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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة اخلامسة واألربعون

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

        اإلحصاءات الثقافية: بنود للعلم
تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة                

  اجمه لإلحصاءات الثقافية برنعن أنشطة خمتارة اضطلع هبا
    

  مذكرة من األمني العام    
ــاعي       ــصادي واالجتم ــس االقت ــرَّر اجملل ــاً ملق ــام   ٢٠١٣/٢٣٥وفق ــني الع ــشرَّف األم ، يت

حييل تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة الـذي ُيــقدَّم                  بأن
واللجنـة مـدعوة    .  هبـا برناجمـه لإلحـصاءات الثقافيـة        إىل اللجنة للعلم عن أنشطة خمتـارة اضـطلع        

  .إىل أن حتيط علماً بالتقرير
  

تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربية والعلـم والثقافـة                
   هبا برناجمه لإلحصاءات الثقافيةعن أنشطة خمتارة اضطلع

  مقدمة  -أوال   
حصاءات الثقافية ملعهـد اإلحـصاء التـابع ملنظمـة         يقدِّم هذا التقرير عن وضع برنامج اإل        - ١

، الــذي جــرى إعــداده وفقــاً ملقــرَّر اجمللــس  )اليونــسكو(األمــم املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة  
، معلومات مـستكملة عـن التطـورات األخـرية يف جمـال             ٢٠١٣/٢٣٥االقتصادي واالجتماعي   
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علومـــــات عـــــن الدراســـــة ويقـــــدم التقريـــــر بـــــاألخص م. اإلحـــــصاءات الثقافيـــــة الدوليـــــة
ويقـدم  . العاملية اجلديدة املقترحة للعمل يف جمال الثقافة والتقدم احملرز حنو تنفيـذها            االستقصائية

، )١(التقرير أيضاً معلومات عن تنفيذ إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية علـى الـصعيد العـاملي      
الكتيبـات وبرنـامج    سلـسلة   : مع التركيز على نشاطني رئيـسيني مـن أنـشطة بنـاء القـدرات مهـا               

  .حلقات التدريب
  

  معلومات أساسية   -ثانيا   
ــد         - ٢ ــة ومعه ــم املتحــدة يف جمــال الثقاف ــة األم ــدة يف منظوم ــة الرائ ــسكو هــي الوكال اليون

ــاملي       ــصعيد العــ ــى الــ ــة علــ ــصاءات الثقافيــ ــال اإلحــ ــد يف جمــ ــان الرائــ ــو الكيــ ــصاء هــ . اإلحــ
ــول ويف ــامج اإلحــصاءا  ٢٠٠٨ســبتمرب /أيل ــد اســتراتيجية   ، وضــع برن ــابع للمعه ــة الت ت الثقافي

مجــع بيانــات قابلــة للمقارنــة دوليــاً ) أ: (جديــدة تركــز علــى ثالثــة خطــوط عمــل رئيــسية هــي 
وضـع منـهجيات ومعـايري ومؤشـرات جديـدة يف جمـال             ) ب(جمال الثقافة وحتليلها ونشرها؛      يف

حصاءات الثقافيـة، وذلـك     توفري التدريب وبناء القدرات يف جمال اإل      ) ج(اإلحصاءات الثقافية؛   
ين الوطنيـة   يف إطار عالقات التعاون والشراكات مع املنظمات احلكومية ومنظمات اجملتمع املـد           

  .واإلقليمية والدولية
ــشرها، جيــري املعهــد دراســة        - ٣ ــاً ون ــة دولي ــة للمقارن وفيمــا يتعلــق جبمــع البيانــات القابل

ــر      ــة بــاألفالم الطويلــة م ــصائية لإلحــصاءات املتعلق ــنتني استق وباإلضــافة إىل ذلــك،  . ة كــل س
ــن ــة        م ــدة عــن إحــصاءات العمــل يف جمــال الثقاف ــصائية جدي ــشروع يف دراســة استق ــع ال املتوق
ومجيع البيانات اإلحـصائية املتعلقـة بالثقافـة متاحـة          ).  أدناه ١٥-٦انظر الفقرات    (٢٠١٥ عام

  .www.unesco.uis.org: يف املوقع الشبكي التايل
ع منـهجيات ومعـايري ومؤشـرات جديـدة، يـصدر املعهـد وثـائق عـن           وفيما يتعلق بوضـ     - ٤

ــشرات      ــل النـ ــن قبيـ ــة، مـ ــكال خمتلفـ ــة، بأشـ ــائق حتليليـ ــة، ووثـ ــصاءات الثقافيـ ــهجيات اإلحـ منـ
ويتعــــاون املعهــــد أيــــضاً مــــع الوكــــاالت الدوليــــة لــــدعم حتــــسني  . واملــــذكرات اإلعالميــــة

  .الدولية التصنيفات
رات يف جمـال اإلحـصاءات الثقافيـة، تركـز الوحـدة            وفيما يتعلـق بالتـدريب وبنـاء القـد          - ٥

ــا      ــسيني مه ــشاطني رئي ــى ن ــد عل ــة يف املعه ــة بالثقاف ــة؛   ) أ: (املعني ــة إقليمي ــيم دورات تدريبي تنظ
  .البلدان اليت تطلب احلصول عليهاتقدمي املساعدة التقنية إىل  )ب(

__________ 
-www.uis.unesco.org/culture/Documents/framework-cultural-statistics-culture: .متــاح يف املوقــع الــشبكي   )١(  

