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 إخطار

 اليوم العالمي لإلحصاءات

26جنيف، قصر األمم، القاعة   

، 2010أآتوبر / تشرين األول20يوم األربعاء،   

  بعد الظهر00/13 صباحًا إلى الساعة 30/9الساعة من 

 

 منظمة العمل الدولية واالتحاد الدولي لالتصاالت -يسرني أن ُأعلن أّن األونكتاد وشرآاءه  
السلكية والالسلكية، ولجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا، ومفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون 

لمية والمنظمة العالمية للملكية الفكرية، والمنظمة العالمية لألرصاد الالجئين، ومنظمة الصحة العا
 لالحتفال باليوم 2010أآتوبر / تشرين األول20 سيعقدون مؤتمرًا في -الجوية، ومنظمة التجارة العالمية 

 .العالمي لإلحصاءات

 معلومات أساسية والغرض من االجتماع

لشرآاء، بما فيهم سلطات مدينة جنيف، والبعثة يحتفل بأول يوم عالمي لإلحصاءات بدعم من ا 
وتتمثل األهداف الرئيسية . الدائمة لسويسرا لدى األمم المتحدة، والمكتب الفيدرالي السويسري لإلحصاء

من هذه التظاهرة في إذآاء وعي الجمهور باإلحصاءات الرسمية وأهميتها، وحفز الحوار بين مستخدمي 
والمؤتمر الذي يحمل عنوان .  للمشاريع اإلحصائية وتقديم الدعم لهااإلحصاءات وموفريها، والترويج

، سيناقش دور اإلحصاءات في معالجة أشد "مساهمة جنيف: قياس عالم يسير في طريق العولمة"
وستكون هناك . المسائل إلحاحًا، التي تعطي اليوم جدول األعمال االقتصادي واالجتماعي والبيئي شكله

ة ستيّسر وضع السياسات العامة والبحث في إيجاد الحلول للمشاآل التي تهم العالم أمثلة إحصائية عملي
 .اليوم

وسيدير الجلسات مديرو اإلحصاءات لدى المشارآين في التنظيم، ومتحدثون رفيعو المستوى،  
وضيوف مدعوون، وستتاح الفرصة للمشارآين لطرح أسئلة عن المواضيع اإلحصائية المتكررة 

 مرآز اإلحصاءات -جنيف "وسيتم إعداد نشرة تحمل مؤقتًا عنوان . لمسائل اإلحصائية الهامةالمتعلقة با
وستعّرف هذه النشرة بالمجموعة الواسعة من األنشطة اإلحصائية التي تقوم بها ". الدولية المحوري

في وسوف ُتبرز سبب أهمية اإلحصاءات والدور الذي يمكن أن تلعبه . المنظمات الدولية في جنيف
وسوف تقدم أيضًا جردًا شامًال للموارد اإلحصائية المتاحة في . توفير أساس لتحليل المسائل الحيوية

 . جنيف

 المشارآة

سيجمع يوم جنيف العالمي لإلحصاءات بين ممثلي البعثات الدائمة لدى األمم المتحدة، والسلطات  
ير حكومية مختارة، واألوساط السويسرية، والمكتب الفيدرالي السويسري لإلحصاء، ومنظمات غ

الجامعية، ووسائل اإلعالم، ومستخدمي البيانات وعلماء االقتصاد واإلحصائيين، والحضور المستهدف 
هو صانعو السياسات على المستويين الوطني والمحلي، والوآاالت اإلحصائية، والخبراء، وعامة 

علومات عن اليوم العالمي لإلحصاءات إلى ويرجى من الدول األعضاء في األونكتاد تقديم الم. الجمهور
وسنكون ممتنين أيضًا لو أمكن إرسال أسماء المشارآين . أصحاب المصلحة الرئيسيين في بلدانها

 .2010أآتوبر / تشرين األول6 وصفتهم في موعد أقصاه
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 الخدمات اللوجستية

وستوفر خدمات الترجمة الفورية بلغات . 26مم بجنيف بالقاعة سيعقد االجتماع في قصر األ 
 Palais des(ويرجى من المشارآين، عند وصولهم وقبل دخول قصر األمم . األمم المتحدة الرسمية الست

Nations(التوجُّه إلى دائرة األمن باألمم المتحدة عند مدخل بوابة بريني على العنوان التالي ،: 
) United Nations Security Service, Pregny Gate entrance, 

14 Avenue de la Paix (ودائرة األمن مفتوحة من الساعة الثامنة . من أجل الحصول على شاراتهم
ونظرًا إلى التدابير األمنية المعمول بها، ُينَصح المشارآون بشدة . صباحًا إلى الساعة الخامسة عصرًا

صباحًا من أجل إتمام إجراءات الدخول في الوقت المناسب والنصف  بالوصول قبل الساعة التاسعة
ويرجى من المشارآين ). Bâtiment E(في قصر األمم " E"والتوّجه إلى قاعة االجتماع الكائنة في المبنى 

 ونظرًا لعدم السماح لسيارات األجرة بدخول ساحة .إحضار جواز سفر أو بطاقة هوية وطنية مشابهة
ين القادمين بسيارات األجرة مدعوون إلى النزول عند إحدى بوابات قصر األمم قصر األمم، فإن الزائر

 ال ُيسمح بإدخال حقائب السفر إلى داخل المباني إال بتصريح وباإلضافة إلى ذلك،. والدخول راجلين
 .خاص من دائرة األمن

 الترشيحات واالستفسارات 

 وما يتصل بها من رسائل متعلقة بالتمثيل في االجتماع إلى أمانة ينبغي توجيه الترشيحات  
 UNCTAD secretariat, Intergovernmental Support Service, Palais des: األونكتاد على العنوان التالي

10Geneva 1211 -CH, Nations؛ عنوان البريدي اإللكتروني+0214 917 22 41: ؛ رقم الفاآس :
org.unctad@meetings. 

