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 الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 قونية، تركيا      2016نوفمبر  5-6

نجزة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
ُ
 دورة حول "األنشطة امل

 

-اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )نظراءمراجعة النظراء ملكاتب 

OIC:) 

 الخلفية  1

في أنقرة بتركيا عن أهمية  2015مايو  14-12أعربت الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت خالل فترة 

(. وقد NSOsوتنسيق االستراتيجيات املستقبلية ملكاتب اإلحصاء الوطنية )( في التخطيط بشكل أفضل M&Eأنظمة االرصد والتقييم )

طلبت اللجنة اإلحصائية من أمانتها بدء مشروع بعنوان "مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

في تطوير اإلحصاءات من خالل آلية مراجعة النظراء لتعزيز (".  ويهدف املشروع إلى تسهيل التعلم بين الجنوب  OIC-Peerاإلسالمي )

، لتعزيز قدرة النظام على إنتاج إحصاءات عالية الجودة وطمأنة أصحاب املصلحة حول ((NSSمصداقية األنظمة اإلحصائية الوطنية 

والتحليالت اإلحصائية عالية الجودة  جودة اإلحصاءات التي تنتجها املكاتب اإلحصائية الوطنية ومصداقية النظام. علما أن البيانات

 والسليمة تلعب دورا هاما في صنع السياسات على املستوى الوطني والدولي.

 بعض عينات مراجعات النظراء للنظام اإلحصائي  2

 تعراض س ران ا طة((PRs األق س وا  )يوروستات( ب

طرف يوروستات على أساس هيكل وإجراءات مراجعة  ( هي واحدة من املراجعات املسهلة منLPRsمراجعات النظراء الخارجية ) 

واألهداف من هذه  ( وهي مصممة للدول املرشحة والدول التي لديها نظام إحصائي متطور. ESSالنظراء للنظام اإلحصائي األوروبي )

من قانون  51و  6-1( للمبادئ NSIاملراجعات، على وجه الخصوص، هي تقييم امتثال املعهد الوطني لإلحصاء املستعرض )

املمارسات لإلحصاء األوروبي وتقييم الدور التنسيقي للمعهد الوطني لإلحصاء داخل النظام اإلحصائي وتسليط الضوء على 

املمارسات املناسبة القابلة للتداول لتعزيز االمتثال لقانون املمارسات وتوصية إجراءات التحسين الالزمة في ضوء االمتثال التام 

 للقانون.

 ( طةالتقييمات العاملية املالئمة س وا  )يوروستات( – (AGA ب

( على املراجعات العاملية التقليدية للنظم اإلحصائية ولكنها مصممة خصيصا للمرشحين املحتملين AGAsتقوم التقييمات العاملية املالئمة ) 

ية.  وأهدافها هي تقييم القدرات اإلدارية والفنية لألنظمة ودول سياسة الجوار األوروبية بهدف التوفيق بين اإلنتاج اإلحصائي مع املعايير األوروب
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تقييم اإلحصائية التي تم مراجعتها وتقييم القانون اإلحصائي واألعمال القانونية األخرى واحترامها للتوصيات واملبادئ األوروبية والدولية و 

ومراجعة آليات التخطيط الطويل واملتوسط األمد القائمة  اآلليات املستخدمة من قبل املعهد الوطني لإلحصاء لتنسيق النظام اإلحصائي

ل واقتراح قائمة من اإلجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين وتعزيز النظام اإلحصائي وتقييم اإلنتاج اإلحصائي ضد املكتسبات في مجا

 اإلحصاء.

 طةمة اإلحصائية الوطنية األفريقية مراجعة النظراء حول األنظ س وا  21باريس ب

اللجنة االقتصادية التابعة للجنة أفريقيا  حول اإلعالم من قبل  NSSsلقت مراجعة النظراء األفريقية للنظم اإلحصائية الوطنية أط

، مراجعات النظراء لضمان مرور 21من باريس بأن تجري الدول األفريقية، بدعم CODI. وقد أوصت  2003اإلنمائي اجتماع في عام 

املمارسة الجيدة من بلد إلى بلد، بناء على الخبرة املباشرة األولى للنظراء للمساعدة في تسريع عمليات التغيير في إصالح النظم 

 اإلحصائية. 

 

   التقييم العالمي للمكاتب اإلحصائية الوطنيةUNECE –  

للمكاتب اإلحصائية الوطنية بشكل مشترك من قبل لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا يتم اإلضطالع بالتقييم العالمي 

(UNECE( ورابطة التجارة الحرة األوروبية )EFTA وقد بودر بالتقييم استجابة لطلب  .)( واللجنة اإلحصائية األوروبية )يوروستات

(. ويستند هذا التقييم على مراجعة شاملة تم إنجازها خالل UNECEالدول املوجه إلى لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا)

بعثات التقييم بهدف وصف وتحليل الجوانب املؤسسية والتنظيمية للنظم اإلحصائية الوطنية بما في ذلك امتثال اإلحصاءات 

 الرسمية للمعايير األوروبية والقواعد والتوصيات الدولية.