2009-en.pdf. 
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  لثقافة دراسة استقصائية عاملية جديدة عن إحصاءات العمل يف جمال ا  -ثالثا   

جيري املعهد حالياً دراسة استقصائية عاملية إلحـصاءات العمـل يف جمـال الثقافـة هبـدف            - ٦
مجع ونشر البيانات القابلة للمقارنة دولياً عن العمل يف جمال الثقافـة ووضـع أول قاعـدة عامليـة                   

اجلهـات  لبيانات العمل يف جمال الثقافة ومؤشـراته مبتنـاول البلـدان وصـانعي الـسياسات وسـائر                  
  .وباإلضافة إىل ذلك، سيجري إعداد حتليالت ونشرها بأشكال خمتلفة. املعنية
ومــن املتوقــع أن جتمــع البيانــات أساســاً مــن الدراســات االستقــصائية الوطنيــة للقــوى      - ٧

وسـيعمل املعهـد علـى حنـو وثيـق مـع       . العاملة اليت تعتـرب املـصادر األساسـية إلحـصاءات العمـل           
لوطنيــة الــيت تــشكل، يف معظــم احلــاالت، اجلهــات اجمليبــة الرئيــسية علــى   املكاتــب اإلحــصائية ا

  .إدارة هذه الدراسات االستقصائيةالدراسة االستقصائية نظراً ألهنا تتوىل 
ــام   - ٨ ــة       ٢٠٠٩ويف عـ ــة ثانيـ ــصائية دوليـ ــة استقـ ــع دراسـ ــرورة وضـ ــد ضـ ــدَّد املعهـ ، حـ

حــــصاءات األفــــالم الطويلــــة لإلحــــصاءات الثقافيــــة باإلضــــافة إىل الدراســــة االستقــــصائية إل
ولتقيـيم جـدوى وضـع دراسـة استقـصائية عامليـة وتـوفري بيانـات                . ُتجرى مـرة كـل سـنتني       اليت

ثقافيــة قابلــة للمقارنــة دوليــاً، أصــدرت الوحــدة املعنيــة بالثقافــة يف املعهــد تكليفــاً بإعــداد أربــع  
صاءات الكتـب؛  إحـ ) أ: ( تناولـت املواضـيع التاليـة   ٢٠١٠عـام  ) اسـتطالعية (دراسات جدوى  

إحـصاءات  ) د(إحـصاءات العمـل يف جمـال الثقافـة؛          ) ج(إحصاءات الـصناعات احلرفيـة؛      ) ب(
ة عامليـة للعمـل     وبعد استعراض التقارير عنها، اختذ قرار بإعـداد دراسـة استقـصائي           . املهرجانات

  .يف جمال الثقافة
ــران  - ٩ ــه /ويف حزيــ ــني الوكــــ    ٢٠١١يونيــ ــشتركاً بــ ــاً مــ ــد اجتماعــ ــد املعهــ االت ، عقــ

ــشأن ــإجراء دراســة        ب ــق ب ــراح املتعل ــشة االقت ــة لعــرض ومناق إحــصاءات العمــل يف جمــال الثقاف
وكـــان هلـــذا االجتمـــاع غـــرض . استقـــصائية عامليـــة عـــن إحـــصاءات العمـــل يف جمـــال الثقافـــة

ــزدوج ــات        م ــادل اخلــربات املؤســسية يف جمــال مجــع إحــصاءات العمــل وبيان ــل أوالً يف تب يتمث
ت واملنهجيــة واملــسائل ذات الــصلة فيمــا يتعلــق بالعمــل يف جمــال الثقافــة؛  أو البيانــا/العمالــة، و

ــاً يف مناقــشة إمكانيــة إقامــة شــراكات   وحــضر االجتمــاع ممثلــون عــن املنظمــات   . ويتمثــل ثاني
منظمة العمل الدولية، واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية، واملفوضـية األوروبيـة           : التالية

ــنظم اإلحــصائية ا  ( ــشروع ال ــةم ــصادي،    )ألوروبي ــدان االقت ــة يف املي ــاون والتنمي ــة التع ، ومنظم
  .سكوواملنظمة العاملية للملكية الفكرية، ومنظمة اليون

، عمــل املعهــد بالتعــاون مــع خــبري  ٢٠١٣مــايو /يوليــه وأيــار/ويف الفتــرة مــا بــني متــوز  - ١٠
ج بيانـات قابلـة للمقارنـة       اقتصادي يف جمال الثقافة كُلِّف بدراسة املسائل املنهجية املتـصلة بإنتـا           
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. عن العمل يف جمال الثقافة وإعـداد حتليـل أويل لبيانـات االختبـارات الـواردة مـن بلـدان خمتـارة                  
ولضمان إمكانية مقارنـة البيانـات، تـستخدم الدراسـة االستقـصائية تعريفـات الثقافـة وجمـاالت                  

ــام       ــة لع ــسكو لإلحــصاءات الثقافي ــار اليون ــواردة يف إط ــة ال ــصنيفات  ،٢٠٠٩الثقاف ــوز الت  ورم
والتصنيف الدويل املوحَّد للمهـن     ) Rev.4(الثقافية الواردة يف التصنيف الصناعي الدويل املوحَّد        

وباإلضـافة إىل ذلـك، تـستخدم الدراسـة االستقـصائية           . ، على النحو احملدد يف اإلطار     )٢٠٠٨(
  . العملمفاهيم منظمة العمل الدولية وتعريفاهتا جلمع إحصاءات

