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الوخعععوة والوخعععوات أعضعععاء اللجنعععة الحصعععائية لمنظمعععة التععععاون
اللسلمي،،،
المشاركون الكرام
يسععرني ،بالسععم ممثلععي الهجهععزة الحصععائية فععي دولنععا العربيععة ،أن أرحععب
بكععععم فععععي هععععذه الععععدورة الرابعععععة للجنععععة الحصععععائية لمنظمععععة التعععععاون

اللسلمي متمنيا لهجتماعكم النجاح.

1

وتحععت مظلععة الععدورة الرابعععة اليععوم نجتمععع مععرة اوخععرى لنسععتكمل

ئ بالموضوعات الحيوية ذات الهمية البالغععة
هجدول العمال المطروح أمامكم المل ئ
لمععا تحملععه فععي طياتهععا مععن تحععديات تشععغل أذهععان الحصععائيين وصععناع القععرار فععي

وطننعا اللسعلمي بصعورة عامعة والعربعي بصعفه وخاصعة .إن لسيالسععات مواهجهععة هعذه

التحععديات ووضععع الحلععول لهععا قععد السععتأثرت بحيععز كععبير فععي السععتراتيجيات وبرامععج

ووخطط تطوير العمل الحصائي وتكمن هذه التحععديات فععي عمليععات بنععاء القععدرات

المؤلسسية والبشرية لمقابلة الطلب المتزايد على البيانات والمعلومات.

لسععوف ألسععتعرض بإيجعاز متطلبععات معظععم الموضععوعات المطروحععة أمععامكم
اليوم وأبدا بقضية إحصاءات الفقر التي يجب أن نوليها المتابعة والهتمام إذ

أن إحصععاءات منظمععة المععم المتحععدة للغذيععة والزراعععة )فععاو( تقعول "إن أكععثر معن
مليار شخص في العالم يعانون من نقص التغذية ،أي حوالي لسدس لسكان كوكب

الرض.
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وتشير الحصائيات المتعلقة بالعالم العربي إلى أن حوالي  40مليون عربي يعانون
من نقص التغذية أي ما يعادل  13بالمئة من السكان تقريبا ،بالضععافة إلععى أن نحععو
مائة مليون عربي يعيشون تحت وخط الفقر .أي ما يعادل تقريبعا ثلعث لسعكان الععالم

العربععععي" .إن هععععذا الواقععععع – إن صععععححت الحصععععائيات-يسععععتدعي تععععوفير المععععوارد
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المطلوبة لبناء منظومععة متكاملععة مععن البيانععات والبيانععات الوصععفية )( Meta Data
الععتي تععوفر المععادة الخععام لتشععكيل المعرفععة حععول مععدى انتشععار وعمععق الفقععر وكافععة

ضروب القصاء القتصادي والهجتماعي والسيالسي في مجتمعاتنا العربية.

الموضععوع الثععاني – لسععيداتي ولسععادتي – الععذي يعععد مععن أكععبر التحععديات الععتي

نواهجههعععا ،يتعلعععق بجعععدول أعمعععال التنميعععة لمعععا بععععد  2015وانعكالسعععاته علعععى
أهجهزتنا الوطنية في العالم العربي.

http://www.aljazeera.net/news/pages/fe515a74-87a4-41f3-ad21-ff1e34aa1cd
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1

نحععن مطععالبون بوضععع تصععور لمواكبععة المتطلبععات الحصععائية المتعلقععة ليععس
فقعط برصعد انجعازات الهعداف النمائيعة لللفيعة  MDGلععام  2000والعتي يقعال أنعه

لن يتحق ق منه ا لس وى ثلث ة )م ن أص ل  8أه داف( بحل ول  2015ب ل أيض ا بمتابع ة
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التفععاق الععدولي المتوقععع حععول تسععريع تحقيععق بقيععة الهععداف وأهععداف التنميععة بعععد

 . 2015لقععد ذكععر البيععان الصععادر عععن " مجموعععة المععم المتحععدة للتنميععة " UNDG

3

المكونعععة معععن  32وكالعععة أمميعععة ،فعععي  9أبريعععل الجعععاري ،أن مشعععاوراته وحعععواراته معععع

حوالي  2مليون شخص من أكثر من  190دولة من كافة أرهجاء العالم حععول تحديعد
أولويات الهجندة التنموية لمععا بعععد  2015قععد أوضععح أهميععة السععتكمال رصععد الجهععود
فععي المجععالت الععتي تتعلععق بالهععداف النمائيععة الحاليععة لللفيععة ) التعليععم والصععحة

والميعاه والصعرف الصعحي ومسعاواة النعوع الهجتمعاعي ( .كمعا أوضعح البيعان أهميععة

أن تركععز أهجنععدة مععا بعععد " 2015الكيععف  "-QUALITYوليععس الكععم فقععط فععي التعليععم

والصحة والعمل الجاد نحو إعادة توزيع الدوخل والثروة بعدالة والهتمععام بحقععوق
النسان والحكم الرشيد والبيئة .ومن الهجنععدة المسععتقبلية الععتي تهععم الحصععائيين

