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  اللجنة اإلحصائية
   واألربعونالثانيةالدورة 

  ٢٠١١فرباير / شباط٢٥-٢٢
 * من جدول األعمال املؤقت)أ (٣البند 

       اليوم العاملي لإلحصاءات:واختاذ القرار بنود للمناقشة
  اليوم العاملي لإلحصاءات    

  
  تقرير األمني العام    

    

  موجز  
 األربعـني احلاديـة و   علـى طلـب مـن اللجنـة اإلحـصائية يف دورهتـا               أعد هذا التقرير بنـاء      

 ويعرض التقرير حملـة عامـة عـن األنـشطة الـيت             .) الفصل األول، الفرع ألف    )E/2010/24(انظر  (
املعقـود   تضطلع هبا اللجنة اإلحصائية على صعيد العامل إلحياء اليوم العاملي األول لإلحـصاءات            

، واالحتفال باإلجنازات الكثرية اليت حققتـها اإلحـصاءات        ٢٠١٠أكتوبر  / تشرين األول  ٢٠يف  
واللجنـة مـدعوة إلبـداء      . الرمسية والقـيم األساسـية املتمثلـة يف اخلدمـة والرتاهـة والكفـاءة املهنيـة               

تعليقاهتا بشأن أمهية وفعالية األنشطة واخليارات املقترحة لالحتفال بـاليوم العـاملي لإلحـصاءات              
  .يف املستقبل

  . من التقرير٤٤لنقاط اليت ستناقشها اللجنة يف الفقرة وترد ا  
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  معلومات أساسية عن اليوم العاملي لإلحصاءات  - أوال  
ــدت  - ١ ــا       )١(أي ــني، يف قراره ــة واألربع ــا احلادي ــم املتحــدة اإلحــصائية يف دورهت ــة األم  جلن
ــاريخ  ٤١/١٠٩ ــد ت ــشرين األول٢٠ حتدي ــوبر / ت ــاملي األ  ٢٠١٠أكت ــاليوم الع ــال ب ول  لالحتف

االحتفـال باإلجنـازات الكـثرية لإلحـصاءات        ”املوضوع العام املعنـون     لإلحصاءات، كما أيدت    
، والقيم األساسية املتمثلة يف اخلدمة والرتاهة والكفاءة املهنية، مع االعتراف بأن لكـل              “الرمسية

. بلــد حريتــه يف حتديــد موضــوع وطــين خــاص بــه، وذلــك يف ضــوء أولوياتــه وظروفــه الوطنيــة  
 اللجنة مجيع الدول األعضاء على االحتفال باليوم العـاملي لإلحـصاءات وتنظـيم أنـشطة                وحثت

ذات صلة، وذلك بالتعاون مع مجيع املؤسسات التابعـة للـنظم اإلحـصائية الوطنيـة، وأيـضا مـع                   
  .الباحثني واملؤسسات األكادميية ووسائط اإلعالم وغريهم من مستخدمي اإلحصاءات

إىل األمــني العــام أن يتواصــل مــع مجيــع رؤســاء احلكومــات       وطلبــت اللجنــة أيــضا     - ٢
وُيطلعهم على أمهية اإلحـصاءات الرمسيـة، مـع التأكيـد علـى ضـرورة قيـام احلكومـات الوطنيـة                     
بتوفري الدعم الكايف للنظم اإلحصائية الوطنية، وأن يطلب إىل الدول األعضاء أن حتتفل بـاليوم                

  .العاملي لإلحصاءات
ــة إ   - ٣ ىل شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة أن تعــد حافظــة وجمموعــة     وطلبــت اللجن

مصادر بشأن احتفاالت وأنـشطة اليـوم العـاملي لإلحـصاءات وإتاحتـها علـى موقـع حمـدد علـى                     
شــبكة اإلنترنــت، وأن تقــدم إىل اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني تقريــرا عــن التجــارب          

  . من أجل مناقشة دورية هذا احلدث٢٠١٠املستمدة من اليوم العاملي لإلحصاءات لعام 
أكتــوبر / تــشرين األول٢٠ حتديــد يــوم ٦٤/٢٦٧ العامــة يف قرارهــا اجلمعيــةوقــررت   - ٤

 يوما عامليا لإلحصاءات، كما أشارت إىل التاريخ الطويل لإلحصاءات الرمسية والـدور             ٢٠١٠
ية الوطنية املـستدامة مـن      التيسريي الذي تضطلع هبا األمم املتحدة، ونّوهت مبا للقدرة اإلحصائ         

ــة      ــادئ األساســية لإلحــصاءات الرمسي ــا أشــارت إىل اعتمــاد املب ــة كم ــة بالغ ووجهــت . )٢(أمهي
الدعوة إىل الدول األعضاء ومؤسسات منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن املنظمـات الدوليـة                   

  .واإلقليمية لالحتفال باليوم العاملي لإلحصاءات بصورة مناسبة
، وجــــه األمــــني العــــام رســــالة إىل رؤســــاء الــــدول أو ٢٠١٠يوليــــه /ز متــــو١٤ويف   - ٥

احلكومات يشجع فيها الدول األعضاء على االحتفـال بـاليوم العـاملي لإلحـصاءات مـن خـالل                  
  .االعتراف واالحتفال بدور اإلحصاءات يف التنمية االجتماعية واالقتصادية