، أرسلت الوحـدة  ٢٠١٣مارس  / وآذار ٢٠١٢نوفمرب  / الفترة ما بني تشرين الثاين     ويف  - ١١
 مكتبـاً إحـصائياً وطنيـاً علـى         ١٩٧املعنية بالثقافة يف املعهد استبياناً جلمع البيانات الوصـفية إىل           

أي الدراسـات   (نطاق العامل جلمع معلومات مفصلة بشأن املصادر الوطنية إلحـصاءات العمـل             
للقــوى العاملــة، وتعــدادات الــسكان واألســر املعيــشية، والدراســات االستقــصائية االستقــصائية 

وهو ما يعـادل معـدل      ( رداً على االستبيان     ١١٩ولقد ورد ما جمموعه     ). لألعمال التجارية اخل  
ويــبني الــشكل الــوارد أدنــاه معــدل الــرد علــى اســتبيان البيانــات  ).  يف املائــة٦٠اســتجابة يبلــغ 

  .اطقالوصفية، حبسب املن
  معدالت الرد على استبيان البيانات الوصفية حبسب املناطق: الشكل األول    

  
  
  
  
  

 
  
      

 /ولقــــد أنــــشئ فريــــق خــــرباء معــــين بإحــــصاءات العمــــل يف جمــــال الثقافــــة يف آذار   - ١٢
ويتألف فريق اخلرباء من تسعة أخـصائيني يف جمـال إحـصاءات القـوى العاملـة،                . ٢٠١٣ مارس

ومنــهجيات الدراســات االستقــصائية لألســر املعيــشية مــن مجيــع أحنــاء   واإلحــصاءات الثقافيــة، 
ويضم الفريق يف عضويته ممـثلني مـن إسـتونيا، وأملانيـا، وكنـدا، وكولومبيـا، والواليـات                  . العامل

فريقيــة الناطقــة بالفرنــسية، واملكتــب  ألحــصاءات البلــدان اإاملتحــدة األمريكيــة، ومــن مكتــب  

أمريكا 
الشمالية 
 وأوروبا

آسيا 
الوسطى 
وأوروبا 
 الشرقية

جنوب 
وشرق آسيا

احمليط اهلادئ العامل الدول
 العربية

أمريكا
 الالتينية

أفريقيا
جنوب 

الصحراء 
 الكربى

البحر 
 الكارييب
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والغـرض  . ومنظمة العمل الدولية، وقطاع الثقافة باليونسكو     اإلحصائي للجماعات األوروبية،    
. مــن إنــشاء الفريــق تــوفري اإلرشــاد أثنــاء إعــداد الدراســة االستقــصائية للعمــل يف جمــال الثقافــة  

  .٢٠١٣يونيه / حزيران١٨ و ١٧يومي عقد فريق اخلرباء اجتماعه األول يف باريس  ولقد
ــة إىل املكاتــب  ، أرســلت٢٠١٣نــوفمرب /ويف تــشرين الثــاين  - ١٣  دراســة استقــصائية جتريبي

 ، وتايلنـد  ، والربازيـل  ، وأسـتراليا  ،االحتاد الروسي : اإلحصائية الوطنية يف البلدان العشرين التالية     
ــا ــا ،وتركي ــشيل، وســري النكــا ، وجنــوب أفريقي ــادا، وصــربيا، وسي  ، وقطــر، وفيجــي، وغرين
ــا، وكوســتاريكا،وت ديفــواروكــ ــة الــسعودية ، واملغــرب، ومــايل، وكولومبي  ، واململكــة العربي

 /وطلــب إىل مجيــع البلــدان املــشاركة تقــدمي ردودهــا حبلــول هنايــة شــباط   .  والنيجــر،ومنغوليــا
وكان الغرض من الدراسة االستقصائية التجريبيـة اختبـار األداة املقترحـة جلمـع              . ٢٠١٤ فرباير

ــات وعمليــ  ــات و   البيان ــوافر البيان ــيم ت ــا، وتقي ــات وتقييمه  عــبء جودهتــا، وإدراكة مجــع البيان
  .االستجابة على البلدان

ومن املتوقع أن جتتمع البلدان املشاركة ملناقـشة نتـائج الدراسـة االستقـصائية التجريبيـة                  - ١٤
وســيجتمع فريـق اخلــرباء املعــين بإحـصاءات العمــل يف جمــال   .  ٢٠١٤يف الربـع الثــاين مـن عــام   

  . دة يف إجناز وضع أداة الدراسة االستقصائيةالثقافة الحقاً ملناقشة أي مسائل هنائية واملساع
ومن املتوقع أن يعلن املعهد عن بدء العمليـة األوىل جلمـع البيانـات اإلحـصائية املتعلقـة                    - ١٥

ــع الثالــث مــن عــام       ــاملي يف الرب ــصعيد الع ــة علــى ال وســتكون . ٢٠١٥بالعمــل يف جمــال الثقاف
ومـن املتوقـع إجـراء هـذه     . فة أساسـية املكاتب اإلحـصائية الوطنيـة هـي اجلهـات املـستجيبة بـص           

  .دراسة االستقصائية مرة كل سنتنيال
  

  سلسلة الكتيبات  -رابعا   
، أنشأ املعهد، يف إطار ما يـضطلع بـه مـن أعمـال بـشأن إرسـاء معـايري                    ٢٠١٠يف عام     - ١٦

ومواصــفات ومنــهجيات جديــدة يف جمــال اإلحــصاءات الثقافيــة علــى الــصعيد العــاملي، سلــسلة 
والغـرض مـن إنـشاء هـذه السلـسلة          . ٢٠٠٩ار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام      كتيبات إط 

