
 

  إعالن الدوحة

 2030التنمية المستدامة  أجندةتحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم  بشأن

 

تحديث اإلحصاءات الرسمية لدعم أهداف التنمية  بشأنن في ورشة العمل اإلقليمية يالمشارك من قبلالدوحة تم اعتماد إعالن 

 .2019نوفمبر  5 - 4خالل الفترة  ،قطر – في الدوحة والمعقودةالمستدامة، 

 

والمنظمات  ،األمم المتحدة و، وممثلونوابهم، الرئيسيون نواإلحصائيو، رؤساء المجالس اإلحصائية الوطنية نحن

  ،اإلقليمية، والجامعات، ومراكز البحوث، والقطاع الخاص، والمنظمات غير الحكومية

شير إلى قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة بشأن المبادئ األساسية لإلحصاءات الرسميةن إذ
1
ودور اإلحصاءات  ،

 ؛الديمقراطيةلمجتمعات لدى اال غنى عنه في نظام المعلومات  كمكونالرسمية 

شير إلى اعتماد خطة عمل كيب تاون العالمية لبيانات التنمية المستدامةن إذو
2

 (CTGAP)  من قبل اللجنة اإلحصائية

2030التنمية المستدامة  أجندةلدعم تنفيذ  2017في مارس المنعقدة في دورتها الثامنة واألربعين 
3

، التي تتطلب جمع 

بوقة من البيانات واإلحصاءات على المستويات المحلية والوطنية واإلقليمية ومعالجة وتحليل ونشر كمية غير مس

 من قبل الجهات المعنية المتعددة؛، والعالمية

شير إلى إعالن الدوحة بشأن ثورة البيانات في المنطقة العربيةن إذو
4

تنفيذ عملية أن  على 2016، الذي أكد في عام 

كمية البيانات التطلب تغييراً وتحوالً جوهريين في النظم اإلحصائية الوطنية من أجل إنتاج تأهداف التنمية المستدامة 

يتطور  البيانات اإليكولوجينظام  ، مع العلم بأنمحرز في أهداف التنمية المستدامةنوعية الالزمة لرصد التقدم الالو

 ؛مستحدثةر بيانات ومصاد ،بيانات جدد وموردي ،مطالب جديدة يؤدي لظهورمما ، بشكل سريع

اإلعالن الثاني لمنتدى البيانات العالمي لألمم المتحدة بشأن قياس التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية نذكر ب إذو

 ؛2018أكتوبر  24-19في  اعتمادهالذي تم ، والمستدامة

إلى اتخاذ إجراءات تدعو المجتمع اإلحصائي العالمي التي  CTGAP كيب تاون خطة عملالضوء على  نسلط وإذ

ي كمومع التركيز على تحديث اإلطار الح   ،بشأن المجال االستراتيجي لتحديث وتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية

؛ وتسهيل البيانات وتبادلها وتكاملها لمشاركة ةالجديد ة البيانات، وهيكلبشأن تطبيق المعايير اإلحصائية المؤسسيو

 ؛إلحصائيصادر البيانات الجديدة في عمليات اإلنتاج اوم ،استخدام التكنولوجيا الجديدة

بيانات من أجل التنمية ثورة البشأن شير إلى تقرير فريق الخبراء االستشاري المستقل التابع لألمين العام ن إذو

، والمبادئ األساسية لثورة البيانات من أجل : تعبئة ثورة البيانات من أجل التنمية المستدامةله أهميةعالم ، المستدامة
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2
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2  

التنمية المستدامة
5
 ؛

 24لمنتدى السياسي الرفيع المستوى المعنى بالتنمية المستدامة، الذي اْعتُِمد  في الفترة انثمن عالياً ما جاء في إعالن وإذ 

 المستدامة؛  ، بعنوان التأهب لعقد من العمل واإلنجاز من أجل التنمية2019أيلول/ سبتمبر  25 –

اد النظام اإلحصائي ومراعاة إعد ،في اتخاذ قرارات مستنيرة عالية الجودةالدور الحاسم لإلحصاءات الرسمية ب نقر وإذ

 ؛في بلد معين

بذل جهود واستثمارات إضافية للحفاظ على البنية األساسية الالزمة إلنتاج اإلحصاءات  ضرورةعتبار االضع في ن وإذ

ومؤشرات التنمية المستدامة
6
 ؛

دورها التنسيقي الرئيسي في قياس أهداف التنمية نظًرا لدعم النظم اإلحصائية الوطنية لالحكومات الوطنية  دعون وإذ

 ،ورصدها المستدامة

قياس أهداف التنمية المستدامة بطريقة مهنية ومستقلة لالوطنية باإلسهام بخبراتها  اإلحصائية النظم التزام نعلنفإننا 

