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 اللجنة اإلحصائية
 السابعة واألربعونالدورة 

 ٢٠١٦آذار/مارس  ١١-8
 )أ( من جدول األعمال املؤقت* 4البند 

    بنود للِعْلم
 اليوم العاملي لإلحصاء  

 
 تقرير األمني العام  

  

 موجز 
ــاعي      ــس االقتصــادي واالجتم ــا ملقــرر اجملل ــم املمار ــة    ٢٠١5/٢١٦ وفق وجريــا عل

السابقة، يقدم هذا التقرير إىل اللجنة اإلحصائية وصـاا لنشطـ ة الـض اعـ لعت ألـا األو ـا        
تطـرين األول/أتتـوبر    ٢٠اإلحصائية مبنا بة اليوم العاملي الثاين لإلحصاء الـذي احتفاـب بـ       

يـر أعمـال التنسـي     ويصـ  التقر “. بياشات أفضب من أجـب حيـاة أفضـب   ” حتت شعار ٢٠١5
الض اع لعت ألا شعبة اإلحصاءات التابعة إلدارة الطؤون االقتصادية واالجتماعيـة   األماشـة   
العامة، ويقدم موجزا وا تعراعا عاما لنشط ة الض اعفـ ل  ألـا   عيـ  أ ـاء العـاف احتاـاال       

 .ألذه املنا بة. واللجنة مدعوة إىل أن حتيط علما ألذا التقرير
 
 

  

 
 

 * E/CN.3/2016/1. 

http://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/1


 E/CN.3/2016/18 

 

2/7 15-22328 

 

 شبذة موجزة عن الوالية -أوال  
الــذي اتذتــ    دورخلــا ا امســة  45/١١3اقترحــت اللجنــة اإلحصــائية،   مقررهــا  - ١

ــاين لإلحصــاء      ــاليوم العــاملي الث ــوبر   ٢٠واألربعــني، االحتاــال ب . ٢٠١5تطــرين األول/أتت
أجـب حيـاة    معلومات أفضب مـن ”وخالل الدورة الساد ة واألربعني، ُتط  رمسيا عن شعار 

وعــن الرمــز الــذي صــممت  وحــدة التصــميم البيــاين   إدارة شــؤون اإلعــالم، وُأ لــ   “ أفضــب
 .worldstatisticsday.orgموق  شبكي عنواش  

ووفقا للطر  الذي يقضي بتأييد املنا ـبات الـض حتتاـب ألـا األمـم املتحـدة علـم أرفـ           - ٢
يتـوىل منصـن شائـن رئـيس اللجنـة      مستوى  يا ـي، شـرس  ـان هنياريـا، البلـد الـذي تـان        

ــة. و لضــت         ــة العام ــرار تتلــذه اومعي ــذا ،   مطــاورات بطــأن مطــروس ق اإلحصــائية آش
دولـــة عضـــوا واعتفمـــد باإلعـــاس،  97املطـــاورات عـــن مطـــروس قـــرار شـــارتت   تقد ـــ   

. وحــددت اومعيــة   قرارهــا موعــد  ٦9/٢8٢، بوصــا  القــرار ٢٠١5حزيران/يوشيــ   3  
حتــت الطــعار  ٢٠١5تطــرين األول/أتتــوبر  ٢٠اليوم العــاملي الثــاين لإلحصــاء   االحتاــال بــ

وباإلعـافة إىل ذلـ ، قـررت اومعيـة االحتاـال      “. بياشات أفضب من أجب حياة أفضـب ”العام 
 تطرين األول/أتتوبر من تب مخس  نوات. ٢٠باليوم العاملي لإلحصاء   

  
ــة    -ثاشيا   ــاءات التابعــ ــعبة اإلحصــ ــ الس شــ ــادية  اعــ ــؤون االقتصــ إلدارة الطــ

 واالجتماعية   األماشة العامة باألعمال التحضنية وبتوفن املوارد
 إبالغ البلدان ووتاالت األمم املتحدة واملكاتن اإلحصائية الو نية -أل   