__________ 
، الفـصل األول،    )E/2009/24 (٤، امللحـق رقـم      ٢٠٠٩الوثائق الرمسية للمجلس االقتصادي واالجتماعي،      انظر    )١(  

  .الفرع باء
  .٥٩، الفقرة)E/1994/29 (٩، امللحق رقم ١٩٩٤املرجع نفسه،   )٢(  
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قي األمــم املتحــدة املقــيمني، واّتــصل مــدير شــعبة اإلحــصاءات يف األمــم املتحــدة مبنــس   - ٦
ة الوطنيـة لبلـداهنا     ـــات اإلحـصائي  ــــ دة علـى دعـم اهليئ     ــــ ة لألمـم املتح   ـــة القطري ـــع األفرق ــوشج

فيما تضطلع به من أعمال تنظيميـة ودعائيـة لألنـشطة العامـة الـيت سـتقام مبناسـبة اليـوم العـاملي                       
ــة إىل ا   . لإلحــصاءات ــضا إحاطــات منتظم ــدير أي ــدم امل ــشأن   وق ــة ب ملكاتــب اإلحــصائية الوطني

وم العــاملي لإلحــصاءات ودعاهــا إىل تقــدمي معلومــات ـــــة لالحتفــال باليـــــدادات اجلاريــــاالستع
  .عما تعتزم تنظيمه من أنشطة

  
  األنشطة املعقودة احتفاال باليوم العاملي لإلحصاءات  -ثانيا   
  املوقع الشبكي وأدوات دعائية أخرى  -ألف   

 طلب اللجنة اإلحصائية، قامت شعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة بإنـشاء               بناء على   - ٧
موقع على شبكة اإلنترنت لتجميع وترويج مجيع األنشطة الوطنية واإلقليميـة والدوليـة املتعلقـة               

وتضمن هذا املوقـع الـشبكي      ). http://unstats.un.org/unsd/wsd(اءات  ــوم العاملي لإلحص  ـــبالي
  :ما يلي
ــا • ــة     معلومـ ــات الدوليـ ــاطق واملنظمـ ــدان واملنـ ــا البلـ ــشطة الـــيت تـــضطلع هبـ ــن األنـ ت عـ

  واجلامعات واملنظمات غري احلكومية
عرض امللصقات والنشرات والوثائق وتسجيالت الفيديو املُنتجة يف كافة أحناء العـامل،             •

والرسائل الصادرة عن األمني العـام ووكيـل األمـني العـام إلدارة الـشؤون االقتـصادية                 
  جتماعية ومدير شعبة اإلحصاءاتواال

  ل أنشطة مبتكرة ذات قيمة إخباريةمقاالت قصرية تتناو •
علبــة خاصــة وصــفحات إلكترونيــة لتــسهيل عمليــات ترتيــل جمموعــة املــواد الــصحفية    •

  وتسجيالت الفيديو والرموز والالفتات وامللصقات
 فرصـة للمكاتـب    ومتثل اهلدف األساسي املتوخى مـن إنـشاء املوقـع الـشبكي يف إتاحـة                - ٨

اإلحصائية الوطنية واملنظمات الدولية واجلهات الفاعلة األخـرى للوقـوف علـى كميـة وجـودة                
وقد كـان هلـذا املوقـع       . األنشطة املنظمة احتفاال باليوم العاملي لإلحصاءات يف كافة أحناء العامل         

ملــستجدات الـشبكي دور هـام يف إطـالع مجيـع اجلهـات املهتمــة بتنظـيم املناسـبات علـى آخـر ا         
وحىت بعد مـرور اليـوم الرمسـي، يظـل املوقـع الـشبكي حافظـة مفيـدة              . وإشراك كبار املسؤولني  

  .لتوثيق خمتلف األنشطة املضطلع هبا واملواد الصادرة
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ـــوباإلضاف  - ٩ ـــة إلــ ــك، قامـ ـــى ذل ـــت إدارة شـ ـــؤون اإلعــ ـــالم التابعـ ـــة لألمانــ ــة ــ ة العام
ــش ــــبإنـــ ـــات استقبـاء صفحـــ ــة ال ال أـــــ ــات الرمسيـــ ــية باللغـــ ــساســـ ــــــ ــدة ـست لألمـــ م املتحـــ

)http://www.un.org/es/events/statisticsday/(         وذلك بغية تيسري الوصول إىل املوقع الـشبكي ،
  .الرمسي الذي تتعهده شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة

 زيـارة يف تـشرين      ٥٠ ٠٠٠ملوقع الـشبكي الرمسـي زيـارات جتـاوز عـددها          وقد سجل ا    - ١٠
ــوبر /األول ــسجي  ٢٠١٠أكتــ ــا بتــ ــت ذروهتــ ــوم  ٢٢ ٠٠٠ل ـــ، وبلغــ ــارة يــ ــشرين ٢٠ زيــ  تــ
أكتوبر وحده، وذلك نتيجـة العـدد الكـبري مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة واملنظمـات           /األول

  . إىل املوقع الشبكي الرمسيالدولية ووسائط اإلعالم اليت أتاحت وصالت مباشرة
واســُتعني يف إطـــالق محلــة االتـــصاالت الـــيت ُنظمــت لليـــوم العــاملي مبواقـــع يوتيـــوب       - ١١

