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Додатак 

 
Декларација о улози националних статистичких институција у 

мерењу и праћењу Циљева одрживог развоја (SDGs)1
 

 
Ми, руководиоци статистика држава чланица Уједињених нација који су учествовали 

у раду Конференције Европских статистичара (CES), 

позивајући се на Резолуцију Генералне скупштине Уједињених нација о основним 

принципима званичне статистике2 и улози званичне статистике као незаобилазног 

елемента у информационом систему демократских друштава,  

позивајући се на скорашње одлуке из Рио +20 са Конференције Уједињених нација о 

одрживом развоју, Генерални секретаријат и његове радне групе за Циљеве одрживог 

развоја3 који су нагласили велики значај званичне статистике за развојну агенду после 

2015. године, и у својој посвећености да нико неће остати по страни, 

позивајући се на извештај независне експертске саветодавне групе Генералног 

секретара за револуцију података за одрживи развој Свет који броји: покретање 

револуције података за одрживи развој и основни принципи револуције података за 

одрживи развој,  

 
 

1 Прихваћена на 63-ој пленарној сесији Конференције Европских статистичара 
2 Резолуција Генералне скупштине 68/261 
3 То укључује закључни документ Рио + 20 „Будућност коју желимо“, збирни извештај 

генералног секретара УН-а „Пут до достојанства до 2030. године: окончање сиромаштва, 

трансформација живота свих људи и заштита планете“, извештај Панела на високом нивоу 

еминентних особа о развојној агенди после 2015 генералног секретара УН – „Ново глобално 
партнерство: искоренити сиромаштво и трансформисати економије кроз одрживи развој“, као и 

извештај међувладине отворене радне групе УН о циљевима одрживог развоја. 

 



 

 

позивајући се на UNECE Изјава на високом нивоу о развојној агенди после 2015. и 

очекиваним циљевима одрживог развоја4 који препознаје допринос CES-а ефикасном 

оквиру за мерење и праћење одрживог развоја, као и препоруке CES-а за мерење 

одрживог развоја припремљеног у тесној сарадњи са OECD-ом и Евростатом,  

имајући у виду да ће бити потребни додатни напори и инвестиције за одржавање 

неопходне инфраструктуре за израду статистике за одрживи развој, 

позивају се владе држава да подрже националне статистичке институције у њиховој 

кључној координационој улози у мерењу и праћењу SDG-а у земљама, имајући у виду 

критичну улогу висококвалитетне званичне статистике у доношењу одлука, и 

узимајући у обзир успостављање статистичког система у одређеној земљи, 

изјављујемо да су националне статистичке институције посвећене да својом 

стручношћу допринесу мерењу SDG-а на професионалан, независтан и непристрасан 

начин. 

Ми смо посвећени да: 

(а) активно доприносимо мерењу SDG кроз изабрани скуп индикатора који су 

ограничени бројем, засновани на систематском оквиру и статистици високог 

квалитета; 

(б) користимо најбоље методе за израду ових статистика на најефикаснији начин и на 

време уз обезбеђивање квалитета података и обезбеђујући заштиту приватности 

испитаника, као и укључујући коришћење административних извора, геопросторних 

информација и других нових извора података; 

(в) подржимо развојну пост-2015 агенду кроз развијање ширих мера напретка који ће 

бити потребни за анализу одрживог развоја на дуги рок; 

(г) ефикасно укључимо произвођаче података у оквиру званичног статистичког 

система, у партнерство са цивилним друштвом, академским и приватним сектором, и 

да дајемо савете о методама за осигурање високог квалитета података који се 

производе; 

(д) обезбедимо водећу улогу у дистрибуцији и комуникацији у вези SDG података, и 

саветујемо у тумачењу података; 

(ђ) повећамо доступност статистичких података разврстаних према групама 

становништва, у складу са Основним принципима званичне статистике; 

(е) развијамо статистичке капацитете у земљама како би се осигурало квалитетно 

извештавање о SDG-има. 

Да бисмо испунили ове обавезе, прихватамо важност размене искустава и учења једни 

од других кроз успостављене механизме Конференције европских статистичара (CES). 

Препознајемо значај добре сарадње у праћењу SDG на локалном, националном, 

субрегионалном, регионалном и глобалном нивоу. 

Препознајемо важност рада међународних организација које имају техничка искуства 

у мерењу одрживог развоја и развијању ширих мера напретка. 

Наглашавамо важност ефикасне координације праћења SDG и извештавања на 

регионалном нивоу између међународних организација (као што су UNECE, Евростат, 

OECD, агенције Уједињених нација и субрегионалне организације за интеграцију) и 

између међународних организација и националних статистичких система. 
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