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 موجز 
 2019/210التقرير، الـــ ُ دَّعـــد  ورقـــا ملقرر اادي ااقتتـــــــــــــــــا ُ وااجتمـــاع  يعرض هـــ ا  

واملمـاراــــــــــــــــا  الزــــــــــــــــاةقـال، التقـدي ا رل ا األعمـال التح ـــــــــــــــ يال ل  ت ـال  ل وي العـامل  ل  تـــــــــــــــا  
تشـــــــــــــرين األول/دمتوةر، وذلجل عم  ةقرار ا مع ال  20، ال ُ اـــــــــــــ اوث لدمرة ال ال ال ا 2020 عاي ا

. ويبني التقرير العمل ال ُ ي ــعدب ةم ماتا الدةنال اص تــال ال لولــب التــ ئال الن ال ال 69/282العامال 
لدشـــعار، وذلجل ال ُ تقوي ةم ةـــعبال اص تـــا ا  التاةعال ص ارة الشـــؤوث ااقتتـــا يال وااجتماع ال  ألما ال 

تــــم م رمز وء شــــا  منتــــال اتتــــاا  منااــــبال. والدةنال مدعوة ء  تقد  العامال،  لتشــــاور مب املاتا، لت
 تعد قاهتا ةشأث  الال األعمال التح  يال.

   
 

  

 

 * E/CN.3/2020/1. 
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 معلومات أساسية - أوال 
الـــ ُ دعدنـــت ر ـــم يوي  69/282، القرار 2015 زيراث/يو  ـــم  3اختـــ   ا مع ـــال العـــامـــال، ا  - 1

ال وي العامل  ال اين ل  تـــــــا  وقرر  دث ياوث اا ت ال و ا ال وي ا  2015تشـــــــرين األول/دمتوةر  20
 تشــــــــرين األول/ 20تشــــــــرين األول/دمتوةر من مل .ي اــــــــنوا . ول لجل اــــــــ َّعقد ال وي ال ال  ا  20
 . 2020 ةردمتو 
  

 “ربط العامل ببياانت ميكننا الوثوق هبا”الشعار:  - اثنيا 
، وماث ةــــــــــــــعار  2010تشــــــــــــــرين األول/دمتوةر  20ا تَّ ل  ل وي العامل  األول ل  تــــــــــــــا  ا  - 2
وا تَّ ل . “اخلدمال واألهد ال امل ن ال والنزاهال: اا ت ال  ملزامها  واصجنالا  الا  ة ل  تا ا  الرمس ال”
 “.ة اان  در ل من دجل   اة در ل”وماث ةعار   2015تشرين األول/دمتوةر  20وي ال اين ا  ل 
، دجرى ماتا الدةنال اص تـــــال ال وةـــــعبال اص تـــــا ا  التاةعال ص ارة الشـــــؤوث 2019وا عاي  - 3

يد    لب  ااقتتــــا يال وااجتماع ال  ألما ال العامال مشــــاورا  منتالمال من ا ل مااملا  راع ال ومرااــــ
. وتقرر دث يتمحور 2020اصلارتوين ةشــــــــأث العرالي واملوالــــــــ ب املمانال لد وي العامل  ل  تــــــــا  ا عاي 

 ول مولــــــــو  ال قال، والب اان  املوالوقال، وااةتاار، والتــــــــاغ العاي،     ينبئ  دث  2020ةــــــــعار عاي 
 يشمل عمل دُ ماتا ء تال  وطين  دي  ر ب ه   العناصر. 

ودعد  ةــــــــــعبال اص تــــــــــا ا ،  زــــــــــاعدة ابا  ااتتــــــــــال ا ه  ال اص تــــــــــا  الانديال، ال الال  - 4
رةط العـــاب ةب ـــاان   اننــا ”، ااتـــار املاتـــا ةـــــــــــــــعـــار 2019مقرت ـــا . وا مـــا وث األول/ يزـــــــــــــــمب 

. وعند ءعدا  الشــــعار، راعك املاتا والشــــعبال لــــرورة 2020لد وي العامل  ل  تــــا  ا عاي  “وا الوالوق
ث املولــــو  منااــــبا عدك  عاق وااــــب ف    ان تا   م مب املزــــالل اخلاصــــال ةال ةدد. ويدزي دث دث ياو 

 تز ل دي ا تررال الشعار العامل  ء  العديد من الدئا . 
وعدك غرار احلدالني العامل ني األولني، اـــــــتت ا ةـــــــعبال اص تـــــــا ا  تررا  الشـــــــعار ء  الدئا   - 5