)Youtube) (وفيــــسبوك )الــــذي ُنــــشرت فيــــه العديــــد مــــن تــــسجيالت الفيــــديو الدعائيــــة ،
)Facebook (  وتويتر)Twitter .(        ُمتـابع، أعـرب     ٤ ٠٠٠وقد استقطب حساب فيـسبوك قرابـة 

يد منهم عن مدى افتخارهم بعملهم كإحصائيني وسعادهتم لالعتراف بعملهم مـن خـالل              العد
ونـشر العديـد مـن املـستخدمني وصـالت ُتفـضي إىل مقـاالت               . تكريس يوم دويل لإلحـصائيني    

 مـن قبيـل ملـصقات قـام بتـصميمها طلبـة             -تتعلق باليوم العاملي أو بأنشطة منظمـة احتفـاال بـه            
  .مدارس ثانوية

واسـُتخدم هـذا الـشعار      . م شعار لليوم العاملي مبساعدة من إدارة شؤون اإلعـالم         وُصم  - ١٢
وجرى تكييفه مـن جانـب املكاتـب واجلمعيـات اإلحـصائية       ) املتاح جبميع لغات األمم ملتحدة    (

 ُتـرجم إىل العديـد مـن اللغـات     الوطنية يف طائفة واسـعة مـن املـواد أو الالفتـات الدعائيـة، كمـا               
  .تحدة، منها الفارسية والربتغالية والتركيةلغات األمم امل غري
وقامت شعبة اإلحصاءات يف األمـم املتحـدة بتـصميم ُملـصق يعـرض الـشعار باللغـات                    - ١٣

 نسخة من هذا امللصق قبل حلول موعـد االحتفـال بفتـرة كافيـة     ٦ ٠٠٠وُوزعت حنو  . الست
حــدة، واملنــسقني املقــيمني علــى املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة واإلقليميــة، ووكــاالت األمــم املت 

  .ومراكز اإلعالم يف خمتلف أحناء العامل
 منظمات دولية بتـصميم وطباعـة ملـصقات         ١٠  مكتبا إحصائيا وطنيا و    ٦٠وقام حنو     - ١٤

وميكن مشاهدة هذه امللصقات املـصممة      . والفتات خاصة هبا، تضمَّن معظمها الشعار األصلي      
ها اإلبداعي املتنوع بـاالطّالع علـى احلامـل الـوامض يف            يف خمتلف أحناء العامل واالستماع بطابع     

واكتفـت  .  اإللكترونية احلافظـة للملـصقات     الصفحةسي وعلى   ــصفحة االستقبال للموقع الرئي   
  .املكاتب اإلحصائية الوطنية األخرى بإعادة طباعة ملصقات األمم املتحدة ذاهتا

http://www.un.org/es/events/statisticsday/�
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ملي لإلحصاءات مـن أجـل التـرويج    وأُعدت تسجيالت فيديو عديدة يف إطار اليوم العا    - ١٥
وسـيظل معظـم هـذه املنتجـات        . للعمل اإلحصائي والتعدادات لدى فئات خمتلفة مـن اجلمهـور         

صاحلا لالستعمال يف املستقبل كمـادة لتوضـيح اإلحـصاءات الرمسيـة للجمهـور وحـشد الـدعم                  
الت فيـديو   ويتضمن املوقع الشبكي لليـوم العـاملي لإلحـصاءات تـسجي          . العام للعمل اإلحصائي  

أعدهتا بلدان خمتلفة ومنظمات دولية، وهـي متاحـة أيـضا علـى قنـاة اليـوم العـاملي لإلحـصاءات                
  ).http://www.youtube.com/user/UNStatistics(يف موقع يوتيوب 

أو إقامـة   /ا بإصـدار نـشرات صـحفية و        بلـد  ٨٠وقامت املكاتب اإلحصائية الوطنية يف        - ١٦
عالقـات اسـتباقية مــع الـصحافة، ممــا أسـفر عــن تـوفري التغطيــة اإلعالميـة الالزمــة لليـوم العــاملي        

ووفقا ملا طلبتـه اللجنـة اإلحـصائية، قامـت شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة                 . لإلحصاءات
وتضمنت تلك اجملموعـة    . لرمسيبإعداد جمموعة مواد صحفية ميكن ترتيلها من املوقع الشبكي ا         

نشرة صحفية عامة بشأن اليوم العاملي، وسلسلة جممعـة مـن املناسـبات الـيت ُنظمـت يف خمتلـف                    
. أحناء العامل ورسائل خاصة صادرة عن كبار املسؤولني يف األمم املتحدة، ومنهم األمـني العـام               

اكز اإلعـالم التابعـة لألمـم    حت جمموعة املواد الصحفية يف شكلها اإللكتروين جلميع مر     يتأوقد  
ــن مقــر ا       ألمــم املتحــدة واملعــرض العــاملي    املتحــدة واســُتخدمت نــسخها املطبوعــة يف كــل م

  .شنغهاي يف
ــاملي          - ١٧ ــوم العـ ــا لليـ ــدة دعمـ ــم املتحـ ــة لألمـ ــات اإلعالميـ ــع اآلليـ ــف مجيـ ــرى توظيـ وجـ

