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 اللجنة اإلحصائية
 الدورة الثانية والخمسون 

 2021آذار/مارس  5و  1-3
 )ك( من جدول األعمال المؤقت* 4البند 

 بنود للعلم 
   

 اليوم العالمي لإلحصاء   
  

 تقرير األمين العام  
  

 موجز  
والممارســـا     2020/211يقدم هذا التقرير، الذي أُعدَّ وفقا لمقرر المجلس االقتصـــاوي واالجتماع   

الســاةق ، واــألا لة اــي  الت  ابــيلألت اطا األوســا  احتصــابا  لمتتألال ةالاوم الألالم  ال ال  ل تصــا ،  
ــاا مد الجدول الزمن  ال مســـــ 2020تاـــــرين األول/أ تو ر  20الذي وافق يوم  المنصـــــوه علا  ف    ، تماـــ

ــألار 69/282قرار الجمعا  الألام   ر ط الألالم ةالباا ا  الت  يمكن أن  ”. وتم االتتألال ةالاوم ال ال  تحت الاـ
ــا ا  التاةأل    ــعا  احتصـ ــيلد اطا اـ ــاق الت  تهـ حوارة   ق اطا“. ويرو ف  هذا التقرير واـــع ألعمال التنسـ

 الاؤون االقتصاوي  واالجتماعا  ةاألما   الألام ، واستألرابا لة اي  المهيلد اطا ف  جماد أ حا  الألالم.

 واللجن  مدعوة إلى احتاط  علما ةالتقرير. 
 
 

  

 

 * E/CN.3/2021/1. 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/282
https://undocs.org/ar/A/RES/69/282
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2021/1
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 التاريخ والوالية  - أوال  
الــذي قرر  هاــ  أن يكون   69/282، القرار 2015تزيران/يو اــ   3ات ــذ  الجمعاــ  الألــامــ ، ف   - 1

ــنوا . واتُتألم ةالاوم األول ف    20االتتألال اطذا الاوم ف   ــرين األول/أ تو ر من خم  مس سـ ــرين    20تاـ تاـ
ه ”ال دم  واألهلا  المطنا  والنزاه : االتتألال ةالمساهما  واح جازا  الك ارة ، وخان األار 2010األول/أ تو ر 

وخان اـألاره ”ااا ا  أفهـم   2015تاـرين األول/أ تو ر   20ل تصـا ا  الرسـما “. واتُتألم ةالاوم ال ا   ف  
 .2020تارين األول/أ تو ر  20من أجم تااة أفهم“. وجرى االتتألال ةالاوم ال ال  ف  

ر ط الألالم ”عن اـــــــكرها للمكته حعداوه الاـــــــألار   51/126 عر ت اللجن  احتصـــــــابا  ف  قرارهاوأ  - 2
. وقرر المكته، من  مل الماـــــاورا ، أن يتمحور الاـــــألار تول موبـــــو   “ةالباا ا  الت  يمكن أن   ق اطا
اتـكار، والصــــــــــــــالب الأـلام، تـا  يناك  أن يتوافر ألي مكـته إتصــــــــــــــاب  وطن   ال ـق ، والبـاا ا  الموقوق ، واال

تدي  جماد هذه الألنااـر. وأعد  الاـألارش اـعاُ  احتصـا ا  التاةأل  حوارة الاـؤون االقتصـاوي  واالجتماعا   
 ةاألما   الألام ، ةمساعدة  برا  ف  االتصاال  من هائ  احتصا  الكندي . 

