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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة احلادية واألربعون

  ٢٠١٠فرباير /شباط ٢٦-٢٣
  *تمن جدول األعمال املؤق) ـه (٤البند 

      ةيحصاءات الثقافاإل: بنود للعلم
ــدة لل      ــم املتحـ ــة األمـ ــة منظمـ ــم والثقافـ ــة والعلـ ــسكو (تربيـ ــار ): اليونـ إطـ

  ٢٠٠٩اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام 
  

  العاممذكرة من األمني     
  

 ألــف مــن -الفــصل األول (  اللجنــة اإلحــصائية يف دورهتــا األربعــني بنــاء علــى طلــب   
 األمـم   نظمـة  اإلحـصاء التـابع مل     معهد األمني العام بأن حييل تقرير        يتشرف ،)E/2009/24الوثيقة  

  . بالتقرير علماًيط اللجنة أن حتمطلوب منو. املتحدة للتربية والعلم والثقافة
  

  ة قدمامل  - أوالً  
 بــشأن  معلومــاتمــم املتحــدةلأل لطلــب اللجنــة اإلحــصائية اســتجابةً  هــذا التقريــرأِعــدَّ  - ١

مـن   التقريـر الغـرض      عـرض وي. ٢٠٠٩ اليونسكو اجلديد لإلحـصاءات الثقافيـة لعـام          طارإحالة  
  .تنفيذهل، واخلطوات املقبلة لتصميمه يت اضطُلع هباالعملية الو ، واهلدف منه٢٠٠٩ عام طارإ

  
  لفيةاخل  - ثانياً  

 ، منظومـة األمـم املتحـدة      علـى صـعيد    ،الوكالـة الرائـدة   هـو   معهد اليونسكو لإلحـصاء       - ٢
ــة ل ــةعــن إلحــصاءات العاملي ــسيةالنــشطة تــشمل األ و.الثقاف   يف جمــال اإلحــصاءات للمعهــد  رئي
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  ة املــسؤولة عــناجلهــ واالضــطالع بــدور تنفيــذ الدراســات االستقــصائية ) أ (: مــا يلــيةيــالثقاف
 يف جمــال اإلحــصاءات الثقافيــة؛  ومعــايري ومؤشــرات جديــدةنــهجياتم إعــداد) ب (؛البيانــات

 الثقافـة ب  املتعلقة حتليل البيانات ) د(التدريب وبناء القدرات يف جمال اإلحصاءات الثقافية؛        ) ج(
واإلقليميــة  مــع املنظمــات الوطنيــة ة يف إطــار التعــاون والــشراكوتنفَّــذ هــذه األنــشطة. ونــشرها

  .اجملتمع املدينمنظمات  و الدوليةواحلكومية
 ومعـــايري جـــزء مـــن عملـــه يف وضـــع منـــهجيات حـــدَّد املعهـــد، ك، ٢٠٠٥يف عـــام و  - ٣

ــرات ــدةومؤشـ ــة إىل     جديـ ــة، احلاجـ ــصاءات الثقافيـ ــال اإلحـ ــديث  ميف جمـ ــة وحتـ ــار راجعـ إطـ
 وأنــشطته يف ناجمــهبرأولويــة مــن أجــل تعزيــز ، جــاعالً إياهــا ١٩٨٦اإلحــصاءات الثقافيــة لعــام 
  .جمال اإلحصاءات الثقافية

  املمارســات يفهامــة عديــدة  تغــريات بــرزت، ١٩٨٦يف عــام اإلطــار منــذ وضــع  و  - ٤
الـضروري  صـبح مـن     ، أ ٢٠٠٥وهكذا، حبلول عـام     .  مجيع أحناء العامل   عربالسياسات الثقافية   و

 تزايـد ا تلـك املتعلقـة ب      هـذه الـتغريات، وال سـيم        يعكـس  لكـي يف اإلطار    إعادة النظر عملية  بدء  
  .  وأثرها اجلديدةتكنولوجيات االتصاالتاستخدام املعلومات الرقمية و

 البلـدان الناميـة     شـواغل  و مطالـب   إىل إطار معدَّل من أجـل إبـراز         حاجة أيضاً  نشأتو  - ٥
 الـربامج  ضـمن  حنو دمـج الثقافـة   ولصاحل حتّول السياسات على الصعيد العاملي،  على حنو أفضل  

