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تقرير حول تنفيذ
برنامج عمل اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لفترة 2025-2021
1

الخلفية

بموجب القرار رقم  1الصادر عن الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،صممت األمانة استبيانا لرصد
"عملية تنفيذ برنامج عمل اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ( )PoAلفترة ( "2025-2021متاح من خالل
 )https://www.oicstatcom.org/strategic-vision.phpوعممته على مكاتب اإلحصاء الوطنية في بلدان املنظمة يوم  18مارس
 .2022وتستند األسئلة الواردة في الجزء (أ) من االستبيان إلى مؤشرات األداء الرئيسية ( )KPIاملحددة في برنامج العمل لفترة
 .)https://www.oicstatcom.org/strategic-vision.php( 2025-2021ولحدود شهر أغسطس  ،2022وردت ردود على االستبيان
من  24بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي ،وهي :أذربيجان وبنغالديش وتشاد وغينيا بيساو وغيانا وكازخستان والكويت
وليبيا وماليزيا ومالي وموريتانيا وموزمبيق وعمان وباكستان وفلسطين وقطر واململكة العربية السعودية وسيراليون وتوغو وتركيا
وأوغندا وأوزبكستان واليمن.
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تنفيذ برنامج العمل لفترة 2025-2021

يرد في هذا التقرير موجز للردود الواردة من الجهات املجيبة على األسئلة املتعلقة باإلجراءات الرئيسية تحت كل هدف استراتيجي
وفق ما هو محدد في برنامج عمل اللجنة اإلحصائية لفترة  2025-2021واألنشطة التي اضطلعت بها األمانة بشأن اإلجراءات
الرئيسية املعنية.

املجال االستراتيجي  :1تنسيق التعاون والعمل املشترك في مجال اإلحصاءات
الهدف االستراتيجي  :1.1تعزيز دور التنسيق الذي تضطلع به مكاتب اإلحصاء الوطنية في إطار النظم اإلحصائية
الوطنية
بخصوص اإلجراءات الرئيسية في إطار هذا الهدف االستراتيجي ،تضمن االستبيان أسئلة تتعلق بوجود استراتيجية وطنية لتطوير
اإلحصاءات واإلحصاءات الرسمية ،ووجود مجلس إحصائي وطني (أو جهاز مماثل) حيث تضطلع مكاتب اإلحصاء الوطنية في
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بدور التنسيق فيما بين باقي مكونات النظم اإلحصائية الوطنية ،وعدد االجتماعات التشاورية
و/أو برامج إشراك املستخدمين مع باقي مكونات النظم اإلحصائية الوطنية.
وتظهر النتائج أن  19من أصل  24جهة مجيبة تعمل في الوقت الراهن على تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتطوير اإلحصاءات ،فيما
تعمل حاليا  3جهات منها على تصميم االستراتيجية أو تنظر اعتمادها .وأفادت جهة واحدة مجيبة على االستبيان أن استراتيجيتها
الوطنية لتطوير اإلحصاءات قد انتهت صالحيتها ،وهي بصدد التخطيط لتصميم نسخة جديدة.
وفيما يتعلق بالسؤال املرتبط ببرنامج العمل الخاص باإلحصاءات الرسمية ،أكدت  16جهة مجيبة أنها تتوفر على برنامج مفصل
لإلحصاءات الرسمية ،وذكرت جهتان إنهما حاليا بصدد تصميم البرنامج أو في انتظار اعتماده ،وأجابت أخرى بأن برنامج عملها
املتعلق باإلحصاءات الرسمية قد انقضت مدة صالحيته.
وبخصوص السؤال "ما مدى مواءمة االستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءات وبرامج العمل الخاصة باإلحصاءات الرسمية
(الحالية أو املخطط لها) مع متطلبات إطار املؤشرات العاملية ألهداف التنمية املستدامة؟" ،أكدت  9جهات مجيبة أن وثيقة
استراتيجيتها الوطنية لتطوير اإلحصاءات و/أو برنامج عملها لإلحصاءات الرسمية متوائمة مواءمة قوية جدا ،وأفادت  6جهات
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أنها متوائمة لديها مواءمة قوية ،فيما ذكرت  6جهات أخرى أن جزءا من وثيقة استراتيجيتها الوطنية لتطوير اإلحصاءات و/أو
برنامج عملها لإلحصاءات الرسمية يتماش ى مع متطلبات إطار املؤشرات العاملية ألهداف التنمية املستدامة.