  :لإلحصاءات من خالل تنظيم األنشطة التالية
تكرميـا لإلحـصائيني    ’’ق بعنـوان    ـــس دقائ ـــه مخ ــــو مدت ـــديل في ـــاج وتعميم تسجي  ـــإنت  •  

  ‘‘يف العامل
ي لإلحـصاءات يف مقـر      ــــ وم العامل ــــ أن الي ـــود بـش  ــــ ي معق ــــ ر صحف ــــ بث شـبكي ملؤمت     •  

 األمم املتحدة

بصرية عن هذا احلدث الصحفي علـى شـبكات التلفزيـون            - نشر جمموعة مواد مسعية     •  
  اإلخبارية) UNifeed(العامل عن طريق شبكة يونيفيد يف خمتلف أحناء 

قيام إذاعة األمـم املتحـدة بإعـداد تقـارير عـن اليـوم العـاملي لإلحـصاءات جبميـع لغـات                   • 
جيــري بــث بــرامج إذاعــة األمــم املتحــدة بانتظــام  (األمــم املتحــدة فــضال عــن الربتغاليــة 

  ) حمطة إذاعية يف خمتلف أحناء العامل٦٠٠بواسطة حنو 
وإعــادة نــشرها يف عــدة (نــشر مقــاالت يف املوقــع الــشبكي ملركــز أنبــاء األمــم املتحــدة   •  

  )مواقع شبكية عرب العامل

http://www.youtube.com/user/UNStatistics�
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تعمــيم مــواد صــحفية عــن طريــق املوقــع الــشبكي للنــشرات الــصحفية الرمسيــة لألمــم       •  
  من مراكز األمم املتحدة لإلعالم مركزا٦٣املتحدة وشبكة تضم 

دة لإلعـالم يف ليمـا بترمجـة النـشرة الـصحفية العامـة الـصادرة        وقـام مركـز األمـم املتحـ      - ١٨
مبناسبة اليوم العاملي إىل اللغة اإلسبانية حيث ُوزعت علـى مراكـز اإلعـالم األخـرى يف أمريكـا                   

وتوىل املركز أيضا الترتيب إلجراء مقابالت مع مسؤول زائر من شـعبة اإلحـصاءات               . الالتينية
  .يف نشاط ُنظم مبناسبة اليوم العاملي لإلحصاءات يف ليمايف األمم املتحدة لدى مشاركته 

وقام مركز األمم املتحدة لإلعالم يف طوكيـو بتنظـيم منـصة لألمـم املتحـدة يف معـرض             - ١٩
تكــرمي اإلحــصائيني يف ’’وطــين شــعيب لإلحــصاءات، وقــدم للجمهــور شــريط الفيــديو بعنــوان   

  .تضمن ترمجة احلوار إىل اللغة اليابانية‘‘ العامل
  

  األنشطة الوطنية  –باء   
أنــشطة لالحتفــال بــاليوم العــاملي لإلحــصاءات    بلــدا ومنطقــة علــى األقــل ١٣٠شــهد   - ٢٠

وُنظمـت هـذه   ). انظر املرفق األول(ُنظمت مببادرة من مكاتب إحصائية و مجعيات وجامعات    
 املـستديرة،  األنشطة يف شكل مناسبات عامة من قبيل املؤمترات أو حللقات الدراسية أو املوائـد            

وُعقــدت إحاطــات  . وشــارك يف معظمهــا وزراء وغريهــم مــن كبــار املــسؤولني احلكــوميني      
صحفية يف العديد من البلدان من أجل تعريف اجلمهور بالعمل اإلحصائي، حيث تزامن ذلـك               

دار إحصاءات أو معلومات جديـدة تتعلـق بتعـداد أُجـري حـديثا           ـــيف كثري من احلاالت مع إص     
ــده  ــة   .  يف ذلــك الوقــت أو جيــري عق ــة وتلفزيوني ــابالت ومــسابقات إذاعي ــضا مق . وُنظمــت أي

 بلــدا بــالترويج لليــوم العــاملي، ممــا أســفر عــن  ٨٠وقامــت املكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة يف حنــو 
  .تغطية إعالمية هامة يف مجيع أحناء العامل

. تعـداد مقبـل   ويف أحد البلدان، وُُزعت مـواد إعالميـة يف املـدارس مـن أجـل التـرويج ل                   - ٢١
 مكتبـا إحـصائيا   ٦٠وقام حنـو   . وصدرت طوابع تذكارية وأقيمت معارض يف عدد من البلدان        

  .وطنيا بإنتاج مواد تروجيية، من قبيل صفحات شبكية وملصقات ونشرات خاصة
ــا        - ٢٢ ــة تكرميــ ــات خاصــ ــات بيانــ ــاء دول أو حكومــ ــاء وزراء أو رؤســ ــدر رؤســ وأصــ

ــوا    وشــارك وزراء أو غريهــم  . لإلحــصائيني ــة أو وجه ــسؤولني يف مناســبات عام ــار امل مــن كب
وُعقد العديـد مـن املـؤمترات واملوائـد املـستديرة واالحتفـاالت يف بلـدان             . رسائل احتفاال باليوم  