اـــممت  وتدة التصـــمام الباا   ف  إوارة التوااـــم الألالم ، ف  الدورة الحاوي  وأُعلن رســـماا عن رمز،  -   3
وال مســـــــــان للجن . وأتاطت اللجن  علماي ةالألألالاا  المقررة وطلبت إلى األما   موااـــــــــل  األعمال التحهـــــــــاري  

 (. https://worldstatisticsday.orgللاوم، ةما ف  ذلك الترويج لةتداث على الموقد الااك  الم صص ) 
  

 األعمال التحضيرية والموارد المقدمة من الشعبة  - ثانيا   
 إبالغ البلدان ووكاالت األمم المتحدة والمكاتب اإلحصائية الوطنية - ألف 

والحكوما  من أجم توجا  ا تااه ، خته األمان الألام إلى رؤســا  الدول 2020أيلول/ســبتمبر  2ف   - 4
جماد الدول األعهـــــا  إلى هذا الاوم. وأعرا عن ارتاات  للجطوو الت  اذلت ف  الســـــنوا  األ ارة ف  الألديد 
من البلدان من أجم تألزيز القدرا  احتصــابا ، تحت اااوة المكاته الوطنا ، ةما ياــمم راــد التقدم المحرز  

 ، وتحســان احاــراف على الباا ا ، واســتحداث مصــاور جديدة للباا ا ،  حو تحقاق أهداف التنما  المســتدام
م الرباســ   وخألال  إجرا  تألداوا  عالا  الجووة للســكان والمســا ن. ووعا الحكوما ، اواــألطا المنتج والمســت دس

ف ي . وإبــــا(1)2020ل تصــــا ا  الرســــما  والمســــتألاد منطا، إلى تقديم وعمطا الكامم للجطوو المبذول  ف  عام 
إلى ذلك، قام مدير الاــــعا ، ف  تدوو الســــلي  المألوبــــ  ل ، ةحامئ خاار احتصــــاباان عن طريق الرســــابم 

 .  (2)والبريد احلكترو  
 

 الرمز -باء  
.  2020وبــــــألت وتدة التصــــــمام الباا   التاةأل  حوارة التوااــــــم الألالم  تصــــــمام رمز الاوم ف  عام  -   5

مم المتحدة، و دأ  اسـت دام  ف  الدورة الحاوي  وال مسـان للجن . وقد اسـُت دم  وأتاتت  ةاللكا  الرسـما  السـت لة 

__________ 

-https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governmentsا ـــ ـــر:  ( 1)  

to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html . 
-https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-World-Statisticsا ــــــــ ــــــــر:  ( 2)  

Day-2020.html . 

https://undocs.org/ar/A/RES/69/282
https://undocs.org/ar/A/RES/69/282
https://undocs.org/ar/A/RES/51/126
https://undocs.org/ar/A/RES/51/126
https://worldstatisticsday.org/
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/Secretary-General-of-the-United-Nations-invites-governments-to-celebrate-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-World-Statistics-Day-2020.html
https://worldstatisticsday.org/2020/blog/UN-Statistics-Division-Director-excited-for-World-Statistics-Day-2020.html
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ل، من قبم المكاته والراةيا  احتصــابا  الوطنا  ف  طابأل  واســأل  من المواو والمفتا  الترويجا ،   أيهــا، وُعدلس
 . ( 3) لك  أ رى على األقم   33وُترجم إلى  

ــامام للمواو التر  - 6 ــا تصــــــــ ــقا ،  وأعد  الوتدة أيهــــــــ ويجا ، ةما ف  ذلك الفت  للبواة ، وأزرار، وملصــــــــ
وأووا  مكتبا . وتماـــاا مد الممارســـ  الســـاةق ، أ تجت الاـــعا  أزرارا ترويجا  تحمم الرمز، ولكن   را حلكا  

(، خان توزيألطا محدووا، واقتصـــــــر ةاألســـــــاس على  19-الألألالاا   تاج  لجابح  مرض فاروس خورو ا ) وفاد
من قم، فط  سـتكون متات  ف  الألألالاا  المقبل . وقد ُعربـت الفت  من إعداو الاـعا  على  موظأل  الاـعا . و 

 .2020اواة  المقر ف  تارين األول/أ تو ر 
 

 الموقع الشبكي لليوم العالمي لإلحصاء -جيم  
ن موقد اــــــــــاك  م صــــــــــص ) - 7   تموز/ 13( رســــــــــمايا ف  https://worldstatisticsday.orgُواــــــــــلس