وبالنسبة للسؤال املتعلق بما إذا كان لدى الجهات املجيبة مجلس إحصائي وطني (أو جهاز مماثل) حيث تتولى مؤسساتها الدور
التنسيقي بين باقي مكونات نظمها اإلحصائية الوطنية ،أكدت  17جهة مجيبة وجود مجلس إحصائي وطني في بلدانها ،في حين
أن  5جهات أجابت بـ "ال".
وتعلق السؤال األخير املخصص للهدف االستراتيجي  1.1بعدد االجتماعات التشاورية و/أو برامج إشراك املستخدمين مع باقي
مكونات النظم اإلحصائية الوطنية ألعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي منذ أكتوبر  .2021وورد الرد من  12جهة
مجيبة على االستبيان ،وتنوعت إجاباتها بحيث أفادت بعضها بتنظيم اجتماعين سنويين دوريين باإلضافة إلى اجتماعات
استثنائية  -عند االقتضاء  -ومنها ما أفادت بتنظيم أكثر من  60اجتماعا /دورة.

الهدف االستراتيجي  :2.1النهوض بالتعاون والتنسيق بين اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي وباقي الجهات
الوطنية واإلقليمية والدولية الفاعلة في مجال إنتاج البيانات
لرصد اإلجراءات الرئيسية في إطار الهدف االستراتيجي  ،2.1تضمن االستبيان أسئلة تتعلق بعدد مذكرات التفاهم (أو ما شابهها)
املبرمة مع باقي مكونات النظام اإلحصائي الوطني والجهات اإلقليمية /الدولية الفاعلة في مجال اإلحصاءات ،وعدد املشاريع
اإلحصائية و/أو قيمتها بالدوالر األمريكي التي يتم إجراؤها بالتعاون مع باقي مكونات النظام اإلحصائي الوطني والجهات اإلقليمية/
الدولية الفاعلة في مجال اإلحصاءات ،وعدد االجتماعات /ورشات العمل في مجال اإلحصاءات ومشاركة التجارب على مستوى
منظمة التعاون اإلسالمي واملستوى الدولي.
وتراوحت اإلجابات التي قدمتها  15جهة مجيبة على السؤال املتعلق بعدد مذكرات التفاهم (أو ما شابهها) املبرمة مع املكونات
األخرى منذ أكتوبر  2021بين  1و  19مذكرة ،في حين أن عدد مذكرات التفاهم (أو ما شابهها) املبرمة مع الجهات اإلقليمية/
الدولية الفاعلة في مجال اإلحصاءات تراوح بين  1و .7
تمحور السؤال الذي بعده حول عدد املشاريع اإلحصائية و/أو قيمتها بالدوالر األمريكي التي أجراها أعضاء اللجنة اإلحصائية
ملنظمة التعاون اإلسالمي بالتعاون مع باقي مكونات نظمهم اإلحصائية الوطنية منذ أكتوبر  .2021وتراوحت اإلجابات التي قدمتها
 9جهات مجيبة بين  3و  12مشروعا بقيمة قصوى بلغت ما يقدر بمبلغ  6مليون دوالر أمريكي .وبالنسبة لعدد املشاريع اإلحصائية
و/أو قيمتها بالدوالر األمريكي التي أجراها أعضاء اللجنة بالتعاون مع جهات إقليمية /دولية فاعلة في مجال اإلحصاءات ،تراوح
العدد بين  1و  57مشروعا وبلغ الحد األقص ى للقيمة ما يناهز مليوني دوالر أمريكي.
