علـى أي جمتمـع أن                سنوات، فبـذا جتيـب علـى بعـض         ١٠التعداد كل   
، سـيجري العديـد مـن       ٢٠١٠ويف عـام     ومن حنن؟ وكيف نعيش؟    كم عددنا؟  :يطرحها، مثل 

  . بلدان العامل بالفعل تعدادات سكاهنا
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كما أن التعاون املمتد واملتميز بني النظم اإلحصائية الوطنيـة قـد أدى إىل تكـّون نظـام                    - ٤
أعــضاؤه بلغــة واحــدة لتبــادل اخلــربات والــدفع قــدما باإلحــصاءات   إحــصائي عــاملي يتخاطــب 
وقـد كـان مـن أهـم إجنـازات اإلحـصاءات الرمسيـة علـى الـصعيد                   .الرمسية على الـصعيد العـاملي     

العاملي وضع أساليب ومعايري دولية أتاحت يف هناية املطاف وضع منـهاج دويل جلمـع البيانـات       
واملعـايري علـى الـصعيد الـوطين ومـن مثّ إنتـاج بيانـات               وتبادهلا من خالل تطبيق هذه األسـاليب        

وكـــان آخـــر اإلجنـــازات اعتمـــاد نظـــام  .قابلـــة للمقارنـــة علـــى الـــصعيدين اإلقليمـــي والـــدويل
، واالنتــهاء مــن مــشروع املقارنــات الدوليــة، واالتفــاق علــى   ٢٠٠٨احلــسابات القوميــة لعــام  

، وإقـرار املبـادئ التوجيهيـة املنهجيـة      نواملـساك املبادئ والتوصيات املتعلّقـة بتعـدادات الـسكان         
ملختلــف اإلحــصاءات القطاعيــة، وإصــدار التنقــيح الرابــع للتــصنيف الــصناعي الــدويل املوحــد     

  .جلميع األنشطة االقتصادية
  

  هدفه الرئيسي وموضوعه: اتاليوم العاملي لإلحصاء  -ثانيا   
ــوم       - ٥ ــم املتحــدة تنظــيم الي ــد اقترحــت شــعبة اإلحــصاءات يف األم ــاملي لإلحــصاء  لق  الع

 .إلحـصاءات الرمسيـة  ا  ّممـا حققتـه   وغريها الكـثري   وبادرت به من أجل االحتفال هبذه اإلجنازات      
 بلـد ومنطقـة احتفلـت يف        ١٠٠فهنـاك أكثـر مـن        .واالحتفال يف حد ذاته ليس بالشيء اجلديد      

رمسيـة  إلعـالم باإلحـصاءات ال    ا ات مـن أجـل    اآلونة األخرية بيـوم أو أسـبوع أو شـهر لإلحـصاء           
وبينمـا تتنـّوع أسـاليب إقامـة هـذه املناسـبات             .بني مقدمي البيانات ومستخدميها علـى الـسواء       

 البلــدان مناســبة تــستمر أســبوعا حــصاءات ســنويا ويقــيم بعــضإل بلــدا بيــوم ا٨٠حيتفــل حنــو (
، فإهنـا تـشترك     ) كل مخسة أعوام أو أقام يوما كمناسبة غـري متكـررة           اتيقيم يوما لإلحصاء   أو

وتغتـنم البلـدان مناسـبة اليـوم الـوطين           .يف اسـتهداف زيـادة املعرفـة باإلحـصاءات الرمسيـة          مجيعا  
اسات ومـن   ي إلطالق منتجـات إحـصائية هامـة أو حلـشد الـدعم مـن مقـرري الـس                  اتلإلحصاء

  . الكبريةاجلماهري للمشاريع اإلحصائية 
 عنـصرا عامليـا     ، كمناسبة غري متكـررة،    اتوسيضيف االحتفال باليوم العاملي لإلحصاء      - ٦

وهـذا مـن    . إىل اآلن علـى الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي فقـط           بالفعل  إىل االحتفاالت اليت تقام     
ــوم اإلحــصاء      ــه إىل اآلن مناســبات ي ــذي أحدثت ــر ال ــزز األث ــل،  اتشــأنه أن يع  املوجــودة بالفع

  . وسيشّجع املزيد من البلدان على االحتفال بإجنازات اإلحصاءات
ــد طلبــت شــعبة ا   - ٧ ــول وق ــدان والوكــاالت  ٢٠٠٨ســبتمرب /إلحــصاءات يف أيل  مــن البل

حتفـــال بيـــوم عـــاملي لإلحـــصاء يف اإلقليميـــة والدوليـــة موافاهتـــا بآرائهـــا خبـــصوص مقتـــرح اال
وكانـــت نتيجـــة التـــشاور تأييـــدا     .)٢٠١٠-١٠-٢٠ (٢٠١٠أكتـــوبر /تـــشرين األول ٢٠