 لــــصناعات لديــــدةاجل  املترابطــــةفــــاهيمامل فــــضالً عــــندية واالجتماعيــــة األوســــع، االقتــــصا
  .“اإلبداعية”
 يف مـدى مالءمـة      ُينظر، عند إعداد اإلطـار املعـدَّل،       ينبغي أن   كان وعالوة على ذلك،    - ٦

جعــل هــذا  عــن  فــضالً- “غــري املــادي”كــالتراث الثقــايف -وجــدوى إدراج عناصــر جديــدة 
  .لقضايا الناشئة مثل قياس التنوعاأمام  اً مفتوحاإلطار

 علـى أسـاس   ،٢٠٠٧ديـسمرب   /كـانون األول   و ٢٠٠٥ هيوليـ /متـوز بـني   وأجرى املعهد     - ٧
 اخلــرباء، والعلمــاء،  فــرادى مــع عــدد كــبري مــن  الــيت كُلــف هبــا، مــشاورة أوىل دراســة اخلــرباء

ــة واإل خمتلــف  دمــج، وبعــد ٢٠٠٧ديــسمرب /كــانون األوليف و. حــصائيني، واملنظمــات الدولي
  تـشاوري  برنـامج وأُطلـق   . لإلطـار اجلديـد    عـدَّالً  م اً أولي شروعاًعهد م امل  أعدَّ  الواردة، دخالتامل

 يف كــانون اجلهــات املعنيَّــة األخــرى مــع الــدول األعــضاء واملنظمــات الدوليــة و قواســع النطــا
  .٢٠٠٨ يناير/الثاين
التشاور املباشر مـع    ) أ (: من أربعة أنشطة رئيسية، وهي     مؤلفةعملية التشاور   وكانت    - ٨

، ال سيما مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة         و ،فعلالتعليقات وردود   ال اللتماسالدول األعضاء   
ــة؛   راتووزا ــسلطات املماثلـ ــة أو الـ ــشريكة    ) ب( الثقافـ ــاالت الـ ــع الوكـ ــر مـ ــشاور املباشـ التـ

ــة؛ ــة  ) ج (واملنظمــات الدولي فية  للــدول األعــضاء فرصــة إضــا أتاحــتتنظــيم مــشاورات إقليمي
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 نـشاء إ) د(؛  مـنقح إطـار     إعـداد  االقتراح الـداعي إىل   بـ  رتبطةلتقدمي تعليقات ومناقشة القضايا امل    
  .اجلديد لإلطار نقحاملشروع املخرية على لوضع اللمسات األ فرقة عمل

ــاطق،  وقــد  - ٩ علــى  بعــض الــدول األعــضاء   ردودمشلــت وردت تعليقــات مــن مجيــع املن
واسُتعرضـت  . وزارات الثقافـة والـسلطات املماثلـة       و طينالـو  حـصائي  من املكتب اإل   صعيد كل 

  .الواردة بعناية وأخذت بعني االعتبارمجيع التعليقات 
املكتــب اإلحــصائي للجماعــات   مبــا فيهــا ،نظمــات دوليــةم كمــا جــرى التــشاور مــع   - ١٠

 .اء اخلـرب  فـرادى مـع    و  يف امليـدان االقتـصادي،      ومنظمة التعاون والتنميـة    ، واألونكتاد األوروبية،
عملية التـشاور    و عامليةالشاور  الت من خالل عملية     ،تعليقات من املنظمات الدولية    عهدوتلقى امل 
  .ة على حد سواءاإلقليمي
عهــد سلــسلة مــن امل عقــد، ٢٠٠٩ينــاير /كــانون الثــاين و٢٠٠٨ هونيــي/بــني حزيــرانو  - ١١

 رئيـسية مـن      جوانب ة مناقش سهيلزيد من الردود وت   م للحصول على  يةالتشاور العمل   حلقات
 واملنطقـة   األفريقيـة،   املنطقـة  بني الدول األعضاء واجلهات املعنية األخرى، وال سـيما يف         اإلطار  
  كـان معـدل االسـتجابة      حيـث  ،أمريكـا الالتينيـة   منطقة   و ، ومنطقة آسيا واحمليط اهلادئ    ،العربية