وبخصوص عدد االجتماعات /ورشات العمل التي نظمها أو ساهم فيها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن
اإلحصاءات على مستوى املنظمة منذ أكتوبر ،2021تراوحت اإلجابات التي قدمتها  13جهة مجيبة بين  1و  7أنشطة .وأفادت
جهتان مجيبتان على االستبيان أنهما ساهمتا في عدد من أنشطة سيسرك ،أي أنهما شاركتا خبراتهما كجهة متحدثة /مقدمة/
ميسرة في عدد من الدورات التدريبية /الندوات عبر اإلنترنت /ورشات العمل االفتراضية املتراوح عددها بين نشاطين و 7أنشطة.
وبالنسبة لعدد االجتماعات /ورشات العمل التي نظمها أو ساهم فيها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي في
مجال اإلحصاءات على املستوى اإلقليمي /الدولي ،فقد تراوحت الردود بين  2و  30اجتماعا /ورشة عمل.
وتمحور السؤال األخير في إطار الهدف االستراتيجي  2.1حول عدد االجتماعات /ورشات العمل املتعلقة باإلحصاءات على مستوى
املنظمة التي حضرها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي منذ أكتوبر  .2021وأفادت  14جهة مجيبة أنها حضرت
االجتماعات /ورشات العمل التي نظمها سيسرك ،وتراوحيت اإلجايات بين نشاط واحد و  16نشاطا .وبخصوص عدد
االجتماعات /ورشات العمل املتعلقة باإلحصاءات على املستوى اإلقليمي /الدولي التي حضرها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة
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التعاون اإلسالمي ،فقد تراوح عددها بين  3و  195إذ أن الجهات املجيبة حضرت اجتماعات /ورشات عمل من تنظيم كل من
سيسرك ،وشعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة ،وبنك التنمية اآلسيوي ( ،)ADBولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية
آلسيا واملحيط الهادئ ( ،)ESCAPومعهد األمم املتحدة اإلحصائي آلسيا واملحيط الهادئ ( ،)SIAPومنظمة العمل الدولية (،)ILO
واملرصد االقتصادي واإلحصائي ألفريقيا جنوب الصحراء الكبرى ( ،)AFRISTATواالتحاد االقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا
(.)UEMOA
تماشيا مع مؤشر األداء الرئيس ي لإلجراء الرئيس ي األول في إطار الهدف االستراتيجي  ،2.1نظمت األمانة "اجتماع املتابعة الخاص
بالدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي" افتراضيا على هامش الدورة الثالثة والخمسين للجنة اإلحصائية
لألمم املتحدة في  17فبراير  .2022وقد حضر االجتماع  40مندوبا من املكاتب اإلحصائية الوطنية ( )NSOمن  26بلدا عضوا في
منظمة التعاون اإلسالمي فضال عن ممثلي األمانة العامة للمنظمة والبنك اإلسالمي للتنمية .وناقش املشاركون في االجتماع
واتفقوا على تنفيذ القرارات الصاردة عن الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،وتشكيلة أعضاء املكتب
وبنود جدول أعمال الدورة الحادية عشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي املزمع عقدها خالل فترة  19-18أكتوبر
 2022في مقر سيسرك ،أنقرة ،الجمهورية التركية.
ووقع سيسرك ،من جهته أيضا ،مذكرتي اتفاق مع املعهد الوطني لإلحصاء بالنيجر ( )INSفي  04نوفمبر  2022في إطار مشروع
دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب ( ،)TQS-Youthومكتب اإلحصاء في جمهورية غيانا التعاونية ( )BoSفي
 11أبريل  2022في إطار مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح (.)TQS

املجال االستراتيجي  :2تنمية القدرات اإلحصائية
الهدف االستراتيجي  :1.2ضمان أن يكون تحديد االحتياجات والقدرات اإلحصائية للنظم اإلحصائية الوطنية قائما على
األطر الدولية
بالنسبة لإلجراءات الرئيسية املدرجة تحت هذا الهدف االستراتيجي ،وجهت األمانة سؤاال عما إذا كانت الجهات املجيبة قد سلمت
االستبيان املتعلق ببرنامج بناء القدرات اإلحصائية ( )StatCaBلفترة السنتين  .2023-2022وأكدت  14جهة من أصل  24جهة
مجيبة أنها سلمت االستبيان بعد إتمامه ،بينما أفادت  3جهات أنها في طور ملء االستبيان في الوقت الراهن.
