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  اللجنة اإلحصائية
  الدورة السادسة واألربعون

  ٢٠١٥آذار/مارس  ٦-٣
  *(ط) من جدول األعمال املؤقت* ٤البند 

        بنود للعلم 
  ي لإلحصاءاليوم العامل    

  
  تقرير األمني العام     

  

  موجز  
. وقــد ٢٠١٤/٢١٩أُعــد هــذا التقريــر وفقــا ملقــرر اجمللــس االقتصــادي واالجتمــاعي      

ــاليوم العــاملي الثــاين لإلحصــاء يف      ــة يف دورهتــا اخلامســة واألربعــني االحتفــال ب اقترحــت اللجن
يف األعمـال التحضـريية   . ويصف هـذا التقريـر التقـدم احملـرز     ٢٠١٥تشرين األول/أكتوبر  ٢٠

يف اجملاالت التالية: اختاذ اجلمعية العامة قـرارا بشـأن اليـوم؛ وقيـام      ٢٠١٥لالحتفال باليوم عام 
مكتب اللجنة بوضع الصيغة النهائية لشعار اليوم؛ وقيـام أمانـة اللجنـة، بالتشـاور مـع املكتـب،       

اللجنـة مـدعوة إىل أن حتـيط    بتصميم شعار لليوم وإقامة منـرب لالتصـاالت مناسـب لفعالياتـه. و    
  علما هبذا التقرير.

  
  

  
  

  .٢٠١٥شباط/فرباير ١٣أُعيد إصدارها ألسباب فنية يف   *  
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  معلومات أساسية    -  أوال  
ــة اإلحصــائية    - ١ ــا اخليف اقترحــت اللجن ــا   امســةدورهت ، ٤٥/١١٣واألربعــني، يف مقرره

. ووافقــت ٢٠١٥تشــرين األول/أكتــوبر   ٢٠االحتفــال بــاليوم العــاملي لإلحصــاء القــادم يف     
ــا علـــى   ــة أيضـ ــون اللجنـ ــوعأن يكـ ــام  املوضـ ــوعاً للالعـ ــايل موضـ ــاء:  التـ ــاملي لإلحصـ ــوم العـ يـ

اإلحصــاءات مــن أجــل تنميــة وحيــاة   -اإلحصــاءات مــن أجــل حتســني عمليــة صــنع القــرار  ”
ضع اللمسات األخرية على صياغة الشعار علـى وجـه   أن يطلبت إىل املكتب ها لكنو، “أفضل
ميكـن أن  املوضـوع العـام    أن هيف اعتبـار  آخـذا  االتصـاالت،  يف جمـال  تشاور مع خـرباء بالالدقة 

إىل أيضـا  سنة املعينة. وطلبت اللجنة مىت نشأت يف الالقضايا اخلاصة بكل بلد  مع ُيكّيف أيضا
املكتب الشروع يف عملية تقدمي مشروع قرار إىل اجلمعية العامة بشأن اليـوم العـاملي لإلحصـاء    

شـعبة اإلحصـاءات   طلبـت كـذلك إىل   باإلضـافة إىل ذلـك،   و .ودعم تلك العمليـة  ٢٠١٥عام 
قـدمي الـدعم املناسـب إىل البلـدان، واملنظمـات      التابعة إلدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعيـة ت 

اإلقليمية، واملنظمات اليت تتجاوز أنشـطتها حـدود الواليـة الوطنيـة، واملؤسسـات املوجهـة حنـو        
 يـة واد الدعائ، وتـوفري املـ  ٢٠١٥مواضيع حمـددة يف إحيـاء ذكـرى اليـوم العـاملي لإلحصـاء عـام        

عرض هــذا التقريــر التقــدم احملــرز يف ســتللمناســبات الــيت ُتــنظم يف إطــار املوضــوع املشــترك. وي 
  .  ٢٠١٤/١١٣قرر امل، وال سيما فيما يتعلق ب٢٠١٥التحضري لليوم العاملي لإلحصاء عام 

