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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

  ٢٠١٤مارس / آذار٧-٤
  *من جدول األعمال املؤقت) م (٣البند 

        اليوم العاملي لإلحصاء: بنود للمناقشة واختاذ القرار
  اليوم العاملي لإلحصاء    

    
  تقرير األمني العام    

  

  موجز  
وهــو . ٢٠١٣/٢٣٥ اجمللــس االقتــصادي واالجتمــاعي أعــد هــذا التقريــر عمــال مبقــرر  

ــصاء يف       ــاملي لإلحـ ــوم العـ ــيم اليـ ــا بتنظـ ــة، مقترحـ ــشاور عامليـ ــة تـ ــتنادا إىل عمليـ ــضمن، اسـ يتـ
اإلحــصاء مــن أجــل حتــسني ’’، يف إطــار املوضــوع املقتــرح ٢٠١٥أكتــوبر /تــشرين األول ٢٠

لجنـة اإلحـصائية مـدعوة      وال. “ اإلحصاء من أجل حتقيق تنميـة أفـضل        -عملية اختاذ القرارات    
 بوصــفه اليــوم العــاملي   ٢٠١٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٠إىل املوافقــة علــى االحتفــال بيــوم    

ويــرد املزيــد مــن النقــاط املطروحــة للمناقــشة يف  . لإلحــصاء يف إطــار املوضــوع املقتــرح أعــاله
  . من التقرير٩الفقرة 
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  معلومات أساسية  -أوال   
ــصائية يف    - ١ ــة اإلحـ ــرت اللجنـ ــا    أقـ ــني، يف مقررهـ ــة واألربعـ ــا احلاديـ ، ٤١/١٠٩ دورهتـ

 تارخيـــا لليـــوم العـــاملي األول لإلحـــصاء، وأقـــرت كـــذلك ٢٠١٠أكتـــوبر /تـــشرين األول ٢٠
، إىل جانــب القــيم األساســية ‘‘االحتفــال باإلجنــازات الكــثرية لإلحــصاءات الرمسيــة’’موضــوع 

 االحتفـــال بـــاليوم العـــاملي األول ويف أعقـــاب. املتمثلـــة يف اخلدمـــة والرتاهـــة واألهليـــة املهنيـــة 
، عــن االرتيــاح ٤٢/١٠١لإلحــصاء، أعربــت اللجنــة يف دورهتــا الثانيــة واألربعــني، يف مقررهــا 

والتقدير ألن االحتفال باليوم العاملي لإلحصاء حقق جناحاً عاملياً وأثـر تـأثريا إجيابيـا يف التـرويج          
ال األول بـاليوم العـاملي لإلحـصاء يف         ونتيجـة لنجـاح هـذا االحتفـ       . ألمهية اإلحـصاءات الرمسيـة    

ــام  ــة واألربعــني، يف آذار    ٢٠١٠ع ــة يف دورهتــا الثالث ــارس /، أكــدت اللجن ، توصــية ٢٠١٢م
مكتبها بأن جيري االحتفال باليوم العاملي لإلحصاء كل مخـس سـنوات، حبيـث يقـام االحتفـال                  

  .٢٠١٥التايل يف عام 
  

  ٢٠١٥صاء يف عام مقترح االحتفال باليوم العاملي لإلح  - ثانيا  
، بعثـت شـعبة اإلحـصاءات برسـالة         ٢٠١٥يف إطار التحضري لليوم العـاملي لإلحـصاء،           - ٢

 تلـتمس فيهـا مـسامهات الـدول األعـضاء فيمـا يتعلـق               ٢٠١٣نوفمرب  / تشرين الثاين  ١٢مؤرخة  
 ردا،  ٤١وتلقـت الـشعبة     . بتاريخ االحتفال، وكذلك مقترحات بـشأن موضـوع اليـوم العـاملي           

  .د من املقترحات املتعلقة بتاريخ االحتفال واملقترحات املتعلقة باملوضوع األساسيمع العدي
  

  تاريخ االحتفال  - ألف  
 الـــواردة نتيجـــة للمـــشاورة العامليـــة املتعلقـــة بـــاليوم العـــاملي ٥٢مـــن بـــني الـــردود الــــ   - ٣

