الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
 06-05نوفمبر  ،2016قونية  -تركيا
مشروع القرارات
إذ يعربون عن شكرهم لسيسرك ،باعتباره أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ) (OIC-StatComوعضو املكتب
بحكم منصبه ،والبنك اإلسالمي للتنمية ،باعتباره عضو املكتب بحكم منصبه ،على دعمهم في التنظيم املشارك للدورة السادسة
للجنة اإلحصائية للمنظمة التي عقدت في فترة  06-05نوفمبر  2016في قونية بجمهورية تركيا بمشاركة  65ممثل من مكاتب
اإلحصاء الوطنية ) (NSOsمن  34دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي ) (OICوممثلي املنظمات الدولية والجهوية؛
وإذ يعترفون مع التقدير بالعروض واملداخالت التي ألقتها جميع الدول املشاركة واملنظمات الدولية؛
فقد وافقت الدول األعضاء في اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي على القرارات التالية:
 .1إذ أخذت بعين اإلعتبار وبقناعة تامة التقارير املرحلية والعروض حول "األنشطة املنفذة واملقررة للجنة اإلحصائية ملنظمة
التعاون اإلسالمي" التي تم إعدادها وتقديمها من قبل سيسرك ،وإذ أثنت على الجهود التي يبذلها سيسرك وجميع أصحاب
املصلحة في التنفيذ والتنظيم الناجح للمشاريع واألنشطة اإلحصائية في املجاالت املواضيعية لكل منهما؛ وبهذا فإن اللجنة
اإلحصائية للمنظمة:
أ) تثني على الجهود الجبارة التي بذلتها األمانة في تخطيط وتنفيذ برنامج بناء القدرات اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي ) (StatCaBعلى أساس نهج التعاون فيما بين دول الجنوب وذلك تمشيا مع هدف التنمية املستدامة
 18.17والذي يهدف إلى تعزيز الدعم لبناء القدرات للدول النامية لزيادة توافر البيانات املفصلة ذات جودة عالية
وفي حينها وموثوقة بشكل كبير ،وتعهد إلى األمانة مواصلة تنفيذ برنامج  ،StatCaBوتدعو الدول األعضاء في اللجنة
اإلحصائية للمنظمة إلى أن تدعم بنشاط برنامج  StatCaBعن طريق االنخراط بشكل مباشر في البرنامج من وجهة
ُ
ُ
نظر الدولة املقدمة واملستفيدة ،وتكرر مناشدتها ألعضاء اللجنة اإلحصائية للمنظمة من أجل استكمال مسوح
 StatCaBللمنظمة النصف السنوية الحالية والقادمة في الوقت املناسب؛
ب) تنهئ دائرة اإلحصاءات العامة األردنية على أجرائها وبنجاح التعداد العام للسكان وتدعم تبادل الخبرات وأفضل
املمارسات بين جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تسهيل سيسرك والبنك اإلسالمي
للتنمية؛
ت) تشجع سيسرك على زيادة عدد األنشطة حول إحصاءات الفقر بالتعاون مع أصحاب املصلحة الوطنية واإلقليمية
والدولية لتسهيل رصد هدف التنمية املستدامة  2.1الذي يدعو الدول إلى خفض حدة الفقر من جميع أبعاده؛
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ث) تتفق على ضرورة نهج الحسابات الفرعية للسياحة ( )TSAلتحقيق هدف التنمية املستدامة  9.8و هدف التنمية
املستدامة .12ب الذي يحث الدول على وضع وتنفيذ سياسات لتعزيز السياحة املستدامة من أجل توفير فرص
العمل والترويج الثقافي .وال يمكن للحسابات الفرعية للسياحة أن تكون ناجحة إال مع آلية تنسيق سليمة بين
أصحاب املصلحة ذوي الصلة من األنظمة اإلحصائية الوطنية ( ،)NSSsوبالتالي تدعو سيسرك ومنظمة السياحة
العاملية إلى تسهيل أنشطة إثراء الكفاءة في إحصاءات السياحة والحسابات الفرعية للسياحة بالتعاون مع منظمة
السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة؛
ج) تؤيد توصيات اجتماع املجلس االستشاري إلصدار الشهادات ( )CABلبرنامج االعتماد وإصدار الشهادات ملهنيي
اإلحصاءات الرسمية ملنظمة التعاون اإلسالمي ( )OIC-CPOSالذي عقد في فترة  08-07سبتمبر  2016في أنقرة
بجمهورية تركيا ،وتجدد نداءها لسيسرك والبنك اإلسالمي للتنمية لتدعم بنشاط برنامج االعتماد وإصدار
الشهادات ملهنيي اإلحصاءات الرسمية على حد سواء من حيث املوارد البشرية واملالية ،وتدعو املكاتب اإلحصائية
الوطنية للدول األعضاء في املنظمة لتعزيز واتخاذ اإلجراءات الالزمة لترويج البرنامج املعني بين مهنيي اإلحصاءات
الرسمية الذين هم في بداية حياتهم املهنية كفرصة للتقدم الوظيفي؛
ح) تدعو املكاتب اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى املشاركة بنشاط في دمج
