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 ن األعزاء،و الزمالء اإلحصائياإلخوة و 

الدور المتغير لإلحصاءات الرسمية في  يشرفني ويسعدني أن أخاطبكم اليوم بمناسبة هذه الورشة اإلقليمية حول  
 قد حان بالفعل للنظر في هذه القضايا. ، ألعلن بأن الوقت ثقافة البيانات مهمة دولة قطر: 

الدائرة والحرب    ،وأزمة المناخ،  19-كوفيد  وباءالناتجة عن  اآلثار    إن:  وحافلة بالتحديات  عصيبةأوقات  نمر ب  إننا
ما تم إحرازه من  أمام  تحديات هائلة    معاا  كلها تشكل،  في أماكن أخرى الناشبة  الصراعات  فضالا عن    ،في أوكرانيا

الماضية.   العقود  مدى  على  عالمي  الطلب  و تقدم  أن  مستمر  يبدو  بشكل  الجودة  العلى  يتزايد  عالية  معلومات 
سياس  قرارات  مستنيرة  التخاذ  والعالمية.    -ية  واإلقليمية  اإلقليمية  ودون  الوطنية  المستويات:  جميع  على 

 ،في الوقت المناسب. لهذا السبب يتعين علينا االبتكاروأدق و أفضل  أكثر و بيانات  ن  يطلبو أصبحوا  المستخدمون  ف
في شراكة فعالة مع منتجي البيانات اآلخرين، مثل البيانات الضخمة    والدخول  ،واستخدام مصادر بيانات جديدة

عنوان ورشة    يشيريعني تغيير دور المكاتب اإلحصائية الوطنية، كما  بدوره  والمعلومات الجغرافية المكانية. وهذا  
ذلك في  اإلشراف على البيانات على نطاق واسع، بما في    مصطلح  ففي الوقت الحاضر، تتم مناقشة:  هذهالعمل  

المتحدة.   الوطنية  افقط  تنتج  عد  تلم    ةالوطني  ةتب اإلحصائياالمكفاللجنة اإلحصائية لألمم   التقليديةإلحصاءات 
ا    عليها أن تعلبلزاماا  بل أصبح    ،مثل بيانات السكان والحسابات القومية  ،الرسمية الموثوقة  تطويرفي  دوراا رائدا

ومعلومات إحصائي  ومتكاموطني    ينظام  عبر  متناسق  و ل  الحكومية  المصادر  من  البيانات    ،خارجهامن  جمع 
إل  ومعالجتها القياسية  وفقاا  الجودة  ضمان  يمكن  جراءات  البيانات  بما  مستنيرة. من  مستخدمي  قرارات  اتخاذ 

حيث أن . و على ثقة مستخدمي البيانات  المحافظةبالغ األهمية من أجل  يعتبر أمراا  فإن مفهوم الجودة    ،وبالتالي
اإلحصاء الوطنييالرسمي  خبراء  بن  ين  الجودةيتمتعون  بمسائل ضمان  جيدة  إلى  ،  دراية  بحاجة  مع    التحاور فهم 

للغرض  ومناسبة  صلة،  ذات  ونشرها  إنتاجها  يتم  التي  المعلومات  أن  من  للتأكد  تم يو ،  المطلوب  المستخدمين 
باتباع   اإلنتاجإنتاجها  الصارمة    أساليب  يتوافقالعلمي  الدولية.    وبما  المعايير  األساسية وتعتبر  مع  المبادئ 

 . ينبغي اتباعهالذي دليل العالمي ال هي  ،لإلحصاءات الرسمية، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة

ا عبر الحدود  في العمل معا هي  المكاتب اإلحصائية الوطنية الفردية  عن كاهل  عبء  الإحدى طرق تخفيف    ولعل
ورشة العمل هذه فرصة رائعة للقيام  وتشكل  وتبادل الخبرات، في تضامن مهني مع المجتمع اإلحصائي العالمي.  



ب  وإنني.  األمر حرفياابذلك   المؤمنين  أشد  اإلقليمي،  ضرورة  من  اإلقليمي ودون  التي    فهوالتعاون  البلدان  يجمع 
اللغة  تتكلم ولديها  نفس  واقتصادية  ،  اجتماعية  وخصائص  تاريخية  شعبة   ويقوم .  متشابهةتجارب  مكتبي، 

المتحدة األمم  في  االقتصادية  بالعمل    ،اإلحصاءات  المتحدة  األمم  لجنة  في  وشركائنا  زمالئنا  مع  وثيق  بشكل 
( آسيا  لغربي  الخليجيدول  وفي    ،(اإلسكواواالجتماعية  التعاون  وإننامجلس  ا نرحب    .  اإلق  جدا لهذبالبعد  ه  ليمي 

 .الفعالية

 الزمالء األعزاء،الدكتور، سعادة 

ا بمدى نشاط المجتمع اإلحصائي العالمي، حتى خالل أسوأ أيام الوباء.  ،  تواصلقد بقينا على فما زلت معجباا جدا
  ، شركاء جدد ، وعملنا مع  مع مصادر معلومات جديدة  وتعامنا،  الكثير  ، وابتكرناوشاركنا في العديد من األنشطة

وقد تمكنا من فعل كل .  الغنية  دعمنا بعضنا البعض بخبراتنا، و للعالم البيانات التي يحتاجها بشكل عاجلقدمنا  و 
 ألننا نتحدث نفس اللغة المهنية، ونلتزم بنفس المبادئ األساسية.   ذلك

مارس    شهر آذار/ا للحضور إلى مقر األمم المتحدة في نيويورك العام المقبل في  بكم جميعا   وإنني أدعوكم وأرحب
الدورة المتحدة  54  الـ  للمشاركة في  للتعاون    ،للجنة اإلحصائية لألمم  المستقبلي  وللمساعدة في تشكيل برنامجنا 
 اإلحصائي العالمي. 

 ! أتمنى لكم ورشة عمل ناجحة  المشاعر الجياشة،بهذه و 