ال ، اقترح أكثر من النصف اإلبقاء على نفـس التـاريخ الـذي جـرى االحتفـ                ٢٠١٥لإلحصاء،  
ومتثـل الـسبب الرئيـسي املقـدم يف أن مـن            . أكتـوبر / تـشرين األول   ٢٠، أي   ٢٠١٠فيه يف عـام     

أكتــوبر ميكــن، مــن مث، أن يعلــن اليــوم / تــشرين األول٢٠شـأن ذلــك تــوفري االتــساق وأن يــوم  
وباإلضافة إىل ذلـك، اقُتـرح يف الـردود الـواردة عـدد مـن               . العاملي لإلحصاء كل مخس سنوات    

 / تـشرين األول   ١٥مايو، و   / أيار ١٥فرباير، و   / شباط ١٥ى عدة مرات، وهي     التواريخ األخر 
تـشرين   ٢٠هتمام، بالقدر الذي كان يوفره      ، ألهنا توفر تسلسال رقميا مثريا لال      ٢٠١٥أكتوبر  
وعلى الرغم من أن البلدان اليت استجابت ذكرت أيضا عددا آخر مـن             . ٢٠١٠أكتوبر  /األول

  .التواريخ بترشيحات متعددةالتواريخ، مل حيظ أي من هذه 
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  املواضيع املقترحة   -باء   
 تلقت الشعبة اإلحصائية خـالل عمليـة التـشاور العديـد مـن األفكـار املـثرية لالهتمـام                     - ٤

وكــان . وميكــن جتميــع هــذه املواضــيع يف أربــع فئــات رئيــسية . املتعلقــة مبوضــوع اليــوم العــاملي
، الذي ذكر يف أربعة عـشر ردا        ٢٠١٥ي لإلحصاء،   املوضوع املقترح األكثر شعبية لليوم العامل     

اإلحصاءات الرمسية من أجل حتسني عملية اختاذ القـرارات وحتقيـق تنميـة             ’’ ردا،   ٥٢من أصل   
 هو العام الذي يصادف فيه اإلبالغ عن حتقيق األهداف اإلمنائيـة            ٢٠١٥ومبا أن عام    . ‘‘أفضل

 هـاتني املناسـبتني معـا بطريقـة مـا أن يكـون       لأللفية، اقترح العديد من البلدان أن من شأن ربط     
مفيـــدا وأن يتـــيح لعامـــة اجلمهـــور فهـــم كيفيـــة اســـتخدام اإلحـــصاءات يف وضـــع الـــسياسات 

وقد ذُكر كل من املقترحات الثالثة التالية إما أربع أو مخـس مـرات يف               . احلكومية والتأثري فيها  
تحـديات الـيت تواجـه اإلحـصاءات يف         ال’’و  ‘‘ الثقة يف اإلحـصاءات الرمسيـة       ’’: الردود الواردة 

وباإلضافة إىل ذلك، ذُكر كل من األفكـار اخلمـس          . ‘‘معرفة اإلحصاء ’’و  ‘‘ جمتمع املعلومات 
اسـتخدام اإلحـصاءات   ’’ و‘‘ كيفية مجع اإلحـصاءات ’’ و‘‘ اإلحصاء واهلجرة’’: التالية مرتني 

‘‘  األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة      اإلجنـازات الوطنيـة يف إطـار      ’’ و‘‘ للتخفيف مـن آثـار تغـري املنـاخ        
. ‘‘استخدام نتائج التعدادات للحصول على معلومـات إحـصائية        : اإلحصاءات االجتماعية ’’ و

ــة مــرة واحــدة     ــضخمة ’’: وأخــريا، ذُكــر كــل مــن األفكــار التالي ــات ال ــات /البيان ــورة البيان ‘‘ ث
ــشباب  ’’ و ــة بال ــدرات ا   ’’ و‘‘ اإلحــصاءات املتعلق ــاء الق ــدويل وبن ــاون ال ــى  التع إلحــصائية عل

وجتدر أيـضا اإلشـارة إىل أن أحـد    . ‘‘العامل أفضل باستخدام اإلحصاءات   ’’ و‘‘ الصعيد العاملي 
  .عشر بلدا مل تقدم أي توصية حمددة بشأن أي موضوع يف ردودها