 .Ms: وتوجه جميع االستفسارات األخرى إلى السيدة إيكاتيرينا تشرنوفا على العنوان التالي 

Ekaterina Chernova, Development Statistics and Information Branch, Office No. E-10103, 

UNCTAD, Palais des Nations, 1211 Geneva 10؛ رقم الفاآس5925 917 22 41+: ؛ رقــم الهاتــف :
 ؛ أو إلى السيدة سيفيرين جينيهorg.unctad@wsd: ؛ عنوان البريد اإللكتروني+0048 917 22 41

)Severine Genet(؛ عنوان البريد اإللكتروني+41 2142 917 22: ، رقــم الهاتف :org.unctad@wsd. 

ويمكن الحصول على آافة المعلومات الالزمة وما اتصل بها من مراجع إحصائية على الموقع  
 .قريبًا ، الذي سينطلقwsd/org.unctad.www: التالي
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 اليوم العالم لإلحصاءات

 2010بر أآتو/ تشرين األول20

 26جنيف، قصر األمم، القاعة 
----------- 
 المؤتمر

 "مساهمة جنيف: قياس عالم يسير في طريق العولمة"
 جدول زمني مؤقت

 جنيف في مفترق طرق اإلحصاءات العالمية  40/10 - 30/9

  األونكتاد-منسق الجلسة   

 آلمة ترحيب  30/9-45/9

 األمين العام لألمم المتحدة السيد بان آي مون،بها آلمة عن طريق الفيديو يتوجه   45/9-50/9

 آلمة يلقيها ممثل مقاطعة جنيف  50/9-05/10

 .استعراض عام لألنشطة اإلحصائية التي تقوم بها المنظمات الدولية في جنيف  05/10-20/10

جنة تنسيق األنشطة السيد هنري لورنسان، األونكتاد، الرئيس المشارك لل(آلية التنسيق في مجال اإلحصاء   
 )اإلحصائية

 ) المكتب الفيدرالي السويسري لإلحصاء(من اإلحصاءات الوطنية إلى اإلحصاءات الدولية   20/10-35/10

 ملخص يقدمه منسق الجلسة  35/10-40/10

   

 اإلحصاءات في مواجهة التحديات العالمية  

 التنمية االقتصادية واالجتماعية) أ  40/10-40/11

  لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا-منسق الجلسة   

السيدة سوزان تلتشر، مديرة شعبة معلومات (مستقبل قائم على النطاقات العريضة : رصد عالم شبكي الترابط  40/10-55/10
 )وإحصاءات السوق، االتحاد الدولي لالتصاالت السلكية والالسلكية

 )السيد هوبرت إسكيث، رئيس قسم اإلحصاء، منظمة التجارة العالمية(رن الحادي والعشرين قياس التجارة في الق  55/10-10/11

السيد رافائيل دييز دي ميدينا، رئيس قسم اإلحصاء ومدير إدارة (دور إحصاءات العمل الالئق في زمن أزمة العمل   10/11-25/11
 )منظمة العمل الدولية( اإلحصاءات

 ملخص يقدمه منسق الجلسة. أسئلة وأجوبة  25/11-40/11

 التنمية البشرية والبيئة) ب  40/11-40/12

  المنظمة العالمية للملكية الفكرية-منسق الجلسة   

السيد آولين ماذرس، عالم أقدم، المجموعة المعنية باألدلة والمعلومات لصالح السياسة (الصحة واإلحصاءات   40/11-55/11
 )العالميةالعامة، منظمة         الصحة 

السيد جان فرنسوا دوريو، مدير شعبة دعم البرامج واإلدارة، ( صوت من ال صوت لهم -إحصاءات لالجئين   55/11-10/12
 )مفوضية األمم المتحدة السامية لشؤون الالجئين

 الموظف األقدم للعالقات السيد آريستيان بلوندان،(أدّلة من اإلحصاءات والنمذجة : تقلب المناخ، التغير وآثاره  10/12-25/12
 )الخارجية؛ السيد عمر بّدور، مدير شعبة تطبيقات إدارة البيانات، المنظمة العالمية لألرصاد الجوية

 ملخص يقدمه منسق الجلسة . أسئلة وأجوبة  25/12-40/12

   

 

 

 اإلحصاءات في األوساط األآاديمية  40/12-55/12

  األونكتاد-منسق الجلسة   

 Observatoire de(دمبنسكي، مدير مرصد المالية . هالسيد بول (تخدام، وسوء االستخدام، وعدم االستخدام االس  
la Finance(( 

   

 مالحظات ختامية  55/12-00/13

 )السيد هنري لورنسان، األونكتاد، الرئيس المشارك للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية(  