 ات الثقافـة  وعـن وزار   ة الوطنيـ  اتب اإلحصائية  عن املك  ون ممثل  كما شارك  .ىل حد ما  إ منخفضا
يف هـذه  ،  خرباء إقليميني وممثلني من املنظمـات الدوليـة     عالوة على ،   والسلطات املماثلة  الوطنية

 لطلــب تــستجب بعــدذل جهــد خــاص للوصــول إىل البلــدان الــيت مل وُبــ. املــشاورات اإلقليميــة
كور لإلطـار املـذ    املشروع األويل     وكانت صيغة  . اإلطار بإرسال تعليقاهتا بشأن مشروع   عهد  امل

  .عقودة يف مجيع املشاورات اإلقليمية املاملصادقة والتأييد حمط قدر هام من
  

  معدل االستجابة حسب املنطقة
  

  جمموع البلدان  البلدان املسامهة  املنطقة
ــتجابة   ــدل االســــــ معــــــ

  )النسبة املئوية(

  ٤٢  ٤٥  ١٩  أفريقيا جنوب الصحراء الكربى
  ٧٥  ٢٠  ١٥  الدول العربية 

  ٤٢  ٥٢  ٢٢  ط اهلادئ آسيا واحملي
  ٧٣  ٤٨  ٣٥   كا الشماليةيأوروبا وأمر

  ٣٤  ٣٨  ١٣  أمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  ٥١  ٢٠٣  ١٠٤  اجملموع  
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  كانـت واليتـها    فرقة عمـل للخـرباء املعنـيني بإطـار اإلحـصاءات الثقافيـة،            عهد  امل وأنشأ  - ١٢
 املناقـــشات الـــذي أِعـــدَّ انطالقـــاً مـــن ل،لإلطـــار املعـــدَّ الـــصيغة النهائيـــة اســـتعراض تتمثـــل يف

 فرقـة العمـل      ذلـك، كـان يـتعني علـى        باإلضـافة إىل  و.  خالل عملية التشاور   الواردةوالتعليقات  
 الصيغة النهائية وتقـدمي توصـيات هنائيـة بـشأن املـسائل احملـددة الـيت                 إعداد مشروع ملساعدة يف   ا

 ٢٠٠٩فربايـر   /شباط ٢٥ إىل   ٢٣ منفترة  خالل ال فرقة العمل    واجتمعت. أثريت أثناء العملية  
لكترونيـة   عـرب وسـائل االتـصال اإل       اواصـل عملـه   تسـوف   و. عهد يف مونتريـال، كنـدا     امل  مقر يف

الثقافيــة، اإلحــصاءات  خــبرياً يف جمــال ١٢مــن  فرقــة العمــلوتتــألف . ٢٠٠٩مــايو /أيــارحــىت 
 يف حلقـات  وا قـد شـارك  انوامعظـم اخلـرباء كـ    ، علمـاً أن   عاملية متنوعة  ميثل تشكيلة جغرافية   مبا

  . اإلقليميةتشاوريةالعمل ال
 للمجلـس التنفيـذي لليونـسكو       ١٨١ُعقدت خـالل الـدورة      ،  ٢٠٠٩مارس  /يف آذار و  - ١٣

 رض، عُـ ويف مرحلـة الحقـة  . وفـود اليونـسكو   بشأن اإلطار وكانـت موجَّهـة إىل         جلسة إحاطة 
، كمـا  ٢٠٠٩أكتـوبر  / تـشرين األول لمؤمتر العـام لليونـسكو يف    ل ٣٥ الدورة    يف اإلطار اجلديد 

  .وكانت موجَّهة للوفود أيضاً بشأن اإلطار، جلسة إحاطة ُعقدت خالل الدورة
  

  ٢٠٠٩ اجلديد لإلحصاءات الثقافية لعام طاراإل  - ثالثاً  
 تحديــد لمفاهيميــاً اً منوذجــ٢٠٠٩ اليونــسكو لإلحــصاءات الثقافيــة لعــام  طــاروضــع إ  - ١٤

 . القابلـة للمقارنـة   أداة لتنظـيم ومجـع البيانـات الثقافيـة    هـو يـشكل  و. الثقافة ألغـراض إحـصائية    
ــفه    ــة، بوصـ ــسلع للتـــصنيف، تـــصنيفات لأداة ويطبِّـــق علـــى اإلحـــصاءات الثقافيـ ألنـــشطة والـ