وبينما ينبغي اختيار موضـوع أساسـي واحـد لالحتفـال بـاليوم العـاملي لإلحـصاء علـى                     - ٥
. مركزيـا كمـا يف الـسابق     اإلشارة إىل أن طابع االحتفـال سـيكون ال         الصعيد العاملي، من املهم   

وهذا يعين أن كل بلد سـيكون قـادرا علـى تـصميم احتفالـه وإعـداد املـواد الـيت تناسـب واقعـه                         
الــوطين علــى أفــضل حنــو وسيــسعى إىل ربــط هــذه األفكــار باملوضــوع الرئيــسي لليــوم العــاملي   

  .حصاءات بإعدادها وتقدميهالإلحصاء وباملواد اليت ستقوم شعبة اإل
  

  أساليب االحتفال  -ثالثا   
 بـاليوم   ٢٠١٥على حنو ما طلبته اللجنة سابقا وأشري إليه أعاله، سيكون احتفال عـام                - ٦

، باسـتخدام   ٢٠١٠مركزي علـى غـرار االحتفـال األول، يف عـام             العاملي لإلحصاء ذا طابع ال    
وستنـشئ الـشعبة موقعـا شـبكيا خمصـصا          . انمواد تعدها شعبة اإلحصاءات وتعممها على البلد      

لالحتفال وستعد موادا من قبيل امللـصقات والكراسـات والنـشرات، باإلضـافة إىل أهنـا سـتقدم              
املــساعدة، حيثمــا أمكــن، يف جمــاالت اإلعــالن، وتنظــيم احللقــات الدراســية وحلقــات العمــل،  

  .واملشاركة يف املناسبات اخلاصة
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  ٢٠١٥ العامة اليوم العاملي لإلحصاء، عملية إقرار اجلمعية  - رابعا  
 أن الواليـــة الـــيت قدمتـــها اجلمعيـــة العامـــة يف قرارهـــا ٢٠١١أكـــدت اللجنـــة يف عـــام   - ٧

ــوم  ٦٤/٢٦٧ ــه يـ ــوبر / تـــشرين األول٢٠، الـــذي ّمســـت فيـ ــاملي األول ٢٠١٠أكتـ ــوم العـ  اليـ
لإلحصاء، شكلت أساسا حامسـا لتوجيـه اهتمـام متخـذي القـرارات يف جمـال الـسياسات علـى                    

واقترحـت اللجنـة، مـن مث، أن ُيطلـب جمـددا      . أعلى املستويات إىل مـسألة اإلحـصاءات الرمسيـة    
ــة ل   ــشاء والي ــة إن ــة والي ــستقبل   إىل اجلمعي ــة لإلحــصاء يف امل ــام عاملي ــى وجــه  . الحتفــال بأي وعل

التحديد، ولترك متسع من الوقت لألنـشطة التحـضريية، اقُتـرح أن يطلـب إىل اجلمعيـة العامـة،                   
 علــى أقــصى تقــدير، إنــشاء واليــة خاصــة بتنظــيم اليــوم العــاملي لإلحــصاء، ٢٠١٤حبلــول عــام 

ــصاء يف املــــ     ٢٠١٥ ــة لإلحــ ــام عامليــ ــيم أيــ ــذلك بتنظــ ــرات اخلمــــس   ، وكــ ــى فتــ ستقبل علــ
  .املقترحة سنوات

، أبلغت األمانة العامة شـعبة اإلحـصاءات أن الـدول األعـضاء، ولـيس               ويف هذا الصدد    - ٨
اهليئات الفرعيـة أو هيئـات األمـم املتحـدة األخـرى، هـي وحـدها الـيت ميكنـها اقتـراح مـشاريع                        

 اللجنــة ليــست، مــن الناحيــة  وبالتــايل، فــإن. قــرارات ُتحــدَّد مبوجبــها أيــاٌم أو ســنوات خاصــة 
اإلجرائية، يف وضع ميكنـها مـن أن توصـي اجمللـس االقتـصادي واالجتمـاعي أو اجلمعيـة العامـة                     

ولـذلك، ُيقتـرح أن يقــدم   . باعتمـاد مـشروع قـرار حيـدد مبوجبـه اليــوم العـاملي الثـاين لإلحـصاء        
 مـشروع قـرار مـن       رئيس اللجنة، بدعم من املكتب وكذلك من أعضاء اللجنة واملراقبني فيها،          