 اإلحـصائية يف دورهتـا األربعـني        كاسحا هلذه املبادرة، وهو ما أفاد بـه مـدير الـشعبة إىل اللجنـة              
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 بلـدا   ٧٥وقـد أعـرب حـوايل        . الربناجميـة  املـسائل  يف بيانه عـن      ٢٠٠٩فرباير  /يف شباط املعقودة  
ووكالــة دوليــة عــن تأييــده مــع التأكيــد علــى أن الوقــت قــد حــان إلعــالن يــوم خــاص كهــذا     

عد الـوطين واإلقليمـي     لالحتفال جبميع إجنازات اإلحصاءات الرمسية وزيادة املعرفة هبا على الصُ         
   .والعاملي

وانطالقــا مــن ردود األفعــال اإلجيابيــة القويــة هــذه، أمتّــت شــعبة اإلحــصاءات صــياغة      - ٨
وألن  .٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٠ يف اتمقتــرح االحتفــال بــاليوم العــاملي لإلحــصاء    

 هلـذا  ٢٠١٠، فـإن اختيـار عـام    ٢٠١٠العديد من البلدان سـيجري تعـداد سـكانه حـوايل عـام              
وإن  .االحتفال سيساعد على زيـادة املعرفـة باخلـدمات الـيت تقـدمها الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة                  

إجراء التعداد السكاين، وهو األكثر ضخامة وتعقّدا واألغلى كلفة مـن بـني مـا جيريـه بلـد مـن                     
  . عمليات، هلو حقا مهمة صعبة، غري أن اإلحصائيني الرمسيني يؤّدوهنا بشكل رائع

  
  اهلدف  -ألف   

 إذكـاء الـوعي باإلسـهامات العديـدة الـيت           اتُيقصد باالحتفال باليوم العاملي لإلحـصاء       - ٩
االحتـراف  تقّدمها اإلحصاءات الرمسية املنبنية على القيم األساسـية الـيت هـي اخلدمـة والرتاهـة و                

وهــو ســيخاطب مجهــورا عريــضا يــضم صــانعي القــرار ومــوفّري البيانــات، كمــا يــضم   .املهــين
عد الــوطين واإلقليمــي  مــستخدمي البيانــات علــى تباينــهم الــشديد، وذلــك علــى الــصُ   أوســاط
وسيــشجع االحتفــال هــذا اجلمهــور علــى دعــم اإلحــصاءات، وســيجمع مــستخدمي  .والعــاملي

 سـيكون مبثابـة تقـدير       اتكما أن االحتفال باليوم العاملي لإلحصاء      .اإلحصاءات ومنتجيها معاً  
قليميــة يف جمــال تعزيــز وتيــسري اإل الدوليــة واإلقليميــة ودون للخــدمات الــيت تقــدمها الوكــاالت

   .تطّور النظم اإلحصائية الوطنية
  

  أساليب االحتفال   -باء   
، ميكـن لكـل بلـد أن       “االحتفال باإلجنازات العديدة لإلحصاءات الرمسية    ”حتت شعار     - ١٠

ار بيــان صــحفي، إصــدفــيمكن مــثال عقــد نــدوة وطنيــة، أو  . خيتــار األنــشطة املالئمــة لظروفــه 
الـذي يعقـد مـرة كـل        وستفتتح الرابطة الدولية لإلحـصاءات الرمسيـة مؤمترهـا           .إقامة معرض  أو

وتشجَّع املنظمات الدولية واإلقليمية على تنظـيم أنـشطة          .يف هذا اليوم باحتفال مناسب    سنتني  
   .مماثلة
م أي مـن هـذه      وستوفّر شعبة اإلحصاءات التوجيـه والتنـسيق املناسـبني خبـصوص تنظـي              - ١١

وضمن أنشطتها االعتياديـة الراميـة إىل تعزيـز القـدرات اإلحـصائية الوطنيـة والنظـام              .املناسبات
اإلحصائي العاملي، ال سيما يف جمال مساعدة الـنظم اإلحـصائية الوطنيـة علـى التـرويج ملكانتـها          
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 وتنظـيم النـدوات     املهنية، ستقّدم الشعبة املساعدة إىل البلـدان كلمـا أمكـن يف جمـاالت اإلعـالم               
  . حلقات العمل واملشاركة يف املناسبات اخلاصة وأ

  
  النقاط املطروحة للمناقشة   -ثالثا   

  :قد تود اللجنة  - ١٢
) ٢٠١٠-١٠-٢٠( ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٠أن تؤّيــد إعــالن يــوم   )أ(  

  لدولية؛  لتحتفل به املكاتب اإلحصائية الوطنية واإلقليمية وااتأول يوم عاملي لإلحصاء
االحتفـال باإلجنـازات العديـدة لإلحـصاءات      ”أن تؤّيد جعل موضوع املناسبة        )ب(  
  ، وإعالء القيم األساسية املتمثلة يف اخلدمة والنـزاهة واملهنية؛ “الرمسية

أن تطلــب مــن شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة تزويــد البلــدان بالتوجيــه    ) ج(  
ــاليوم العــاملي ل والتنــسيق املناســبني فيمــا يتــصل با   والتعريــف مبــا جيــري  اتحــصاءإلالحتفــال ب

  .تنظيمه من مناسبات
  