  .ع خمتارة ذات صلة بقياس الثقافةإصدار وثائق منهجية ونشرها بشأن مواضي
قيـاس  ” وهـو حيمـل عنـوان        ٢٠١٢ة عـام    لولقد صدر الكتيب األول من هـذه السلـس          - ١٧

ــة اســتعراض: املــسامهة االقتــصادية للــصناعات الثقافيــة  ــة احلالي . )٢(“ وتقيــيم األســاليب املنهجي
  .حلالية وتقييمها على حنو شاملويقدم هذا الكتيب استعراضاً للمنهجيات ا

__________ 
-www.uis.unesco.org/culture/Pages/economic-contribution-culture: .متـــــاح يف املوقـــــع الـــــشبكي التـــــايل  )٢(  

handbook-2012.aspx. 
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قيــاس ”، عنــوان ٢٠١٢وحيمــل الكتيــب الثــاين يف هــذه السلــسلة، الــصادر أيــضاً عــام   - ١٨
واملنهجيـة  والغـرض مـن إعـداد هـذا الكتيـب عـرض املـسائل املفاهيميـة          . )٣(“املشاركة الثقافيـة  

األساســية الــيت حتــيط بإعــداد الدراســات االستقــصائية للمــشاركة الثقافيــة، وتقــدمي اســتعراض    
موسَّع للدراسات االستقصائية اليت أجريـت يف اآلونـة األخـرية علـى الـصعيد العـاملي، واقتـراح                   

  .ملسائل والقضاياتوصيات بشأن جمموعة أساسية من ا
والكتيــب األول، املعنــون مبــدئياً . د كتيــبني آخــرينويعكــف املعهــد حاليــاً علــى إعــدا   - ١٩
ــة  ” ــصادية للــصناعات الثقافي ــاس املــسامهة االقت ــة صــربيا  : قي ــة جلمهوري ــة إفرادي ، “دراســة حال
ــاس       هــو ــهجي النمــوذجي لقي ــائج األســلوب املن ــر متابعــة للكتيــب األول يعــرض نت ــة تقري مبثاب

أمـا الكتيـب الثـاين،    . نات واردة من صربيااملسامهة االقتصادية للصناعات الثقافية باستخدام بيا   
، فسيقدم حملـة عامـة عـن املفـاهيم الرئيـسية وأحـدث النـهج        “قياس املهرجانات”املعنون مبدئياً  

ومن املتوقـع   . املستخدمة لقياس املهرجانات ويقترح إطاراً منوذجياً ملؤشرات قياس املهرجانات        
  .٢٠١٥ أو يف مطلع عام ٢٠١٤ام عأن يكون هذان الكتيبان جاهزين للنشر يف أواخر 

  
  التدريب على اإلحصاءات الثقافية برنامج حلقات   -خامسا  

أنشأت الوحدة املعنية بالثقافة يف املعهد برنـامج حلقـات التـدريب اإلقليمـي التـابع هلـا                  - ٢٠
 هبـدف مباشـرة تنفيـذ الربنـامج بعـد إصـدار إطـار اليونـسكو لإلحـصاءات الثقافيـة                 ٢٠٠٩عام  

ــة واملكاتــب    . ٢٠٠٩لعــام  ــيني العــاملني يف وزارات الثقاف ــدريب إىل املهن وتتوجــه حلقــات الت
اإلحــصائية الوطنيــة، نظــراً إىل أن هــذه املؤســسات هــي اجلهــات املنتجــة لإلحــصاءات الثقافيــة  

ولقـد حـدد اجلـدول الـزمين لعقـد هـذه احللقـات مـع التركيـز                  . واملستخدمة هلا بـشكل رئيـسي     
  . البلدان الناميةء القدرات يفعلى دعم بنا

توفري التدريب على استخدام وتنفيـذ      ) أ: (وتتمثل أهداف حلقات التدريب يف ما يلي        - ٢١
تـوفري التـدريب علـى مواضـيع خمتـارة          ) ب(؛  ٢٠٠٩إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعـام       

 جمــال لني يفتقــدمي الــدعم إلقامــة شــبكات للمهنــيني العــام) ج(يف جمــال اإلحــصاءات الثقافيــة؛ 
  .اإلحصاءات الثقافية

، نظمـت سـبع حلقـات      ٢٠٠٩ومنذ إصدار إطار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام          - ٢٢
ويقــدم اجلــدول الــوارد أدنــاه مــوجزاً لألنــشطة املتــصلة .  شخــصا٢٤٧ًتــدريب حــضرها قرابــة 

  .٢٠١٣ إىل عام ٢٠٠٩ من عام حبلقات التدريب اليت عقدت
__________ 

ــايل     )٣(   ــشبكي التـــ ــع الـــ ــاح يف املوقـــ -www.uis.unesco.org/culture/Pages/fcs-measuring-particiipation:  .متـــ
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  ءات الثقافية اليت نظمها معهد اإلحصاءحلقات التدريب على اإلحصا

  املنطقة
ــاد   ــان انعقــ مكــ
  عدد البلدان  البلدان املشاركة  السنة  حلقة التدريب

ــدد  عـــــــــــــــ
  املشاركني

ــادوس  ٢٠٠٩  كينغستون  البحر الكارييب ــا، برب ــز ،أروب ــودا، وبلي ــاغو ، وبرم ــداد وتوب ــا، ، وتريني  وجامايك
 ، وهـاييت  ، وكوبـا  ، وغيانا ،ادا وغرين ، وسورينام ،وجزر األنتيل اهلولندية  