  . ويرد مشروع قرار ممكن يف مرفق هذا التقرير. هذا القبيل يف اجلمعية العامة
  

  نقاط للمناقشة  - خامسا  
  :قد تود اللجنة  - ٩

  أكتوبر اليوم العاملي الثاين لإلحصاء؛ / تشرين األول٢٠أن تسمي يوم   )أ(  
 عمليـة اختـاذ     اإلحصاء مـن أجـل حتـسني      ’’أن تعلّق على املوضوع املقترح        )ب(  

  ؛ ‘‘ اإلحصاء من أجل حتقيق تنمية أفضل-القرارات 
ــسيق املناســبني إىل       )ج(   ــه والتن ــوفري التوجي ــشعبة اإلحــصائية ت أن تطلــب إىل ال

البلــدان يف إطــار االحتفــال بــاليوم العــاملي لإلحــصاء وتــوفري اإلعــالن عــن  
  املناسبات اليت جيري تنظيمها؛

  .ر الوارد يف مرفق هذا التقريرأن تعلّق على مشروع القرا  )د(  

http://undocs.org/ar/A/RES/64/267�
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  املرفق
  إن اجلمعية العامة،  
  ،٢٠١٠يونيه / حزيران٣ املؤرخ ٦٤/٢٦٧قرارها إىل إذ تشري   
إىل تقرير األمني العام املقدم إىل اللجنة اإلحصائية يف دورهتـا اخلامـسة        وإذ تشري أيضا      

، الـــذي أيـــدت فيـــه مقتـــرح االحتفـــال بيـــوم ____، وكـــذلك إىل قـــرار اللجنـــة واألربعـــني
   باعتباره اليوم العاملي لإلحصاء،٢٠١٥أكتوبر /تشرين األول ٢٠

بالتــاريخ الطويــل لإلحــصاءات الرمسيــة ومبــا أدتــه األمــم املتحــدة مــن دور    وإذ تــسلم   
، اليت أنيط هبـا تعزيـز تطـوير         ١٩٤٧تيسريي يف هذا اجملال منذ إنشاء اللجنة اإلحصائية يف عام           

اإلحصاءات الوطنية وحتسني قابليتها للمقارنـة وتنـسيق أعمـال الوكـاالت املتخصـصة يف جمـال                 
اإلحصاءات وإنشاء خدمات إحـصائية مركزيـة لألمانـة العامـة وإسـداء املـشورة هليئـات األمـم                   

ليلـها ونـشرها والنـهوض    املتحدة بشأن املسائل العامـة املتعلقـة جبمـع املعلومـات اإلحـصائية وحت       
  بتحسني اإلحصاءات والنهج اإلحصائية عموما،

مبا للقـدرة اإلحـصائية الوطنيـة املـستدامة مـن أمهيـة بالغـة إلنتـاج إحـصاءات                   وإذ تنوه     
ومؤشرات ميكـن االعتمـاد عليهـا وجيـدة التوقيـت لقيـاس مـا حيققـه أي بلـد مـن تقـدم، وهـي                          

ــيت ــرا    الـ ــاذ قـ ــه الختـ ــىن عنـ ــا ال غـ ــشكل أساسـ ــد   تـ ــسياسات ولرصـ ــال الـ ــستنرية يف جمـ رات مـ
ــوطين      األهــداف ــة توضــع يف املــستقبل علــى الــصعد ال ــة عاملي ــة وأي خطــة إمنائي ــة لأللفي اإلمنائي

  واإلقليمي والدويل،
ــشري    ــاعي    وإذ ت ــصادي واالجتم ــس االقت ــرار اجملل ــؤرخ ٢٠٠٦/٦إىل ق ــوز٢٤ امل  / مت

ي أهـاب فيـه اجمللـس بالـدول األعـضاء      ، الـذ “تعزيز القدرة اإلحصائية” واملعنون  ٢٠٠٦ يوليه
ومنظومة األمم املتحـدة والوكـاالت الدوليـة والبلـدان واملنظمـات املاحنـة دعـم اجلهـود الوطنيـة           

