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 مقدمة  1

، اتفقت البلدان األعضاء في منظمة التعاون  (NSO)  ملكاتب اإلحصاء الوطنية  2010بناء على إعالن إسطنبول املنبثق عن اجتماع عام  

التعاون اإلسالمي ) السنوية تحت مظلة اللجنة اإلحصائية ملنظمة  إلى  (. وتهدف  OIC-StatComاإلسالمي على تنظيم اجتماعاتها  اللجنة 

املنظمة لبناء قدرات متينة في مجال اإلحصاء املمارسات بين البلدان األعضاء في  الخبرات وأفضل  على مستوى    اتإحداث منبر لتبادل 

  املنظمة. وتقرر إناطة مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( بمسؤولية أمانة اللجنة. 

لن تبقى سارية املفعول مع نهاية عام   1ما أن وثيقة الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي املعمول بها حالياوب

( معني بوضع رؤية استراتيجية جديدة خالل الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة  WG، قرر أعضاء اللجنة إحداث فريق عامل )2020

عضوا كما هو موضح    22في أنقرة، تركيا. ويتشكل الفريق العامل من جهتين مترئستين و  2018مايو    4-3التعاون اإلسالمي التي انعقدت في  

الجدول   اللجنة على مكاتب اإلحصاء 1في  أمانة  الذي عممته  األولي  االستبيان  نتائج  إلى  استنادا  الفريق  هذا  تحديد أعضاء  . وقد جرى 

 .2018لدان املنظمة في شهر أغسطس من عام الوطنية في ب

 . أعضاء الفريق العامل 1الجدول 

 البلدان / املؤسسة  الدور في الفريق العامل 

 ماليزيا وإيران  الجهتين املترئستين 

 األعضاء

موريتانيا،  ألبانيا، أذربيجان، بنين، الكاميرون، مصر، الغابون، غامبيا، إندونيسيا، العراق، األردن،  

السودان،   الصومال،  السعودية،  العربية  اململكة  قطر،  باكستان،  النيجر،  موزمبيق،  املغرب، 

 توغو، تونس، تركيا 
 

بشأن    2019في يوليو    2بعد تشكيل الفريق العامل، عمم سيسرك، بصفته أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، استبيانا 

على جميع مكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بهدف    2030جديدة للجنة لعام  الرؤية االستراتيجية ال

، 2019نوفمبر    29. وإلى حدود  2030توفير املدخالت الالزمة لصياغة الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام  

 %(. 69.6ظمة ردودها على االستبيان )بمعدل رد بلغ دولة عضوا في املن 39أرسلت 

  

 
وخطة العمل التنفيذية   https://bit.ly/2WaCxiOمن خالل  2020( لعام StatCom-OICيمكن االطالع على الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ) 1

 https://bit.ly/3aOl4BZمن خالل 
للمنظمة من خالل الروابط التالية:  يمكن االطالع على االستبيان املتعلق بالرؤية االستراتيجية الجديدة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بجميع اللغات الرسمية     2

 ؛   https://bit.ly/2SiIlWs)االنجليزية( 

 https://bit.ly/3bRtWbo؛ )العربية(   https://bit.ly/35hft65 )الفرنسية(

https://bit.ly/2WaCxiO
https://bit.ly/3aOl4BZ
https://bit.ly/2SiIlWs
https://bit.ly/35hft65
https://bit.ly/35hft65
https://bit.ly/35hft65
https://bit.ly/3bRtWbo
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 . الدول املجيبة على االستبيان حسب املجموعات اإلقليمية الرسمية ملنظمة التعاون اإلسالمي2الجدول 

منطقة منظمة التعاون  

 اإلسالمي
 الدول 

مجموعة الدول  

 ( 17األفريقية )

غامبيا، غينيا، غينيا بيساو، ليبيا، مالي، املغرب، موزمبيق، النيجر،  بنين، بوركينا فاسو، كوت ديفوار، جيبوتي،  

 سيراليون، الصومال، توغو، تونس، أوغندا 

مجموعة الدول العربية 

(11) 

العربية   اإلمارات  السعودية،  العربية  اململكة  قطر،  فلسطين،  عمان،  الكويت،  األردن،  العراق،  إيران،  مصر، 

 املتحدة، اليمن 

ل اآلسيوية  مجموعة الدو 

(11) 

تركيا،   سورينام،  باكستان،  املالديف،  جزر  ماليزيا،  كازاخستان،  إندونيسيا،  بروناي،  بنغالديش،  أذربيجان، 

 أوزبكستان   
 

الواردة من  استنادا إلى الردود على االستبيان    2030وأعدت مسودة الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام  

 . 2019أكتوبر    25-23البلدان والتعليقات واملالحظات املدلى بها خالل فعاليات الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية للمنظمة املنعقدة في فترة  

-2026و    2025-2021وتمثل هذه الرؤية االستراتيجية وثيقة مرجعية بالنسبة للجنة اإلحصائية للمنظمة في وضعها لبرامج العمل لفترتي  

الرامية لتسهيل مساعي التعاون والتنسيق في مجال اإلحصاءات واملساهمة في الجهود التي تبذلها مكاتب اإلحصاء الوطنية في بلدان   2030

 املنظمة بهدف مواجهة التحديات التي تواجهها النظم اإلحصائية الوطنية. 