 . (1)دول األع ا  مدعوة ء  ءعدا  تررا  ءلار ال وءط   الشعبال عد  االرمس ال الزت لألمم املتحدة. وال
  

 الرمز - اثلثا 
، ةدد  ةـــــعبال اص تـــــا ا  العمل مب و دة التتـــــم م الب اين 2019ا ما وث األول/ يزـــــمب  - 6

مـا وث   التـاةعـال ص ارة التواصــــــــــــــــل العـامل  وـدو ءعـدا  رمول خيتمدـال. ومن املتوقب دث  تـار املاتـا رمزا ا
، ومن مث اـــــــــــــــ بـــدد ااـــــــــــــــتســـدامـــم رمس ـــا ا ل الـــدورة احلـــا يـــال واخلمزـــــــــــــــني لدةنــال، 2020ال ـــاين/ينـــاير 

 .2020 آذار/مارس ا
  

__________ 

وعَّدل من قبل ةعض املااتا والراةعا  اص تـــــال ال الوطن ال  2015ااـــــتَّسدي ةـــــعار ورمز ال وي العامل  ل  تـــــا  ا عاي  (1) 
 لئال ءلار ال. 45طال ال وااعال من املوا  وال رتا  الرتوجي ال، وتَّرجم ء   ا
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 احلملة - رابعا 
ةعريقال ا مرمزيال، ف    2020مما ماث ا املالـــــــ ، اـــــــ َّنال م ال وي العامل  ل  تـــــــا  ا عاي  - 7

قال العامل ال لدحمدال، تعد ةــــعبال اص تــــا ا  املوا  وتت ح ا  لدبدداث. واــــتعمل الشــــعبال ةتــــ ت ا ا  ال املنزــــمل
    اــتحد  الراــالل الرل زــ ال العامل ال واحلمدال العامل ال  لدئال اص اد زيال عب واــالل التواصــل ااجتماع . 

  واـــــتقوي الشـــــعبال   ارة موقب ةـــــبا  مرمُز وءد ال الرمز واملوا  الدعال ال وتع ند جدول لمين لدمنااـــــبا
قال وطن ا،      الوطن ال واصقد م ال والعامل ال. واــــتعمل املااتا اص تــــال ال الوطن ال ةوصــــ  ا ا  ا  املنزــــمل
اــتتو  تررال املوا  الدعال ال ء  الدئا  الوطن ال وتنال م املنااــبا  وتن    إدال ءع م ال ) اــتسداي واــالل 

عد  وث الوطن ال. واملااتا التواصـــــــــل ااجتماع ( عدك التـــــــــع د الوطين، مب ءماا  ال تنال م  ا عدك التـــــــــن
اص تال ال الوطن ال مدعوة ء  التنز ي مب الشعبال. واتقوي املنالما  الدول ال ةتوا ب  عاق احلم   عدك 

 التع دين العامل  واصقد م  وتنال م املناابا  اخلاصال وا. وه  دي ا مدعوة ء  التنز ي مب الشعبال.
لدحمدال،  worldstatisticsday.orgداي ااـــم النعاق املعتا  واـــتواصـــل ةـــعبال اص تـــا ا  ااـــتس - 8

. واـــــ زـــــت ـــــ ا املوقب الشـــــبا  الزـــــما  التال ال: 2015ال ُ ااـــــتَّسدي لد وي العامل  ألول مرة ا عاي 
موجزا  ءاباريال، ومدو ال  ان دث تت ـــمن مقاا  صـــا رة عن ج ا  ول ال، وجدوا لمن ا لدمنااـــبا ، 

 ــال  ان لدماــاتــا اص تــــــــــــــــال ــال الوطن ــال وا  ــا  املعن ــال األارى تنزيد ــا وموا   عــال ــال، وراـــــــــــــــومــا ة ــا 
وااتسدام ا. و صلارال ء  املوقب الشبا ، اتدير الشعبال قنوا  التواصل ااجتماع . وا َّحد   هاةتاغ 

 . 2020ل َّزتسدي ر ما يتتل  ل وي العامل  ا ل عاي 
  

 ة اختاذهاإلجراء املطلوب من اللجنة اإلحصائي - خامسا 
اللجنة اإلحصااااااااائية مدعوة تع تقدهت تعليقاحا بشاااااااالن حالة األعماا الت  اااااااا ية ل حت اا  - 9

 .2020ابليوم العاملي لإلحصاء يف عام 
 