  املبذولة يف بناء وتعزيز القدرة اإلحصائية الوطنية، وخباصة يف البلدان النامية،
حــصاءات الرمسيــة  إىل إقــرار اجلمعيــة العامــة املبــادئ األساســية لإل    وإذ تــشري أيــضا    

، بوصــفها أحــد املعــامل الــيت وضــعت مــؤخرا يف جمــال تــدوين وتعزيــز القــيم         ______ يف
  األساسية املتعلقة باإلحصاءات الرمسية،

أن كثريا من الدول األعضاء وبعض املنـاطق حتتفـل بالفعـل باإلحـصاءات              وإذ تالحظ     
 واإلقليميـة، مثـل ختـصيص أشـهر         الرمسية عن طريق اختاذ جمموعة متنوعة من املبادرات الوطنيـة         

أو أســابيع أو أيــام أو مناســبات هلــذا الغــرض، وإذ ترحــب بــدعمها واســتعدادها لتنــسيق هــذه   
  املناسبات حتت إشراف األمم املتحدة،

http://undocs.org/ar/A/RES/64/267�
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 اليــوم العــاملي لإلحــصاء ٢٠١٥أكتــوبر / تــشرين األول٢٠تــسمية يــوم تقــرر   - ١  
 اإلحـصاء مـن   -عمليـة اختـاذ القـرارات      اإلحـصاء مـن أجـل حتـسني         ’’يف إطار املوضـوع العـام       
  ؛‘‘أجل حتقيق تنمية أفضل

مجيع الدول األعـضاء ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـن                تدعو    - ٢  
املنظمــات الدوليــة واإلقليميــة، وكــذلك اجملتمــع املــدين، مبــا فيــه املنظمــات غــري احلكوميــة مثــل  

حـصاءات الرمسيـة ومـستخدميها إىل       مؤسسات البحوث ووسـائط اإلعـالم، ومجيـع منتجـي اإل          
  االحتفال باليوم العاملي لإلحصاءات بصورة مناسبة؛

ــم      تطلــب   - ٣   ــال األم ــضرورية مــن أجــل احتف ــدابري ال ــام اختــاذ الت إىل األمــني الع
 وإطـالع مجيـع الـدول األعـضاء ومنظمـات           ٢٠١٥املتحدة باليوم العاملي لإلحصاءات يف عـام        

  ؛األمم املتحدة على هذا القرار
إىل األمـــني العـــام أن يقـــدم إىل اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورهتـــا تطلـــب أيـــضا   - ٤  

  .السابعة واألربعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن خربات اليوم العاملي لإلحصاءات
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	البند 3 (م) من جدول الأعمال المؤقت*
	بنود للمناقشة واتخاذ القرار: اليوم العالمي للإحصاء