بشكل وخاص موضوع اللستمرار في التركيز على أهداف محددة قابلععة للقيععاس مععع

إحعععداث تطعععوير ملمعععوس فعععي ولسعععائل قيعععاس تحقيعععق هعععذه الهعععداف ،وهعععذا يعنعععي
إحععداث تحسعععينات هامعععة فعععي المعلومعععات والحصعععائيات الرلسعععمية وكعععذلك ابتعععداع

نوعيعععة هجديعععدة معععن البيانعععات المتاحعععة للعامعععة .إن حعععدوث " ثعععورة فعععي المعلومعععات

لسععععوف يععععدعم ثععععورة فععععي المسععععاءلة  " ACCOUNTABILITY -ليععععس فقععععط بالنسععععبة

By Kwesi Atta Sakyi http://www.spyghana.com/vision-post-2015-devt-agenda/
http://www.undg.org/index.cfm?P=3
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لمساءلة الحكومععات ،بععل رهجععال العمععال ومنظمععات المجتمععع المععدني فععي نجاحععاتهم
في تنفيذ الهداف والغايات التنموية.

أمعععععععا الموضعععععععوع الثعععععععالث فيتعلععععععق بدمععععععج المعلومععععععات الحصععععععائية
والجغرافية والمكانية:
إن دمععج المعلومععات الحصععائية والجغرافيععة والمكانيععة بوالسععطة مععا يعععرف
بنظععام المعلومععات الجغرافيععة الععذي يقععوم بععالربط العلمععي بيععن بيانععات ومعلومععات

الخصعععائص الديموغرافيعععة للسععكان والبيانععات المكانيعععة يعتععبر واحععداا مععن الدوات
التحليلية الحديثة التي ل غنى عنها لمساعدة المخططين في تحديد المشروعات
التنمويعة المنالسعبة للبنعى التحتيعة والنشعطة النتاهجيعة ،وتقعديم وتوزيعع الخعدمات
الضرورية من صحة وتعليم وإلسكان ووخلفه للتجمعات البشرية .وفي هذا المقععام
يشعععرفني أن أقعععول – قطععععا ليعععس معععن أهجعععل المباهعععاة – بأننعععا فعععي الدارة المركزيعععة
للحصععاء قععد نجحنععا فععي إصععدار الطلععس الحصععائي لدولععة الكععويت منععذ حععوالي
ألسبوعين اعتمادا على بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمبععاني والمنشععآت
لعام  ،2011والبيانات المكانية المتعلقة بالمساكن.
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إننععا نهيععب بكافععة الهجهععزة الحصععائية أن تسععتكمل هععذا الدمععج أو تشععرع فععي
بنائه في أقرب وقت والستغلل الدوات التي يوفرهععا نظععام المعلومععات الجغرافيععة
 ، GISالتي أصبحت متاحة بتكلفة معقولة ،وخصوصا وأن معظععم الععدول قععد نفععذت
أو فععي طريععق تنفيععذ تعععداداتها السععكانية تماشععيا مععع توصععيات "البرنامععج العععالمي
لتعدادات السكان والمساكن ."2010

وأوخععر الموضععوعات الععتي لسععوف أتعععرض لهععا تتعلععق بتحسين القععدرات فععي
إحصاءات السياحة :
مععن المعلععوم أن إحصععائيات السععياحة فععي وطننععا العربععي واللسععلمي تحتععاج

إلععى هجهععود مضععاعفة مععن قبععل الهجهععزة الحصععائية الوطنيععة فيمععا يتعلععق بتطععبيق

التوصععععيات الدوليععععة الععععتي أصععععدرتها منظمععععة السععععياحة العالميععععة فععععي عععععام 2008
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والمتعلقععة بالمفععاهيم وطععرق هجمععع وقيععاس البيانععات .وبععدون الععدوخول فععي تفاصععيل

الوثيقعععة المطروحعععة أمعععامكم للنقعععاش ،يسعععرنا أن نعلعععم أن مركعععز أنقعععرة يعععولي هعععذا

الموضععوع عنايعة وافيععة معن وخلل " مشعروع تحسعين القعدرات الحصععائية فعي قطععاع
السععععياحة لمنععععاطق البحععععر البيععععض المتولسععععط والخليععععج" .يتضععععمن هععععذا المشععععروع

 250إحصعععائيا مععن دول مختععارة مععن دول
الطمعععوح عقععد  8دورات وورشعععة عمعععل لتععدريب
المنطقتين لبناء القدرات لجمع وإنتاج ونشر إحصاءات السياحة.

The conceptual framework for tourism statistics - International Recommendations for Tourism Statistics 2008
(IRTS 2008), http://statistics.unwto.org/content/conceptual-framework-tourism-statistics-internationalrecommendations-tourism-statistics.
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وختامععا – أيهععا الوخععوة والوخععوات  -أتمنععى يكععون اهجتماعنععا هععذا ثريععاا بالنقععاش
وأن نخرج بتوصيات مفيدة لهجتماع مجلس الدارة القادم.
دمتم في رعاية الله والسلم عليكم ورحمة الله وبركاته،،،،،،،،
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