بنـــاء علـــم  لـــن مـــن اللجنـــة اإلحصـــائية و  أعقـــاع اتـــاذ قـــرار اومعيـــة العامـــة   - 3
، وّجــــ  األمــــني العــــام ر ــــالة إىل ر  ــــاء الــــدول  ٢٠١5يــــ  حزيران/يوش 3،   ٢8٢/٦9

واحلكومــات إلبــالغ عيــ  الــدول األعضـــاء بــاليوم العــاملي لإلحصــاء. و  تلــ  الر ـــالة،         
عيــ  الطــرتاء وأصــحاع املصــلحة علــم العمــب معــا لكاالــة القيــام         ”األمــني العــام   حــ 

تكطـــاص مصـــادر جديـــدة باال ـــتثمارات الضـــرورية، وبنـــاء القـــدرات التقنيـــة الكافيـــة، وا  
للبياشات، وت بي  عمليات مبتكرة، بييـة إع ـاء عيـ  البلـدان مـا حتتاجـ  مـن شوـم املعلومـات          

. وباإلعـافة إىل ذلـ ، قـام وتيـب األمـني العـام للطـؤون        (١)“الطاملة لتحقي  التنمية املستدامة
ــسبالغ ر  ــاء مؤ ســا       ــ ، ب ــة ل ــة،   حــدود الســل ة امللول ــم االقتصــادية واالجتماعي ت األم

__________ 

 .https://worldstatisticsday.org/blog.html?i=1002 كن اال الس علم الر الة تاملة   املوق  الطبكي التايل:  (١) 
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املتحدة رمسيا، وقام مـدير شـعبة اإلحصـاءات التابعـة إلدارة الطـؤون االقتصـادية واالجتماعيـة        
 األماشة العامة، بدوره، بسبالغ تبار اإلحصائيني بالربيد العادي واإللكتروين.  
 

 ٢٠١5عار اليوم العاملي لإلحصاء لعام ش - باء 
عـاملي لإلحصـاء وأتاحتـ  بالليـات الرمسيـة      صممت إدارة شؤون األعالم شـعار اليـوم ال   - 4

الســت لنمــم املتحــدة. وقــد ا ــتفلدم الطــعار أيضــا، بعــد تعديلــ ، مــن قبــب بعــ  املكاتــن      
والراب ــات اإلحصــائية الو نيــة    ائاــة وا ــعة مــن املــواد والالفتــات الترو يــة، وتفــرجم          

 .(٢)لية أخرى 45 إىل
، ٢٠١5شـعار اليـوم العـاملي لإلحصـاء لعـام      وأشتجت شـعبة اإلحصـاءات أارارا حتمـب     - 5

وواعتها علم املطارتني   الدورة الساد ة واألربعني للجنة اإلحصائية و  منا ـبات أخـرى.   
وتطمب املواد الترو ية األخرى الض أشتجتها الطعبة الفتة عفلقـت علـم بوابـة مقـر األمـم املتحـدة       

مكاتــن  ات قائمــة ومولــة عفرعــت    ، والفتــ٢٠١5  شيويــور    تطــرين األول/أتتــوبر   
 .وخالل الاترة الض أعقبت  ٢٠١5تطرين األول/أتتوبر  ٢٠الطعبة   شيويور    

 
 اليوم العاملي لإلحصاء - جيم 

ــو       - ٦ ــبة هــ ــذه املنا ــ ــرس  ــ ــبكي مكــ ــ  شــ ــا موقــ ــ  رمسيــ  worldstatisticsday.orgُأ لــ
، خــالل الــدورة   ٢٠١5لعــام   ، مــ  شــعار اليــوم العــاملي لإلحصــاء     ٢٠١5آذار/مــارس   5  

تطـرين األول/أتتـوبر    ٢٠الساد ة واألربعـني للجنـة اإلحصـائية. وخـالل األشـهر الـض  ـبقت        
، ا ـتفلدم املوقــ  الطـبكي تمنــرب لعـرل وتبــادل األفكـار بطــأن  ـبب االحتاــال بــاليوم      ٢٠١5

  تطـــرين األول/أتتـــوبر، ُأعـــي ٢٠العـــاملي لإلحصـــاء. ومنـــذ إ ـــالك املوقـــ  الطـــبكي حـــ  
إعالشا إلعـالم اومهـور بـاملوارد املتاحـة وبـا  ط الـض أعـدخلا البلـدان          ١45صاحة املوق   علم

