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 المنطقة العربية  في  اإلحصاءبشأنإعالن الدوحة 

  

  الديباجة

 قطر –الدوحة في ) ISI( التابعة للمعهد الدولي لإلحصاءالخوارزمي لجنة ل  األولمؤتمرال انعقد
وذلك ضمن فعاليات االحتفال باليوم الوطني لإلحصاء في  2010 ديسمبر 8 إلى 6خالل الفترة من 

الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني رئيس شرف على تنظيمه سعادة المؤتمر وأوقد ترأس . قطر
الشيخ  معالي المؤتمر برعاية آريمة من رئيس جهاز اإلحصاء القطري، وانعقد ،لجنة الخوارزمي

  .حمد بن جاسم ين جبر آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية

 والباحثين السياساتصانعي شخصية من اإلحصائيين و 200ما يزيد عن  المؤتمر شارك في
 عربأوقد . الدوليةو  االقليميةوالمنظماتلهيئات عن اممثلين والعربية  المنطقة فيواألآاديميين 
تعزيز التعاون اإلقليمي في إلى بتشكيل لجنة الخوارزمي وأبدوا تطلعهم ترحيبهم   عنالمشارآون

  . المرتقبة من خالل نشاطات لجنة الخوارزميمجال اإلحصاء

 في جميع الحكم الرشيدحد أهم عناصر أجمع المشارآون على أهمية وجود نظام إحصائي فاعل آأ
  السياسات المبنية على األدلة،وتنفيذ تحديدفي  تمثل االساس السليمة اإلحصاءات نأوعلى . البلدان

 القدرات  الخطوات الفاعلة لتعزيزاتخاذ في البلدان العربية بالحكوماتضرورة قيام لى آما أآدوا ع
  . لبلدانهااإلحصائية

 في اتخاذ القرارات هشهد المؤتمر مناقشات جادة حول قضايا االحصاء في البلدان العربية ودورو 
 :حصاء في المنطقة العربيةإلعالن بشأن ااإل هذاواعتمد . دلةألالمبنية على ا

 :، شدد المشارآون على النقاط التاليةاالهداف المرجوة ولتحقيق 

حصاء إل التعزيز دورالوطنية، وذلك اإلنمائية ألهداف ها وفقًا لن تحدد الدول أولويات أضرورة 
 .من خالل إعداد وتنفيذ االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاء

 الصادرة لمبادئ األساسية لإلحصاءات الرسميةا في المنطقة العربية  النظم اإلحصائيةاعتماد 
ناحية أخرى، يجب أن من . اإلحصائية المناسبةساليب األ استخداممن خالل  عن األمم المتحدة

إلى تبني المعايير والتوصيات الدولية وتنفيذها في آافة المجاالت اإلحصائية ظم تهدف هذه الن
  . األهداف التنموية لأللفيةبينها ومن اإلحصائية

 تدعمجودة  ال عالية  إلنتاج إحصاءاتالبلدان العربية في ة الوطنيةاإلحصائينظم التحسين  
، المرأةدور تمكين تعزيز وفي آافة المجاالت والتي من بينهما الوطنية التنموية  األهداف

الحصول على عمل الئق ومنتج، باإلضافة إلى ضمان فرص  ودعم وبرامج العناية بكبار السن
 .التنمية المستدامة وإدارة األثر الناجم عن العولمة
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 اإلحصاءات منتجيإلى دعم وتعزيز الحوار بين تسعى النظم اإلحصائية العربية  أن ضرورة 
 .ومستخدميهاالرسمية 

لمساعدة على إتخاذ ل ئيةاإلحصاالبيانات  الستخدامالتأآيد على دور اإلحصائيين في الترويج  
من القرارات وعلى آافة األصعدة الوطنية والدولية بما في ذلك نشر اإلحصاءات واالستفادة 

 .إبداعيةالتقنيات الحديثة بطرق 
 تمثيل المنطقة لتضمن ،المنظمات اإلقليميةمن خالل  ، تعمل بشكل وثيقأن دول المنطقة على 

 .العربية بشكل مناسب في المنتديات اإلحصائية الدولية
 والعمل على جسر الهوة بين الرسميينتعزيز التعاون بين الباحثين األآاديميين واإلحصائيين  

 .ظرية والتطبيقالن
ضرورة االستفادة من الدعم الفني الخارجي المقدم من قبل منظمات األمم المتحدة وشرآائها  

 الجنوبي بما في ذلك تشاور –الدوليين لبناء القدرات، مع الترآيز على التعاون الجنوبي 
 . في المنطقةالعاملين األمثل للخبرات والخبراء واالستخدام بينهم فيماالنظراء 

 جمعبما في ذلك (توفير البيانات اإلحصائية البلدان العربية المكاتب اإلحصائية في  قيامتعين ي 
 .المزودين بالمعلوماتعامة مع الحفاظ على سرية بيانات جمهور لل) المعلومات ذات العالقة

 اعتماد الجوانب اإلحصائية المتضمنة في إعالن المؤتمر العربي للسكان والتنمية الذي عقد في 
 .2009 مايو 20 إلى 18الدوحة خالل الفترة من 

لة في مجاالت التعليم والتغذية، وحماية الطفل، والثقافة اعتماد السياسات القائمة على األد 
وترآيز  إلحصاءات التعليم  شامل وتطوير توجه قطاعي،العلوم والتكنولوجيا واالتصاالتو

، وبذل الجهود لتنمية )التعليم للجميع(يق قياس مخرجات التعليم، مع ضرورة تطباالهتمام على 
 العلمي البحثقياس ، وتشجيع 2009 اليونسكو اعتمادًا على إطاراإلحصاءات الثقافية 

 .والتطوير
 اإلحصائيين لجنة الخوارزمي وترشيح إلىحث اإلحصائيين في المنطقة العربية على االنضمام  

 . )ISI(األآفاء لعضوية المعهد الدولي لإلحصاء 

  التاليةاتلخطوا

 التوصيات تنفيذ لجنة الخوارزمي من خالل انشطةتفق المؤتمرون على ضرورة دعم وتقوية ا
 وزيادة عدد ،يعقد آل سنتين للجنة اإلحصاء، وتنظيم مؤتمربشأنإعالن الدوحة الواردة في 

  .لجنة الخوارزمياالنضمام لو) ISI( في المعهد الدولي لإلحصاء العرب األعضاء

اإلحصاء القطري بتوفير الدعم الالزم  للجنة لتمكينها من ممارسة المهام قيام جهاز  لىإودعوا 
  .المنوطة بها
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