اليوم العاملي لإلحصاء
كلمة السيد بول شونغ
مدير شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة
زمالئي األعزاء،
نحتفل يف يوم  ٢٠ترشين األول/أكتوبر ألول مرة باليوم العاملي لإلحصاء.
إنها لحظة تاريخية ألرسة اإلحصائيني الرسميني الكبرية عرب العالم.
يف هذا اليوم ،نحتفل باإلنجازات العديدة لإلحـصاءات الرسـمية والقـيم األساسـية املتمثلـة يف الخدمـة
والنزاهة والكفاءة املهنية .هي وظيفة يمكننا االفتخار بها.
يمكننا االفتخار بالثروة الكبرية من البيانات املوثوقة العالية الجودة التي يتم إنتاجها كل يوم عرب العالم
لرتشيد السياسات ،وتشجيع التغيري ،ورصد ّ
تقدم مجتمعاتنا.
يمكننا االفتخار باملعلومات التي نوفرها باستمرار للمواطنني يف كـل أقطـار العـالم لـضمان الـشفافية
واملساءلة والحكم الرشيد.
تكتيس اإلحصاءات أهمية بالغة يف التنمية االجتماعية واالقتصادية ،إذ تفتح املجال للنقـاش وتـساهم يف
تقدم بلداننا .كما ُ ّ
ّ
تعد رضورية للبحث األكاديمي وتطوير األعمال ومؤسسات املجتمـع املـدني؛ وبـذلك
فهي ،يف نهاية املطاف ،تخدم الجميع يف املجتمع.
لقد عملنا جاهدين طيلة عدة عقود عىل تطوير وإرسـاء معـايري إحـصائية دوليـة ّ
مكنـت مـن تـوفري
إحصاءات عالية الجودة وقابلة للمقارنة .فعىل سبيل املثال ،تمت املصادقة عىل مؤرش أسعار املـستهلكني
ّ
إلحصائيي العمل .ومنذ سنة  ،١٩٤٧سهرت اللجنة اإلحـصائية
لسنة  ١٩٢٥خالل املؤتمر الدويل الثاني
لألمم املتحدة عىل توجيهنا يف مهمة إرساء املعايري الدولية ووضع خارطـة الطريـق للنظـام اإلحـصائي
الدويل .وساهم أيضا ً ّ
تبني اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة يف سنة  ١٩٩٤لقيم مهنية مشرتكة مكرسة يف

يـشكل إنجـازا ً هامـا ً
ّ
"املبادىء األساسية لإلحصاءات الرسمية" يف ترسيخ مـسؤوليتنا املهنيـة .وهـذا
للمجتمع اإلحصائي العاملي.
ّ
يشكل تعداد السكان واملساكن ،الذي يوفر للحكومات وللعموم بيانات ّ
قيمة حول حجم وبنية ومميـزات
السكان ،أحد املصادر الرئيسية لإلحصاءات الرسمية .وإىل ّ
حد الفاتح من ترشين األول/أكتوبر من هـذه
السنة ،تم إنجاز التعداد يف إطار جولة  ،٢٠١٠يف  ١٠٦من الدول واملناطق ،كما تمـت برمجتـه يف ١١٧
ّ
ويشكل تزايد عدد البلدان القادرة عىل إنجاز التعداد بطريقـة ناجعـة ويف الوقـت
دولة ومنطقة أخرى.
املحدد أحد ّ
أهم إنجازاتنا .وهكذا سيتم هذه السنة تعداد  ٣باليني شخص عرب العالم.
وفيما يتعلق بنظام الحسابات القومية وحساب النـاتج الـداخيل اإلجمـايل ومـؤرشات االقتـصاد الكـيل
املرتبطة بهّ ،
مكنت املجهودات املبذولة يف هذا الشأن من توفري نظام موثوق به لقياس اإلنتاج االقتصادي
ورصد املعامالت التجارية املعقدة واملتنامية .وتعترب كذلك مراجعة نظام الحسابات القومية لسنة ٢٠٠٨
ثمرة للجهود املشرتكة لجميع الدول .وهي جهود يمكننا أن نفتخر بها.
ّ
سجالت الحالة
إننا نسعى من خالل اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة إىل وضع إطارات جديدة إلحصاءات
املدنية ،واملساواة بني الجنسني ،والسياحة ،والطاقة ،والتجارة ،واملـاء ،والبيئـة ،والعديـد مـن املجـاالت
االجتماعية واالقتصادية األخرى.
ستكون كل هذه اإلطارات النظرية بال جدوى لوال الجهد الكبري والكفاءة املهنية والنزاهة التـي ُيظهرهـا
يوميا ً الخرباء العاملون يف األنظمة اإلحصائية الوطنية والوكاالت الدولية عرب العالم .وقـد يكـون مفهـوم
العائلة اإلحصائية املهنية العاملية التي تسمو عىل االختالفات السياسية واالقتصادية والثقافية بني الدول،
أكرب إنجاز للجميع.
إننا ندرك أن نقل املعرفة وتعزيز القدرات اإلحصائية الوطنية ،يظالن أولوية الجميع .وقد أوضحت قمـة
 ٢٠١٠لألمم املتحدة حول أهداف التنمية لأللفية أن تحسني القدرات اإلحصائية ُ ّ
يعد أمرا ً حيويا ً لرصـد
ّ
التقدم العلمي .ولقد ّ
يـتمكن كـل مـواطن يف
تعهدنا نحن يف األمم املتحدة عىل تقديم الدعم للدول حتى
العالم من االعتماد عىل نظام إحصائي يعمل بشكل جيد وينتج ويحلل وينـرش إحـصاءات مالئمـة ذات
جودة ،إحصاءات تستجيب لحاجيات ومشاغل املستعملني ،إحصاءات يمكن أن تساعدنا يف رفع تحديات
جديدة ويف إدخال تغيريات عىل السياسات.
ويف الختامّ ،
أود أن أغتنم هذه الفرصة للتعبري عن اعرتايف وشكري لكل اإلحصائيني يف العالم إلسهاماتهم
العظيمة يف النظام اإلحصائي العاملي.
ً
معا ،متشبثني بقيمنا املشرتكة املتمثلة يف الخدمة والنزاهـة والكفـاءة املهنيـة ،سـنجعل مـن وظيفتنـا
ومكاتبنا اإلحصائية مؤسسة حيوية ّ
وقيمة يف العالم كله.