	اليوم العالمي للإحصاء
	تقرير الأمين العام
	موجز
	أعد هذا التقرير عملا بمقرر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/235. وهو يتضمن، استنادا إلى عملية تشاور عالمية، مقترحا بتنظيم اليوم العالمي للإحصاء في 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015، في إطار الموضوع المقترح ’’الإحصاء من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات - الإحصاء من أجل تحقيق تنمية أفضل“. واللجنة الإحصائية مدعوة إلى الموافقة على الاحتفال بيوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 بوصفه اليوم العالمي للإحصاء في إطار الموضوع المقترح أعلاه. ويرد المزيد من النقاط المطروحة للمناقشة في الفقرة 9 من التقرير.
	أولا - معلومات أساسية
	1 - أقرت اللجنة الإحصائية في دورتها الحادية والأربعين، في مقررها 41/109، 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 تاريخا لليوم العالمي الأول للإحصاء، وأقرت كذلك موضوع ’’الاحتفال بالإنجازات الكثيرة للإحصاءات الرسمية‘‘، إلى جانب القيم الأساسية المتمثلة في الخدمة والنزاهة والأهلية المهنية. وفي أعقاب الاحتفال باليوم العالمي الأول للإحصاء، أعربت اللجنة في دورتها الثانية والأربعين، في مقررها 42/101، عن الارتياح والتقدير لأن الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء حقق نجاحاً عالمياً وأثر تأثيرا إيجابيا في الترويج لأهمية الإحصاءات الرسمية. ونتيجة لنجاح هذا الاحتفال الأول باليوم العالمي للإحصاء في عام 2010، أكدت اللجنة في دورتها الثالثة والأربعين، في آذار/مارس 2012، توصية مكتبها بأن يجري الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء كل خمس سنوات، بحيث يقام الاحتفال التالي في عام 2015.
	ثانيا - مقترح الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء في عام 2015
	2 - في إطار التحضير لليوم العالمي للإحصاء، 2015، بعثت شعبة الإحصاءات برسالة مؤرخة 12 تشرين الثاني/نوفمبر 2013 تلتمس فيها مساهمات الدول الأعضاء فيما يتعلق بتاريخ الاحتفال، وكذلك مقترحات بشأن موضوع اليوم العالمي. وتلقت الشعبة 41 ردا، مع العديد من المقترحات المتعلقة بتاريخ الاحتفال والمقترحات المتعلقة بالموضوع الأساسي.
	ألف - تاريخ الاحتفال
	3 - من بين الردود الـ 52 الواردة نتيجة للمشاورة العالمية المتعلقة باليوم العالمي للإحصاء، 2015، اقترح أكثر من النصف الإبقاء على نفس التاريخ الذي جرى الاحتفال فيه في عام 2010، أي 20 تشرين الأول/أكتوبر. وتمثل السبب الرئيسي المقدم في أن من شأن ذلك توفير الاتساق وأن يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر يمكن، من ثم، أن يعلن اليوم العالمي للإحصاء كل خمس سنوات. وبالإضافة إلى ذلك، اقتُرح في الردود الواردة عدد من التواريخ الأخرى عدة مرات، وهي 15 شباط/فبراير، و 15 أيار/مايو، و 15 تشرين الأول/ أكتوبر 2015، لأنها توفر تسلسلا رقميا مثيرا للاهتمام، بالقدر الذي كان يوفره 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010. وعلى الرغم من أن البلدان التي استجابت ذكرت أيضا عددا آخر من التواريخ، لم يحظ أي من هذه التواريخ بترشيحات متعددة.
	باء - المواضيع المقترحة 
