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 ])Add.1و A/64/L.53( اإلحالة إىل جلنة رئيسيةدون[
 

 اليوم العاملي لإلحصاءات - ٦٤/٢٦٧
 

،إن اجلمعية العامة 
 إىل تقريـــر األمـــني العـــام املقـــدم إىل اللجنـــة اإلحـــصائية يف دورـــا احلاديـــةإذ تــشري 

 بيـومالـذي أيـدت فيـه اقتـراح االحتفـال )٢(٤١/١٠٩إىل مقرر اللجنـةكذلك، و)١(واألربعني
، يوما عامليا لإلحصاءات٢٠١٠أكتوبر/ تشرين األول٢٠

 بالتـاريخ الطويـل لإلحـصاءات الرمسيــة ومبـا أدتـه األمـم املتحـدة مــن دوروإذ تعتـرف
ريتعزيـز تطـو أنـيط ـااليت ١٩٤٧يف هذا اال منذ إنشاء اللجنة اإلحصائية يف عام تيسريي
اءات الوطنية وحتسني قابليتها للمقارنة، وتنسيق أعمال الوكـاالت املتخصـصة يف جمـالاإلحص

اإلحصاءات، وإنشاء خدمات إحصائية مركزية لألمانة العامة، وإسداء املـشورة هليئـات األمـم
املتحدة بشأن املسائل العامة املتعلقة جبمع املعلومـات اإلحـصائية وحتليلـها ونـشرها، والنـهوض

إلحصاءات والنهج اإلحصائية عموما،بتحسني ا
نتـاج إحـصاءاتاملـستدامة مـن أمهيـة بالغـة إل اإلحـصائية الوطنيـةللقـدرة مبا تنوهوإذ

الـيت مـن تقـدم، وهـي ماحيققه بلد ما لقياسومؤشرات ميكن االعتماد عليها وجيدة التوقيت
ــسياسات و  التــشكل أساســا ــرارات مــستنرية يف جمــال ال ــه الختــاذ ق لرصــد األهــدافغــىن عن

اإلمنائية لأللفية على الصعد الوطين واإلقليمي والدويل،

_______________

)١( E/CN.3/2010/12. 
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يوليـه/ متـوز٢٤ املـؤرخ٢٠٠٦/٦إىل قرار الس االقتصادي واالجتماعيوإذ تشري
ــونو ٢٠٠٦ ــز”املعن ــدرةتعزي ــذي“اإلحــصائية الق ــاب، ال ــه الــس أه ــضاءبفي ــدول األع ال

ة والبلـدان واملنظمـات املاحنـة دعـم اجلهـود الوطنيـةومنظومة األمم املتحـدة والوكـاالت الدوليـ
 يف البلدان النامية،وخباصةاإلحصائية الوطنية، القدرةبناء وتعزيزاملبذولة يف

 يف دورــا االســتثنائية املعقــودة يف عــام،اللجنــة اإلحــصائيةقيــام إىلوإذ تــشري أيــضا
وتعزيـز، باعتبـاره معلمـا يف تـدوين)٣(اعتماد املبادئ األساسية لإلحـصاءات الرمسيـة، ب١٩٩٤

،القيم األساسية املتعلقة باإلحصاءات الرمسية
بالفعـل باإلحـصاءات حتتفـل أن كثريا من الدول األعضاء وبعض املنـاطقوإذ تالحظ 

 مثـل ختـصيص أشـهر،الرمسية عن طريق اختاذ جمموعة متنوعة من املبادرات الوطنيـة واإلقليميـة
 هلــذا الغــرض، وإذ ترحــب بــدعمها واســتعدادها لتنــسيق هــذهمناســباتأسـابيع أو أيــام أو أو

،حتت إشراف األمم املتحدة املناسبات
 يومـا عامليـا لإلحـصاءات،٢٠١٠أكتـوبر/ تشرين األول٢٠ يومحتديد تقرر - ١ 

 والقـيم األساسـية“باإلجنازات الكثرية لإلحصاءات الرمسية االحتفال”املوضوع العام إطاريف
والرتاهة واألهلية املهنية؛للخدمة

 مجيع الدول األعـضاء ومؤسـسات منظومـة األمـم املتحـدة وغريهـا مـنتدعو - ٢ 
املنظمـات الدوليــة واإلقليميــة، وكــذلك اتمــع املــدين، مبـا فيــه املنظمــات غــري احلكوميــة مثــل
مؤسسات البحوث ووسـائط اإلعـالم، ومجيـع منتجـي اإلحـصاءات الرمسيـة ومـستخدميها إىل

الحتفال باليوم العاملي لإلحصاءات بصورة مناسبة؛ا
ــمتطلــب - ٣  ــال األم ــن أجــل احتف ــضرورية م ــدابري ال ــام اختــاذ الت ــني الع  إىل األم

 وإطـالع مجيـع الـدول األعـضاء ومنظمـات٢٠١٠عـاميفاملتحدة باليوم العاملي لإلحصاءات
األمم املتحدة على هذا القرار؛

عام أن يقدم إىل اللجنة اإلحـصائية يف دورـا الثانيـة إىل األمني التطلب أيضا - ٤ 
 .اليوم العاملي لإلحصاءات خرباتواألربعني تقريرا عن تنفيذ هذا القرار وعن

 ٩٠اجللسة العامة
 ٢٠١٠ يونيه/ حزيران٣

 
_______________

 .٥٩، الفقرة)E/1994/29 (٩، امللحق رقم١٩٩٤املرجع نفسه، )٣(