 التحديات  2

البلدان   في  الوطنية  اإلحصاء  مكاتب  الخدمات  تضطلع  توفير  على صعيد  األهمية  في  غاية  بدور  اإلسالمي  التعاون  منظمة  في  األعضاء 

الجهات   وباقي  حكوماتها  متطلبات  لتلبية  ونشرها  ومعالجتها  وتصنيفها  الرسمية  اإلحصائية  املعلومات  جمع  ذلك  ويشمل  اإلحصائية، 

وال  السياسات  وتقييم  ورصد  وتنفيذ  تصميم  بخصوص  للبيانات  االجتماعية  املستخدمة  بالتنمية  املتعلقة  واالستراتيجيات  خططات 

 واالقتصادية. لكنها تواجه في هذا اإلطار عددا من التحديات التي تعيق تحقيقها للوظائف املنوطة بها، ويشمل ذلك:

 نقص في التموىيل أو تأخره  .1

واجبات أداء  من  تتمكن  حتى  كافية  مالية  ملوارد  بحاجة  الوطنية  اإلحصاء  مكاتب  من  إن  مطلوب  هو  كما  وجه  أحسن  على  ها 

العامة في كل   باقي الخدمات  املعنية ذات الصلة، وهي في ذلك شأنها شأن  الجهات  الحكومات التي تنضوي تحتها ومن مختلف 

اقتصادية تجد نفسها مجبرة على   تعاني من صعوبات  التي  التعاون اإلسالمي  في منظمة  البلدان األعضاء  البلدان. لكن بعض 

مكاتب اإلحصاء الوطنية بميزانيات متقشفة أو حتى التأخر في الوفاء بالتزاماتها املالية تجاه هذه املكاتب، ألنها أحيانا ترى  تمويل 

أن الجهات املانحة الدولية بمثابة الحل لتمويل العمليات اإلحصائية. وهذا النقص والتأخر في تمويل مكاتب اإلحصاء الوطنية  

 ها عرضة للوقوع في مأزق عدم القدرة على الوفاء بااللتزامات الوطنية والدولية.في بلدان املنظمة يجعالن

 

 التباين في مستويات التنمية اإلحصائية .2

تتباين القدرات من حيث إنتاج بيانات إحصائية ذات جودة تباينا كبيرا بين مختلف البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  

وتساهم التحديات املتعلقة باالستفادة من املوارد املالية بدورها في عجز مكاتب اإلحصاء الوطنية عن تحقيق املستوى املطلوب  

ائية الذي يخول لها تعزيز مواردها البشرية وبالتالي مواكبة أحدث املواصفات املعتمدة على الصعيد  من تنمية القدرات اإلحص 
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الدولي. ونتيجة لذلك ترتفع مستويات التباين بين البلدان األعضاء في املنظمة من حيث القدرات اإلحصائية وتواجه مخاطر ذات  

 صلة بإنتاج إحصاءات رسمية آنية وذات جودة عالية. 

 التأخر في اعتماد التكنولوجيا الحديثة والتحديث اإلحصائي .3

باإلضافة إلى أول تحديين، قد يؤدي نقص املوارد املالية والبشرية، التي من شأنها أن تسخر قوة التكنولوجيا الحديثة والتحديث  

الوطنية في تبني التكنولوجيا وأدوات االتصال الحديثة إلى تأخر مكاتب اإلحصاء  البيانات في  اإلحصائي،  . وبما أن الطلب على 

حركية متواصلة ومتغير بصورة مستمرة وأن عالم التكنولوجيا يزخر دائما باملستجدات، فإن تأخر مكاتب اإلحصاء الوطنية في 

في تحديث هياكلها وتلبية احتياجات   أكثر  التأخر  إلى  الحديثة من شأنه أن يؤدي  التكنولوجيات والنماذج اإلحصائية  اعتماد 

 مستخدمي البيانات. 

ايد املنافسة من طرف الجهات املزودة بالبيانات غير الرسمية .4  تز

شرسة   منافسة  في خضم  نفسها  الرسمية،  لإلحصاءات  املنتجة  املؤسسات  أهم  بصفتها  الوطنية،  اإلحصاء  مكاتب  تجد  قد 

لبيانات اإلحصائية غير الرسمية قد برزت  بخصوص دورها املستقبلي في إنتاج البيانات اإلحصائية، خاصة وأن الجهات املزودة با

كمصدر بديل للمعلومات في السنوات األخيرة بالنسبة ملستخدمي البيانات. وقد تتضرر بشكل كبير مكاتب اإلحصاء الوطنية  

اءات جراء هذه املنافسة القائمة بينها وبين الجهات املقدمة لإلحصاءات غير الرسمية. وبحكم اشتغال الجهات املزودة باإلحص 

غير الرسمية في القطاع الخاص، فإن بوسعها تسخير قدر أكبر من املوارد/ استبقاء موارد بشرية على مستوى عال من املهنية  

واستخدام أحدث التكنولوجيات، وهذا ما يؤهلها للتفوق على مكاتب اإلحصاء الوطنية من حيث توفير البيانات اآلنية. وبالتالي  

وطنية في بعض البلدان األعضاء عرضة ألن تصبح مؤسسات قديمة الطراز في املستقبل القريب في  قد تكون مكاتب اإلحصاء ال

 ظل هذه املنافسة الناشئة. 

 ضعف املعرفة اإلحصائية لدى مستخدمي البيانات  .5

اءات. وفي هذا  تشكل األمية اإلحصائية عائقا كبيرا أمام مستخدمي البيانات في االستفادة من كامل القوة التي تتمتع بها اإلحص 

الصدد، يجب أال تقتصر املعرفة اإلحصائية على املعرفة باملعلومات اإلحصائية األساسية فقط، بل يتعين أن تشمل أيضا اإلملام  

القدرة على فهم اإلحصاءات وعمليات   لها. وبالتالي فإن  السليم  أو االستعمال غير  املتعلقة باإلحصاءات واستخدامها  بالقيود 

لكفاءات األساسية التي ينبغي أن يتمتع بها كل مستخدمي البيانات. فضعف املعرفة اإلحصائية على صعيد الجتمع  إنتاجها من ا

من شأنه أن يسفر بسهولة عن وقوع املستخدم في حالة االلتباس واالرتياب وتبني تصورات مغلوطة وفقدانه للثقة، وهذا ما قد  

 ألمثل. يجعل عملية صنع القرارات بعيدة عن الصورة ا

 ضعف مستوى التواصل بين مكاتب اإلحصاء الوطنية والجهات املستخدمة للبيانات  .6

يتمثل الهدف من إحداث الوكاالت العامة في تحقيق النفع للعامة ويتعين عليها التواصل مع مختلف الجهات الفاعلة املعنية من  

أجل اإلملام التام باحتياجاتها واالستجابة لها على أحسن نحو. لكن لسوء الحظ تساهم قنوات التواصل املبهمة واملتقادمة في  

