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تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة
عن أنشطة خمتارة اضطلع هبا برناجمه لإلحصاءات الثقافية
مذكرة من األمني العام
وفقــامل ملقــرجملر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي  216/2015واملمارســات الســابقة
يتشــرجملا األمــني العــام بــىلن ليــة لل اللجنــة للعلــم تقريــر معهــد اإلحصــاء التــابع ملنظمــة األمــم
املتحــدة للتربيــة والعلــم والثقافــة عــن أنشــطة خمتــارة اضــطلع هبــا برناجمــه لإلحصــاءات الثقافيــة
واللجنة مدعوة لل أن حتيط علما هبذا التقرير
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تقرير معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحدة للتربيـة والعلـم والثقافـة
عن أنشطة خمتارة اضطلع هبا برناجمه لإلحصاءات الثقافية
أوال  -مقدمة
 - 1وضع هذا التقرير عن حالة برنامج معهد اإلحصاء التابع ملنظمة األمم املتحـدة للتربيـة
والعلم والثقافة (اليونسكو) املتعلـ باإلحصـاءات الثقافيـة اسـتجابة لطلـج اللجنـة اإلحصـائية
ويتضــمن التقريــر معلومــات مســتكملة عــن آتــر املســتجدات جمــال اإلحصــاءات الثقافيــة
الدوليــة ويقــدم التقريــر بــاألتم معلومــات عــن الدراســة االستقصــائية العامليــة ا ديــدة عــن
لحصـــاءات العمالـــة اجملـــال الثقـــا وتنقيـــذها وعـــن االقتـــرا ا ديـــد الـــداعي لل وضـــع
التوصيات الدولية املتصلة باحلسابات القرعية املتعلقـة بالثقافـة ويقـدم التقريـر أيضـا معلومـات
عــن التنقيــذ العــاملي إلاــار اليونســكو لإلحصــاءات الثقافيــة لعــام  2009مــع التركيــى عل ـ
نشااني رئيسيني من أنشطة الوحدة جمال بناء القـدرات اـا :منشـورات سلسـلة الكتيبـات
وبرنامج عمة حلقات التدريج عل اإلحصاءات الثقافية

ثانيا  -معلومات أساسية
 - 2اليونســكو هــي الوكالــة الرائــدة منظومــة األمــم املتحــدة جمــال الثقافــة ومعهــد
اإلحصـــاء هـــو الكيـــان الرائـــد جمـــال اإلحصـــاءات الثقافيـــة علـ ـ الصـــعيد العـــاملي و
أيلول/سبتمرب  2008وضع برنـامج املعهـد املتعلـ باإلحصـاءات الثقافيـة اسـتراتيجية جديـدة
تركــى علـ ثمثــة مســارات عمــة رئيســية( :أ) بــع بيانــات قابلــة للمقارنــة دوليــا عــن الثقافــة
وحتليلــها ونشــرها) (ض) وضــع منــهجيات ومعــايج ومؤ ــرات جديــدة جمــال اإلحصــاءات
لاــار
الثقافيــة) ( ) تــوفج التــدريج وبنــاء القــدرات جمــال اإلحصــاءات الثقافيــة وذلـ
عمقــات التعــاون والشــراكات مــع املنظمــات احلكوميــة ومنظمــات اجملتمــع املــد الوانيــة
واإلقليمية والدولية
 - ٣فقيما يتعل بوضع منهجيات ومعايج ومؤ رات جديـدة بـدأ املعهـد عـام 2015
مشروعا جديدا (انظر الققرات  7لل  11أدناه) لوضع املنهجية واملبادئ التوجيهية التنقيذيـة
للحســابات القرعيــة املتعلقــة بالثقافــة هبــدا ترســيل التوصــيات الدوليــة املتصــلة باحلســابات
القرعية املتعلقة بالثقافة
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 - 4ويصدر املعهد أيضا وثائ عن منهجيات اإلحصاءات الثقافية وكذل وثائ حتليليـة
بىل كال خمتلقة من قبية النشرات واملذكرات اإلعممية ويتعاون أيضا مع الوكاالت الدوليـة
لدعم حتسني التصنيقات الدولية فيما يتعل بقدراهتا عل حتديد الظواهر الثقافية
 - 5وفيمــا يتعل ـ امــع البيانــات القابلــة للمقارنــة دوليـ ملـا ونشــرها ــري املعهــد دراســة
استقصــائية لإلحصــاءات املتعلقــة بــاألفمم الطويلــة مــرة كــة ســنتني وأجــر أيضــا الدراســة
االستقصائية السنوية عـن لحصـاءات العمالـة اجملـال الثقـا الـا بـدأ القيـام هبـا عـام 2015
(انظر الققرات  12لل  17أدناه) وبيع البيانات عـن اإلحصـاءات الثقافيـة متاحـة مركـى
البيانات وميكن االامع عليها من املوقع الشبكي للمعهد ()www.uis.unesco.org
 - 6وفيما يتعلـ بالتـدريج وبنـاء القـدرات جمـال اإلحصـاءات الثقافيـة تركـى الوحـدة
املعنية بالثقافة املعهـد علـ ثمثـة أنشـطة رئيسـية هـي( :أ) تنظـيم حلقـات تـدريج لقليميـة)
(ض) دعم حلقات العمة الوانية) ( ) تقدمي املساعدة التقنية ومشورة اخلرباء لل البلدان الـا
تطلج احلصول عليها