  وهولندا

٣٣  ١٣  

ــا أفريقيـــــــــــــــــــــ
  ةيالفرنكوفون

ــا فاســو،بــنن  ٢٠١٠  داكار  ، وجــزر القمــر، وتوغــو، وتــشاد، وبورونــدي، وبوركين
 ، والـسنغال ، ومجهورية الكونغو الدميقراطية،ومجهورية أفريقيا الوسطى  

ــا،وغــابون  ، ومــايل، والكونغــو، وكــوت ديفــوار، والكــامريون، وغيني
   والنيجر،دغشقروم

٤٨  ١٧  

آســـــيا الوســـــطى
  وأوروبا الشرقية

أملـــــــــــــــــــــايت، 
  كازاخستان

 ، وأوكرانيـــا، وأوزبكــستان ، وأرمينيــا ، وأذربيجـــان،االحتــاد الروســي    ٢٠١٠
ــيالروس ــستان،وبـــ ــدوفا ، وتركمانـــ ــة مولـــ ــا، ومجهوريـــ  ، وجورجيـــ
   وكازاخستان، وقريغيزستان،وطاجيكستان

٢٩  ١٢  

 وجـزر   ، وجـزر سـليمان    ، وتونغـا  ، وتوفالو ، وباالو ،غينيا اجلديدة بابوا    ٢٠١١  سوفا  احمليط اهلادئ
   ونيوزيلندا، وفيجي، وفانواتو،كوك

٣٥  ٩  

ــا أفريقيـــــــــــــــــــــ
  األنغلوفونية

ــا  ٢٠١١  أديس أبابا  ، ومجهوريــة ترتانيــا املتحــدة  ، وبوتــسوانا، وأوغنــدا، وأنغــوال،إثيوبي
 ، وكينيـــا، وغانـــا، وسيــشيل ، وزمبـــابوي، وزامبيــا ،وجنــوب أفريقيـــا 

   ونيجرييا، وناميبيا، وموزامبيق،مالويو

٤٠  ١٥  

ــرق   ــوب شـــ جنـــ
  آسيا

 ، ليـشيت  - وتيمـور    ، وتايلنـد  ، وبوتـان  ، وبـروين دار الـسالم     ،إندونيسيا  ٢٠١٢  بانكوك
ــشعبية  ــة ال ــة الو الدميقراطي  ، والفلــبني، والــصني، وســنغافورة،ومجهوري

   وميامنار، وماليزيا، وكمبوديا،وفييت نام

٣٦  ١٣  

جنــــوب وغــــرب 
  اآسي

ــا، وبــــنغالديش، وباكــــستان،أفغانــــستان  ٢٠١٣  نيودهلي  ، والعــــراق، وســــري النكــ
   واهلند، ونيبال،وملديف

٢٦  ٨  

  ٢٤٧  ٨٧        اجملموع  
  

ــدريب عــن اإلحــصاءات الثقافيــة           - ٢٣ ــات ت ــد تنظــيم حلق ــع أن يواصــل املعه ــن املتوق وم
طق، وال سـيما     هبدف إتاحة الفرصـة ملـشاركة مهنـيني مـن بقيـة املنـا              ٢٠١٥وعام   ٢٠١٤ عام
  .مريكا الالتينية والدول العربيةمن أ

  
  استنتاجات  -سادسا  

ــة          - ٢٤ ــال الثقافـ ــل يف جمـ ــصاءت العمـ ــن إحـ ــدة عـ ــصائية اجلديـ ــة االستقـ ــتمثل الدراسـ سـ
هامة حنو فهم اجتاهات العمل يف جمال الثقافة علـى املـستوى العـاملي وستـسهم يف قيـاس         خطوة

وســيتوىل املعهــد إعــداد أول قاعــدة  . علــى الــصعيد العــامليالتــأثري االقتــصادي للقطــاع الثقــايف  
لبيانات ومؤشرات العمل يف جمال الثقافة القابلة للمقارنة دوليـاً الـيت سـتدعم عمـل العديـد مـن        

سـاط اجلامعيـة    اجلهات املعنية، مبا يف ذلـك صـانعو الـسياسات علـى مـستوى احلكومـات واألو                
  .والوكاالت الدولية
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كتيبــات وبرنــامج حلقــات التــدريب علــى اإلحــصاءات الثقافيــة مــن   وتعتــرب سلــسلة ال  - ٢٥
مبــادرات املعهــد الــيت جــرى إعــدادها لــدعم بنــاء القــدرات اإلحــصائية يف جمــال اإلحــصاءات    
ــة ووزارات الثقافــة يف مجيــع أحنــاء      ــة لإلحــصائيني ومــوظفي املكاتــب اإلحــصائية الوطني الثقافي

  .حتيط علماً هبذا التقريروقد ترغب اللجنة اإلحصائية يف أن . العامل
  
  


	اللجنة الإحصائية
	الدورة الخامسة والأربعون

	4-7 آذار/مارس 2014
	البند 4 (و) من جدول الأعمال المؤقت*
	* E/CN.3/2014/1.
	بنود للعلم: الإحصاءات الثقافية