  . عترف هبا الدولية امل املوحدة التصنيفاتانطالقاً منواخلدمات 
 لتـوافر املزيـد مـن    نظـراً ار اإلطـ  يف قيـاس البعـد االقتـصادي للثقافـة أكثـر تطـوراً         ويبقى    - ١٥

 البعــد  لكــن . املــستخدمة التــصنيف الــدويل  ُنظــم البيانــات االقتــصادية ووجــود العديــد مــن     
. ، والتـراث الثقـايف غـري املـادي        يـشمل املـشاركة الثقافيـة     ، مبـا     ال يقـل أمهيـة     االجتماعي للثقافـة  

  . ما زال ضرورياًمل من الع مزيداًفإن، جراء القياس عناصر أولية إل اقتراحعلى الرغم منو
ــة  اســتخدام نظــم جتمــع بــني تــصنيف للأداة ويــشكل اإلطــار    - ١٦  املتاحــة  التــصنيف الدولي
 ألنشطة اإلنتـاج الثقـايف،      جلميع األنشطة االقتصادية   التصنيف الصناعي الدويل املوحد   ك ،حالياً

 للمهـن  والتصنيف املركـزي للمنتجـات للـسلع واخلـدمات الثقافيـة، والتـصنيف الـدويل املوحـد          
 فيمــا خيــصالنظــام املنــسق لتوصــيف الــسلع األساســية وترقيمهــا  و ة مــن جهــة؛ الثقافيــالــةللعم

وتصنيف مشروع األمم املتحدة الدويل لألنـشطة لغـرض          الثقافية،   منتجاتالتدفقات الدولية لل  
والنتيجـة هـي أداة     . ، مـن جهـة ثانيـة      ملـشاركة الثقافيـة   فيمـا خيـص ا    إحصاءات استخدام الوقت    
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 الـدويل والـوطين كأسـاس لتنظـيم مجـع ونـشر       ني لالسـتخدام علـى املـستوي      مـصممتان ية  ومنهج
 أن يعكـس أوسـع نطـاق ممكـن مـن األنـشطة املتـصلة        إىل ويـسعى اإلطـار   . حصاءات الثقافية اإل

  .لثقافةابإنتاج وتوزيع واستخدام 
يـة واملاديـة   جمموعة كاملـة مـن الـسمات املميِّـزة، الروح    ”بأهنا  اليونسكو الثقافة  تعرف  - ١٧

والفكرية والعاطفيـة، الـيت يتـصف هبـا جمتمـع أو جمموعـة اجتماعيـة تـشمل، إىل جانـب الفنـون             
ــد،        ــيم، والتقاليــ ــم القــ ــية، ونظــ ــسان األساســ ــوق اإلنــ ــيش، وحقــ ــاليب العــ واآلداب، وأســ

يف حني أنه ليس من املمكن دائما قياس مثل هذه املعتقـدات والقـيم بـشكل      و. )١(“واملعتقدات
 اليونــسكو طــار إيعــرف و.ن املمكــن قيــاس الــسلوكيات واملمارســات املرتبطــة هبــا مباشــر، فمــ

 وقيـاس الـسلوكيات     حتديـد  الثقافـة مـن خـالل        ، يف حّد ذاته،   ٢٠٠٩لإلحصاءات الثقافية لعام    
  . ماأو جمموعة اجتماعية واملمارسات النامجة عن املعتقدات والقيم جملتمع

 االقتــصادية  األنــشطةجمموعــة مــشتركة مــناإلطــار يف  اجملــاالت الثقافيــة احملــددة ومتثــل  - ١٨
ُينظــر إليهــا الــيت ) ةيــشطة الثقافاألنــملــشاركة يف كا(واالجتماعيــة ) إنتــاج الــسلع واخلــدماتك(

 أنـشطة    الصلة من   اجملاالت ذات  تألف ذلك، ت  وعالوة على . “ثقافية”أنشطة   هااعتبارب تقليدياً
 علـى أهنـا     ُينظـر إليهـا     كـثرياً مـا     أو “قافيـة جزئيـاًً   ث”خرى ميكن اعتبارهـا     أاقتصادية واجتماعية   

  .“ثقافية حبتة” توليس “للراحة أو استجمامية”
 هـذه التعـاريف     إلعداد معظم املعايري احلالية املستخدمة      من استناد على الرغم   بداية، ف و  - ١٩
  للثقافـة ة االقتـصادي وانـب  علـى اجل  فقط اقتصادي، فإن تفسري اجملال الناتج ال يقتصر      منظور إىل

