
 مؤتمر إقليمي تحضيري لمنطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا : قياس وتعزيز تقدم وازدهار المجتمعات

  منظمة التنمية والتعاون االقتصادي

 2007صنعاء ـ اليمن، نيسان 
 

 الشرق   عقد االجتماع اإلقليمي لقياس التقدم في المجتمعات لمنطقة   ) OCED(بتنظيم من منظمة التنمية والتعاون االقتصادي   

، حيث حضر هذا االجتماع ممثلون عن خمسة  "صنعاء" في العاصمة اليمنية 19/04/2007األوسط وشمال إفريقيا بتاريخ   

عقد هذا االجتماع تحت عنوان       .   عشر دولة شرق أوسطية وشمال أفريقية باإلضافة إلى ممثلين عن منظمات إقليمية ودولية        

مش المنتدى الثالث لتعزيز القدرات اإلحصائية العربية والذي نظمته رابطة     وذلك على ها " قياس التقدم في المجتمعات"

PARIS21. 
 

تناولت الجلسة االفتتاحية موضوع قياس واستشراف التقدم في المجتمعات، حيث تحدث فيها ممثلين عن منظمة التنمية      

 .والتعاون االقتصادي 
 

العرض والطلب على المعلومات،    : صاء والمعرفة والسياساتأما الجلسة الثانية لالجتماع فقد تركزت على موضوع اإلح   

حيث تحدث في هذه الجلسة المتحدث باسم منظمة الخليج لالستشارات الصناعية حول احتياجات صناع السياسة، وتحدثت          

حصائيين  حول احتياجات المجتمع المدني، باإلضافة الى أحد األخصائيين اإل )  مؤسسة أهلية(رئيسة اتحاد المرأة اليمنية  

وقد أوضح المتحدثون أهمية الدور الذي     . الجزائريين والذي بدوره تحدث عن التوازن بين العرض والطلب على اإلحصائيات     

كما وركز . يلعبه القطاع الخاص والمجتمع المدني في الحصول على المعلومات الصحيحة المستخدمة في صناعة القرار      

 . المعلومات اإلحصائيةالمتحدثون على دور هذه القطاعات في جمع     
 

ناقشت الجلسة الثالثة من االجتماع التقدم وكيف نقيسه، حيث تحدث احصائيون مختصون من المغرب، األردن ومركز          

األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية حول مفهوم التقدم في المجتمعات وكيف يمكن قياس     

 الرؤية اإلقليمية لقياس هذا التقدم، وقد اتفق المجتمعون على أن لكل منطقة من مناطق العالم آرائها        التقدم، باإلضافة الى

 .الخاصة بالتقدم، حيث ان هذه اآلراء تتأثر بالثقافة والتاريخ    
 

بية  ناقشت الجلسة الرابعة جسر الفجوة بين اإلحصاء والسياسات والمجتمع، وقد تحدث في هذه الجلسة ممثل قناة العر              

 أن هناك طرق أخرى لتطوير الشكل    إلىالفضائية حول أهمية ودور وسائل اإلعالم في نشر المعلومات اإلحصائية مضيفاً   

وبدوره تناول ممثل مركز المعلومات ودعم       .   الذي تصل فيه اإلحصاءات إلى وسائل اإلعالم وطريقة عرضها لهذه البيانات          

 . حصاء والمعلومات والسياسات وأساليب تنفيذ ذلك    القرار المصري موضوع جسر الفجوة بين اإل    
 

تناولت الجلسة الخامسة لالجتماع  احتياجات المنطقة في مجال بناء القدرات لقياس التقدم في المجتمعات، حيث تحدث في هذه      

عن   PARIS21وتحدث ممثل رابطة  ، MEDSTAT الجلسة من المنظور اإلقليمي ممثل التعاون اإلحصائي األورومتوسطي   

 . أما ممثل دولة اإلمارات العربية المتحدة فقد تناول الموضوع من المنظور الوطني          .  المنظور الدولي   
 



وقد تناولت الجلسة قبل األخيرة مستقبل المؤشرات الدولية بما في ذلك مؤشرات التنمية األلفية، وقد تحدث في هذه الجلسة              

 ورئيس   )OECD(وممثل منظمة التنمية والتعاون االقتصادي     " اإلسكوا"اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا  ممثل 

وقد تناول المتحدثون أهمية ميادرة قياس التقدم في المجتمعات كمشروع  و مستقبل            .  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني   

 سيكون بمثابة اطار عام    وقد أشار رئيس الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني إلى أن المشروع       . أهداف التنمية األلفية   

 .يضمن مشاركة اإلحصائيين في صنع القرار الخاص باختيار مؤشرات أهداف التنمية األلفية     
 

 النتائج التي توصل إليها المؤتمر    
 

 حيث أكد المؤتمر     التقدم،و  السياسة  و الشراكة  عرضت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية بعض المالحظات الختامية حول      

 من حيث أساليب استفادة اإلحصاءات الرسمية من الشراكة القوية والمتبادلة مع المجتمع المدني ووسائل                 الشراكة على أهمية 

 .  اإلعالم والقطاع الخاص وصناع السياسات  
 

 من حيث أساليب استفادة صناع السياسات في المنطقة من مجموعة من المقاييس حول     السياسةكما تناول المؤتمر أهمية  

والمساعدة في جعل هؤالء األشخاص من صناع السياسات      ) التركيز على ما يراه المجتمع كمفتاح لتطوره  (الهامة  القضايا 

 . أكثر عرضة للمساءلة 
 

 فقد ناقشها المجتمعون من حيث الرسائل القوية الصادرة عن المنطقة حول اهتمامها بفكرة قياس             التقدم أما فيما يتعلق بمسألة   

 وقد الحظ المشاركون أهمية هذا العمل والمزايا التي يمكن أن تعود من خالله على المنطقة وعلى                     .التقدم في مجتمعاتها

قياس  كما عبر الحضور عن رغبتهم في حضور مؤتمر منظمة التعاون االقتصادي والتنمية حول      . اإلحصاءات الرسمية 

وفي الختام توجه المشاركون بالشكر إلى  .  2007وتعزيز تقدم وازدهار المجتمعات المزمع عقده في اسطنبول في عام  

كما توجه المشاركون بالشكر للسيد لؤي شبانه على الجهود التي بذلها في إعداد              .  المضيف اليمني على حسن وكرم ضيافته    

 .أجنده عمل المؤتمر   
 
       
 

 

                                  
 

                جون هال      ي شبانهلؤ.                 د
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