  .عرب العامل
وشكل اليوم العاملي لإلحصاءات يف عـدد كـبري مـن البلـدان واملنـاطق فرصـة لإلعـالن                     - ٢٣
ماعات عامة أو موائـد مـستديرة أو إحاطـات صـحفية،            من خالل عقد اجت   (ن تنظيم تعداد    ـــع
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أو لإلبــالغ عــن نتــائج ) أو بواســطة مــواد تروجييــة يف املــدارس أو تنظــيم مــسابقات امللــصقات 
االستطالعات أو التعدادات األخرية وإصـدار إحـصاءات جديـدة هتـم اجلمهـور عامـة كوسـيلة                  

  .الستقطاب اهتمام وسائط اإلعالم
ك األحداث اليت نظمتها املكاتب اإلحصائية الوطنية، ُنظـم عـدد مـن             وباإلضافة إىل تل    - ٢٤

  .األنشطة مببادرة من جامعات ومجعيات حملية أو إقليمية شىت
  

  اإلقليمية/أنشطة املنظمات الدولية  -جيم   
، )انظـر املرفـق الثـاين   ( كيانا دوليا وإقليميا بـاليوم العـاملي لإلحـصاءات        ٤٠احتفل حنو     - ٢٥

. يم مؤمترات مشتركة أو موائـد مـستديرة       الكيانات يف كثري من األحيان بتنظ      حيث قامت هذه  
ــوان    ــيم عــامل ُمعــومل ’’ويف جنيــف، ُعقــد مــؤمتر حتــت عن اشــتركت يف ‘‘ مــسامهة جنيــف: تقي

ويف فيينـا، اشـتركت ثـالث وكـاالت تابعـة لألمـم             . تنظيمه تسع وكاالت تابعة لألمم املتحـدة      
لعاصــمة، عقــد ويف واشــنطن ا. املتحــدة يف تنظــيم حلقــة دراســية مــشتركة ومعرضــا مــشتركا   

  .صندوق النقد الدويل والبنك الدويل سلسلة مشتركة من االجتماعات املواضيعية
ــة، مت إصــدار مــواد        - ٢٦ ــرأي العــام إىل جــدوى اإلحــصاءات الرمسي ــاه ال وســعيا للفــت انتب

وســلّطت منظمــات دوليــة . إحــصائية جديــدة يف ســياق االحتفــال بــاليوم العــاملي لإلحــصاءات 
 اليوم العاملي من خالل إصدار تقارير توضح مسامهة اإلحـصاءات الرمسيـة        وإقليمية الضوء على  

  .يف حتقيق تقدم اجملتمعات
 أصدرت شعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة تقريرا تعده كل مخـس سـنوات بعنـوان              و  - ٢٧

، وذلـك يف كـل مـن مقـر األمـم املتحـدة              )٣(اجتاهـات وإحـصاءات   : ٢٠١٠نساء العامل يف عام     
، حبـــضور وكيـــل األمـــني العـــام إلدارة الـــشؤون  شـــنغهاي واملعـــرض العـــاملي يفيف نيويـــورك،

يف حفل مشترك بني األمم املتحدة والصني أقيم مبناسـبة اليـوم العـاملي          (االقتصادية واالجتماعية   
  .، ومقر اللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ يف بانكوك)لإلحصاءات

ويل لالتـصاالت الـسلكية والالسـلكية أحـدث تقـاريره اإلحـصائية             وأصدر االحتـاد الـد      - ٢٨
، وذلـك  حقائق وأرقـام تكنولوجيـا املعلومـات واالتـصاالت    : ٢٠١٠العامل يف عام حتت عنوان  

وقــد حظـي هــذا التقريـر أيــضا بتغطيـة إعالميــة ضــخمة    . بـالتزامن مــع االحتفـال بــاليوم العـاملي   
 مبا يف ذلك يف العديد من وسـائط اإلعـالم واملواقـع             لتناوله موضوع اليوم العاملي لإلحصاءات،    

وقام كل من منظمـة العمـل الدوليـة ومـؤمتر األمـم املتحـدة               . الشبكية ذات الصلة بالتكنولوجيا   
  .أكتوبر/ تشرين األول٢٠للتجارة والتنمية بإصدار قواعد بيانات متخصصة جديدة يف 

__________ 
  .A.10.XVII.11رات األمم املتحدة، رقم املبيع منشو  )٣(  
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 يوروستات، وهو املكتب اإلحـصائي      واحتفاال باليوم العاملي لإلحصاءات، قام مكتب       - ٢٩
ــوان      ــشور جديـــد بعنـ ــاد األورويب، بإصـــدار منـ ــامل ’’لالحتـ صـــورة : االحتـــاد األورويب يف العـ

، وأصدر بيانا صحفيا باالشتراك مـع كـل مكتـب مـن املكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة                    ‘‘إحصائية
  . دولة٢٧للدول األعضاء فيه، وعددها 

 الـدول األعـضاء فيهـا واألعـضاء املنتـسبني إليهـا مـن                حبـشد  الكاريبيـة وقامت اجلماعة     - ٣٠
م اإلحـصائي ملنطقـة البحـر       أجل وضع برامج مناسبات ترمي إىل إقامـة جـسر تواصـل بـني اليـو               

