پیام دکتر ساتیا دورایس وامی ،نماینده صندوق جمعیت ملل متحد در جمهوری
اسالمی ایران ،به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی 1400
به مناسبت روز ملی آمار و برنامه ریزی ،مفتخرم که به دولت جمهوری اسالمی ایران بخاطر
اختصاص روزی به بزرگداشت اهمیت آمار در طراحی سیاست ها و برنامه های توسعه ،تبریک
گویم .این امر نشان از اهمیت ویژه ای است که به استفاده از داده ها و شواهد در برنامه ریزی
و تصمیم گیری داده شده و در عین حال استفاده از رویکردهای عملگرایانه در مدیریت ،و توسعه
راه حل راهبردی را نشان میدهد .می خواهم به ویژه به همکاران و کارشناسان مرکز آمار ایران-
متولی اصلی آمارهای رسمی در کشور -به خاطر تالش های فوق العاده ای که برای تولید آمار و
در دسترس قرار دادن آمارها و داده های رسمی برای پیشبرد توسعه مستمر این ملت بزرگ
انجام میدهند ،تبریک گویم.
داده و آمار نقش به سزایی در سیاستگذاری دارند .استفاده از داده و آمار با کیفیت ،کشور را به
تدوین سیاست های مبتنی بر شواهد و برداشتن گام های کلیدی در جهت توسعه سوق می
دهد .دسترسی به داده و آمار باکیفیت و ,یکپارچه نه تنها سیاستگذاران را قادر می سازد تا
تصمیمات راهبردی اتخاذ کنند بلکه فرصت هایی را برای پاسخگویی به موقع به بحران های
بشردوستانه و شرایط اضطراری فراهم می کند .ما شاهد اهمیت نقش داده ها در طول همه
گیری فعلی بودیم .این همه گیری نه تنها نظام های ملی سالمت را به چالش کشیده است،
بلکه نظام های آماری ،از جمله ظرفیت کشورها برای تولید داده ها و آمار به هنگام ،و با کیفیت
مانند آمارهای اشتغال ،آموزش ،فرزندآوری/باروری و بهزیستی روانی-اجتماعی را هم مورد
آزمایش قرار میدهد .چنین داده ها و آماری برای مدیریت و کاهش تاثیرات چند بعدی حوادث
اضطراری و تدوین راهبردهایی "برای ساختن بهتر آینده" بسیار ضروری و حیاتی هستند.
بسیار امیدوارکننده است که مطابق با قانون ملی آمار ایران ،مرکز آمار ایران گام های بسیار
مهمی در جهت نوسازی سیستم آماری کشور و گذار از سیستم های سنتی به مدرن و ثبتی
مبنا ،برداشته است که انتظار می رود طی پنج سال آینده تکمیل گردد.
صندوق جمعیت ملل متحد به عنوان یکی از شرکای اصلی و قدیمی مرکز آمار ایران به طور کامل
متعهد به حمایت از این تالش های مهم ملی با هدف تقویت ظرفیت ملی آمار در پاسخ به بحران
ها ،ارائه شواهد به هنگام و با کیفیت برای برنامه های توسعه و پاسخگویی به شرایط
اضطراری میباشد.
صندوق جمعیت ملل متحد و مرکز آمار ایران توانسته اند تبادالت خود را با سایر مراکز آماری در
منطقه و فراتر از آن برای به اشتراک گذاشتن دانش و تجربیات در چارچوب همکاری های
جنوب-جنوب تسهیل کنند .طی دو سال گذشته ،صندوق جمعیت ملل متحد تبادالت فنی بین
مرکز آمار ایران و سایر دفاتر آماری کره جنوبی ،اندونزی ،عمان و آفریقای جنوبی را تسهیل نموده
و در آینده نزدیک با مبادالت بیشتر به همکاری های خود در این زمینه ادامه خواهد داد.
چشم انداز ما در سازمان ملل متحد و صندوق جمعیت ملل متحد دنیایی است که در آن مردم
و کره زمین در لحظاتی که به حمایت نیاز دارند قطعا از آن ،برخوردار شوند .ما می بایست از
تمام ظرفیت خود برای تصمیم گیری بهتر استفاده کنیم و از مردم به ویژه آسیب پذیرترین گروه
هایی که طی سال های گذشته در ایران به دلیل تاثیرات مضاعف تحریم ها و همه گیری

کووید 19-آسیب دیده اند ،حمایت کنیم .این امر،با توسعه بیشتر ظرفیت ها برای ایجاد ،مدیریت،
ارائه و استفاده از داده ها ،برای تصمیم گیری بهتر و در نهایت ،خدمت رسانی بهتر به شهروندان
امروز و آینده ،امکان پذیر است.