    
  قرار اجلمعية العامة   -  ثانيا  

بعثـات  خمتلـف ال رمسيـة مـع   ، عقـد أعضـاء املكتـب مشـاورات غـري      ٢٠١٤عام  خالل  - ٢
حتديــد دولــة مــن الــدول األعضــاء تقتــرح قــرارا بشــأن  لــدى األمــم املتحــدة مــن أجــل دائمــة ال

، مل ُيشــــرع يف ٢٠١٤. وحــــىت كــــانون األول/ديســــمرب ٢٠١٥االحتفــــال بــــاليوم يف عــــام 
 ،مانــة، إىل جانــب األكتــباملالقــرار. وسيواصــل ذلــك  عمليــة تشــاور رمسيــة بشــأن تقــدمي أي

 ،خـر مـا يسـتجد مـن معلومـات     عـن آ  ي)شـفو ببيان (بشأن هذه املسألة وموافاة اللجنة العمل 
  .  حسب االقتضاء

    
  “بيانات أفضل من أجل حياة أفضل”الشعار:   -  ثالثا  

ــاين/نوفمرب     - ٣ ــرين الثـ ــة أجريـــت يف تشـ ــاور عامليـ ــة تشـ ــالل عمليـ ــانون األول/ - خـ   كـ
لرمسيـة مـن أجـل حتسـني عمليـة اختـاذ       اإلحصـاءات ا ’’ املعنـون  وضـوع امل، بـرز  ٢٠١٣ديسمرب 

للجنــة اإلحصــائية علــى ا املقتــرحبوصــفه املوضــوع املفضــل ‘‘ القــرارات وحتقيــق تنميــة أفضــل 
العامـة   ةيف أعقـاب نتـائج املناقشـ   قـد وافقـت اللجنـة،    . و٢٠١٥عام يف ليوم ليكون موضوعا ل
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ا العـام التـايل موضـوع    املوضـوع أن يكـون  اخلامسة واألربعني، علـى   هتادوراليت دارت يف أثناء 
اإلحصاءات من أجل تنميـة وحيـاة    -اإلحصاءات من أجل حتسني عملية صنع القرار ”ليوم: ل

ضع اللمسات األخرية على صياغة الشعار علـى وجـه   أن يلكنها طلبت إىل املكتب و، “أفضل
كـن أن  ميأن املوضـوع العـام   ه يف اعتبـار  اخـذ آاالتصـاالت،  يف جمـال  تشاور مع خـرباء  بالالدقة 

مـع   شـتراك خـالل السـنة املعينـة. وباال   د مـىت نشـأت   القضـايا اخلاصـة بكـل بلـ    مـع  ُيكّيف أيضا 
 ءاتاإلحصـا  شـعبة (اململكة املتحدة)، وضعت  الوطنية إلحصاءاتاخرباء االتصال من مكتب 

ــة شــعارات أقصــر   ــولّى أربع ــة استعراضــها. ويف كــانون األول/ديســمرب    صــيغةً ت مكتــب اللجن
لنقـل  أنسب شـعار  هو  “بيانات أفضل من أجل حياة أفضل” الشعارأن املكتب  قّرر، ٢٠١٤

حتسـني حيـاة   هـو  عاليـة  ذات جـودة  الفكرة القائلة بأن اهلدف النهائي إلنتاج إحصاءات رمسية 
ــار   اإلحصــاءات فهــوم اســتخدام صــلة مبال يــدل فحســب علــى وجــود  النــاس. والشــعار املخت

نتقال مـن األهـداف اإلمنائيـة لأللفيـة إىل أهـداف      دوث االيف ظل حألغراض التنمية املستدامة، 
لـتمكني البلـدان    فيما يتعلق بأنشطة التوعية، بل يتسم أيضا بطابع عـام يكفـي  التنمية املستدامة 

لشـعار جبميـع اللغـات    ل ةاألمانة ترمج وفّرمن اختيار جماالت تركيزها واالحتفال بإجنازاهتا. وست
إىل لغاهتـا وإطـالع   للشـعار   اتترمجـ إجنـاز  ول األعضاء مـدعوة إىل  . والدلألمم املتحدة الرمسية