	4 -  تلقت الشعبة الإحصائية خلال عملية التشاور العديد من الأفكار المثيرة للاهتمام المتعلقة بموضوع اليوم العالمي. ويمكن تجميع هذه المواضيع في أربع فئات رئيسية. وكان الموضوع المقترح الأكثر شعبية لليوم العالمي للإحصاء، 2015، الذي ذكر في أربعة عشر ردا من أصل 52 ردا، ’’الإحصاءات الرسمية من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات وتحقيق تنمية أفضل‘‘. وبما أن عام 2015 هو العام الذي يصادف فيه الإبلاغ عن تحقيق الأهداف الإنمائية للألفية، اقترح العديد من البلدان أن من شأن ربط هاتين المناسبتين معا بطريقة ما أن يكون مفيدا وأن يتيح لعامة الجمهور فهم كيفية استخدام الإحصاءات في وضع السياسات الحكومية والتأثير فيها. وقد ذُكر كل من المقترحات الثلاثة التالية إما أربع أو خمس مرات في الردود الواردة: ’’الثقة في الإحصاءات الرسمية ‘‘ و ’’التحديات التي تواجه الإحصاءات في مجتمع المعلومات‘‘ و ’’معرفة الإحصاء‘‘. وبالإضافة إلى ذلك، ذُكر كل من الأفكار الخمس التالية مرتين: ’’الإحصاء والهجرة‘‘ و ’’كيفية جمع الإحصاءات‘‘ و ’’استخدام الإحصاءات للتخفيف من آثار تغير المناخ‘‘ و ’’الإنجازات الوطنية في إطار الأهداف الإنمائية للألفية‘‘ و ’’الإحصاءات الاجتماعية: استخدام نتائج التعدادات للحصول على معلومات إحصائية‘‘. وأخيرا، ذُكر كل من الأفكار التالية مرة واحدة: ’’البيانات الضخمة/ثورة البيانات‘‘ و ’’الإحصاءات المتعلقة بالشباب‘‘ و ’’التعاون الدولي وبناء القدرات الإحصائية على الصعيد العالمي‘‘ و ’’العالم أفضل باستخدام الإحصاءات‘‘. وتجدر أيضا الإشارة إلى أن أحد عشر بلدا لم تقدم أي توصية محددة بشأن أي موضوع في ردودها.
	5 - وبينما ينبغي اختيار موضوع أساسي واحد للاحتفال باليوم العالمي للإحصاء على الصعيد العالمي، من المهم الإشارة إلى أن طابع الاحتفال سيكون لا مركزيا كما في السابق. وهذا يعني أن كل بلد سيكون قادرا على تصميم احتفاله وإعداد المواد التي تناسب واقعه الوطني على أفضل نحو وسيسعى إلى ربط هذه الأفكار بالموضوع الرئيسي لليوم العالمي للإحصاء وبالمواد التي ستقوم شعبة الإحصاءات بإعدادها وتقديمها.
	ثالثا - أساليب الاحتفال
	6 - على نحو ما طلبته اللجنة سابقا وأشير إليه أعلاه، سيكون احتفال عام 2015 باليوم العالمي للإحصاء ذا طابع لا مركزي على غرار الاحتفال الأول، في عام 2010، باستخدام مواد تعدها شعبة الإحصاءات وتعممها على البلدان. وستنشئ الشعبة موقعا شبكيا مخصصا للاحتفال وستعد موادا من قبيل الملصقات والكراسات والنشرات، بالإضافة إلى أنها ستقدم المساعدة، حيثما أمكن، في مجالات الإعلان، وتنظيم الحلقات الدراسية وحلقات العمل، والمشاركة في المناسبات الخاصة.
	رابعا - عملية إقرار الجمعية العامة اليوم العالمي للإحصاء، 2015
	7 - أكدت اللجنة في عام 2011 أن الولاية التي قدمتها الجمعية العامة في قرارها 64/267، الذي سمّت فيه يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2010 اليوم العالمي الأول للإحصاء، شكلت أساسا حاسما لتوجيه اهتمام متخذي القرارات في مجال السياسات على أعلى المستويات إلى مسألة الإحصاءات الرسمية. واقترحت اللجنة، من ثم، أن يُطلب مجددا إلى الجمعية ولاية إنشاء ولاية للاحتفال بأيام عالمية للإحصاء في المستقبل. وعلى وجه التحديد، ولترك متسع من الوقت للأنشطة التحضيرية، اقتُرح أن يطلب إلى الجمعية العامة، بحلول عام 2014 على أقصى تقدير، إنشاء ولاية خاصة بتنظيم اليوم العالمي للإحصاء، 2015، وكذلك بتنظيم أيام عالمية للإحصاء في المستقبل على فترات الخمس سنوات المقترحة.
	8 - وفي هذا الصدد، أبلغت الأمانة العامة شعبة الإحصاءات أن الدول الأعضاء، وليس الهيئات الفرعية أو هيئات الأمم المتحدة الأخرى، هي وحدها التي يمكنها اقتراح مشاريع قرارات تُحدَّد بموجبها أيامٌ أو سنوات خاصة. وبالتالي، فإن اللجنة ليست، من الناحية الإجرائية، في وضع يمكنها من أن توصي المجلس الاقتصادي والاجتماعي أو الجمعية العامة باعتماد مشروع قرار يحدد بموجبه اليوم العالمي الثاني للإحصاء. ولذلك، يُقترح أن يقدم رئيس اللجنة، بدعم من المكتب وكذلك من أعضاء اللجنة والمراقبين فيها، مشروع قرار من هذا القبيل في الجمعية العامة. ويرد مشروع قرار ممكن في مرفق هذا التقرير. 
	خامسا - نقاط للمناقشة
	9 - قد تود اللجنة:
	(أ) أن تسمي يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر اليوم العالمي الثاني للإحصاء؛ 
	(ب) أن تعلّق على الموضوع المقترح ’’الإحصاء من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات - الإحصاء من أجل تحقيق تنمية أفضل‘‘؛ 
	(ج) أن تطلب إلى الشعبة الإحصائية توفير التوجيه والتنسيق المناسبين إلى البلدان في إطار الاحتفال باليوم العالمي للإحصاء وتوفير الإعلان عن المناسبات التي يجري تنظيمها؛
	(د) أن تعلّق على مشروع القرار الوارد في مرفق هذا التقرير.
	المرفق
	إن الجمعية العامة،
	إذ تشير إلى قرارها 64/267 المؤرخ 3 حزيران/يونيه 2010،
	وإذ تشير أيضا إلى تقرير الأمين العام المقدم إلى اللجنة الإحصائية في دورتها الخامسة والأربعين، وكذلك إلى قرار اللجنة ____، الذي أيدت فيه مقترح الاحتفال بيوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 باعتباره اليوم العالمي للإحصاء،
	وإذ تسلم بالتاريخ الطويل للإحصاءات الرسمية وبما أدته الأمم المتحدة من دور تيسيري في هذا المجال منذ إنشاء اللجنة الإحصائية في عام 1947، التي أنيط بها تعزيز تطوير الإحصاءات الوطنية وتحسين قابليتها للمقارنة وتنسيق أعمال الوكالات المتخصصة في مجال الإحصاءات وإنشاء خدمات إحصائية مركزية للأمانة العامة وإسداء المشورة لهيئات الأمم المتحدة بشأن المسائل العامة المتعلقة بجمع المعلومات الإحصائية وتحليلها ونشرها والنهوض بتحسين الإحصاءات والنهج الإحصائية عموما،
	وإذ تنوه بما للقدرة الإحصائية الوطنية المستدامة من أهمية بالغة لإنتاج إحصاءات ومؤشرات يمكن الاعتماد عليها وجيدة التوقيت لقياس ما يحققه أي بلد من تقدم، وهي التي تشكل أساسا لا غنى عنه لاتخاذ قرارات مستنيرة في مجال السياسات ولرصد الأهداف الإنمائية للألفية وأي خطة إنمائية عالمية توضع في المستقبل على الصعد الوطني والإقليمي والدولي،
	وإذ تشير إلى قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2006/6 المؤرخ 24 تموز/ يوليه 2006 والمعنون ”تعزيز القدرة الإحصائية“، الذي أهاب فيه المجلس بالدول الأعضاء ومنظومة الأمم المتحدة والوكالات الدولية والبلدان والمنظمات المانحة دعم الجهود الوطنية المبذولة في بناء وتعزيز القدرة الإحصائية الوطنية، وبخاصة في البلدان النامية،
	وإذ تشير أيضا إلى إقرار الجمعية العامة المبادئ الأساسية للإحصاءات الرسمية في ______، بوصفها أحد المعالم التي وضعت مؤخرا في مجال تدوين وتعزيز القيم الأساسية المتعلقة بالإحصاءات الرسمية،
	وإذ تلاحظ أن كثيرا من الدول الأعضاء وبعض المناطق تحتفل بالفعل بالإحصاءات الرسمية عن طريق اتخاذ مجموعة متنوعة من المبادرات الوطنية والإقليمية، مثل تخصيص أشهر أو أسابيع أو أيام أو مناسبات لهذا الغرض، وإذ ترحب بدعمها واستعدادها لتنسيق هذه المناسبات تحت إشراف الأمم المتحدة،
	1 - تقرر تسمية يوم 20 تشرين الأول/أكتوبر 2015 اليوم العالمي للإحصاء في إطار الموضوع العام ’’الإحصاء من أجل تحسين عملية اتخاذ القرارات - الإحصاء من أجل تحقيق تنمية أفضل‘‘؛
	2 - تدعو جميع الدول الأعضاء ومؤسسات منظومة الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية والإقليمية، وكذلك المجتمع المدني، بما فيه المنظمات غير الحكومية مثل مؤسسات البحوث ووسائط الإعلام، وجميع منتجي الإحصاءات الرسمية ومستخدميها إلى الاحتفال باليوم العالمي للإحصاءات بصورة مناسبة؛
	3 - تطلب إلى الأمين العام اتخاذ التدابير الضرورية من أجل احتفال الأمم المتحدة باليوم العالمي للإحصاءات في عام 2015 وإطلاع جميع الدول الأعضاء ومنظمات الأمم المتحدة على هذا القرار؛
	4 - تطلب أيضا إلى الأمين العام أن يقدم إلى اللجنة الإحصائية في دورتها السابعة والأربعين تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن خبرات اليوم العالمي للإحصاءات.