واليوم العاملي لإلحصاءات، وذلك بوسـائل      ) أكتوبر/ تشرين األول  ١٥الذي يوافق    (الكاريبـي
  .األناشيد يف املدارسمنها تنظيم مسابقات إحصائية ومنافسات الشعارات و

أو /وعقدت منظمات أخرى مناسبات خاصة لالحتفال بـاليوم العـاملي لإلحـصاءات و            - ٣١
اللجنة االقتصادية ألمريكـا الالتينيـة ومنطقـة البحـر الكـارييب            : أصدرت بيانات صحفية، ومنها   

زي األورويب ، والبنـك املركـ  )بريوت(، واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا    )سانتياغو(
، ومنظمــة التعــاون )مونتريــال، كنــدا(، ومنظمــة الطــريان املــدين الــدويل )فرانكفــورت، أملانيــا(

نيويـــورك (، ومنظمـــة األمـــم املتحـــدة للطفولـــة    )بـــاريس(والتنميـــة يف امليـــدان االقتـــصادي   
 ، وبعثــة األمــم املتحــدة لتقــدمي املــساعدة إىل  )مدريــد(، ومنظمــة الــسياحة العامليــة  )وبربــادوس

  ).بروكسل(العراق، ومنظمة اجلمارك العاملية 
وجــدير باإلشــارة أيــضا املــؤمتر الــذي عقدتــه اجلمعيــة اإلســالمية للعلــوم اإلحــصائية يف   - ٣٢

  .نتياغواباكستان، واملؤمتر الذي عقدته الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية يف س الهور،
حدة املقيمـون إمـا حبـضور مناسـبة وطنيـة           ويف العديد من البلدان، قام منسقو األمم املت         - ٣٣

اإلمارات العربية املتحـدة وبـريو والـسنغال وغانـا     على سبيل املثال يف   (أو املشاركة يف تنظيمها     
  ).وكوبا وموريشيوس والنيجر

  
  استعراض التغطية اإلعالمية  - ثالثا  

وسـائط اإلعـالم   نظرا لتعدد األيام الدولية االحتفالية، كان هنـاك احتمـال أن تتجاهـل       - ٣٤
بيد أن اسـتجابة وسـائط اإلعـالم كانـت عارمـة          . اليوم العاملي لإلحصاءات أو تستخف بأمهيته     

ومل يـسبق أن حظـي   . وإجيابية، حيث أكدت أمهية العمل اإلحصائي وضرورة مواصـلة حتـسينه       
  .العمل اإلحصائي ودوره يف اجملتمع هبذا القدر من التغطية اإلعالمية

بري من املقاالت األنـشطة الـيت ُنظمـت علـى املـستوى الـوطين أو احمللـي                  وتناول عدد ك    - ٣٥
وأوردت مقـاالت  ). مبا يف ذلك تلك اليت ُنظمت يف اجلامعات واملكاتب اإلحصائية اإلقليميـة          (
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اصـة تلـك الـصادرة عـن رئـيس دولـة          أخرى إعالنات أو بيانات صادرة عن قـادة وطنـيني، وخب          
  .رئيس وزراء أو
أو كبـار  /بري مـن املقـاالت واملقـابالت مقتطفـات مـن بيانـات وزراء و          وتضمن عدد ك    - ٣٦

اإلحصائيني تتعلق يف كثري من األحيان بالدعوة إىل مواصلة اجلهود الوطنيـة الراميـة إىل حتـسني                 
حصاءات، أو نشر أنبـاء تتعلـق بإحـصاءات أو بتعـداد، أو تـشجيع اجلمهـور علـى املـشاركة             إلا

وتـضمنت أيـضا تعليقـات يف وسـائط         . ديدة لتنظـيم اإلحـصاءات    يف تعداد، أو إعالن قوانني ج     
عالم بشأن اإلجنازات الـيت حتققـت أو الفجـوات املتبقيـة أو اخلالفـات املتعلقـة باإلحـصاءات           إلا

  .أو التعدادات الوطنية
املـرأة يف العـامل عـام    ’’ولقي إصـدار تقريـر شـعبة اإلحـصاءات بـاألمم املتحـدة املعنـون                - ٣٧

كمثال ملموس على مـسامهة اإلحـصاءات الرمسيـة         (كوك ونيويورك وشنغهاي    يف بان ‘‘ ٢٠١٠
بدوره تغطية إعالميـة هامـة يف مجيـع أحنـاء العـامل، وال سـيما عـن                  ) يف حتقيق التقدم االجتماعي   

طريق وكاالت الصحافة الرئيسية الدوليـة واإلقليميـة والوطنيـة، عـرب منافـذ إعالميـة بـارزة مـن                    
، إىل جانـب عـدد كـبري مـن وسـائط      نترناشيونال هريالد تريبيونإو ميزنيويورك تا قبيل صحيفيت   

. عــالم يف مجيــع أحنــاء العــامل، ركــزت علــى اإلحــصاءات ذات األمهيــة الوطنيــة أو اإلقليميــة  إلا
حــصاءات، وُنــشرت تلــك املقــاالت وكــثريا مــا ســلطت مقاالهتــا الــضوء علــى اليــوم العــاملي لإل

