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 مكتب واإلعالم

 
 بيان صحفي

 
 

 اليوم العالمي لإلحصاءفي عراق تحتفل مع ال) يونامي( األمم المتحدة للعراق بعثة
 

، 2010أآتوبر / تشرين أول 20باليوم العالمي األول لإلحصاء المصادف ) يونامي(تحتفل بعثة األمم المتحدة للعراق ، 20-10-2010
وقد قررت اللجنة اإلحصائية التابعة لألمم .  64/267ر الجمعية العامة لألمم المتحدة في قرارها رقم  على قرابناءحيث جاء هذا اليوم 

: االحتفال بعديد اإلنجازات" االحتفال باليوم العالمي لإلحصاء تحت شعار 2010فبراير /المتحدة في جلستها الحادية واألربعين في شباط
 " نيةالخدمات المميزة والكفاءة والنزاهة المه

 
حصاء إقليم آردستان دورًا حيويًا ال سيما في تحتل اإلحصاءات في العراق أهمية خاصة، آما يلعب الجهاز المرآزي لإلحصاء وهيئة إ

تطوير وإعداد قواعد البيانات الضرورية لدعم رسم السياسات وتطوير الخطط التنموية ومراقبة التقدم المحرز بما في ذلك تحقيق 
 .ئية لأللفيةاألهداف اإلنما

 
تحتفل أسرة األمم المتحدة في العراق باليوم العالمي لإلحصاء لتهنئ العراق باإلنجازات المتميزة التي حققها في مجال اإلحصاءات 

كامل متمواصلة الدعم للعراق من اجل بناء نظام إحصائي لالرسمية ال سيما التقدم الكبير في السنوات القليلة األخيرة، ولتؤآد استعدادها 
 . هنيةموآفوء باإلستناد إلى المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ووفقًا ألفضل الممارسات الدولية والمعايير ال

 
تحدة في العراق في اليوم العالمي لإلحصاء، أن التعداد العام للسكان والمساآن المزمع تنفيذه نهاية العام الجاري متؤآد أسرة األمم ال

لتوفير بيانات ومؤشرات تفصليلة على المستوى الجغرافي وحسب النوع االجتماعي هامة لدعم التخطيط يشكل فرصة هامة وحيوية 
، بينما شهدت اإلحصاءات الرسمية في العراق تطورًا هامًا خالل السنوات القليلة الماضية، إال باإلضافة إلى ذلك.  والتنمية في العراق

أن هناك حاجة إلى المزيد من البيانات الالزمة لتنفيذ ومراقبة األجندة الوطنية والدولية لدعم التنمية في العراق خالل اللسنوات األربع 
ء وهيئة إحصاء إقليم آردستان تية لقيام الجهاز المرآزي لإلحصايتطلب توفير بيئة مواالقادمة، وتطبيق خطة التنمية الوطنية مما 

 . بواجباتهما بشكل مهني
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