لهذه الفعال  االنخراط  اإلحصاءات    عرقلة  إلى ذلك، شهد قطاع  وباإلضافة  املعنية.  الفاعلة  الجهات  مع  العمل  في  املؤسسات 

الرسمية خالل السنوات القليلة املاضية تحوال كبيرا في نمط العمل وذلك باالعتماد على "التواصل" بدل "النشر". والحوليات  

ايات. وبغض النظر عن كون بعض مكاتب اإلحصاء الوطنية  اإلحصائية الرئيسية ال تفي بالغرض لوحدها لتحقيق مثل هذه الغ

مسؤولة أيضا عن إيصال املعلومات اإلحصائية وتحديث هياكلها ذات الصلة بأحدث أشكال وأساليب التواصل، فهي في نفس  

تعاون فعالة مع اإلعالم   اإلنترنت وإقامة عالقات  وتسجيل  الوقت قد تكون متأخرة على مستوى تحديث مواقعها على شبكة 
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املعلومات اإلحصائية عن   الخامس، قد يسفر سوء إيصال  للتحدي  االجتماعي. وكامتداد  التواصل  حضور قوي على شبكات 

توصل مستخدمي البيانات إلى استنتاجات تشوبها عيوب تحل محل البيانات التي ال تستوفي املعايير املطلوبة، أو قد تكون وجهات  

 ت الرسمية. نظرهم ذات قيمة مكافئة لإلحصاءا

 عدم كفاية آليات التنسيق في النظم اإلحصائية الوطنية .7

تتشكل النظم اإلحصائية الوطنية في العادة من مكتب اإلحصاء الوطني وأي جهات أخرى مسؤولة عن إنتاج إحصاءات رسمية.  

وفر بيانات عالية الجودة  والحوكمة الجيدة رهينة بمدى وجود نظام إحصائي وطني على مستوى عال من الفعالية والكفاءة وي

بين املؤسسات   للتنسيق  األساسية  املكونات  التي تحدد  التشريعات ذات الصلة  إلى  االفتقار  السياسات ورصدها. لكن  لوضع 

واملسؤوليات املتعلقة بها، وعدم وجود مؤسسة قوية في النظام اإلحصائي الوطني لالضطالع بمهمة التنسيق، وضعف القدرة  

تيجيات وتنفيذها الستدامة آلية التنسيق بين املؤسسات، كلها عوامل تشكل خطرا على جودة البيانات وتدفقها  على تطوير استرا

 ملراكز صنع القرار في بعض البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 صعوبات في مواءمة النظم اإلحصائية الوطنية مع املتطلبات اإلحصائية اإلقليمية/ الدولية  .8

النظم اإلحصائية الوطنية موجودة باألساس لتلبية االحتياجات من املعلومات اإلحصائية على املستوى الوطني. لكن في بعض إن  

األحيان تحد نظم اإلحصاءات الرسمية الحدثة وفقا لالحتياجات الوطنية من قابلية املقارنة بين البلدان بسبب أوجه االختالف 

املسوح واألطر املفاهيمية للبيانات الوصفية. وباملقابل، اكتسبت الحاجة إلى املقارنة بين البلدان  في املنهجيات املعتمدة وتصميم  

أهمية كبيرة ألن املؤشرات اإلحصائية أصبحت جزءا ال يتجزأ من السياسات اإلقليمية/ العاملية. وعلى الرغم من هذا التطور،  

علقة باملوارد و/ أو التشريعات في سعيها لتحويل هياكلها حتى تصبح  تواجه بعض النظم اإلحصائية الوطنية تحديات عويصة مت

 قادرة على اإلنتاج وفقا ملتطلبات الجتمع اإلقليمي/ الدولي.

 تحديات مرتبطة باالستجابة لالحتياجات والطلبات املتعلقة بالبيانات في وقت األزمات  .9

- كوفيدخالل أوقات األزمات مثل جائحة  تحديات كبيرة    ،الهيئات الحكوميةتواجه مكاتب اإلحصاء الوطنية، كما هو شأن باقي  

حاجة  ثمة  عندما تكون    لكنتوجيههم في مواجهة هذه األزمات.  بهدف  تشتد أكثر  إلى البيانات  صانعي السياسات  حاجة  ، ألن  19

صعوبات كبيرة في أداء  حالها تواجه  طنيةمكاتب اإلحصاء الو  قد تجدعالية الجودة خالل أوقات األزمات، آنية و إلى بيانات ملحة 

تجنب إجراء املقابالت ألغراض املسوح وجها لوجه في  ألزمات )مثل  للتصدي لإما بسبب القيود املفروضة    عملها بصورة طبيعية 

 البنية التحتية املناسبة واستراتيجيات استمرارية األعمال ذات الصلة.  ضعف( أو بسبب الجسديتدابير التباعد إطار 

 صعوبات في ضمان الجودة في اإلحصاءات الرسمية  .10

يجب أن تستوفي البيانات في بعض السياقات اإلحصائية معايير املالءمة والدقة واآلنية واالنتظام وقابلية الوصول إليها والوضوح  

بـ "الخرجات  وقابلية مقارنتها واالتساق ح البعد املتعلق  النظر عن  تى تدخل ضمن نطاق البيانات "العالية الجودة". وبصرف 

اإلحصاءات   في  الجودة  تحقيق  لضمان  اإلحصائية"  "العمليات  و  املؤسسية"  "البيئة  بعدي  مراعاة  أيضا  يتعين  اإلحصائية"، 

اسية الحتملة التي تتحكم في عمليات تصميم املؤشرات الرسمية. لكن كل التحديات السالفة الذكر إلى جانب التأثيرات السي 

منظمة   في  البلدان األعضاء  في بعض  الرسمية  اإلحصائية  النظم  في  الجودة  تعيق ضمان  وتعميمها تجسد صعوبات  وإنتاجها 

 التعاون اإلسالمي. 
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 الرؤية 3

 . "الحرص على توفير بيانات إحصائية موثوقة ومستجيبة لالحتياجات للجميع"

 الرسالة  4

 ."تعزيز التعاون فيما بين البدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال اإلحصاءات للنهوض بالنظم اإلحصائية الوطنية"

 القيم واملبادئ التوجيهية 5

 فيما يلي القيم التي تلتزم بها اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي وتسترشد بها في أنشطتها:

افية • وتنطوي على املسؤولية، واالختصاص واملعرفة املتخصصة، والقدرة على االبتكار، والفعالية، والكفاءة، والعمل وفق    االحتر

 أسلوب منهجي. 

