
    
  های سراسر دنیا دبیر کل سازمان ملل متحد به دولتنامه 

  )شمسی ٢٨/٧/١٣٩۴میالدی و  ٢٠/١٠/٢٠١۵(برای بزرگداشت روز جهانی آمار  

  ،عالیجناب

کتبر سال  ٢٠که در آن مجمع تصمیم گرفت  ٢٨٢/۶٩سازمان ملل متحد مجمع عمومی  بیانیهافتخار دارم توجه شما را به  را به  ٢٠١۵ا
از همـه  سـازمان ملـل متحـد مجمـع عمـومی. جلـب نمـایم دنـگـذاری ک نـام"بهتر، زندگی بهتـر داده" با موضوع  روز جهانی آمارعنوان 

مجـامع شـهری  ای و المللی و منطقه بینهای  و دیگر سازمانملل متحد  نظام های کشورهای عضو، مجامع تخصصی ملل متحد، سازمان
روز جهـانی کند  میها و تولیدکنندگان و کاربران آمارهای رسمی دعوت  ، رسانهغیر دولتی مانند مؤسسات تحقیقاتی های شامل سازمان

  .دارندرا گرامی  آمار

ایفا آنها  توسعههای تاریخی و فرهنگی کشورها بدون وابستگی به سطح  م زمینهپایه در تما -های شاهد سازی آمار نقش حیاتی در تصمیم
مجمع عمومی به اهمیت بنیادی ظرفیت آماری ملی ممکن در تولید آمارهـا و نشـانگرهای قابـل ،  ٢٨٢/۶٩قطعنامه با پذیرش  .کند می

گاهانه و نظارت بر  فرمولبندی سیاست ناپذیر غماضهای ناب مبنای ا داده. اذعان دارداعتماد و به موقع   به بعد ٢٠١۵های توسعههای آ
  .المللی هستند ای و بین در سطوح ملی، منطقه

بسیاری از کشورها در جهـت ارتقـاء ظرفیـت آمـاری خـود تحـت رهبـری دوایـر آمـار ملـی، در  هایی که در سال من از تالش های اخیر در 
از مـن همچنـین . ام بر رشد اهداف پیشرفت هـزاره انجـام شـده اسـت دلگـرم شـده هایی چون سرشماری نفوس و مسکن و نظارت زمینه

کتبر  ٢٠که در  اولین روز جهانی آماربزرگداشت  قابل توجهموفقیت  بیش از  با فعالیت ٢٠١٠ا کشـور  ١٣٠های سازمان داده شده در 
  .ام المللی برگزار گردید تشجیع شده ای و بین سازمان منطقه ۴٠عضو و حداقل 

از دولت شما به عنوان تولید کننده ، کاربر و منقفع شونده اولیـه  ،یک موفقیت مشابه بسازیم ٢٠١۵آمار  انیهروز جاز منظور آنکه  به
های امسال شما نیز  تالشجهت مثمر ثمر واقع شدن آورم تا پشتیبانی کامل و به موقع خود را در  از آمارهای رسمی، دعوت به عمل می

  .دمعطوف دار

یگاه اینترنتی برای به اشـتراک گذاشـتن اطالعـات مربـوط بـه نحـوه بزرگداشـت روز پابخش آمار دپارتمان اقتصاد و امور اجتماعی یک 
ایـن  ازمایلم دولت شـما را تشـویق کـنم تـا . ایجاد کرده است //:worldstatisticsday.orghttpsجهانی آمار در سراسر جهان به آدرس

  .د تا آنها در معرض دید جامعه جهانی قرار گیردیمطلع ساز خودی ما را از برنامه هاطریق 

  .بیایید از این روز جهانی آمار تاریخی با اعالم و بزرگداشت نقش آمار در پیشرفت جوامع خود یک موفقیت بسازیم
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