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Organizacja Narodów Zjednoczonych              A/RES/64/267  
Rozd.: Ogólne 

10 czerwca 2010 

  Zgromadzenie Ogólne 
 
 

Sześćdziesiąta czwarta sesja  
Pkt 48 porządku obrad  

 

Rezolucja przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne  

[Bez zwracania się do Komitetu Głównego (A/64/L.53 i Zał.1)]  

 

64/267. Światowy Dzień Statystyki 

 

Zgromadzenie Ogólne,   

Przypominając wystąpienie Sekretarza Generalnego na czterdziestym pierwszym posiedzeniu 
Komisji Statystycznej1, jak również decyzję Komisji nr 41/1092

Doceniając długą historię statystyki publicznej oraz pomocniczą rolę, jaką odegrała 
Organizacja Narodów Zjednoczonych od czasu utworzenia w 1947 roku Komisji 
Statystycznej, której zadaniem było wspieranie rozwoju statystyk krajowych i poprawy ich 
porównywalności, koordynowanie prac statystycznych prowadzonych przez 
wyspecjalizowane agencje, rozwój służb statystycznych Sekretariatu ONZ, doradztwo 
organom Organizacji Narodów Zjednoczonych w sprawie ogólnych zagadnień dotyczących 
gromadzenia, analizy i rozpowszechniania informacji statystycznych oraz ogólne wspieranie 
poprawy statystyk i metod statystycznych,  

, w której poparła ona 
propozycję, aby uznać 20 października 2010 jako Światowy Dzień Statystyki, 

Uznając podstawowe znaczenie trwałego krajowego potencjału statystycznego w celu 
uzyskania wiarygodnych i aktualnych danych statystycznych oraz wskaźników rozwoju 
społeczno-gospodarczego w danym kraju; które są niezastąpioną podstawą do podejmowania 
racjonalnych decyzji politycznych oraz do monitorowania realizacji Milenijnych Celów 
Rozwoju na poziomie krajowym, regionalnym i międzynarodowym,  

                                                 
1 E/CN.3/2010/12 
2 Oficjalne Protokoły z posiedzeń Rady Gospodarczej i Społecznej, 2010, Załącznik nr 4 (E/2010/24), rozdz. 1B. 
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Przywołując Rezolucję Rady Gospodarczej i Społecznej nr 2006 / 6 z dnia 24 lipca 2006 r. 
zatytułowaną "Wzmocnienie potencjału statystycznego", w której Rada wezwała Państwa 
Członkowskie, agendy Organizacji Narodów Zjednoczonych, agencje międzynarodowe oraz 
kraje i organizacje udzielające pomocy międzynarodowej do wspierania krajowych wysiłków 
zmierzających do budowania i wzmacniania krajowych potencjałów statystycznych, 
zwłaszcza w krajach rozwijających się,   

Przypominając również przyjęcie Podstawowych Zasad Statystyki Oficjalnej3

Zauważając, że wiele Państw Członkowskich i niektóre regiony już organizują uroczystości 
dla uhonorowania wysiłków statystyki publicznej poprzez różnorodne inicjatywy krajowe i 
regionalne, takie jak: wyznaczanie miesięcy, tygodni lub dni statystyki i inne imprezy; ONZ 
przyjmuje z zadowoleniem ich wsparcie i ze swojej strony deklaruje gotowość do 
koordynowania tych inicjatyw pod swoimi auspicjami,   

 przez Komisję 
Statystyczną na specjalnym posiedzeniu w 1994 roku, które stanowiły kamień milowy w 
procesie kodyfikacji i promowania podstawowych wartości w statystykach oficjalnych,   

1. Podejmuje decyzję o uznaniu 20 października 2010 za Światowy Dzień Statystyki pod 
ogólnym hasłem "Świętowanie wielu osiągnięć statystyki publicznej" i podstawowych 
wartości służby publicznej, integralności statystyk i profesjonalizmu;   

2. Zachęca wszystkie Państwa Członkowskie, agendy Organizacji Narodów 
Zjednoczonych oraz inne organizacje międzynarodowe i regionalne, a także 
społeczeństwa obywatelskie, w tym organizacje pozarządowe, takie jak instytucje 
badawcze, media i wszystkich producentów i użytkowników statystyki publicznej do 
właściwego uczczenia Światowego Dnia Statystyki;   

3. Zwraca się do Sekretarza Generalnego o podjęcie niezbędnych działań w celu 
uczczenia przez ONZ Światowego Dnia Statystyki w 2010 r. i przedstawienia 
niniejszej uchwały do wiadomości wszystkich Państw Członkowskich i instytucji 
funkcjonujących w ramach Organizacji Narodów Zjednoczonych;   

4. Zwraca się także do Sekretarza Generalnego z prośbą o przedłożenie sprawozdania z 
wykonania niniejszej uchwały oraz informacji o przebiegu obchodów Światowego 
Dnia Statystyki podczas czterdziestej drugiej sesji Komisji Statystycznej.  

 
90-te posiedzenie plenarne  

 

03 czerwca 2010   
 

                                                 
3 Tamże, 1994, Załącznik nr 9 (E/1994/29), par. 59. 