وهذا يعني التفاني، واالتساق، واالنضباط، واالنفتاح، واالحترام، والحفاظ على السرية، والخضوع للمساءلة، وقابلية   النزاهة •

 االستجابة واالمتثال. 

 ويشمل التعاون، والتواصل، والتضامن، واالنسجام.  لتآزر ا •

 261/68واملبادئ التوجيهية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي هي املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية )قرار األمم املتحدة  

نظرة عامة على  ووثائقها الداعمة ذات الصلة املعتمدة من طرف اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة.  3( 2014يناير    29الصادر بتاريخ  

 األهداف االستراتيجية 

خمسة مجاالت استراتيجية وتندرج تحت    2030تضم الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام  

-2021ل هدف استراتيجي مرفوقا بالعناصر ذات الصلة من برنامج العمل لفترة  كل منها أهداف استراتيجية محددة. ويرد ك

2025 . 

 : تنسيق التعاون والعمل املشترك في مجال اإلحصاءات 1املجال االستراتيجي 

بين   فيما  والتنسيق  للتعاون  عالقات  اإلسالمي  التعاون  منظمة  منطقة  في  الوطنية  اإلحصاء  مكاتب  من  العديد  تجمع 

على املستوى الدولي، لكن تبقى هناك حاجة إلى النهوض أكثر بعالقات التعاون بين الجهات املقدمة للبيانات  الوكاالت و 

االلتزام   طريق  فعن  التكلفة.  حيث  من  فعالية  الطرق  وبأكثر  وآنية  ودقيقة  صلة  ذات  إحصاءات  لتوفير  ومستخدميها 

األع البلدان  في  الوطنية  مكاتب اإلحصاء  بين  القوي  التصدي  والتعاون  في  كبير  املساهمة بشكل  يمكن  املنظمة  في  ضاء 

 للتحديات الرئيسية واستحداث نظام إحصائي أكثر قوة وفعالية بشكل عام. 

 تعزيز دور التنسيق الذي تضطلع به مكاتب اإلحصاء الوطنية في إطار النظم اإلحصائية الوطنية.  :1.1الهدف 

جنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي وباقي الجهات الوطنية واإلقليمية  النهوض بالتعاون والتنسيق بين الل  :2.1الهدف  

 والدولية الفاعلة في مجال إنتاج البيانات واإلحصاءات. 

 
3https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx   

https://unstats.un.org/unsd/dnss/gp/fundprinciples.aspx
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 : تنمية القدرات اإلحصائية2املجال االستراتيجي 

حقيق مقاصد وأهداف  تدعو الخطط اإلنمائية على الصعيدين اإلقليمي والدولي بصورة جلية إلى تعزيز تنمية القدرات لت 

هذه الخطط. وفي هذا الصدد، تحظى مسألة تنمية القدرات اإلحصائية بأهمية بالغة بالنسبة لجميع البلدان، وبشكل  

بناء   تعزيز جهود  العاملية  اإلنمائية  الخطط  مؤشرات  بعض  وتتطلب  اإلسالمي.  التعاون  منظمة  لبلدان  بالنسبة  أخص 

 القدرات إلنتاج البيانات الالزمة. 

 ضمان أن يكون تحديد االحتياجات والقدرات اإلحصائية للنظم اإلحصائية الوطنية قائما على األطر الدولية.   :1.2الهدف  

 تنفيذ أنشطة تنمية القدرات اإلحصائية بناء على الخطط اإلنمائية على صعيد املنظمة وعلى الصعيد الدولي.   :2.2الهدف  

 ر في مجال اإلحصاءات: التحديث واالبتكا3املجال االستراتيجي 

تزيد الخطط اإلنمائية على الصعيدين العاملي واإلقليمي من مستوى الطلب على إنتاج وتوفير بيانات عالية الجودة وسريعة  

وغير مكلفة من قبل البلدان، وهذه البيانات تتطلب اعتماد حلول جديدة في ظل انخفاض التمويل املوجه ملكونات النظم  

ومن الحلول املمكنة مواءمة التشريعات اإلحصائية مع متطلبات هذه الخطط اإلنمائية، واستخدام   اإلحصائية الوطنية.

إحصائية حديثة، وتحقيق   نماذج  واعتماد  اإلدارية،  البيانات  أجل  من  القاعدة  نطاق  وتوسيع  للبيانات،  بديلة  مصادر 

 املعرفة اإلحصائية. التحول الرقمي، والنهوض بثقافة البيانات املفتوحة، والرفع من مستوى 

والفرص    :1.3الهدف   املتطلبات  تلبية  من  الوطنية  اإلحصائية  النظم  لتمكين  املؤسسية  واألطر  اإلدارة  آليات  تحديث 

 الناشئة في عالم البيانات املتطور باستمرار. 

 تيسير عملية تطبيق أطر هيكلية إحصائية جديدة لتحسين عمليات إنتاج ونشر اإلحصاءات. :2.3الهدف 

 : املعايير والتصنيفات املوحدة في مجال اإلحصاءات4املجال االستراتيجي 

إن العتماد أحدث املفاهيم والتعاريف واملنهجيات واملعايير والتصنيفات واألطر اإلحصائية الدولية أثر كبير على عمليات  

للعمل على تطوير منهجيات إلنتاج مؤشرات  إدارة وإنتاج ونشر اإلحصاءات. ويمكن ملثل هذه املمارسة أن تخلق حافزا  

 خاصة بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

تعزيز عملية مواءمة املفاهيم والتصنيفات واملنهجيات املستخدمة في أداء األنشطة اإلحصائية في البلدان    :1.4الهدف  

 في النظم اإلحصائية. األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك لتعزيز مستوى التناسق 

السعي إلى تطوير منهجيات مشتركة ملؤشرات إحصائية مختارة من املؤشرات الخاصة بالبلدان األعضاء في   :2.4الهدف  

 منظمة التعاون اإلسالمي. 