 ،وحيادية

 :بـما يلي نلتزمو

من خالل قياس مجموعة مركزة من مؤشرات  2030التنمية المستدامة  أجندةفي تنفيذ  بفاعليةالمساهمة  (أ )

 االعتماد على إحصاءات عالية الجودة؛ب ،إطار منهجي، بناًء على التنمية المستدامة محدودة العدد أهداف

تخلف ، مع االلتزام بمبدأ عدم الضعيفة زيادة توافر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة مصنفة حسب الفئات (ب )

 ؛أحد عن الركب

 الحكومية والشركاء اآلخرين؛ الجهاتتيسير زيادة تبادل البيانات بين  (ج )

مع ضمان جودة البيانات  ،وفي الوقت المناسب، الطرق بأكفئإلنتاج هذه اإلحصاءات  الوسائلاستخدام أفضل  (د )

 ،والمعلومات الجغرافية المكانية ،جيبين، بما في ذلك استخدام المصادر اإلداريةستوحماية خصوصية الم

 خمة"؛" البيانات الض و ووسائل التواصل االجتماعي،االستشعار عن بعد، وومصادر البيانات البديلة، 

ن أجل لتسريع عملية التعلم والشفافية والتكاثر موفي متناول األيدي  ،استخدام منهجيات وتقنيات جديدة (ه )

، ومن أجل تنفيذ مبادرة "البيانات اآلن" لسد سريع التغير لبيانات اإليكولوجي النظام االستجابة بشكل أفضل 

 الفجوة بشأن البيانات المتعلقة بالتنمية؛

وفقًا زيادة استخدام تقنيات نظم المعلومات الجغرافية لتعزيز إمكانية الوصول إلى المناطق الصغيرة  (و )

 ؛مؤشرات أهداف التنمية المستدامةل

 ،النظام اإلحصائي الرسمي، بالشراكة مع المجتمع المدني ضمنلية مع منتجي البيانات اعالمشاركة بف (ز )

 ؛جودة البيانات التي يتم إنتاجها أساليب ضمان حولديم المشورة ، وتقوالقطاع الخاص ،واألوساط األكاديمية

سد الفجوة من أجل طرية للبيانات واإلحصاءات قُ تنفيذ استراتيجيات تمويل مبتكرة وإجراءات منسقة بقيادة  (ح )

 ؛وتحقيق األولويات الوطنية ،الحالية في التمويل

تقديم المشورة في تفسير ، والتنمية المستدامة وإبالغهاهداف نشر البيانات المتعلقة بأالمناسبة لتوفير القيادة  (ط )

 ؛البيانات

 ؛ةالجيد عن أهداف التنمية المستداملضمان اإلبالغ  الدولتطوير القدرات اإلحصائية في  (ي )

                                                      
5
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 ، نحو تنفيذوتعزيز النظم اإلحصائية الوطنية تحديث من أجلأشكال جديدة ومبتكرة لتنمية القدرات  تطوير (ك )

 .CTGAP كيب تاون خطة عمل

في المنطقة  من خالل اآلليات المعتمدة المتبادلوالتعلم  ،بأهمية تبادل الخبرات علينا أن نقر، بهذه االلتزامات للوفاءو

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية و(، GCC-STATالمركز اإلحصائي الخليجي )و ،اإلسكوا العربية من قبل

المعهد العربي للتدريب و ، والمعهد العربي للتخطيط،( SESRICمركز أنقرة) تماعية والتدريب للدول اإلسالميةواالج

 .(AITRS) والبحوث اإلحصائية

أهداف التنمية المستدامة على المستويات المحلية والوطنية ودون اإلقليمية  متابعةفي  المثمرأهمية التعاون  ندرك وإننا

 واإلقليمية والعالمية.

 ووضع تدابير أوسع للتقدم. ،فنية في قياس التنمية المستدامةات خبرما لديها من ولية بأهمية عمل المنظمات الد ندركو

على أهمية التنسيق الفعال لرصد أهداف التنمية المستدامة واإلبالغ عنها على المستوى اإلقليمي بين المنظمات  نؤكدو

ومنظمة ومنظمة العمل الدولية،  ،ومنظمة الصحة العالمية ،وصندوق األمم المتحدة للسكان ،الدولية )مثل اإلسكوا

ومكاتب األمم المتحدة والبنك الدولي،  ،ليونيسيفاو ،ألمم المتحدة للمستوطنات البشريةبرنامج او ،األغذية والزراعة

 الوطنية.، وبين المنظمات الدولية والنظم اإلحصائية (طرية وغيرها من المنظمات ذات الصلةاإلقليمية والقُ 

 .2020تعداد السكان والمساكن دورة على أهمية التنسيق الفعال لتبادل المعلومات والممارسات الجيدة في تنفيذ  نؤكدو