ــرة ا    ــاليوم العــاملي لإلحصــاء. و  الات لــض أعقبــت واملنومــات   عيــ  أ ــاء العــاف لالحتاــال ب
ة ، ُأبقي علم املوق  الطبكي ليكون مبثابة مرتـز يوثـ  لنشطـ    ٢٠١5تطرين األول/أتتوبر  ٢٠

يــوم العــاملي الثــاين لإلحصــاء. الــض اعــ ل  ألــا لتلــ  الطــرتاء واملــواد الــض أشتجوهــا مبنا ــبة ال 
 .إعالشا ٢5٦، بلغ عدد اإلعالشات املنطورة علم املوق  ٢٠١5تاشون األول/ديسمرب  3 و 

__________ 

ــايل:      (٢)  ــبكي التــــــــ ــ  الطــــــــ ــن املوقــــــــ ــها مــــــــ ــعارات وحتميلــــــــ ــ  الطــــــــ ــتلدام عيــــــــ ــن ا ــــــــ  كــــــــ
https://worldstatisticsday.org/resources.html. 
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، ٢٠١5آذار/مــارس  5حصــاء،   ومنــذ إ ــالك املوقــ  الطــبكي لليــوم العــاملي لإل      - 7
مرة من ِقبـب   ١57 ٠٠٠مت خال ا تصاح وتويات   (3)ايارة ٦4 ٠٠٠ايارات املوق  دد ع بلغ

 ١3 ٠٠٠وقـــ  ذروتـــ  بواقـــ  مســـتلدم مناـــرد. وبلـــغ عـــدد مســـتلدمي امل  47 ٠٠٠ِقبـــب 
تطـرين األول/أتتـوبر وحـده، وهـو رقـم قيا ـي بالنسـبة         ٢٠ايارة    3٠ ٠٠٠ مستلدم و

حصـاءات. ويعـزى هـذا العـدد ا ائـب إىل تثـرة       مللتل  املواق  الطبكية الض تتعهدها شـعبة اإل 
املكاتن اإلحصائية الو نية واملنومات الدولية وو ائط التواصب االجتماعي الض تتـيح روابـط   
مباشــرة إىل املوقــ  الطــبكي الرمســي. وقــد صفــِمم املوقــ  بطــكب يلــني احتياجــات املســتلدمني   

دون املسـاس بـاحملتوى وال بنوعيتـ ،     ويساعدهم علم تصاح وتواه با تلدام األجهزة احملمولة
   املائة. ١9األجهزة احملمولة  وتبلغ شسبة املستلدمني الذين يدخلون إىل املوق  عن  ري 

وأعــدت إدارة شــؤون اإلعــالم تســجيال قصــنا بالايــديو لر ــم متحــر  لطــعار اليــوم    - 8
. (4)موقـ  يوتيـوع  عبة اإلحصـاءات علـم   ، ومّحلتـ  علـم قنـاة شـ    ٢٠١5العاملي لإلحصـاء لعـام   

مرة، وبلـغ ذلـ     9 5٠٠، تان الايديو قد شوهد اهاء ٢٠١5تاشون األول/ديسمرب  3و  
 وحده. ٢٠١5تطرين األول/أتتوبر  ٢٠مرة    ١ ١47العدد ذروة 

 
 علم و ائط التواصب االجتماعي ٢٠١5وجود اليوم العاملي لإلحصاءات لعام  - دال 

تــان لالحتاــال بــاليوم العــاملي الثــاين لإلحصــاءات وجــود تــبن   و ــائط التواصــب    - 9
إلذتــاء الــوعي ألــذه املنا ــبة   StatsDay15#االجتمــاعي. وأعــدت شــعبة اإلحصــاءات الومســة   
الصــلة ألــذه املنا ــبة وشطــرها. وا ــتلدمت وملســاعدة املســتلدمني علــم إ ــاد الر ــائب ذات 

هـذه الومســة بكثافــة مـ  اقتــراع موعــد االحتاـال ألــذه املنا ــبة و  الاتـرة الــض تلتــ ، وتابعــت     
الومسة األشط ة الض شومتها املكاتـن اإلحصـائية الو نيـة وانهـا مـن الطـرتاء   عيـ  أ ـاء         