	تقرير معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن أنشطة مختارة اضطلع بها برنامجه للإحصاءات الثقافية
	مذكرة من الأمين العام
	وفقاً لمقرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/235، يتشرَّف الأمين العام بأن يحيل تقرير معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة الذي يُـقدَّم إلى اللجنة للعلم عن أنشطة مختارة اضطلع بها برنامجه للإحصاءات الثقافية. واللجنة مدعوة إلى أن تحيط علماً بالتقرير.
	تقرير معهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة عن أنشطة مختارة اضطلع بها برنامجه للإحصاءات الثقافية
	أولا - مقدمة
	1 - يقدِّم هذا التقرير عن وضع برنامج الإحصاءات الثقافية لمعهد الإحصاء التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (اليونسكو)، الذي جرى إعداده وفقاً لمقرَّر المجلس الاقتصادي والاجتماعي 2013/235، معلومات مستكملة عن التطورات الأخيرة في مجال الإحصاءات الثقافية الدولية. ويقدم التقرير بالأخص معلومات عن الدراسة الاستقصائية العالمية الجديدة المقترحة للعمل في مجال الثقافة والتقدم المحرز نحو تنفيذها. ويقدم التقرير أيضاً معلومات عن تنفيذ إطار اليونسكو للإحصاءات الثقافية على الصعيد العالمي()، مع التركيز على نشاطين رئيسيين من أنشطة بناء القدرات هما: سلسلة الكتيبات وبرنامج حلقات التدريب.
	ثانيا - معلومات أساسية 
	2 - اليونسكو هي الوكالة الرائدة في منظومة الأمم المتحدة في مجال الثقافة ومعهد الإحصاء هو الكيان الرائد في مجال الإحصاءات الثقافية على الصعيد العالمي. وفي أيلول/سبتمبر 2008، وضع برنامج الإحصاءات الثقافية التابع للمعهد استراتيجية جديدة تركز على ثلاثة خطوط عمل رئيسية هي: (أ) جمع بيانات قابلة للمقارنة دولياً في مجال الثقافة وتحليلها ونشرها؛ (ب) وضع منهجيات ومعايير ومؤشرات جديدة في مجال الإحصاءات الثقافية؛ (ج) توفير التدريب وبناء القدرات في مجال الإحصاءات الثقافية، وذلك في إطار علاقات التعاون والشراكات مع المنظمات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني الوطنية والإقليمية والدولية.
	3 - وفيما يتعلق بجمع البيانات القابلة للمقارنة دولياً ونشرها، يجري المعهد دراسة استقصائية للإحصاءات المتعلقة بالأفلام الطويلة مرة كل سنتين. وبالإضافة إلى ذلك، من المتوقع الشروع في دراسة استقصائية جديدة عن إحصاءات العمل في مجال الثقافة عام 2015 (انظر الفقرات 6-15 أدناه). وجميع البيانات الإحصائية المتعلقة بالثقافة متاحة في الموقع الشبكي التالي: www.unesco.uis.org.
	4 - وفيما يتعلق بوضع منهجيات ومعايير ومؤشرات جديدة، يصدر المعهد وثائق عن منهجيات الإحصاءات الثقافية، ووثائق تحليلية، بأشكال مختلفة، من قبيل النشرات والمذكرات الإعلامية. ويتعاون المعهد أيضاً مع الوكالات الدولية لدعم تحسين التصنيفات الدولية.
	5 - وفيما يتعلق بالتدريب وبناء القدرات في مجال الإحصاءات الثقافية، تركز الوحدة المعنية بالثقافة في المعهد على نشاطين رئيسيين هما: (أ) تنظيم دورات تدريبية إقليمية؛ (ب) تقديم المساعدة التقنية إلى البلدان التي تطلب الحصول عليها.
	ثالثا - دراسة استقصائية عالمية جديدة عن إحصاءات العمل في مجال الثقافة 
	6 - يجري المعهد حالياً دراسة استقصائية عالمية لإحصاءات العمل في مجال الثقافة بهدف جمع ونشر البيانات القابلة للمقارنة دولياً عن العمل في مجال الثقافة ووضع أول قاعدة عالمية لبيانات العمل في مجال الثقافة ومؤشراته بمتناول البلدان وصانعي السياسات وسائر الجهات المعنية. وبالإضافة إلى ذلك، سيجري إعداد تحليلات ونشرها بأشكال مختلفة.