الوحدات ذات الصلة للمسح العالمي الستهالك التبغ لدى البالغين ( ،)GATSوهي أسئلة التبغ للمسوح ( ،)TQSفي
الدراسات االستقصائية الوطنية الجارية وذلك إلنجاح خطوات حاسمة بشأن قضايا الصحة العامة ومكافحة
التبغ على الصعيد الوطني ،وتفوض األمانة ملواصلة املشروع مع الجهات املعنية لتسهيل دمج  TQSفي
االستطالعات الوطنية للدول األعضاء في املنظمة لدعم هدف التنمية املستدامة .3أ لتعزيز تنفيذ االتفاقية
اإلطارية ملنظمة الصحة العاملية ( )WHOمن أجل مكافحة التبغ ()FCTC؛
خ) تطالب بالتعاون الفعال بين أصحاب املصلحة ذوي الصلة لألنظمة اإلحصائية الوطنية بما في ذلك البنوك املركزية
والسلطات النقدية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات الوطنية والدولية األخرى ذات الصلة
من أجل تطوير قاعدة بيانات إحصاءات الخدمات املصرفية والتمويل اإلسالميين ( )IBFStatالتي يضطلع بها حاليا
سيسرك وتحث أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي على تيسير إنجاز وتنسيق مسح  IBFStatمع
الجهات ذات العالقة في دولها؛
د) ترحب بتوصيات اجتماع فريق الخبراء حول "مراجعات النظراء للمكاتب اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي ( ")OIC-Peerالذي عقد في  3نوفمبر  2016في قونية بجمهورية تركيا ،وتتكل على
سيسرك التخاذ مزيد من الخطوات إلضفاء الطابع املؤسس ي على نهج مراجعة النظراء بين األنظمة اإلحصائية
الوطنية للدول األعضاء في املنظمة ،وتدعو هذه األخيرة لالستفادة من املشروع من خالل التطوع كدول مرشحة
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وذلك بهدف معرفة نقاط القوة والضعف في األنظمة اإلحصائية الوطنية بموضوعية والحصول على ردود فعل
شاملة لتحسينها ،وتطلب من املكاتب اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة بإتمام وتقديم مسح
النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي املفترض تعميمه في الوقت املناسب لسيسرك؛
ذ) ترحب بتنظيم ورشة العمل حول "تأثير جدول أعمال التنمية ملا بعد عام  2015بشأن إحصاءات التعليم" من قبل
سيسرك بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) واألمم املتحدة للتربية والعلوم
والثقافة (اليونسكو) ومعهد اإلحصاء في فترة  30-29نوفمبر  2016في أنقرة بجمهورية تركيا ،وتحث جميع أصحاب
املصلحة املعنيين من األنظمة اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في املنظمة للمشاركة في هذه الورشة الهامة،
وتعرب عن ثقتها بسيسرك لبدء روابط التعاون في مجال التعليم والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار وإحصاءات امللكية
الفكرية لتحقيق التآزر مع أصحاب املصلحة ذوي الصلة في املساهمة على نحو أفضل في جهود الدول األعضاء في
املنظمة لتحسين القدرات اإلحصائية.
 .2وإذ تضع في اعتبارها أن إطار عمل مؤشر أهداف التنمية املستدامة يدعو التخاذ إجراءات تحويلية وتوفير تدفقات املوارد
بناء على استراتيجيات سليمة وخطط عمل على املستوى الوطني واإلقليمي والدولي لتحقيق متطلبات الرصد واإلبالغ ،وإذ
تحدد التحديات التي تواجه الدول على مستويي منظمة التعاون اإلسالمي والعالم ،وإذ تشير إلى العروض حول "دور األنظمة
اإلحصائية الوطنية في تنفيذ إطار عمل مؤشر أهداف التنمية املستدامة" املقدمة من قبل سيسرك واإلسكوا وأفغانستان
وأذربيجان والكاميرون ومصر وقيرغيزستان وماليزيا وباكستان وتركيا؛ فإن اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي:
أ) تحث أعضاءها على تقديم "مسح امليول حول أولويات أهداف التنمية املستدامة للدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي" لسيسرك في أقرب وقت ممكن وتسهيل إنجاز األجزاء ذات الصلة من املسح من قبل مقومي
األنظمة اإلحصائية الوطنية في دولهم وذلك لتمكين سيسرك من أخذ ملحة أوسع حول توجهات الدول
األعضاء في املنظمة تجاه أهداف التنمية املستدامة إلى جانب احتياجاتهم وقدراتهم بشأن مؤشرات هذه
األهداف الحالية ألغراض تحليلية وتنظيمية ألنشطة إثراء املهارات؛
ب) تسلط الضوء على الحاجة إلى تعبئة املوارد الالزمة لتعزيز وتحديث النظم اإلحصائية الوطنية واإلقليمية