  .موقع شبكي يف مجيع أحناء العاملأُدرجت يف أكثر من مائة صحيفة و أو
ــدويل لالتــصاالت الــسلك     - ٣٨ ــر االحتــاد ال العــامل يف ’’ة والالســلكية املعنــون  يوحظــي تقري
 تغطيـة إعالميـة هامـة لتناولـه         ‘‘حقائق وأرقام تكنولوجيا املعلومات واالتـصاالت     : ٢٠١٠ عام

أو األعمــال الــيت تبثهــا موضــوع اليــوم العــاملي لإلحــصاءات، وال ســيما يف بــرامج التكنولوجيــا 
 .املنشورات املتصلة بتكنولوجيا املعلومات/وسائط اإلعالم الرئيسية واملواقع

وقد نقل عـدد كـبري مـن املواقـع الـشبكية يف خمتلـف أحنـاء العـامل الرسـالة الـيت وجههـا                    - ٣٩
ت األمني العـام وخمتلـف النـشرات الـصحفية واملقـاالت الـيت أصـدرهتا األمـم املتحـدة والوكـاال                    

  .املتخصصة
  

  التقييم العام  -بعا را  
لقد ساهم االحتفال بـاليوم العـاملي لإلحـصاءات يف تـسليط الـضوء علـى اإلحـصاءات                  - ٤٠

وهـذا جـدير باملالحظـة، خاصـة        . الرمسية يف العديد من البلـدان وكـذلك علـى الـصعيد الـدويل             
رد إضـافية هامـة لتنظـيم أنـشطة         د من البلدان واملنظمات الدولية مل تتوافر لديها موا        ـــوأن العدي 

والعديــد مــن األنــشطة الــيت ُنظمــت إمنــا هــي مثــرة إبــداع وجهــود     . أو التــرويج لليــوم العــاملي 
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ومن الواضح أن اليوم العاملي لإلحـصاءات قـد أصـبح حـدثا             . إحصائيني من خمتلف أحناء العامل    
  .حتفيزيا لألوساط اإلحصائية

 بأمهيــة اإلحــصاءات الرمسيــة يف أوســاط مقــرري ومــن املتوقــع أن يكــون لتزايــد الــوعي  - ٤١
الـــسياسات واجلمهـــور عامـــة أثـــر إجيـــايب يف األجـــل الطويـــل، مبـــا يفـــضي إىل تطـــوير قطـــاع  

وعالوة على ذلك، مثة أدلـة وافيـة علـى بـدء حـوار مـع طائفـة مـن فئـات                  . اإلحصاءات الرمسية 
  . فيما وراء اليوم ذاتهاملستخدمني يف العديد من األماكن، وهو اجتاه سيستمر على األرجح

وبنــاء علــى هــذه التجربــة األوىل الناجحــة، ميكــن أن تتخــذ االحتفــاالت املقبلــة بــاليوم   - ٤٢
العاملي لإلحصاءات منحى أكثر طموحا يف هذا اجلانب بالذات، حبيـث تتجـاوز بـصورة أكثـر                 

جلمهـور مـن    منهجية اجملموعات التقليدية من املستعملني لتقيم عالقـات مـع فئـات حمـددة مـن ا                
وعلـى الـصعيد الـدويل، أفـضى تنظـيم مناسـبات مـشتركة        . قبيل الشباب واملؤسسات التعليميـة  

  .إىل حتسني التعاون فيما بني الوكاالت الدولية الناشطة يف ميدان اإلحصاءات
وملا كان هذا احلدث غري املـسبوق فرصـة ناجحـة حلـشد الـدعم لإلحـصاءات الرمسيـة                     - ٤٣

ف اجلمهــور ومقــرري الــسياسات عــرب العــامل، فقــد تــود اللجنــة         وحتــسني فهمهــا يف صــفو   
اإلحصائية النظر يف توصية اجمللس االقتصادي واالجتماعي واجلمعية العامة بتحديد يـوم عـاملي              

  .لإلحصاءات يف املستقبل املنظور
  

  نقاط للمناقشة  -خامسا  
  :قد ترغب اللجنة يف  - ٤٤

  ي لإلحصاءات؛التعليق على االحتفال باليوم العامل  )أ(  
النظــر يف إعــالن اليــوم العــاملي لإلحــصاءات احتفــاال منتظمــا تقيمــه املكاتــب     )ب(  

  اإلحصائية الوطنية ودون اإلقليمية واإلقليمية والدولية؛
النظر يف الفاصـل الـزمين املمكـن بـني االحتفـاالت، مـثال كـل مخـس سـنوات                      )ج(  

  ؛) أو صفر٥السنوات اليت تنتهي بالرقم (
  .راح آليات مناسبة لتنظيم االحتفال املقبل باليوم العاملي لإلحصاءاتاقت  )د(  
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  املرفق األول
  )أ(يوم العاملي لإلحصاءاتالبلدان واملناطق اليت احتفلت بال    

  
  االحتاد الروسي

  إثيوبيا
  أذربيجان
  األرجنتني
  األردن

  األرض الفلسطينية احملتلة
  أرمينيا
  إسبانيا
  أستراليا
  إستونيا
  إسرائيل

  أفغانستان
  إكوادور

  أملانيا
  )الشارقة (اإلمارات العربية املتحدة

  أندورا
  إندونيسيا

  أنغيال
  أوكرانيا

  )الميةاإلس - مجهورية(إيران 
  يرلنداأ

 
  