شمل مجيــع يــ “األداء” وبالتــايل، فــإن تعريــف قيــاس . جوانــب هــذا اجملــاليــشمل مجيــع  وإمنــا
ــواة أو   أشــكال األداء ــت هل ــواء كان ــرفني، حم، س ــت ت ــات جتــري يف أو كان ــلح إحــدى قاع  ف

  . رمسي أو يف فضاء مفتوح يف قرية ريفيةموسيقي
مـن   ميكن قياسـها     “مستعرضة” االت جم  اإلطار على ثالثة   شددباإلضافة إىل ذلك، ي   و  - ٢٠

، إعـداد احملفوظـات وصـوهنا   التعلـيم والتـدريب، و  ويصنَّف .  جمموعة من اجملاالت الثقافية  خالل
دراج كل من هـذه األبعـاد       إ  كما أن   مستعرضة؛ ثقافيةمجاالت  ك ،والتراث الثقايف غري املادي   
  .لتعبري الثقايفل النطاق الكاملالثالثة أمر حاسم لقياس 

__________ 
ــة،      )١(   ــم والثقاف ــة والعل ــم املتحــدة للتربي ــاريس،     منظمــة األم ــون، ب ــة والثالث ــدورة احلادي ــام، ال ــؤمتر الع ــائق امل وث

، الفـصل  ، اجمللـد األول والتـصويب، القـرارات   ٢٠٠١نـوفمرب  / تـشرين الثـاين  ٣ ‐أكتـوبر   /تشرين األول  ١٥
  .ق األول، املرف٢٥اخلامس، القرار 
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  كـبرياً  تفاوتـاً الثقافـة   بحـصاءات املتعلقـة      البلدان علـى مجـع ونـشر اإل        ات قدر فاوتوتت  - ٢١
قـد ُصـمم   و.  البشرية واملاليةهاواردم اإلحصائية، واهتا، وخربات كل منها   ألولويات سياس  تبعاً

  .  الوطينستوى للتكيف على امل وقابالًاً مرنليكون على حنو بيِّناإلطار 
 يـساعد علـى فهـم    مما يف القطاع الثقايف،  الثقافة دورةمنوذجلى  عمبيناإلطار كما أن     - ٢٢

دورة جممـل املمارسـات واألنـشطة واملـوارد         الـ   وتوضح .ثقافيةالالعمليات  خمتلف  العالقات بني   
 ، بـدورها، إىل املـستهلكني     تـصل الضرورية الالزمة لتحويل األفكار إىل سلع وخـدمات ثقافيـة           

  .املستخدمنيواملشاركني و
 ذات  الراهنـة ومعـايريه     الـدويل   اإلحـصائي  التـصنيف ُنظـم   اإلطار احلـايل مجيـع      شمل  وي  - ٢٣

الدراسـات   وإمكانيـة اسـتخدام      مـن قابليـة مقارنـة البيانـات        لتحقيـق االسـتفادة القـصوى     الصلة  
للبلـدان مـن     شامالًتصنيف هذه إطاراًالنظم وتوفر . قياس الثقافة من أجل    قائمة ال االستقصائية

 كمـا أهنـا مبثابـة دليـل لقيـاس األنـشطة والـسلع واخلـدمات             .  ونشرها نات الثقافية ع البيا أجل مج 
 والدراسات االستقـصائية لألسـر املعيـشية،         املوحدة  باستخدام اإلحصاءات االقتصادية   ،الثقافية

 أي   متلـك   البلـدان الـيت ال     سيكون بوسـع   و .لقوى العاملة وتعدادات ا  كالدراسات االستقصائية 
  .إلطار األساسية ل اجلوهريةاستخدام البنيةإطار ثقايف وطين 

  
  ستنتاجاتالا  - رابعاً  

ســاس للطرائــق اجلديــدة،  األ٢٠٠٩يــضع إطــار اإلحــصاءات الثقافيــة لليونــسكو لعــام   - ٢٤
 إجـــراءات باإلضـــافة إىل معهـــد اليونـــسكو لإلحـــصاء، أعـــدَّها ؤشـــراتمل و،جلمـــع البيانـــاتو

  . هبذا التقرير علماًحتيطجنة يف أن قد ترغب اللو. اليونسكو يف ميدان الثقافة
  


