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  اللجنة اإلحصائية
  واألربعونالثالثة الدورة 

  ٢٠١٢مارس / آذار٢ -فرباير / شباط٢٨
 * من جدول األعمال املؤقت)م (٤البند 

       اليوم العاملي لإلحصاء:علمبنود لل
  اليوم العاملي لإلحصاء    

  
  تقرير األمني العام    

  
  مقدمة  -أوال   

، حتديـد   ٤١/١٠٩ يف دورهتـا احلاديـة واألربعـني، يف مقررهـا            لجنة اإلحصائية  ال أيدت  - ١
 موعــدا لليــوم العــاملي األول لإلحــصاء، كمــا أيــدت ٢٠١٠أكتــوبر / تــشرين األول٢٠تــاريخ 

، والقـيم األساسـية املتمثلـة    “االحتفال باإلجنازات الكثرية لإلحصاءات الرمسية”املوضوع العام  
ــة،   ــاءة املهنيـ ــة والكفـ ــة والرتاهـ ــد   يف اخلدمـ ــأن لكـــل بلـ ــراف بـ ــع االعتـ ــدد مـ ــوعا أن حيـ موضـ

، الفـصل  E/2010/24انظـر    (آخـذا يف االعتبـار األولويـات والظـروف الوطنيـة          خاصا بـه،     وطنيا
  ). باء-األول 

ــال    - ٢ ــب االحتفـ ــاملي األول لإلحـــصاء يف   وعقـ ــشرين األول٢٠بـــاليوم العـ أكتـــوبر / تـ
عـن الرضـا والتقـدير      ،  ٤٢/١٠١قررها  ، أعربت اللجنة، يف دورهتا الثانية واألربعني، مب       ٢٠١٠

ألن االحتفــال بــاليوم العــاملي لإلحــصاء حقــق جناحــاً عامليــاً وكــان لــه تــأثري إجيــايب يف التــرويج   
وعالوة على ذلك، أثنت اللجنة على شعبة اإلحـصاءات يف األمـم            . ألمهية اإلحصاءات الرمسية  

وأحاطــت علمــا . ع أحنــاء العــامليف مجيــلتوفريهــا أدوات مفيــدة ولــدعمها االحتفــاالت املتحــدة 
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ــوطين         ــصعيدين ال ــى ال ــاالت عل ــداد لالحتف ــت كــاف لإلع ــة إىل ختــصيص وق بالتوصــية الداعي
أشــارت إىل أنــه يف حــني بلغــت االحتفــاالت مبناســبة اليــوم العــاملي لإلحــصاء يف         والعــاملي و

تقبل  مــن اجلمهــور، فإنــه ينبغــي إيــالء مزيــد مــن االهتمــام يف املــس    نطاقــا عريــضا٢٠١٠ عــام
كمــا شــجعت اللجنــة االســتمرار يف . لتوســيع نطــاق التغطيــة اإلعالميــة إىل أقــصى حــد ممكــن 

االحتفال بأيام لإلحصاء على الـصعيدين الـوطين واإلقليمـي، األمـر الـذي ثبـت تـأثريه اإلجيـايب                    
  ). باء-، الفصل األول E/2010/24انظر (على تعزيز دور اإلحصاء 

حتفـال باأليـام العامليـة لإلحـصاء يف املـستقبل، أحاطـت             ويف سياق مناقـشة إمكانيـة اال        - ٣
اللجنـة علمــا باملقترحـات الداعيــة إىل االحتفـال بــاليوم العـاملي لإلحــصاء بـصورة منتظمــة، مــع      

، وطلبـت إىل شـعبة      التفضيل القـوي لالحتفـال علـى فتـرات مـدهتا إمـا عـامني أو مخـسة أعـوام                   
 اإلحـصائية، بـصياغة مقتـرح بـشأن تـواتر           أن تقـوم، بالتـشاور مـع مكتـب اللجنـة          اإلحصاءات  

االحتفال وطرائقه، مبا يف ذلـك إمكانيـة اختـاذ اجلمعيـة العامـة قـرارا يف هـذا الـشأن، وأن تقـدم             
  ).املرجع نفسه(تقريراً إىل اللجنة يف دورهتا الثالثة واألربعني بشأن هذا املقترح 

  
  التشاور مع مكتب اللجنة اإلحصائية  -ثانيا   

بة اإلحـصاءات، بوصـفها أمانـة اللجنـة، استعراضـا وحتلـيال دقـيقني حملاضـر                 أجرت شـع    - ٤
ــى        ــاء عل ــة، واســتنادا إىل ذلــك وبن ــة واألربعــني للجن ــدورة الثاني ــيت دارت خــالل ال ــشة ال املناق
مشاورات غري رمسية أخرى مـع الـدول األعـضاء، عرضـت علـى املكتـب مقترحـا الستعراضـه                    