تيريـدة   ٢ 4٠٠  ما يربو علم  StatsDay15#العاف. وعلم وج  التحديد، ا تفلدمت الومسة 
مسـتلدمي   مليـون مسـتلدم مـن    3٦ىل ما جمموع  مطار ، لتصب إ ١ 5٠٠شطرها أتثر من 

ــوبر والنصــ  األول مــن تطــرين       ــويتر خــالل النصــ  األخــن مــن تطــرين األول/أتت ــ  ت موق
 .٢٠١5 الثاين/شوفمرب

بنا علـم حسـاع شـعبة    وبوج  عام، أحدث اليوم العاملي الثاين لإلحصـاءات امخـا تـ    - ١٠
. وعلـم األخـ ، ارتاـ  عـدد املتـابعني      UNStats (@UNStats)حصاءات علم موقـ  تـويتر،   اإل

__________ 

دقيقـة دون القيـام    3٠أشطـ ة متعـددة وهـي تنتـهي إذا قضـم الزائـر       “ ايارة املوق  الطبكي” كن أن تطمب  (3) 
 .بأي شطا  علم املوق 

 .https://www.youtube.com/watch?v=fhdM21AZwPgيديو   املوق  الطبكي التايل:  كن مطاهدة الا (4) 

https://twitter.com/hashtag/StatsDay15?src=hash
https://twitter.com/hashtag/StatsDay15?src=hash
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ــوبر    ــرين األول/أتتـ ــدد،   تطـ ــبة ٢٠١5اوـ ــاب ،     ا ١7، بنسـ ــهر السـ ــة بالطـ ــة مقارشـ ملائـ
ــاس إىل  33 ٠٠٠اش باعــاخلم مــن  ارتاــ  عــدد   تمــا ــاس ٦8 ٠٠٠اش ب ــدة  (5)اش ب ــا التيري . أم

األتثر شعبية، فسـجلها حتـدي عـرل املعلومـات الـذي شومتـ  الطـعبة،   إ ـار اليـوم العـاملي           
، بالتعــاون مــ  مكتــن تكنولوجيــا املعلومــات واالتصــاالت. وشطــرت   ٢٠١5لإلحصــاء لعــام 

، بينمــا تبــوأ StatsDay15#ريــدة تســتلدم الومســة مؤ ســة ايــتس اإلحالــة األتثــر شــعبية إىل تي
مرتبة أفضب متـاب  )أي احلسـاع الـذي يضـم أتـرب عـدد مـن املتـابعني( مكتـن األمـم املتحـدة            

ــوك اإلشســان   ــض حويــ  UN Human Rights” (@UNrightswire)“حلق ــدة ال ــا التيري ــأترب ، أم ت ب
شعبية لدى و ائط اإلعـالم فكاشـت عبـارة عـن صـورة ملـوشاي الطـعبة وهـم يعرعـون شـعار           

ــاة أفضــب    ” ــن أجــب حي ــات أفضــب م ــاملي     “. بياش ــوم الع ــن وجــود الي و ــترد تااصــيب أو  ع
  و ائط التواصـب االجتمـاعي   وثيقـة املعلومـات األ ا ـية الـض        ٢٠١5لإلحصاءات لعام 

 ابعة واألربعني للجنة اإلحصائية. تفعمم خالل الدورة الس
  

 األشط ة الق رية -ثالثا  
ت اإلحصـــائية واوامعـــات وانهـــا شومـــت املكاتـــن اإلحصـــائية الو نيـــة والراب ـــا  - ١١
يوم العــاملي لإلحصــاء لعــام بلــدان ومنــا   أشطــ ة لالحتاــال بــال  ١١٠الطــرتاء   أتثــر  مــن

 هـــي األشطـــ ة األتثـــر شـــعبية: . وتاشـــت أشطـــ ة التواصـــب مـــ  و ـــائط اإلعـــالم(٦)٢٠١5
عفقدت جلسات إحا ة صحاية   العديـد مـن البلـدان لتعريـ  عامـة اومهـور بالعمـب         حي 