خمنصــــــــ  لألرض وتااول  ُيســــــــت دمذلك الموقد الاــــــــاك   خانتاــــــــرين األول/أ تو ر،  20. وقبم 2020 يولا 
من المكاته    133األفكار ةاــــــــالن ســــــــبم االتتألال اذلك الاوم. واتصــــــــم ةالاــــــــعا  ةاــــــــالن هذا الاوم أ  ر من 

لجامعا  والاح ا ، من اان جطا  أ رى. وخ ار منطا  اـــــر  احتصـــــابا  الوطنا  والمن ما  وولا  والمرا ز ا
مأللوما  عن الألألالاا  الت  ُأجريت ف  الدا طا أو من ماتطا. وُأبـاألت مناـورا  إلى الموقد الاـاك  حتاط   
الجمطور علمـا ةاـــــــــــــــالن الموارو وال يط المتأللقـ  ةـاالتتألـاال  ف  جماد أ حـا  الألـالم. وعقـه الاوم الألـالم ،  

 على الموقد الااك  لاكون ةم اة  مستوو  لة اي  والمواو الت  ينتجطا الارخا  لمتتألال اطذا الاوم. ُأةق 

ــبو    18 000وف  الاوم الألالم ، ســـجم الموقد الرســـم  ما يقرا من  - 8 ماـــاهدة للصـــألح . وف  األسـ
ــرين األول/أ تو ر  19الااوئ ف   ــألح  2020تاــ ــاهدا  الصــ ــاهدة   31 000، الغ عدو ماــ اانما الغ عدو  ماــ

عن    2020مسـت دم. وزاو عدو ماـاهدا  الصـألح  والمسـت دمان ف  عام  17  000المسـت دمان ما يقرا من 
ــاهـدا  مـا يقرا من 2015عـام  ــاهـدة مقـااـم  180 000، تاـ  الغ عـدو الماــــــــــــ و لغ عـدو   157 000ماــــــــــــ

ــت دمان  ــت دم مقاام   17  000المســـــ ــت دم )ا  ر  13  000مســـــ (. وجرى االطم   E/CN.3/2016/18مســـــ
على الموقد الاــــــاك  واحتال  إلا  من جماد أ حا  الألالم. وخان المســــــت دمون األوابم ال مســــــ  من الواليا  

 المتحدة األمريكا ، والطند، والمملك  المتحدة لبرييا اا الأل مى وأيرلندا الامالا ، وأسترالاا، وخندا.
 

 ِعّدت لليوم العالمي لإلحصاءمقاطع الفيديو التي أ   - دال 
وج  األمان الألام، ةمناســـــا  الاوم الألالم  ل تصـــــا ، رســـــال  قصـــــارة ةالألاديو إلى المجتمد الألالم   - 9

قال فاطا إن هذا الاوم يم م فراـــــــــ  ل عراا عن التقدير ل تصـــــــــاباان ف  جماد أ حا  الألالم الذين يألملون  
ــما ، و نا  من وما  ااا ا  أ  ر   على توفار ــا ا  الرسـ ــا  ل تصـ ــاسـ ااا ا  موقوق ، وااللتزام ةالمااوئ األسـ

 مرو   واام . وأعد مدير الاعا  رسال  ةالألاديو أيها. وخمهما متاتتان على الموقد الااك .  

  واالجتماعا  وأ تجت وابرة الت ياط االســـــتراتاج  واالتصـــــاال  التاةأل  حوارة الاـــــؤون االقتصـــــاوي - 10
. وُعرض الألاديو ألول مرة (4)مقيد فاديو قصــــــــاراي آ ر و اــــــــرت  على القناة التاةأل  ل وارة على موقد يوتاوا

__________ 

ــالــ :   ( 3)   ــا مــتـــــــاتـــــــ  لــلــجــمــطــور لــلــتــنــزيـــــــم واالســـــــــــــــتــ ـــــــدام عــلــى الــراةــط الــتـــــ ــا الاـــــــــــــــعــاـــــــ  أو تــيــلــبــطـــــ جــمــاــد الــرمــوز الــتــ  تــناـــــــــــــــرهـــــ
https://worldstatisticsday.org/2020/resources/index.html . 