والعاملية؛
ت) تؤكد على دور سيسرك  -تمشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الواحد والثالثون للجنة الدائمة

للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي (الكومسيك) التي أجريت في عام  2015في إسطنبول
بتركيا  -ملتابعة العمليات املتعلقة بمؤشر أهداف التنمية املستدامة وإطار عمل الرصد على املستوى اإلقليمي
والعالمي؛
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ث) تؤكد على أهمية تنفيذ جدول األعمال التحويلي في إطار خطة العمل العاملية لبيانات التنمية املستدامة،

وتطلب من سيسرك  -باعتباره املؤسسة الرئيسية ملنظمة التعاون اإلسالمي املسؤولة عن تنسيق أنشطة
التوعية والتعاون اإلحصائية على مستوى املنظمة تمشيا مع واليتها  -لتشارك في املبادرات اإلقليمية والدولية
بما في ذلك خطط العمل اإلقليمية.
 .3وإذ تشير إلى جدول أعمال أديس أبابا ( )Addis Ababaللمؤتمر الدولي الثالث للتمويل من أجل التنمية ،واعية بالثغرات في
بيانات التقاط حجم ونطاق تمويل التنمية الذي هو مطلوب لتنفيذ أهداف التنمية املستدامة ،وإذ تولي االهتمام للعروض
حول "تجاه قياس ورصد أكثر شمول لتمويل أوسع للتنمية من أجل إطار عمل التنمية قابل للمساءلة ملا بعد  "2015املقدمة
من قبل منظمة التعاون اإلقتصادي والتنمية وإندونيسيا وتركيا؛ اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي:
أ) ترحب بالجهود التي تبذلها منظمة التعاون االقتصادي والتنمية واملجتمع اإلحصائي الدولي في تطوير نهج
الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة ) (TOSSDالذي يهدف إلى استكمال املساعدة اإلنمائية الرسمية
من خالل زيادة الشفافية ورصد تمويل التنمية األوسع نطاقا؛
ب) تشجع الدول األعضاء في املنظمة ذات الصلة وذات تدفقات املساعدة اإلنمائية الرسمية النشطة للنظر