 : تحسين الجودة في مجال اإلحصاءات 5املجال االستراتيجي 

م" من قبل املستخدم النهائي. وبالتالي فإن الجودة تتوقف  تدل جودة اإلحصاءات في غالب األحيان على "صالحية االستخدا

لبناء   املستهدفة  الجاالت  تحديد  إمكانية  يخول  اإلحصاءات  جودة  وتحليل  ومستخدميها.  البيانات  استخدامات  على 

 القدرات. 

ملوثوقية واملفصلة  تحسين مستوى إنتاج البيانات ذات الجودة العالية واملتاحة للجميع واآلنية واملتسمة با  :1.5الهدف  

حسب جميع الخصائص ذات الصلة في السياقات الوطنية بما يتماش ى مع الخطط اإلنمائية على مستوى منظمة التعاون  

 اإلسالمي واملستوى الدولي. 
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النهوض بقدرات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال استخدام السجالت اإلدارية بغية    :2.5الهدف  

إنتاج إحصاءات ذات جودة عالية تكون ذات دور محوري في عملية رصد الخطط اإلنمائية على مستوى املنظمة واملستوى  

 الدولي.
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 4  2025- 2021 برنامج عمل اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لفترة 6

 
 من أجل املصادقة عليه. 2025للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي املزمع انعقادها في  14وسيعرض على الدورة الـ 2030-2026سيتم تحديد برنامج العمل لفترة  4

 مؤشرات األداء الرئيسية  سنوات التنفيذ اإلجراءات الرئيسية االستراتيجية األهداف  املجال االستراتيجي  الرقم 

تنسيق التعاون   1

والعمل املشترك في  

 مجال اإلحصاءات 

. تعزيز دور التنسيق الذي  1.1

تضطلع به مكاتب اإلحصاء الوطنية 

 في إطار النظم اإلحصائية الوطنية.

 التعاون اإلسالمي: يتوقع من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة 

 

إدراج العمليات الضرورية ذات الصلة بجمع وتصنيف   •

(  1وإنتاج ونشر البيانات املتعلقة بالتنمية املستدامة في )

(  2( و )NSDSاستراتيجياتها الوطنية لتطوير اإلحصاءات )

(  3برامج عملها املتعلقة باإلحصاءات الرسمية و )

اإلنمائية الوطنية والقطاعية، حيث  استراتيجياتها وأولوياتها 

 أمكن، القائمة منها والخطط لها. 
 

تعزيز التنسيق بين مؤسساتها وباقي الهيئات املشكلة لنظمها   •

اإلحصائية الوطنية وذلك من خالل، على سبيل املثال ال  

 الحصر، الجالس اإلحصائية الوطنية أو أطر مماثلة.

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

وجود استراتيجيات وطنية لتطوير اإلحصاءات  •

وبرامج عمل متعلقة باإلحصاءات الرسمية  

متوائمة مع متطلبات إطار املؤشرات العاملية  

ألهداف التنمية املستدامة في الدول األعضاء في  

 اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 

)أو إطار مماثل(  وجود مجلس إحصائي وطني   •

تضطلع مكاتب اإلحصاء الوطنية في بلدان  

منظمة التعاون اإلسالمي من خالله بمهمة  

التنسيق بين باقي مكونات النظم اإلحصائية  

 الوطنية.

عدد االجتماعات التشاورية و/ أو برامج إشراك  •

املستخدمين مع باقي مكونات النظم اإلحصائية  

 الوطنية.
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أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي،  يتوقع من 

بالتعاون مع املؤسسات الدولية و/ أو باقي مؤسسات املنظمة  

 ذات الصلة:

متعلق  )حضوريا أو افتراضيا( تنظيم ورشة عمل/ محفل  •

 بالتنسيق داخل النظم اإلحصائية الوطنية.

 

 

• 2021 

 

 

تنظيم ورشة عمل/ محفل متعلق بالتنسيق   •

النظم اإلحصائية الوطنية، التنظيم في  داخل 

2021 . 

. النهوض بالتعاون والتنسيق بين  2.1

اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون  

اإلسالمي وباقي الجهات الوطنية  

واإلقليمية والدولية الفاعلة في  

 مجال إنتاج البيانات واإلحصاءات. 

 التعاون اإلسالمي: يتوقع من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة 
 

تحسين عالقات التعاون والتنسيق مع باقي مكونات النظم   •

اإلحصائية الوطنية والجهات املعنية باإلحصاءات إقليميا  

بما في ذلك مع باقي أعضاء اللجنة اإلحصائية    –ودوليا 

 ملنظمة التعاون اإلسالمي وأمانتها.

 

 

 

 

العمل املنظمة  تنظيم/ املشاركة في االجتماعات/ ورشات  •

على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي واملستوى الدولي )إما  

بالحضور الفعلي أو االفتراض ي وفق ما تمليه الظروف( ذات  

 الصلة باإلحصاءات لتبادل املعارف والتجارب الُقطرية.

 
 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

 

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 
 

شابه ذلك( املبرمة عدد مذكرات التفاهم )أو ما  •

مع باقي مكونات النظام اإلحصائي الوطني  

والجهات اإلقليمية/ الدولية املعنية 

 باإلحصاءات.

عدد املشاريع اإلحصائية املنجزة بالتعاون مع   •

باقي مكونات النظام اإلحصائي الوطني والجهات  

اإلقليمية/ الدولية املعنية باإلحصاءات و/  

 . أوقيمتها بالدوالر األمريكي

 

عدد االجتماعات/ ورشات العمل ذات الصلة   •

باإلحصاءات ومشاركة التجارب القطرية التي تم  

تنظيمها/ حضورها على مستوى منظمة التعاون  

 اإلسالمي وعلى املستوى الدولي. 
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 يتوقع من أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: 

تنظيم الدورات السنوية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون   •

)حضوريا أو  اإلسالمي واجتماعات املتابعة املتعلقة بها 

للمض ي قدما في التعاون والتنسيق فيما بين  افتراضيا( 

 أعضاء اللجنة اإلحصائية. 
 

