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الصودوق يدعم إوشبء نؤسسة إحصبئية إقلينية للبلداه العربية
أعرة صٌدّق اهٌلد اهدّهٕ اهّٖى عً دعيَ إلٌشبء يؤششج إحصبئٖج إكوٖيٖج هوعبهى اهعرتّٕ ،ذهم فٕ يؤخير رفٖع
اهيشخّْ تشأً اإلحصبءاح االكخصبدٖج اهنوٖج ّاهيبهٖج علد فٕ اهعبصيج اهيغرتٖج اهرتبظ.
ّفٕ ُذا اهشٖبق ،كبهح اهشٖدث ٌعيح شفٖقٌ ،بئة يدٖر عبى صٌدّق اهٌلد اهدّهٌٕ" :رْ فبئدث نتٖرث فٕ إٌشبء

"عرتشخبح" ،أٔ يؤششج هإلحصبءاح اإلكوٖيٖج فٕ اهعبهى اهعرتٕ .فيذل ُذٍ اهيؤششج خشخظٖع اهخٌشٖق تًٖ اإلجِزث
اإلحصبئٖج اهّظٌٖجّ ،اهٌِّض تبهٌعى اإلحصبئٖج فٕ اهيٌظلج ّفلب هيعبٖٖر اإلحصبءاح اهدّهٖجّ ،دعى اهخنبيل تًٖ
اهتوداً األعطبء تشنل أعى".
ّفٕ يؤخير اهرتبظ ،اهذٔ اشخطبفخَ ّزارث اهيبهٖج اهيغرتٖج ّشبرم فَٖ يشؤّهًّ رفٖعّ اهيشخّْ يً  12تودا عرتٖبً

إهٓ جبٌة تعض اهيٌعيبح اهدّهٖج ّاإلكوٖيٖج ،خيح يٌبكشج أُى اهخحدٖبح اهخٕ خعّق خحدٖد اإلحصبءاح االكخصبدٖج
اهنوٖج ّاهيبهٖج فٕ اهيٌظلج حخٓ ٖنًّ صٌع اهشٖبشبح كبئيب عوٓ أدهج ّاكعٖجّ .رنز اهيؤخير أٖطب عوٓ اهدّر اهذٔ
ٖينً أً خؤدَٖ يؤششج إحصبئٖج إكوٖيٖج فٕ خشجٖع إٌخبر ٌّشر اهتٖبٌبح عوٓ يشخّْ اهتود اهّاحد ّاهيشخّْ اإلكوٖيٕ،
ّكٖبدث اهجِّد اهرايٖج إهٓ خحشًٖ جّدث اهتٖبٌبح حخٓ خفٕ تبهيعبٖٖر اهدّهٖجّ ،إخبحج إظبر هخعزٖز اهخٌشٖق تًٖ األجِزث
اإلحصبئٖج اهّظٌٖج.

ّخخبيب كبهح اهشٖدث شفٖق" :إً هإلحصبءاح أُيٖج تبهغج فٕ دعى عيوٖج اهخٌيٖج فٕ اهتوداً اهعرتٖج .غٖر أٌَ رغى خزاٖد
خزاٖد اإلدرام ألُيٖج اإلحصبءاح اهشوٖيج ،فال خزال اهحبجج كبئيج هخحشًٖ اهٌعى اإلحصبئٖج فٕ تعض ُذٍ اهتوداً حخٓ
خخينً يً خّفٖر اهتٖبٌبح اهالزيج هصٌع اهشٖبشبح اهعبيج ّاهلراراح اهخبصج عوٓ أشبس يً األدهج اهّاكعٖجّٖ .حدٌّب

األيل فٕ أً ٖؤدٔ خعزٖز األظر اهخشرٖعٖج إلعداد ٌّشر تٖبٌبح أفطلّ ،نذهم إٌشبء جِبز إكوٖيٕ جدٖد" ،عرتشخبح"،
إهٓ اهيشبعدث فٕ دعى اهجِّد اهيتذّهج هخحلٖق ُذا اهِدف".
"ّكد خى االخفبق خالل ُذا اهيؤخير عوٓ خشنٖل هجٌج فٌٖج خخأهف يً ييذوًٖ هوشوظبح اهّظٌٖج ّاإلكوٖيٖج ،إهٓ جبٌة

صٌدّق اهٌلد اهدّهّٕ .يً اهيخّكع أً خجخيع ُذٍ اهوجٌج فٕ اهشِّر اهلوٖوج اهلبديج هظرح شٌٖبرُّٖبح هويٌبكشج تشأً
إكبيج اهيؤششج اإلحصبئٖج اإلكوٖيٖج اهيلخرحج".