  .  يهااألمانة عل
    

  الشعار   -  رابعا  
العمـــل مـــع وحـــدة  ات، بـــدأت شـــعبة اإلحصـــاء٢٠١٤يف كـــانون األول/ديســـمرب   - ٤

ــاين التابعــة   ــارة مــن الشــعارات   هبــدف  إلدارة شــؤون اإلعــالمالتصــميم البي ــاج جمموعــة خمت إنت
توقع أن خيتار املكتـب شـعارا يف كـانون الثاين/ينـاير. وسُيصـدر الشـعار رمسيـا        املمكنة. ومن امل

  .  ٢٠١٥يف آذار/مارس  ، املقرر عقدهاخالل الدورة السادسة واألربعني للجنة
    

  حلملة  ا  -  خامسا  
بــاليوم  ٢٠١٥علــى حنــو مــا طلبتــه اللجنــة وأشــري إليــه أعــاله، ســيكون احتفــال عــام     - ٥

، ٢٠١٠يف عـام  الـذي ُنظّـم    ،ابع ال مركزي على غرار االحتفـال األول العاملي لإلحصاء ذا ط
 صـفتها شـعبة ب اللبلـدان. وسـتعمل   ل تيحهـا ها شـعبة اإلحصـاءات وت  باستخدام مـواد تعـدّ  وذلك 

تحدد الرسـائل الرئيسـية العامليـة واحلملـة العامليـة باللغـة       سـ اجلهة املنسقة العاملية للحملـة، حيـث   
واصــل االجتمــاعي. وســتقوم الشــعبة بــإدارة موقــع شــبكي مركــزي  وســائل التعــرب  اإلنكليزيــة

. ةوالعامليـ  ةواإلقليميـ  ةوتعّهـد جـدول زمـين للمناسـبات الوطنيـ      الدعائيـة  وتوفري الشـعار واملـواد  
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ترمجـة  ب قومتسـ وطنيـة، حيـث   بوصـفها اجلهـات املنسـقة ال   املكاتب اإلحصائية الوطنية  تعملوس
علـى الصـعيد    يـة) اجتماع( إعالميـة وتنظـيم املناسـبات ومحلـة     الوطنية اتإىل اللغ الدعائيةاملواد 
. واملكاتـب اإلحصـائية الوطنيـة مـدعوة     ةالوطنيـ  دون عدعلى الصُّـ مع إمكانية تنظيمها  ،الوطين

شـعبة. وسـتقوم املنظمـات الدوليـة بتوسـيع نطـاق احلمـالت علـى الصـعيدين          الإىل التنسيق مـع  
  شعبة.  ال. وهي أيضا مدعوة إىل التنسيق مع اصة هبات اخلناسبااملالعاملي واإلقليمي وتنظيم 

ــد  - ٦ ــلت وقـــ ــة  حصـــ ــم  األمانـــ ــى اســـ ــمم  علـــ ــاق مصـــ ــب انطـــ ــاتالحبســـ  حتياجـــ
)worldstatisticsday.org(  ــا ــتخدم عنوانـ ــيا ، سُيسـ ــفحات رئيسـ ــةالصـ ــت  حلملـ ــى اإلنترنـ . علـ

 ميكـن أن تتضـمن  وسيستضيف املوقـع الشـبكي السـمات التاليـة: مـوجزات إخباريـة، ومدونـة        
 بيانيـة ورسـوما   دعائيـة، مقاالت صادرة عن جهات أخرى، وجدوال زمنيا للمناسبات، ومواد 

. وباإلضـافة  اجلهـات املعنيـة األخـرى ترتيلـها واسـتخدامها     لمكاتب اإلحصائية الوطنية وميكن ل
. “يوتيـوب ”و  “تـويتر ” يي احلملة على مـوقعَ شعبة بتشغيل قناَتالإىل املوقع الشبكي، ستقوم 

  .  ٢٠١٥اليوم خالل عام لُتستخدم فيما يتصل بومسة  حددوسُت
  
  