	7 - ومن المتوقع أن تجمع البيانات أساساً من الدراسات الاستقصائية الوطنية للقوى العاملة التي تعتبر المصادر الأساسية لإحصاءات العمل. وسيعمل المعهد على نحو وثيق مع المكاتب الإحصائية الوطنية التي تشكل، في معظم الحالات، الجهات المجيبة الرئيسية على الدراسة الاستقصائية نظراً لأنها تتولى إدارة هذه الدراسات الاستقصائية.
	8 - وفي عام 2009، حدَّد المعهد ضرورة وضع دراسة استقصائية دولية ثانية للإحصاءات الثقافية بالإضافة إلى الدراسة الاستقصائية لإحصاءات الأفلام الطويلة التي تُجرى مرة كل سنتين. ولتقييم جدوى وضع دراسة استقصائية عالمية وتوفير بيانات ثقافية قابلة للمقارنة دولياً، أصدرت الوحدة المعنية بالثقافة في المعهد تكليفاً بإعداد أربع دراسات جدوى (استطلاعية) عام 2010 تناولت المواضيع التالية: (أ) إحصاءات الكتب؛ (ب) إحصاءات الصناعات الحرفية؛ (ج) إحصاءات العمل في مجال الثقافة؛ (د) إحصاءات المهرجانات. وبعد استعراض التقارير عنها، اتخذ قرار بإعداد دراسة استقصائية عالمية للعمل في مجال الثقافة.
	9 - وفي حزيران/يونيه 2011، عقد المعهد اجتماعاً مشتركاً بين الوكالات بشأن إحصاءات العمل في مجال الثقافة لعرض ومناقشة الاقتراح المتعلق بإجراء دراسة استقصائية عالمية عن إحصاءات العمل في مجال الثقافة. وكان لهذا الاجتماع غرض مزدوج يتمثل أولاً في تبادل الخبرات المؤسسية في مجال جمع إحصاءات العمل وبيانات العمالة، و/أو البيانات والمنهجية والمسائل ذات الصلة فيما يتعلق بالعمل في مجال الثقافة؛ ويتمثل ثانياً في مناقشة إمكانية إقامة شراكات. وحضر الاجتماع ممثلون عن المنظمات التالية: منظمة العمل الدولية، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، والمفوضية الأوروبية (مشروع النظم الإحصائية الأوروبية)، ومنظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي، والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، ومنظمة اليونسكو.
	10 - وفي الفترة ما بين تموز/يوليه وأيار/مايو 2013، عمل المعهد بالتعاون مع خبير اقتصادي في مجال الثقافة كُلِّف بدراسة المسائل المنهجية المتصلة بإنتاج بيانات قابلة للمقارنة عن العمل في مجال الثقافة وإعداد تحليل أولي لبيانات الاختبارات الواردة من بلدان مختارة. ولضمان إمكانية مقارنة البيانات، تستخدم الدراسة الاستقصائية تعريفات الثقافة ومجالات الثقافة الواردة في إطار اليونسكو للإحصاءات الثقافية لعام 2009، ورموز التصنيفات الثقافية الواردة في التصنيف الصناعي الدولي الموحَّد (Rev.4) والتصنيف الدولي الموحَّد للمهن (2008)، على النحو المحدد في الإطار. وبالإضافة إلى ذلك، تستخدم الدراسة الاستقصائية مفاهيم منظمة العمل الدولية وتعريفاتها لجمع إحصاءات العمل.
	11 - وفي الفترة ما بين تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وآذار/مارس 2013، أرسلت الوحدة المعنية بالثقافة في المعهد استبياناً لجمع البيانات الوصفية إلى 197 مكتباً إحصائياً وطنياً على نطاق العالم لجمع معلومات مفصلة بشأن المصادر الوطنية لإحصاءات العمل (أي الدراسات الاستقصائية للقوى العاملة، وتعدادات السكان والأسر المعيشية، والدراسات الاستقصائية للأعمال التجارية الخ). ولقد ورد ما مجموعه 119 رداً على الاستبيان (وهو ما يعادل معدل استجابة يبلغ 60 في المائة). ويبين الشكل الوارد أدناه معدل الرد على استبيان البيانات الوصفية، بحسب المناطق.
	الشكل الأول: معدلات الرد على استبيان البيانات الوصفية بحسب المناطق