 .www.youtube.com/watch?v=427P9NKX9wMمتاح على الراةط احلكترو  :  (4) 

https://worldstatisticsday.org/
https://undocs.org/ar/E/CN.3/2016/18
http://www.youtube.com/watch?v=427P9NKX9wM
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ــ  عام     20ف  منتدى األمم المتحدة الألالم  للباا ا  الذي ُعقد إلكترو اا ف   ــرين األول/أ تو ر ف  جلســــ تاــــ
خا ون األول/ويســــمبر، خان الألاديو  9. وف  (5)“بب والكوارثال ق  وال صــــواــــا  والحوخم  أقنا  الجوا”ةألنوان 

ماـاهدة على تويتر، خما أعاد إرسال التكريدة  5  800ماـاهدة على القناة، وأ  ر من   600قد سـجم أ  ر من 
 تسجام  إعجاا.  109مرة و الت  47
 

 الحضور في وسائل التواصل االجتماعي  - هاء 
ــم االجتماع .   ان لمتتألاال  ةالاوم ال - 11 ــابم التوااـــ ــور خبار ف  وســـ ــا  تهـــ ألالم  ال ال  ل تصـــ

(، لتألزيز الوع   StatsDay2020#)  “2020يوم احتصـــــــــــا  ”ومرة أ رى، اســـــــــــُت دم هااـــــــــــتائ محدو، هو 
ةالحدث ومســـــاعدة المســـــت دمان على إيجاو الرســـــابم ذا  الصـــــل  و اـــــرها. واســـــُت دم الطااـــــتائ ةك اف  لتتاد 

ــا با  الوطنا  وغارها من الاـــــــرخا  ف  جماد أ حا  الألالم. وعلى وج  أ  ر تحديداي، أ اـــــــي  المكاته احتصـــــ
تكريدة. وســـاهم المســـاهمون ال مســـ  األوابم الذين اســـت دموا الطااـــتائ ف    2  500اســـُت دم ف  أ  ر من  فقد

ــارخ ، وأ ســــه الحدث ظطوراي  1  500 حو   خباراي إعاوة تكريد، مما ســــمب ةمزيد من التوااــــم والمزيد من الماــ
ا  على سات  تويتر. (6)جدي

و وج  عام، أتدث الاوم الألالم  ال ال  ل تصـا  ز ما خبارا على تسـاا اـعا  احتصـا ا  على  - 12
(. وعلى وج  ال صــــــــــــــوه، ارتألد عدو مرا  ظطور التكريدا  تلقاباا وون مقاام  UNStats@موقد تويتر )
تاـــــــرين األول/أ تو ر، وهو أعلى مألدل ظطور ف  ذلك الاـــــــطر. وقد تصـــــــدلر   20ف   38  300مدفو  إلى 

رســــــال  الألاديو الت  ُ اــــــر  لةمان الألام ف  الاوم الألالم  التكريدا  احعمما  على تســــــاا الاــــــعا ، تا  
ــد    ــت دمت عدة من ما     1  300ظطور و   7  000 حو تصـ ــم االجتماع . واسـ ــابم التوااـ ــاهدة عبر وسـ ماـ

الطااـــتائ لتأل ام أقر الرســـابم الصـــاورة ف  هذه المناســـا . فاســـت دمتطا المألوبـــا  األورو ا  وهائ  األمم المتحدة  
 .  إعاوة تكريد إجماال   700ن قراة   للمساواة اان الجنسان وتمكان المرأة )هائ  األمم المتحدة للمرأة(، مما أسألر ع 

  
 األنشطة القطرية  - ثالثا   

ــا  أ  ر ترخازا على الألألالاا  احلكترو ا  إجماال،   - 13 ــي  االتتألال ةالاوم الألالم  ل تصـــــــــ  ا ت أ اـــــــــ
ــابـا  والجـامألـا  وغارهـا من   ــابـا  الوطنـا  والراةيـا  احتصــــــــــــ وذـلك   را للجـابحـ . اـاد أن المكـاـته احتصــــــــــــ