ثالثا  -التوصيات الدولية املتصلة باحلسابات القرعية املتعلقة بالثقافة
عــام  2015الــج املعهــد لجــراء دراســة لبح ـ املنــهجيات واخلــربات القطريــة
-7
احلالية جمـال احلسـابات القرعيـة املتعلقـة بالثقافـة وتتضـمن الدراسـة وصـقا وتقييمـا ألمثلـة
قائمة عن احلسابات القرعية الوانية املتعلقة بالثقافة وموجىا عن اخلربات القطريـة املكتسـبة
اســتعرا
تطــوير تل ـ احلســابات فضــم عــن الــدروس املســتقادة وباإلضــافة لل ذل ـ
املبادئ التوجيهية للحسابات القرعية اإلقليمية املتعلقة بالثقافة وأتجا تتضمن الدراسـة أيضـا
توصيات أولية بشىلن ضرورة وضع منهجية دولية موحدة وتنقيذها
 - 8وقد عقد فري من اخلرباء اجتماعا بشىلن احلسابات القرعية املتعلقـة بالثقافـة القتـرة
من  4لل  6تشرين الثا /نوفمرب  2015مونتريـال كنـدا وضـم فريـ اخلـرباء مـثلني مـن
مخســــة بلــــدان أنشــــىلت حســــابات فرعيــــة متعلقــــة بالثقافــــة (أســــتراليا وفنلنــــدا وكنــــدا
واملكســي والواليــات املتحــدة األمريكيــة)) ومنظمــة لقليميــة (منظمــة ميثــاد أنــدريس بيلــو
( ))Convenio Andres Belloوثــمو وكــاالت دوليــة ــريكة تشــمة منظمــة الســياحة العامليــة
ومنظمــة التعــاون والتنميــة امليــدان االقتصــادي والشــعبة اإلحصــائية التابعــة إلدارة الشــؤون
االقتصــادية واالجتماعيــة األمانــة العامــة وكــذل تــبجين مســتقلني وكــان الغــر مــن
االجتمـاع هـو االسـتقادة مـن تـربات البلــدان واملنظمـات جمـال وضـع احلسـابات القرعيــة
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واستعرا الدراسة الا أمـر هبـا املعهـد ومناقشـتها) ومناقشـة اخلطـوات املقبلـة المعمـة لوضـع
توصيات دولية بشىلن احلسابات القرعية املتعلقة بالثقافة
 - 9ومن املتوقع أن يستغرد لجناع املشروع من ثمو لل أربـع سـنوات ويهـدا املعهـد
باعتباره الوكالة الرائدة لل استكمال التوصـيات الدوليـة املتصـلة باحلسـابات القرعيـة املتعلقـة
بالثقافة حبلول عام 2019
 - 10ويعتىم املعهد أيضا
الثقافية

لاـار هـذا العمـة لعـداد توصـيات دوليـة بشـىلن اإلحصـاءات

 - 11و عـــام  2016سينشـــمل املعهـــد القريــ االستشـــاري التقي/هيملـــة التحريـــر املعـــي
باحلسابات القرعية املتعلقة بالثقافة الـذي سيسـاعد علـ توجيـه العمـة ويطلـج لعـداد نسـ ة
أول للمنهجية والتوصيات