 (PRsرت مراجعات النظراء )الدول األعضاء في املنظمة التي أج 3

 ولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا كما هو مفصل أدناه: 21دولة تمت مراجعتها بالتنسيق مع منظمات دولية مثل يوروستات وباريس 14هناك 

 البلد الرقم
سنة 

 املراجعة
 نوع املراجعة مراجعة من قبل تنسيق مراجعة النظراء

 يوروستات .2013 ألبانيا .1
 

ران تعراض األق س  ا

 .2009 أذربيجان .2

لجنة األمم املتحدة االقتصادية 

ألوروبا ويوروستات ورابطة التجارة 

 الحرة األوروبية
 

 التقييم العالمي املالئم

 بوروندي وغينيا 21باريس .2010 بنين .3
مراجعة النظراء حول األنظمة 

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 الكاميرون والنيجر 21باريس .2009 فاسوبوركينا  .4
مراجعة النظراء حول األنظمة 

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 تشاد والسنغال 21باريس .2015 الكاميرون .5
مراجعة النظراء حول األنظمة 

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

لجنة األمم املتحدة االقتصادية  .2008 كازاخستان .6
 

 التقييم العالمي املالئم

http://www.uneca.org/codi/codi3.htm
http://www.uneca.org/codi/codi3.htm
http://www.uneca.org/codi/codi3.htm
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االقتصادية ألوروبا واللجنة 

 واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ

 .2010 قرغيزستان .7

لجنة األمم املتحدة االقتصادية 

ألوروبا ويوروستات ورابطة التجارة 

 الحرة األوروبية
 

 التقييم العالمي املالئم

 جيبوتي ومالي 21باريس .2014 موريتانيا .8
األنظمة مراجعة النظراء حول 

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 مالوي وتنزانيا 21باريس .2009 موزمبيق .9
مراجعة النظراء حول األنظمة 

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 موريتانيا 21باريس .2009 النيجر .10
مراجعة النظراء حول األنظمة 

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 يوروستات .2012 فلسطين .11
 

ران تعراض األق س  ا

 كوت ديفوار وغينيا 21باريس .2011 السنغال .12
مراجعة النظراء حول األنظمة 

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 .2013 كوت ديفوار وغينيا .13

لجنة األمم املتحدة االقتصادية 

ألوروبا ويوروستات ورابطة التجارة 

 الحرة األوروبية
 

 املالئمالتقييم العالمي 

س .14 ون  التقييم العالمي املالئم  يوروستات 2013/2014 ت

 تركيا .15
2011. 

2015 
 يوروستات

 
ران تعراض األق س  ا

 

 الهدف من املشروع 4

 .تعزيز مصداقية مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في املنظمة 

 .تعزيز قدرة األنظمة اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في املنظمة إلنتاج إحصاءات عالية الجودة 

  نوعية البيانات التي تنتجها األنظمة اإلحصائية الوطنية ومصداقية هذه األخيرة.طمأنة أصحاب املصلحة حول 

  )تشجيع الدول األعضاء في املنظمة على االستفادة من آلية مراجعة النظراء ملعرفة نقط القوة )بما في ذلك تحديد املمارسات املبتكرة

 لضعف في املكاتب اإلحصائية الوطنية بشكل موضوعي والحصول على توصيات فعالة لتحسين أنظمتها.وا

 األنشطة املقترحة التي يتعين ُمتابعتها 5

  وشارك فيها كل من تركستات ويوروستات  2016أجريت هذه االجتماعات في مارس وأبريل  تنظيم اجتماعات الكترونية:  - 1النشاط

 لتحديد آلية مراجعة النظراء بما يشمل خارطة الطريق وأدوات اللقطات الخاطفة وسبل املض ي قدما.
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  2النشاط - ( تنظيم اجتماع فريق الخبراءEGMلتقديم مراجعات النظراء بما يشمل املنهجية والحص :) ول على بعض التوصيات

واملدخالت حول آلية مراجعة النظراء بما في ذلك خارطة الطريق واألدوات وقانون املمارسات من الخبراء املدعوين. ويعطي هذا االجتماع 

 .في قونية، تركيا 2016نوفمبر لعام  3وم ُعقد االجتماع يأيضا فرصة للدول لالنخراط الطوعي في عملية مراجعة النظراء.  

  وسيسرك ملناقشة سبل املض ي 21تركستات، ويوروستات، وباريس شارك في االجتماع  :تنظيم اجتماع املائدة املستديرة :3النشاط ،

قدما بما في ذلك خارطة الطريق، والجدول الزمني، وسبل إشراك املنظمات الدولية في مشروع مراجعات األقران ملنظمة التعاون 

 .في قونية، تركيا 2016نوفمبر لعام  4وم اإلسالمي. ُعقد االجتماع ي

  تصميم وتداول مسح امليول املتعلق بمراجعة  - 4النشاط( النظراء ملنظمة التعاون اإلسالميOPRIS استبيان حول الوضع الراهن  :)

 بشأن تنفيذ مراجعات النظراء في الدول األعضاء في املنظمة.  وسيتم تصميم االستبيانات وتعميمها باللغات الرسمية الثالث للمنظمة.

  إلسالمي ومقارنتها وسيتم إعداد تقرير موجز سيتم جمع ردود الدول األعضاء في منظمة التعاون ا  :جمع وترتيب من أوبريس :5النشاط

 .ُيحلل االستجابات

 :األقران ملنظمة التعاون اإلسالمي، اختيار البلدان املتطوعين، وإطالق مراجعات   تحديد املبادئ األساسية آلليات األنشطة املستقبلية

 .إجراء مراجعات األقران

 