توقيع مذكرات تفاهم جديدة أو تجديد املوقعة منها سلفا   •

وطنية واإلقليمية والدولية،  مع املؤسسات اإلحصائية ال 

حسب االقتضاء، لتفعيل الجهود املبذولة على مستوى  

التعاون والتنسيق وتعزيز أوجه التآزر ملا فيه منفعة ألعضاء  

 اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

اإلحصائية  تنظيم الدورات السنوية للجنة  •

ملنظمة التعاون اإلسالمي واجتماعات املتابعة  

 املتعلقة بها. 

 

عدد اتفاقيات التعاون في مجال اإلحصاءات  •

)مذكرات تفاهم أو وثائق ذات صبغة مماثلة(  

التي تم توقيعها و/ أو تجديدها مع مؤسسات 

 إحصائية وطنية وإقليمية ودولية.

تنمية القدرات  2

 اإلحصائية 

ضمان أن يكون تحديد  . 1.2

االحتياجات والقدرات اإلحصائية  

للنظم اإلحصائية الوطنية قائما على  

 األطر الدولية.

 يتوقع من أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: 

إجراء مسح مرة كل سنتين لتحديد االحتياجات والقدرات   •

التعاون  اإلحصائية ألعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة 

تنقيح    CSAاإلسالمي بناء على تصنيف األنشطة اإلحصائية )

( وأهداف التنمية املستدامة ذات األولوية  2009أكتوبر  - 1

 واملهارات املهنية للعاملين في مجال اإلحصاءات الرسمية.

 

• 2021 ،2023  ،

2025 

 

وجود صيغة محّدثة للمسح املتعلق ببرنامج بناء   •

اإلحصائية الخاص بفترة سنتين  القدرات 

وتعميمه في الوقت املناسب على مختلف  

 مكونات النظم اإلحصائية الوطنية.

 يتوقع من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: 

الرد على املسح الذي تعممه أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة   •

وتامة، وذلك  التعاون اإلسالمي مرة كل سنتين بصورة آنية 

 قدر املستطاع في إطار القدرات القائمة.

تشجيع مهنيي اإلحصاءات الرسمية على تسجيل بياناتهم   •

( التي تستضيفها  ROSEالشخصية في قائمة خبراء اإلحصاء )

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

• 2021-2025 

 

عدد الردود على مسح برنامج بناء القدرات   •

يعمم مرة كل سنتين الواردة  اإلحصائية الذي 

من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون  

 اإلسالمي.
 



 2025- 2021وبرنامج عملها لفترة  2030( لعام OIC-StatComاإلسالمي )الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 
 

statistics@sesric.org 11 

 

وتسهر عليها أمانة اللجنة اإلحصائية بهدف إحداث منصة  

تجمع مهنيين من مختلف الجاالت ذات الصلة باإلحصاءات 

سمية، وذلك بهدف االستفادة من خدماتهم في أنشطة  الر 

بناء القدرات اإلحصائية الجارية حاليا واملستقبلية ألعضاء  

 وأمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي. 

عدد الخبراء املسجلين في قائمة خبراء اإلحصاء  • )مستمر(     

(ROSE.) 

. تنفيذ األنشطة املتعلقة بتنمية 2.2

القدرات اإلحصائية بناء على  

الخطط اإلنمائية املعتمدة على  

صعيد املنظمة وعلى الصعيد  

 الدولي.

 يتوقع من أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: 

مطابقة االحتياجات والقدرات اإلحصائية ألعضائها بناء على   •

توزيع جغرافي عادل وفقا للقرارات الصادرة عن محافل  

منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، والعمل وفقا لذلك  

ببرنامج بناء   على إعداد خطط تنفيذ األنشطة املتعلقة

القدرات اإلحصائية الخاصة بفترة سنتين مع مراعاة اعتماد  

 نهجي التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي. 

تسيير عملية تنفيذ أنشطة برنامج بناء القدرات الخطط لها   •

 في حدود املوارد املتاحة لألمانة. )حضوريا أو افتراضيا( 
 

املنظمات اإلقليمية والدولية األخرى ذات  التعاون مع  •

الصلة، حيثما أمكن، لتنظيم أنشطة بناء القدرات  

 . )حضوريا أو افتراضيا( اإلحصائية بصورة مشتركة

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

 
 

• 2021-2025 

 )مستمر(     
 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

عدد أنشطة برنامج بناء القدرات اإلحصائية   •

مطابقتها وفقا للتوزيع الجغرافي التي تمت 

 العادل وفي حدود املوارد املتاحة. 

 

 

 

عدد األنشطة املتعلقة ببرنامج بناء القدرات  •

 اإلحصائية التي يسرها سيسرك. 

 

عدد األنشطة املتعلقة ببرنامج بناء القدرات  •

اإلحصائية التي تم تنظيمها بشكل مشترك مع 

 ة. املنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصل 

 يتوقع من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: 

 تخصيص موارد كافية لتنمية قدرات املوارد البشرية.  •

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(      
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تنفيذ األنشطة املتعلقة ببرنامج اللجنة اإلحصائية   •

واملساهمة فيها إلى أقص ى حد ممكن في حدود املوارد  

مقدمة  املتاحة، وذلك من خالل دورها ليس فقط كدول 

لهذه األنشطة بل مستفيدة منها أيضا من حيث الخبرة  

 واللوجستيات الداخلية. 

مشاركة مناهج التدريب التي تعتمدها في مجال اإلحصاءات،   •

إن وجدت، مع أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون  

 اإلسالمي لجعلها متاحة على شبكة اإلنترنت. 

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

عدد أنشطة تنمية القدرات التي استفاد منها   •

أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون  

 اإلسالمي وقيمتها بالدوالر األمريكي. 