رابعا  -دراسة املعهد االستقصائية عن لحصاءات العمالة

اجملال الثقا

 - 12منــذ القتــرة الــا أعقبــت تقــدمي التقريــر الســاب لل اللجنــة آذار/مــارس 2014
أجنــىت دراســة استقصــائية ريبيــة (انظــر  )E/CN.3/2014/21ــاركت فيهــا البلــدان التاليــة:
االحتاد الروسي وأستراليا ولسـتونيا والرباعيـة وتايلنـد وتركيـا وجنـوض أفريقيـا وسـري
النكـــا وسيشـــية وصـــربيا وورينـــادا وفيجـــي وقطـــر وكـــوت ديقـــوار وكوســـتاريكا
وكولومبيــا ومــاا واملغــرض واململكــة العربيــة الســعودية ومنغوليــا والنيجــر وقــد ورد
ما جمموعه  17ردامل وكان الغر من الدراسـة االستقصـائية التجريبيـة اتتبـار األداة املقترحـة
مع البيانات وعملية بع البيانات وتقييمهما وتقييم توافر البيانـات وجودهتـا وفهـم عـجء
الردود الواقع عل البلدان
 - 1٣وعقدت البلدان الرائدة اجتماعـا ملناقشـة نتـائج الدراسـة االستقصـائية مونتريـال
القتــرة مــن  14لل  16أيار/مــايو  2014حضــره مثلــو البلــدان الرائــدة الثمثــة عشــر وكــان
الغر من هذا االجتماع هو مناقشة ربة البلدان اجمليبة لمتام الدراسة االستقصائية فضـم
عن تقدمي توصيات بشىلن حمتواها
 - 14وعقــد االجتمــاع الثــا واألتــج لقري ـ اخلــرباء املعــي بةحصــاءات العمالــة اجملــال
باريس يـومي  10و  11حىيران/يونيـه  2014وكـان الغـر مـن االجتمـاع هـو
الثقا
استعرا نتائج الدراسة االستقصائية وتقدمي توصيات هنائية بشىلهنا
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 - 15و  2أيلول/ســبتمرب  2015بــدأ املعهــد بــع لحصــاءات العمالــة العامليــة األول
جمال الثقافة وكانت املكاتج اإلحصائية الوانية هي ا هـات املسـتجيبة ومـن املتوقـع لجـراء
هذه الدراسة االستقصائية سنويا
 - 16وهتدا هذه الدراسة االستقصائية لل بع البيانات القابلة للمقارنة دوليامل عـن العمالـة
اجملال الثقا ونشرها ووضع أول قاعدة عامليـة لبيانـات العمالـة اجملـال الثقـا ومؤ ـراته
مبتناول البلدان وصانعي السياسات وسائر أصـحاض املصـلحة وباإلضـافة لل ذلـ سـيجري
لعداد حتليمت ونشرها بىل كال خمتلقة
 - 17ومــن املتوقــع أن مــع البيانــات أساسـ ملـا مــن الدراســات االستقصــائية الوانيــة للقــو
العاملة الا تعترب املصادر األساسـية إلحصـاءات العمالـة وسـيعمة املعهـد علـ قـو وثيـ مـع
املكاتــج اإلحصــائية الوانيــة الــا تشــكة معظــم احلــاالت ا هــات اجمليبــة الرئيســية علـ
نظرا ألهنا تتول لدارة هذه الدراسات االستقصائية
الدراسة االستقصائية مل

تامسا  -سلسلة كتيبات لاار اليونسكو لإلحصاءات الثقافية لعام 2009
 - 18نشر الكتيج الثال املعنون ”إحصاءات املهرجاناات املااام ا ائرس ةا ا ماملسات اات
ائرامنااا“ عــام  2015ويقــدم الكتيــج اــة عامــة عــن املقــاهيم الرئيســية وأحــدو النــهج
املســت دمة لقيــاس املهرجانــات ويقتــر لاــارامل شوذجيـملـا ملؤ ــرات قيــاس املهرجانــات وميكــن
تزنيله من املوقع الشبكي للمعهد
 - 19والكتيج الرابع املعنون ”ق اس املةامها االقتصاايةا ئصصاناتات ائافاة اا يتا اا حائاا
إةرايةااا هسهيتةااا ااار ا“ هــو مبثابــة تقريــر متابعــة للكتيــج األول) وهــو يعــر نتــائج
األسلوض املنهجي النموذجي لقياس املسااة االقتصادية للصناعات الثقافيـة باسـت دام بيانـات
واردة من صربيا وقد نشر عام  2015وميكن تزنيله من املوقع الشبكي للمعهد