في إجراء تدريبات الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة التجريبية من منظور كل من مزود الخدمة
واملستفيد منها للمساهمة في املناقشات الجارية فيما يتعلق بقياس التمويل اإلنمائي الدولي؛
ت) تشكر سيسرك على التركيز على  ODAمن وجهة نظر اإلحصاءات وتطلب من سيسرك دراسة وضعية

 ODAبدقة في دول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي بهدف بناء األساس الهادف لجمع بيانات
اإلحصاءات في الدول األعضاء بالتماش ي مع هدف التنمية املستدامة .10ب و  17.3وأخذ التحديات
واهتمامات الدول األعضاء بعين االعتبار ؛
ث) تطالب سيسرك بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية لبناء القدرات في الدول األعضاء

ُ
املتطوعة وأصحاب املصلحة اآلخرين بإجراء ممارسات الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة
التجريبية.
 .4وإذ تدرك العمل الدولي لتطوير األطر واألدوات واألساليب لتحسين كفاءة اإلنتاج اإلحصائي ،والقدرة على إنتاج املخرجات التي
تطابق بشكل أفضل احتياجات املستخدمين من خالل تعزيز التحديثات املبنية على املعايير لإلحصاءات الرسمية ،وإذ تثق
تماما بأن املوارد البشرية ذات القدرات العالية هي األصول األكثر حيوية لألنظمة اإلحصائية الوطنية في الوفاء بمسؤولياتها
لتوفير بيانات عالية الجودة ،وإذ نظرت في العروض حول "تحديث األنظمة اإلحصائية الوطنية من خالل النماذج املعمارية
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وتوسيع مجموعة املهارات للموارد البشرية" من قبل اللجنة االقتصادية ألوروبا وتحالف مبادرة توثيق البيانات ويوروستات
والبنك اإلسالمي للتنمية واندونيسيا وتونس؛ اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي:
أ) تحث مقومي األنظمة اإلحصائية الوطنية من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على استخدام
التعاريف والعمليات املشتركة املستندة إلى املعايير لتكون بمثابة أساس إلنتاج مبسط لإلحصاءات
ولضمان حصول الجميع على نفس الفهم للمعلومات والعمليات إلنتاج اإلحصاءات الرسمية؛
ب) توص ي بتنفيذ أنشطة التوعية املقرر تنظيمها بالتشارك من قبل سيسرك واملجتمع اإلحصائي الدولي

لتسهيل تحديث األنظمة اإلحصائية الوطنية على أساس املعايير املوص ى بها دوليا؛
ت) تدعو صناع القرار في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى زيادة املوارد املخصصة لألنظمة

اإلحصائية الوطنية مع رؤية لجعل كفاءات مواردهم البشرية محدثة لضمان إنتاج إحصاءات عالية
الجودة وتنفيذ عمليات إنتاج أكثر كفاءة وفعالية باالعتماد على تقنيات جديدة.
 .5وإذ تشير الى تقرير االجتماع الخامس والعشرون للجنة الدورة للكومسيك املنعقدة بتاريخ  24نوفمبر  2014في إسطنبول
بتركيا ،تثني اللجنة اإلحصائية للمنظمة على جهود سيسرك في تطوير قاعدة بياناتها الجديدة بعنوان " "OICStatلتحل محل
البايزند ،والتي ستستضيف األرقام اإلجمالية للدول األعضاء في املنظمة كمجموعة وفي إعادة هيكلة وحدة الدول األعضاء
باألرقام ( )CIFلتغطية مزيد من املعلومات حولها.
 .6وإذ تالحظ مع املوافقة على الوقت املطلوب من قبل سيسرك للقيام بنجاح بتنفيذ األنشطة املخطط لها ،قررت اللجنة
اإلحصائية للمنظمة بإجراء الدورة السابعة في "الدولة" في ربيع عام .2018

أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
قونية 6 ،نوفمبر 2016
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