اإلحصائي وجاءت تل  اولسات مصحوبة،   تثن من احلـاالت، بنطـر إحصـاءات جديـدة     
ــدان       ــنم عــدد تــبن مــن البل ــو. واات ــ  بتعــداد  ــكاين جــاري أو أجــري للت أو معلومــات تتعل
واملنا   فرصة اليوم العاملي لإلحصاء لإلبالغ عن شتائج الدرا ات اال تقصـائية أو التعـدادات   
السكاشية الـض أجريـت   انوشـة األخـنة ولإلعـالن عـن اإلحصـاءات اوديـدة الـض خلـم عامـة            
اومهــور وــذع اشتبــاه و ــائط اإلعــالم. وشهــر تبــار اإلحصــائيون وموشاــوهم   مقــابالت  

وار )االبـا  زيوشية، وشوم العديد مـن املكاتـن اإلحصـائية منا ـبات لاـتح أبوابـ  للـز       إذاعية وتلا
مكتبات ( أو معارل لعرل عمل . وشطر أحد املكاتن اإلحصـائية الو نيـة إعالشـات تـبنة       

 حتســــني شوعيــــة البياشــــات.     الصــــح  تعــــبنا عــــن شــــكره للمــــوا نني ملســــا اخلم       
ال شــعبيا املــؤ رات الدوليــة والو نيــة واحللقــات الدرا ــية  األشطــ ة الــض القــت إقبــا  بــني ومــن

__________ 

ــّرص يف (5)  ــاس”ع ــض توهــ   “ االش ب ــرات ال ــدد امل ــ  ع ــا   ا  بأش ــدة م ــا تيري ــزما لصــاحن احلســاع    ر فيه ــار ال إل 
 .شتائج البح    أو

 .٢٠١5تاشون األول/ديسمرب  3ا تنادا إىل املعلومات املتاحة لطعبة اإلحصاءات    (٦) 

https://twitter.com/hashtag/StatsDay15?src=hash
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حيــان مبطــارتة الــواراء وانهــم  واجتماعــات املائــدة املســتديرة الــض عقــدت   تــثن مــن األ  
بياشـات  ”ا بات عموما حول املوعوس العام تبار املسؤولني احلكوميني. وعقدت هذه املن من

ذات الصــلة بالتحــدي  والتحــول   ورتــزت علــم املســائب   “ أفضــب مــن أجــب حيــاة أفضــب    
واالبتكار والتعاون فيما يتعل  مبؤشـرات أهـداص التنميـة املسـتدامة. وأشـتج عـدد مـن املكاتـن         

بياشـات أفضــب مـن أجـب حيــاة    ”اإلحصـائية الو نيـة أشــر ة فيـديو ترو يـة   إ ــار موعـوس      
قة شـعرية  وشوم عدد تبن من تل  املكاتن أيضا منافسات ومسـابقات، منـها مسـاب   “. أفضب

وشطـا  إبـداعي با ـتلدام جـداول إحصـائية      “ مهنض إحصائي”ومسابقة فيديو عن موعوس 
ومسابقة   تتابة مقاالت. وعادة ما تاشت تل  املسـابقات، الـض تناولـت مواعـي  وبياشـات      
ش ، متاحة علم شبكة اإلشترشت. واتسمت أشط ة التوعية عموما ب ابعهـا اإلبـداعي القـوي،    

الـض أدخلـا   “ أشـا إحصـائي  ”ا تعراعيا مبنا بة اليوم العاملي لإلحصاءات، وأانية  ومشلت موتبا
أوبرا بيجني، وتبسوالت امنية، وإعالشات علم إيصاالت أجهزة صـرص األمـوال، ولوحـات    
ــدم،         ــة   مالعــن تــرة الق ــة، وشاشــات إعالشي ــاين العام ــم ال ــرك الرئيســية واملب ــة عل إعالشي

 (.worldstatisticsday.org، وأشط ة أخرى تثنة )اشور وإعالشات علم  يارات األجرة
متزامنـا   ٢٠١5و  العديد من البلدان، تـان االحتاـال بـاليوم العـاملي لإلحصـاء لعـام        - ١٢