سادسا  -برنامج عمة حلقات التدريج عل اإلحصاءات الثقافية
 - 20وضعت الوحدة املعنية بالثقافة املعهد برنامج عملها حللقات التـدريج اإلقليميـة
عام  2009هبـدا مبا ـرة تنقيـذ الربنـامج بعـد لصـدار لاـار اليونسـكو لإلحصـاءات الثقافيـة
لعــام  2009وتتوجــه حلقــات التــدريج لل املهنــيني العــاملني وعارات الثقافــة واملكاتــج
ـرا لل أن هــذه املؤسســات هــي ا هــات املنتجــة لإلحصــاءات الثقافيــة
اإلحصــائية الوانيــة نظـ مل
واملست دمة هلا بشـكة رئيسـي ولقـد حـدد ا ـدول الـىمي لعقـد هـذه احللقـات مـع التركيـى
عل دعم بناء القدرات البلدان النامية
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 - 21وتتمثة أهداا حلقات التدريج فيمـا يلـي( :أ) تـوفج التـدريج علـ اسـت دام لاـار
اليونســكو لإلحصــاءات الثقافيــة لعــام  2009وتنقيــذه) (ض) تــوفج التــدريج عل ـ مواضــيع
خمتارة جمال اإلحصاءات الثقافيـة) ( ) تقـدمي الـدعم إلقامـة ـبكات للمهنـيني العـاملني
جمال اإلحصاءات الثقافية ومنذ نشر لاار اإلحصاءات الثقافية عقد ما جمموعـه  10حلقـات
تدريج لقليمية قادها املعهد
 - 22و عام  2016سيقوم املعهد بوضع استراتيجية جديدة حللقات التدريج مـن أجـة
دعم البلدان حتسني اإلحصاءات الثقافية وتطويرها

سابعا  -االستنتاجات
 - 2٣ميثة العمة من أجة وضع توصـيات دوليـة بشـىلن احلسـابات القرعيـة املتعلقـة بالثقافـة
تطوة هامة لل األمام قو تىويد اجملتمع العاملي باملنهجية واملبادئ التوجيهية لوضع احلسـابات
القرعيــة الوانيــة املتعلقــة بالثقافــة وهــو ميثــة أيضــا منهجيــة بديلـة للبلــدان لكــي تقــوم بقيــاس
مسااة قطاع الثقافة االقتصاد
 - 24وسيوفر وضع التوصيات الدوليـة املتعلقـة باإلحصـاءات الثقافيـة للبلـدان أداة لتحسـني
البيانات الثقافية القائمة ووضع لحصاءات وبيانات ثقافية جديدة
 - 25وستمثة الدراسـة االستقصـائية عـن لحصـاءات العمالـة اجملـال الثقـا تطـوة هامـة
قــو فهــم ا اهــات العمالــة اجملــال الثقــا علـ املســتو العــاملي وستســهم قيــاس التــىلثج
االقتصادي للقطاع الثقا عل الصعيد العاملي وستنتج أيضـا بيانـات ومؤ ـرات عـن العمالـة
حبسج نوع ا ـنس وكـذل بيانـات ولحصـاءات عـن اخلصـائم االجتماعيـة والدميغرافيـة
قطاع الثقافة
 - 26وسيتول املعهد لعداد أول قاعدة لبيانـات ومؤ ـرات العمالـة اجملـال الثقـا القابلـة
للمقارنة دوليامل الا ستدعم عمة العديد من أصحاض املصلحة مبا ذلـ صـانعو السياسـات
عل مستو احلكومات واألوساط ا امعية والوكاالت الدولية
 - 27ويعترب كة من سلسلة الكتيبات وبرنـامج حلقـات التـدريج علـ اإلحصـاءات الثقافيـة
من مبادرات املعهـد الـا جـر لعـدادها لـدعم بنـاء القـدرات اإلحصـائية جمـال اإلحصـاءات
الثقافية لإلحصائيني وموظقي املكاتج اإلحصائية الوانية ووعارات الثقافة بيع أقاء العامل
 - 28واللجنة اإلحصائية مدعوة لل اإلحااة علما هبذا التقرير
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