  :قت الحق مبا يليوأوصى املكتب يف و. واملوافقة عليه
  

  تواتر االحتفال كل مخس سنوات  -ألف   
ومــن . فــضل غالبيــة املــتكلمني يف اللجنــة االحتفــال علــى فتــرات مــدهتا مخــسة أعــوام     - ٥

  :األسباب اليت سيقت دعما هلذا التواتر ما يلي
االحتفال باليوم العـاملي لإلحـصاء كـل مخـسة أعـوام علـى صـعيد العـامل سـيجعل هـذا                       •

يل اسـتثنائيا وسـيحافظ علـى هـذه الطبيعـة االسـتثنائية، مـا يـرجح أن يـسفر                   اليوم الدو 
 عن تنظيم مناسبات بارزة وتوليد قدر كبري من اإلعالن

هذا اخليار سـيترك متـسعا للمكاتـب اإلحـصائية الوطنيـة للتركيـز علـى أيامهـا الوطنيـة                     •
 واإلقليمية اخلاصة هبا وعلى غري ذلك من األنشطة العامة
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د فترة مخسة أعوام لالحتفال باليوم العاملي لإلحـصاء علـى صـعيد العـامل         سيكون اعتما  •
فكــرة أكثــر واقعيــة تراعــي املــوارد احملــدودة يف الغالــب للمكاتــب اإلحــصائية الوطنيــة 

 ولشعبة اإلحصاءات يف األمم املتحدة لالضطالع بأنشطة الترويج

 يت الـ ة العامليـ اتدستتناسب فترة مخسة أعوام بشكل طبيعـي مـع وتـرية جـوالت التعـدا              •
 تم كل عشرة أعوامت

  
  الطرائق  -باء   

أحد العناصـر الرئيـسية للنجـاح البـاهر لالحتفـال بـاليوم العـاملي األول لإلحـصاء                  كان    - ٦
 الذي أتاح للبلدان والوكاالت الدولية بلورة أفكار وأنـشطة          “الالمركزي”هو منوذج التنظيم    

قيـادة  بالاءات، حتت والية اللجنـة اإلحـصائية،        واضطلعت شعبة اإلحص  . تالئم ظروفها اخلاصة  
) إخل... الــشعار وامللــصقات وامللفــات الــصحفية  (ركزيــة مــن خــالل إتاحــة املــواد التروجييــة  امل

ومــن املقتــرح االحتفــاظ هبــذا النمــوذج   . وإجيــاد الفــضاء الــذي مت فيــه تبــادل خــربات البلــدان  
ئية، ينبغــي إيــالء املزيــد مــن االهتمــام ومتاشــيا مــع توصــية اللجنــة اإلحــصا. التنظيمــي األساســي

ولسوف يتيح ذلك بلوغ مجهور أوسـع يتجـاوز     . لزيادة التغطية اإلعالمية إىل أقصى حد ممكن      
  .األوساط املهنية، وذلك للترويج ألمهية اإلحصاءات الرمسية

  
   يف املستقبلاملية لإلحصاءعبأيام باالحتفال قرارات اجلمعية العامة املتعلقة   -جيم   

 تـشرين   ٢٠يوم  ، الذي كرس    ٦٤/٢٦٧كانت الوالية الواردة يف قرار اجلمعية العامة          - ٧
، حامسة السترعاء اهتمـام مقـرري الـسياسات علـى            يوما عامليا لإلحصاء   ٢٠١٠أكتوبر  /األول

ولـذلك، يقتـرح أن تطلـب أيـضا واليـة مـن       . أعلى املـستويات إىل مـسألة اإلحـصاءات الرمسيـة     
ولترك متـسع مـن الوقـت لألنـشطة         . فال بأيام عاملية لإلحصاء يف املستقبل     اجلمعية العامة لالحت  

 علـى أقـصى     ٢٠١٤حبلـول عـام     التحضريية حتديدا، يقترح أن تطلب والية من اجلمعية العامـة           
، وكـذلك لتنظـيم أيـام عامليـة لإلحـصاء يف            ٢٠١٥تقدير لتنظيم اليوم العاملي لإلحصاء يف عام        

  .نوات املقترحةاملستقبل على فترات اخلمس س
  

  خالصة  -ثالثا   
باإلحاطة علما هبذا التقرير، تدعى اللجنة إىل تأكيد توصية املكتـب بـأن حيتفـل بـاليوم                   - ٨

  .العاملي لإلحصاء كل مخس سنوات
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