. واــــــــــــــملـت تلـك الألألـالاـا  اجتمـاعـا   (7)الـد ومنيقـ   ييـت لألألـالاـا  اتتألـالاـ  100الاــــــــــــــرخـا  ف  أ  ر 
إلكترو ا ، وملألا  ا  اــوت ، ووراســا  اســتقصــابا  إلكترو ا ، وتداــان اواةا  ااا ا ، ومناــورا . وذيألت  

لاوم الألالم ، إلكترو اا ف   فألالا  عالما    متطا الاــعا  اطدف الجمد اان األوســا  احتصــابا  الألالما  ف  ا
 جماد أ حا  الألالم. وُوع  أعها  األوسا  احتصابا  إلى  ار عروبطم من  مل منص  على اح تر ت. 

م هذا الاوم ف  الألديد من البلدان والمناطق خألراـــــ  للتوعا  ةألمم المكاته احتصـــــابا   - 14 وقد اســـــُت دس
الألـالم. وأالغ الاأل  عن  تـابج الـدراســـــــــــــــا  االســــــــــــــتقصـــــــــــــــاباـ  الوطناـ  واامـ  الباـا ـا  الموقوقـ  الت  تر ط 

التألداوا  الت  أجريت مؤ را وأادر إتصا ا  جديدة تطم الجمطور خوسال  لجذا ا تااه وسابط احعمم.   أو
__________ 

 .www.youtube.com/watch?v=lJRg6eaDq_Qمتاح على الراةط احلكترو  :  (5) 

 ةال   عدو المرا  الت  ُتألرشض فاطا تكريدة للمست دم ف  الم يط الزمن  أو  تابج الاح . “ال طور”ُيألرَّف  (6) 

 .2020خا ون األول/ويسمبر  3استناوا إلى المأللوما  المتات  للاعا  خما ف   (7) 

http://www.youtube.com/watch?v=lJRg6eaDq_Q
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ــابم التطنئ  الت  تكرم  ــاباان الوطناان لتااول رسـ ــا  الدول مد ال برا  احتصـ وف  ةأل  البلدان، توااـــم رؤسـ
المد ا  وال برا  احتصـاباان. وف  أتد البلدان، وقلد المكته احتصـاب  الوطن  اتألات تألاون  موظأل  ال دم  

مد إتــدى الجــامألــا . وأعرا مكتــه إتصـــــــــــــــاب  وطن  آ ر عن اــــــــــــــكره للمواطنان على ققتطم ف  الن ــام  
ن ما   احتصــاب  الوطن  من  مل تمل  إعمما . وأجرى الد آ ر وراســ  اســتقصــابا  لرؤســا  المكاته والم

ــ  على اح ترـ ت. وف  أتـد البـلدان، اجتمد  برا   ــابـا  الوطنـا  وعرشض النـتابج ـةاســــــــــــــت ـدام منصــــــــــــ احتصــــــــــــ
إتصـاباون وطناون ف  إطار أ اـي  ةالحهـور الاـ صـ ، ولألقد اتتألال  اه ف  الاوم الألالم  ل تصـا ،  

ال ق  وموقوق  وغار متحازة.  من أجم الترويج حجرا  إتصا ا  عالا  جووة ال يمكن االستكنا  عنطا وجديرة ة
ـنت ـ ابـا  وزير الـمالـا  االتتأـلاال  هـناك. وعـقد  ةأل  البـلدان تلـقا   ـقا  إلكترو ـا  ةاــــــــــــــالن أهمـا    وواــــــــــــــل
الباا ا  الموقوق  لصـــــــند الســـــــااســـــــا  ف  مجاال  مألان ، م م المااه أو البائ . وف  الدان أ رى، تهـــــــمنت 

ــابا  الوطنا  مقاطد فاديو ترويجا   الصـــــــحع المحلا  مقاال  عن االتتألاال . وأ تج ة أل  المكاته احتصـــــ
 ةاالن موبو  الاوم الألالم .  