 

عدد أنشطة بناء القدرات اإلحصائية التي قدمها   •

 و/ أو استفاد منها كل عضو من أعضاء اللجنة.

 

 

عدد مناهج التدريب املعتمدة في مجال   •

اإلحصاءات التي تمت مشاركتها وجعلها متاحة  

 على املوقع اإللكتروني لألمانة.

التحديث واالبتكار في   3

 مجال اإلحصاءات 

. تحديث آليات اإلدارة واألطر  1.3

املؤسسية لتمكين النظم اإلحصائية 

الوطنية من تلبية املتطلبات  

الناشئة في عالم البيانات  والفرص 

 املتطور باستمرار.

 يتوقع من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: 

الدعوة على املستويات املناسبة إلى وضع/ مراجعة  •

التشريعات واألطر التنظيمية الوطنية املتعلقة 

باإلحصاءات، عند االقتضاء، بما يتماش ى مع املبادئ  

لإلحصاءات الرسمية مع مراعاة السياقات  األساسية 

الوطنية لكل بلد والوثائق املرجعية ذات الصلة املعمول بها،  

بما في ذلك القانون العام لإلحصاءات الرسمية واملبادئ  

 التوجيهية بشأن تحديث التشريعات اإلحصائية.
 

في   • اإلمكان  قدر  املفتوحة  بالبيانات  الخاصة  املبادئ  إدراج 

وال لنظمها  عملياتها  املكونة  الجهات  تحذو  أن  على  حرص 

 اإلحصائية الوطنية حذوها في ذلك. 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

تواجد قوانين إحصائية وأطر تنظيمية متوائمة   •

مع املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية في  

 بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 

 

الخاصة بالبيانات املفتوحة في  حضور املبادئ  •

العمليات اإلحصائية ألعضاء اللجنة اإلحصائية  

ملنظمة التعاون اإلسالمي ووباقي مكونات نظمها  

 اإلحصائية الوطنية. 
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يتوقع من أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي،  

املنظمة  بالتعاون مع املؤسسات الدولية و/ أو باقي مؤسسات 

 ذات الصلة:

  تنظيم ورشة عمل متعلقة بتحديث التشريعات اإلحصائية  •

 .)حضوريا أو افتراضيا(

 

 

• 2022 

 

 

تنظيم ورشة عمل متعلقة بتحديث التشريعات   •

 .2022اإلحصائية في 

. تيسير عملية تطبيق أطر  2.3

هيكلية إحصائية جديدة لتحسين  

 عمليات إنتاج ونشر اإلحصاءات.

 أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: يتوقع من 
 

تطبيق مجموعة املعايير الالزمة للتحديث اإلحصائي، بما في   •

ذلك، على سبيل املثال ال الحصر، النموذج العام ألنشطة  

( والنموذج العام إلجراءات GAMSOاملنظمات اإلحصائية )

( والنموذج العام للمعلومات  GSBPMالعمل اإلحصائية )

( والهيكل املوحد إلنتاج اإلحصاءات GSIMاإلحصائية )

(CSPA .) 

 
 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 
 

عدد األطر الهيكلية اإلحصائية املعتمدة من قبل   •

أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون  

 اإلسالمي.

اإلسالمي،   التعاون  ملنظمة  اإلحصائية  اللجنة  أمانة  من  يتوقع 

باقي املؤسسات الدولية و/ أو مؤسسات املنظمة ذات  بالتعاون مع  

 الصلة:
 

تنظيم ورشة عمل بخصوص النماذج العامة لإلنتاج   •

 .)حضوريا أو افتراضيا(  والهيكل اإلحصائي

 

 

 

• 2023 

 

 

 

تنظيم ورشة عمل بخصوص النماذج العامة   •

 .2023لإلنتاج والهيكل اإلحصائي في 

املعايير والتصنيفات   4

مجال  املوحدة في 

 اإلحصاءات 

. تعزيز عملية مواءمة املفاهيم  1.4

والتصنيفات واملنهجيات املستخدمة 

في أداء األنشطة اإلحصائية في  

البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي: يتوقع من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 

توحيد املفاهيم والتصنيفات واملنهجيات اإلحصائية   •

املعتمدة في النظم اإلحصائية الوطنية لتكون متوافقة مع  

 املعايير والقواعد اإلحصائية املقبولة دوليا.

 

• 2021-2025 

 )مستمر(      

 

عدد الدالئل التي يسترشد بها مجمعو   •

اإلحصاءات املوائمة للمفاهيم والتصنيفات  

واملنهجيات اإلحصائية على الصعيد الوطني مع  
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اإلسالمي، وذلك لتعزيز التناغم في  

 النظم اإلحصائية.

 

 

إحداث مستودع إلكتروني جامع يستضيف املعايير   •

والقواعد اإلحصائية املعمول بها دوليا ذات الصلة لتسترشد  

مختلف مكونات النظم اإلحصائية الوطنية بهدف تنسيق   به

املفاهيم والتصنيفات واملنهجيات املعتمدة في أداء األنشطة  

 اإلحصائية. 

 

الحرص على ملكية الدولة لبرامج املسح االجتماعي   •

واالقتصادي املدعومة دوليا من أجل إنتاج ونشر بيانات  

 قابلة للمقارنة دوليا.

 

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

املواصفات واملعايير املعمول بها على الصعيد  

 الدولي.

 

تواجد مستودع )أو مستودعات( على شبكة   •

اإلنترنت يستضيف املواصفات واملعايير ذات  

بها دوليا في النظم اإلحصائية   الصلة املعمول 

الوطنية للبدان األعضاء في منظمة التعاون  

 اإلسالمي.
 

مستوى مشاركة أعضاء اللجنة اإلحصائية   •

ملنظمة التعاون اإلسالمي في القرارات الرئيسية  

)الحاجة واملستوى والنطاق( بشأن برامج املسح  

 الدولية.

. السعي إلى تطوير منهجيات  2.4

مشتركة ملؤشرات إحصائية مختارة 

خاصة بالبلدان األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي. 