أيضــا مــ  االحتاــال بيــوم اإلحصــاء الــو ا أو اإلقليمــي، مثــب يــوم اإلحصــاء األفريقــي ويــوم    
ــذترى    ــ  الـ ــاريني، أو مـ ــاء الكـ ــنوية للمكاإلحصـ ــو ا.  السـ ــائي الـ ــن اإلحصـ ــافة  تـ وباإلعـ

األشط ة الـض شومتـها املكاتـن اإلحصـائية الو نيـة، شومـت اوامعـات ولتلـ  الراب ـات           إىل
. و كــن اال ــالس علــم تااصــيب أو  عــن األشطــ ة  (7)أو اإلقليميــة عــددا مــن األشطــ ة احملليــة

 لة للجنة اإلحصائية.الدورة املقبالق رية   وثيقة املعلومات األ ا ية الض  تفعمم   
  

 األشط ة الض اع لعت ألا املنومات الدولية واإلقليمية -رابعا  
ــب اهــاء   - ١3 تياشــا دوليــا وإقليميــا بــاليوم العــاملي لإلحصــاء. ومشلــت أشطــ ة         ٢٠احتا

ــد     ــية وإصـ ــات درا ـ ــيم حلقـ ــبة تنوـ ــذه املنا ـ ــال ألـ ــحاية  االحتاـ ــات صـ ــورات وبياشـ ار منطـ
ر  اء تل  املنومات أو تبـار اإلحصـائيني فيهـا.  كـن اال ـالس علـم تااصـيب أو          قبب من

 الدورة املقبلة للجنة اإلحصائية.  وثيقة املعلومات األ ا ية الض  تفعمم   
  

__________ 

 كن اال الس علم املبادرات الـض اتـذخلا اوامعـات و ـائر املنومـات احملليـة أو اإلقليميـة   املوقـ  الطـبكي           (7) 
 .https://worldstatisticsday.org/blog.html?ot=other.Iالتايل: 
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 اال تنتاجات -خامسا  
مبطــارتة البلــدان واملنومــات الدوليــة ومثلــي اجملتمــ  املــدين، مبــا   ذلــ  املؤ ســات    - ١4

ــة ومســتلدميها،  حــت        ــن منتجــي اإلحصــاءات الرمسي ــة وو ــائب اإلعــالم وانهــا م البحثي
  إذتاء الوعي بالدور الذي تؤديـ  البياشـات    ٢٠١5االحتااالت باليوم العاملي لإلحصاء لعام 

واإلحصاءات اويدة   مساعدة عي  اوهات الااعلة   اجملتم  علم اتاذ قرارات مدرو ـة،  
الوقــت الــذي يطــرس فيــ  العــاف   تنايــذ خ ــة  موحــة أال وهــي خ ــة التنميــة  وال  ــيما   
 .٢٠3٠املستدامة لعام 

ل لإلحصـــاء، الـــذي احتاـــب   وباال ـــتناد إىل التجربـــة اإل ابيـــة لليـــوم العـــاملي األو     - ١5
، وبااتنام الارص الض أتاحتها و ائط التواصب االجتمـاعي ومنـابر االتصـال    ٢٠١٠ عام   ب 

إىل عـدد قيا ـي مـن األشـلاص      ٢٠١5وصـلت محلـة اليـوم العـاملي لإلحصـاء لعـام        الطبكية،
و اعدت   عـ  ثـروة مـن املعلومـات عـن لتلـ  املبـادرات املتلـذة علـم عيـ  املسـتويات            
تعزيزا لسبب توفن وا تلدام بياشات أفضب من أجب حياة أفضب. وعمال بقرار اومعيـة العامـة   

حصاء تب مخس  نوات،  تواصب شعبة اإلحصاءات تعهـد املوقـ    االحتاال باليوم العاملي لإل
الطــبكي لليــوم العــاملي لإلحصــاء وحتديثــ  باملعلومــات اإلعــافية املســتمدة مــن الطــرتاء حاملــا   
تصبح تل  املعلومات متوافرة. أما األعمـال التحضـنية لالحتاـال بـاليوم العـاملي لإلحصـاءات       

اليـوم  ”نور اللجنة اإلحصائية جمـددا    عندما ت ٢٠١9، فستبدأ   عام ٢٠٢٠الثال    عام 
 وفقا لربشامج عملها املتعدد السنوات.“ العاملي لإلحصاء

 