وف  الألديد من البلدان، خان االتتألال ةالاوم الألالم  متزامنا أيهــــــــــــا مد االتتألال ااوم احتصــــــــــــا   - 15
ــا  الكاريب ، أو مد الذخرى الســـ  ــا  األفريق  أو يوم احتصـ ــا  الوطن  أو احقلام ، م م يوم احتصـ نوي  ح اـ

 المكته احتصاب  الوطن .
  

األنشطططة التي تضطططلع بلا المن مات الدولية أو اإلقليمية واألوسططاد األةاديمية   - رابعا  
 والقطاع الخاص 

خاا ا وولاا وإقلاماا ةالاوم الألالم  ل تصـــــــا . واـــــــملت أ اـــــــي  االتتألال اطذه   20اتتألم أ  ر من  - 16
إاـــدار مناـــورا  و اا ا  اـــحلا  من قبم رؤســـا  تلك المن ما  أو خاار  المناســـا  تن ام تلقا  وراســـا  و 

ــاف ي إلى ذلك،   مت الجامألا  والراةيا  المحلا  أو احقلاما  أ اــــــــي . واــــــــملت   ــاباان فاطا. وإبــــــ احتصــــــ
تلقا  وراســـــــــا  اـــــــــاكا  ترخسلز على موبـــــــــو  الباا ا  الموقوق . وقدمت ســـــــــاأل  خاا ا  من القيا  ال اه  

 اــــــي  الم يط لطا لمتتألال اطذا الاوم، والت  اــــــملت ملألا  ا  اــــــوت  ومناــــــورا  ف   مأللوما  عن األ
 وسابم التواام االجتماع  وإوراج الاوم ف  مساةقا  اليرابع.

  
 االستنتاجات   - خامسا   

  لم يكن لتوافر الباا ا  الموقوق  يوما األهما  الت  ينيوي علاطا اآلن ف  ظم هذه الجابح  الألالما .  - 17
على ر ط الألالم ةالباا ا  الموقوق  جا  ف  وقت  تماما، تا  يرزح الألالم    2020وقد قبت أن الترخاز ف  عام  

تحـت خم غار مســــــــــــــبوت من البـاا ا  عن ويـنامـاا  الجـابحـ . وال تـقاس ااـم  الاوم الأـلالم  ل تصــــــــــــــا  ةأـلدو 
ةاـــالن اام  الباا ا  الموقوق  وزياوة المناـــورا  أو االتتألاال  فحســـه، ام ةالمناقاـــا  المتألمق  الت  أجريت 

 الوع  ةالدور الذي تهيلد ة  المكاته احتصابا  الوطنا  ف  توجا  الألالم على هذا المسار.  

وعمم ةقرار الجمعا  الألام  االتتألال ةالاوم الألالم  ل تصــا  خم  مس ســنوا ، ســتوااــم اــعا   - 18
تصـــــــا  وتحدي   ةالمأللوما  احبـــــــاها  المســـــــتمدة من  احتصـــــــا ا  تألطد الموقد الاـــــــاك  للاوم الألالم  ل 

ــاري  لمتتألال ةالاوم الألالم  الراةد،   ــاب تلك المأللوما  متوافرة. أما األعمال التحهــــــــــ الاــــــــــــرخا  تالما تصــــــــــ



 E/CN.3/2021/28 

 

6/6 20-17107 

 

عنـدمـا تن ر اللجنـ  مجـدوا ف  هـذا البنـد من جـدول األعمـال وفقـا   2024، فســــــــــــــتبـدأ ف  عـام 2025 عـام ف 
 سنوا .  لبر امج عملطا المتألدو ال

  
 اإلجراء المطلوب من اللجنة اإلحصائية اتخاذه  - سادسا   

 اللجنة مدعوة إلى اإلحاطة علمًا بلذا التقرير. - 19
 