	12 - ولقد أنشئ فريق خبراء معني بإحصاءات العمل في مجال الثقافة في آذار/ مارس 2013. ويتألف فريق الخبراء من تسعة أخصائيين في مجال إحصاءات القوى العاملة، والإحصاءات الثقافية، ومنهجيات الدراسات الاستقصائية للأسر المعيشية من جميع أنحاء العالم. ويضم الفريق في عضويته ممثلين من إستونيا، وألمانيا، وكندا، وكولومبيا، والولايات المتحدة الأمريكية، ومن مكتب إحصاءات البلدان الأفريقية الناطقة بالفرنسية، والمكتب الإحصائي للجماعات الأوروبية، ومنظمة العمل الدولية، وقطاع الثقافة باليونسكو. والغرض من إنشاء الفريق توفير الإرشاد أثناء إعداد الدراسة الاستقصائية للعمل في مجال الثقافة. ولقد عقد فريق الخبراء اجتماعه الأول في باريس يومي 17 و 18 حزيران/يونيه 2013.
	13 - وفي تشرين الثاني/نوفمبر 2013، أرسلت دراسة استقصائية تجريبية إلى المكاتب الإحصائية الوطنية في البلدان العشرين التالية: الاتحاد الروسي، وأستراليا، والبرازيل، وتايلند، وتركيا، وجنوب أفريقيا، وسري لانكا، وسيشيل، وصربيا، وغرينادا، وفيجي، وقطر، وكوت ديفوار، وكوستاريكا، وكولومبيا، ومالي، والمغرب، والمملكة العربية السعودية، ومنغوليا، والنيجر. وطلب إلى جميع البلدان المشاركة تقديم ردودها بحلول نهاية شباط/ فبراير 2014. وكان الغرض من الدراسة الاستقصائية التجريبية اختبار الأداة المقترحة لجمع البيانات وعملية جمع البيانات وتقييمها، وتقييم توافر البيانات وجودتها، وإدراك عبء الاستجابة على البلدان.
	14 - ومن المتوقع أن تجتمع البلدان المشاركة لمناقشة نتائج الدراسة الاستقصائية التجريبية في الربع الثاني من عام 2014.  وسيجتمع فريق الخبراء المعني بإحصاءات العمل في مجال الثقافة لاحقاً لمناقشة أي مسائل نهائية والمساعدة في إنجاز وضع أداة الدراسة الاستقصائية. 
	15 - ومن المتوقع أن يعلن المعهد عن بدء العملية الأولى لجمع البيانات الإحصائية المتعلقة بالعمل في مجال الثقافة على الصعيد العالمي في الربع الثالث من عام 2015. وستكون المكاتب الإحصائية الوطنية هي الجهات المستجيبة بصفة أساسية. ومن المتوقع إجراء هذه الدراسة الاستقصائية مرة كل سنتين.
	رابعا - سلسلة الكتيبات
	16 - في عام 2010، أنشأ المعهد، في إطار ما يضطلع به من أعمال بشأن إرساء معايير ومواصفات ومنهجيات جديدة في مجال الإحصاءات الثقافية على الصعيد العالمي، سلسلة كتيبات إطار اليونسكو للإحصاءات الثقافية لعام 2009. والغرض من إنشاء هذه السلسلة إصدار وثائق منهجية ونشرها بشأن مواضيع مختارة ذات صلة بقياس الثقافة.
	17 - ولقد صدر الكتيب الأول من هذه السلسلة عام 2012 وهو يحمل عنوان ”قياس المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية: استعراض وتقييم الأساليب المنهجية الحالية“(). ويقدم هذا الكتيب استعراضاً للمنهجيات الحالية وتقييمها على نحو شامل.
	18 - ويحمل الكتيب الثاني في هذه السلسلة، الصادر أيضاً عام 2012، عنوان ”قياس المشاركة الثقافية“(). والغرض من إعداد هذا الكتيب عرض المسائل المفاهيمية والمنهجية الأساسية التي تحيط بإعداد الدراسات الاستقصائية للمشاركة الثقافية، وتقديم استعراض موسَّع للدراسات الاستقصائية التي أجريت في الآونة الأخيرة على الصعيد العالمي، واقتراح توصيات بشأن مجموعة أساسية من المسائل والقضايا.
	19 - ويعكف المعهد حالياً على إعداد كتيبين آخرين. والكتيب الأول، المعنون مبدئياً ”قياس المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية: دراسة حالة إفرادية لجمهورية صربيا“، هو بمثابة تقرير متابعة للكتيب الأول يعرض نتائج الأسلوب المنهجي النموذجي لقياس المساهمة الاقتصادية للصناعات الثقافية باستخدام بيانات واردة من صربيا. أما الكتيب الثاني، المعنون مبدئياً ”قياس المهرجانات“، فسيقدم لمحة عامة عن المفاهيم الرئيسية وأحدث النهج المستخدمة لقياس المهرجانات ويقترح إطاراً نموذجياً لمؤشرات قياس المهرجانات. ومن المتوقع أن يكون هذان الكتيبان جاهزين للنشر في أواخر عام 2014 أو في مطلع عام 2015.
	خامسا - برنامج حلقات التدريب على الإحصاءات الثقافية 
	20 - أنشأت الوحدة المعنية بالثقافة في المعهد برنامج حلقات التدريب الإقليمي التابع لها عام 2009 بهدف مباشرة تنفيذ البرنامج بعد إصدار إطار اليونسكو للإحصاءات الثقافية لعام 2009. وتتوجه حلقات التدريب إلى المهنيين العاملين في وزارات الثقافة والمكاتب الإحصائية الوطنية، نظراً إلى أن هذه المؤسسات هي الجهات المنتجة للإحصاءات الثقافية والمستخدمة لها بشكل رئيسي. ولقد حدد الجدول الزمني لعقد هذه الحلقات مع التركيز على دعم بناء القدرات في البلدان النامية.
	21 - وتتمثل أهداف حلقات التدريب في ما يلي: (أ) توفير التدريب على استخدام وتنفيذ إطار اليونسكو للإحصاءات الثقافية لعام 2009؛ (ب) توفير التدريب على مواضيع مختارة في مجال الإحصاءات الثقافية؛ (ج) تقديم الدعم لإقامة شبكات للمهنيين العاملين في مجال الإحصاءات الثقافية.
	22 - ومنذ إصدار إطار اليونسكو للإحصاءات الثقافية لعام 2009، نظمت سبع حلقات تدريب حضرها قرابة 247 شخصاً. ويقدم الجدول الوارد أدناه موجزاً للأنشطة المتصلة بحلقات التدريب التي عقدت من عام 2009 إلى عام 2013.
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	23 - ومن المتوقع أن يواصل المعهد تنظيم حلقات تدريب عن الإحصاءات الثقافية عام 2014 وعام 2015 بهدف إتاحة الفرصة لمشاركة مهنيين من بقية المناطق، ولا سيما من أمريكا اللاتينية والدول العربية.
	سادسا - استنتاجات
	24 - ستمثل الدراسة الاستقصائية الجديدة عن إحصاءت العمل في مجال الثقافة خطوة هامة نحو فهم اتجاهات العمل في مجال الثقافة على المستوى العالمي وستسهم في قياس التأثير الاقتصادي للقطاع الثقافي على الصعيد العالمي. وسيتولى المعهد إعداد أول قاعدة لبيانات ومؤشرات العمل في مجال الثقافة القابلة للمقارنة دولياً التي ستدعم عمل العديد من الجهات المعنية، بما في ذلك صانعو السياسات على مستوى الحكومات والأوساط الجامعية والوكالات الدولية.
	25 - وتعتبر سلسلة الكتيبات وبرنامج حلقات التدريب على الإحصاءات الثقافية من مبادرات المعهد التي جرى إعدادها لدعم بناء القدرات الإحصائية في مجال الإحصاءات الثقافية للإحصائيين وموظفي المكاتب الإحصائية الوطنية ووزارات الثقافة في جميع أنحاء العالم. وقد ترغب اللجنة الإحصائية في أن تحيط علماً بهذا التقرير.