 يتوقع من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: 

تشجيع مكونات نظمها اإلحصائية الوطنية على تبني منهجية   •

( حتى  PSIFIsاملؤشرات املالية اإلسالمية االحترازية والهيكلية )

تكون قادرة على تقديم بيانات قابلة للمقارنة بخصوص  

قطاع الخدمات املالية اإلسالمية، إن وجدت في هذه  

 البلدان. 
 

تطوير منهجيات وطنية لجمع وتصنيف ومعالجة ونشر   •

البيانات املتعلقة بالسياحة املالئمة للمسلمين، وذلك  

 بالتعاون الوثيق مع الجهات الفاعلة املعنية.

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

عدد مكونات النظم اإلحصائية الوطنية في   •

بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي تبلغ عن  

مؤشراتها املالية اإلسالمية االحترازية والهيكلية  

 إلى مجلس الخدمات املالية اإلسالمية.

 

تواجد منهجيات وطنية لجمع وتصنيف   •

ومعالجة ونشر البيانات املتعلقة بالسياحة  

 املالئمة للمسلمين.
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اإلسالمي،   التعاون  ملنظمة  اإلحصائية  اللجنة  أمانة  من  يتوقع 

بالتعاون مع باقي املؤسسات الدولية و/ أو مؤسسات املنظمة ذات  

 الصلة:

تحديد احتياجات وقدرات البلدان األعضاء في منظمة   •

اإلسالمي بخصوص إنتاج ونشر املؤشرات املتعلقة التعاون 

 بالسياحة املالئمة للمسلمين. 

 

تنظيم اجتماع لفريق الخبراء املعني بتطوير مؤشرات  •

 . )حضوريا أو افتراضيا( السياحة املالئمة للمسلمين 

 

 

• 2023 ،2025 

 

 

 

• 2024 

 

 

حضور موضوع السياحة املالئمة للمسلمين في   •

للمسح املعني ببناء   2025و  2023دورات 

 القدرات اإلحصائية الذي يجري مرة كل سنتين. 
 

 

 

تنظيم اجتماع لفريق الخبراء املعني بتطوير   •

 .2024مؤشرات السياحة املالئمة للمسلمين في 

تحسين الجودة في   5

 مجال اإلحصاءات 

. تحسين مستوى إنتاج بيانات  1.5

ذات جودة عالية ومتاحة للجميع  

وآنية ومتسمة باملوثوقية ومفصلة  

حسب جميع الخصائص ذات  

الصلة في السياقات الوطنية بما  

يتماش ى مع الخطط اإلنمائية على  

مستوى منظمة التعاون اإلسالمي  

 واملستوى الدولي. 

 يتوقع من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: 

(  NQAFsالجودة )تطوير/ تحديث أطرها الوطنية لضمان  •

بالتعاون مع مكونات نظمها اإلحصائية الوطنية، حيثما  

أمكن، مع االخذ بعين االعتبار دليل األمم املتحدة لألطر  

الوطنية لضمان الجودة في مجال اإلحصاءات الرسمية  

وقائمة أدوات التقييم الذاتي املرتبطة به فضال عن املصادر  

 لتحقيق التنمية املستدامة.الناشئة للبيانات، وذلك 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

عدد األطر الوطنية لضمان الجودة التي تغطي   •

كذلك مصادر البيانات غير التقليدية في إطار  

تحقيق التنمية املستدامة، التي قام بتقديمها/  

تحديثها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة  

 التعاون اإلسالمي. 

. النهوض بقدرات البلدان  2.5

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  

في مجال استخدام السجالت  

اإلدارية بغية إنتاج إحصاءات ذات  

جودة عالية تكون ذات دور محوري  

 ون اإلسالمي: يتوقع من أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعا

الدعوة على مستوى صنع القرار إلى تعديل أطرها التنظيمية   •

الستخدام السجالت والبيانات اإلدارية واالضطالع بدور  

الريادة في عملية التنسيق بين مختلف مكونات نظمها  

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

 

 

تواجد أطر تنظيمية تمكن أعضاء اللجنة   •

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي من  

استخدام السجالت والبيانات اإلدارية في  

 العمليات ذات الصلة.
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في عملية رصد الخطط اإلنمائية  

على مستوى املنظمة واملستوى  

 الدولي.

 

اإلحصائية الوطنية إلدراج السجالت اإلدارية في عملياتها  

 اإلحصائية. 

 

 

 

ة التحتية واملهارات اإلحصائية/  تطوير املنهجيات والبني  •

املهارات األخرى ذات الصلة الالزمة لتحسين سبل الوصول  

إلى السجالت اإلدارية من خالل االستفادة، حيثما أمكن،  

من دليل اللجنة االقتصادية ألوروبا بشأن "استخدام 

 املصادر اإلدارية والثانوية في مجال اإلحصاءات الرسمية".

 

 

 

 

• 2021-2025 

 )مستمر(     

عدد املكونات األخرى للنظم اإلحصائية الوطنية   •

اإلسالمي التي أدرجت  في بلدان منظمة التعاون 

فعليا السجالت والبيانات اإلدارية في عملياتها  

 اإلحصائية. 

قيمة األموال بالدوالر األمريكي التي أنفقتها  •

البلدان األعضاء في اللجنة إلنشاء/ صيانة  

البنية التحتية وتنمية قدرات مواردها البشرية  

من أجل إدراج السجالت اإلدارية في عملياتها  

 ذات الصلة.

اإلسالمي،   التعاون  ملنظمة  اإلحصائية  اللجنة  أمانة  من  يتوقع 

بالتعاون مع باقي املؤسسات الدولية و/ أو مؤسسات املنظمة ذات  

 الصلة:

تنظيم ورشة عمل بشأن استخدام السجالت اإلدارية   •

كمصادر للبيانات لرصد الخطط اإلنمائية على مستوى  

)حضوريا أو   املستوى الدولي منظمة التعاون اإلسالمي وعلى 

 .افتراضيا(

 

 

• 2025 

 

 

تنظيم ورشة عمل بشأن استخدام السجالت   •

اإلدارية كمصادر للبيانات لرصد الخطط  

اإلنمائية على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي  

 .2025وعلى املستوى الدولي في 