تستند قائمة الكيانات الدولية واإلقليمية إىل املعلومـات املتـوافرة لـدى شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة                       )أ(  
 .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١١حىت 
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  إيطاليا
  بابوا غينيا اجلديدة

  باراغواي
  باكستان
  الربازيل
  بربادوس
  الربتغال
  برمودا
  بلجيكا
  بلغاريا

  بنغالديش
  بوتان

  بوتسوانا
  بورتو ريكو
  بوركينا فاسو

  بولندا
  )املتعددة القوميات - دولة (بوليفيا
  بريو

  بيالروس
  تايلند

  تركمانستان
  تركيا

  ترينيداد وتوباغو
  تشاد
  تونس
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  تونغا
  ليشيت - تيمور

  جامايكا
  اجلزائر

  جزر أالند
  جزر البهاما

  اجلماهريية العربية الليبية
  اجلمهورية التشيكية

  مجهورية ترتانيا املتحدة
  اجلمهورية الدومينيكية

  مجهورية كوريا
  مجهورية كوريا الشعبية الدميقراطية

  مجهورية الكونغو الدميقراطية
  الشعبيةمجهورية الو الدميقراطية 

  مجهورية مقدونيا اليوغوسالفية السابقة
  لدوفاومجهورية م

  جنوب أفريقيا
  جورجيا
  كايدومين
  رومانيا
  زمبابوي

  سري النكا
  سلوفاكيا
  سنغافورة
  سورينام
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  سويسرا
  سرياليون
  شيلي
  صربيا
  الصني

  طاجيكستان
  العراق
  عمان
  غابون
  غامبيا
  غانا

  غرينادا
  غيانا
   بيساو-غينيا 
  فانواتو
  فرنسا
  الفلبني
  فنلندا
  فيجي
  قربص
  قطر

  كازاخستان
  الكامريون
  كرواتيا
  كمبوديا
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  كندا
  كوبا

  كوراساو
  كوستاريكا
  كولومبيا

  كينيا
  التفيا
  لبنان

  لكسمربغ
  ليتوانيا
  مالطة
  مايل

  ماليزيا
  مدغشقر

  مصر
  املغرب

  املكسيك
  مالوي
  ملديف

  اململكة العربية السعودية
  يرلندا الشماليةاململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وآ

  منغوليا
  موريشيوس
  موزامبيق
  ميامنار
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  واليات ميكرونيزيا املوحدة
  النرويج
  النمسا
  نيبال

  نيجرييا
  نيكاراغوا
  نيوزيلندا
  هنغاريا
  هولندا

  )املنطقة اإلدارية اخلاصة للصني(هونغ كونغ 
  الواليات املتحدة األمريكية

  اليابان
  اليمن
  اليونان



E/CN.3/2011/2  
 

10-66297 17 
 

  املرفق الثاين
  )أ(قائمة الكيانات الدولية واإلقليمية اليت احتفلت باليوم العاملي لإلحصاءات    

  
  االحتاد الدويل لالتصاالت السلكية والالسلكية

  مج األمم املتحدة للبيئةبرنا
  بعثة األمم املتحدة لتقدمي املساعدة إىل العراق

  البنك الدويل
  البنك املركزي األورويب

  اجلماعة الكاريبية
  مجاعة احمليط اهلادئ

  اجلمعية اإلسالمية للعلوم اإلحصائية
  الرابطة الدولية لإلحصاءات الرمسية
  رابطة بلدان أمريكا الالتينية للتكامل

شـــراكة (ة يف تـــسخري اإلحـــصاءات ألغـــراض التنميـــة يف القـــرن احلـــادي والعـــشرين  الـــشراك
  )‘‘٢١باريس ’’

  صندوق النقد الدويل
  املركز األفريقي لإلحصاءات/جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية ألمريكا الالتينية ومنطقة البحر الكارييب
  القتصادية ألوروباجلنة األمم املتحدة ا

  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واحمليط اهلادئ
  جلنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغريب آسيا

  مؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية
  مبادرة حتالف املدن

  املرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكربى

 
  

تند قائمة الكيانات الدولية واإلقليمية إىل املعلومـات املتـوافرة لـدى شـعبة اإلحـصاءات يف األمـم املتحـدة                     تس  )أ( 
  .٢٠١٠نوفمرب / تشرين الثاين١١حىت 
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  حصائي الدويلاملعهد اإل
  معهد منظمة األمم املتحدة للتربية والعلم والثقافة لإلحصاء

  مفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني
  املكتب اإلحصائي لالحتاد األورويب

  مكتب األمم املتحدة املعين باملخدرات واجلرمية
  منظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة
  ةمنظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعي

  منظمة األمم املتحدة للطفولة
  منظمة التجارة العاملية

  منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي
  منظمة اجلمارك العاملية
  منظمة السياحة العاملية
  منظمة الصحة العاملية

  منظمة الطريان املدين الدويل
  املنظمة العاملية لألرصاد اجلوية
  املنظمة العاملية للملكية الفكرية

  منظمة العمل الدولية
  الوكالة الدولية للطاقة

  الوكالة الدولية للطاقة الذرية
  