ويتمحور السؤال الذي بعده في إطار الهدف االستراتيجي  1.2حول ما إذا كانت الجهات املجيبة على دراية بقائمة خبراء اإلحصاء
( .)ROSE – https://www.sesric.org/rose.phpوأجابت  13جهة مجيبة بـ "نعم" ،بينما أجابت  6جهات بـ "ال" .ولغرض املتابعة،
بعثت األمانة رسائل عبر البريد اإللكتروني للجهات املجيبة بـ "ال" على السؤال تتضمن معلومات بشأن قائمة خبراء اإلحصاء
(.)ROSE
ولتحقيق مؤشر األداء الرئيس ي املتعلق باإلجراء الرئيس ي األول في إطار الهدف االستراتيجي  ،1.2عملت األمانة على تحديث استبيان
برنامج بناء القدرات لفترة السنتين  2023-2022وعممته في  21يناير  2021على مكاتب اإلحصاء الوطنية في بلدان منظمة
التعاون اإلسالمي .ولحدود أغسطس  ،2022تلقت األمانة ردودا على االستبيان املتعلق ببرنامج بناء القدرات اإلحصائية من
مكاتب اإلحصاء الوطنية من  36بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي .وللرفع من مستوى االستجابة ،أرسلت األمانة عدة
رسائل تذكير للبلدان التي لم يرد منها بعد ردا على استبيان برنامج بناء القدرات لفترة السنتين .2023-2022
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الهدف االستراتيجي  :2.2تنفيذ أنشطة تنمية القدرات اإلحصائية بناء على جداول األعمال اإلنمائية على صعيد
منظمة التعاون اإلسالمي وعلى الصعيد الدولي
لرصد اإلجراءات الرئيسية للهدف االستراتيجي  ،2.2تضمن االستبيان أسئلة تتعلق بعدد أنشطة تنمية القدرات و/أو قيمتها
بالدوالر األمريكي التي استفاد منها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،وعدد أنشطة بناء القدرات التي قدمها
و/أو استفاد منها كل عضو في اللجنة اإلحصائية للمنظمة ،وما إذا كان أعضاء اللجنة اإلحصائية على دراية بمستودع املواد
املرجعية لبرنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية (.)https://www.oicstatcom.org/refmaterials.php
وبالنسبة للسؤال املتعلق بعدد أنشطة تنمية القدرات التي استفاد منها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي منذ
أكتوبر  ،2021أفادت  10جهات مجيبة أنها استفادت من أنشطة تنمية القدرات بمعدل يتراوح بين نشاطين و  30نشاطا قدمها
كل من سيسرك وعدد من املنظمات الدولية واملعاهد الوطنية للتدريب اإلحصائي .أما بالنسبة للقيمة بالدوالر األمريكي ،بلغت
أعلى قيمة ما يقرب من  430000دوالر أمريكي.
وبخصوص السؤال املتعلق بعدد األنشطة التي شارك فيها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي خبراتهم مع باقي
البلدان األعضاء في املنظمة في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية منذ أكتوبر  ،2021تراوحت اإلجابات ،التي قدمتها  8جهات
مجيبة ،ما بين  1و  7دورات تدريبية .ومن ناحية أخرى ،أجابت جهتان بأنهما لم تقدما بعد أي أنشطة لبناء القدرات اإلحصائية.
وبالنسبة للسؤال املتعلق بعدد األنشطة التي استفاد منها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي في إطار برامج بناء
القدرات اإلحصائية منذ أكتوبر  ،2021أكدت  9جهات مجيبة أنها استفادت من برنامج بناء القدرات اإلحصائية في نطاق يتراح
بين نشاطين إلى  10أنشطة.
أجابت  9جهات مجيبة بـ"نعم" على السؤال األخير املطروح تحت الهدف االستراتيجي  2.2حول ما إذا كان أعضاء اللجنة
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي على دراية بمستودع املواد املرجعية لبرنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية ،فيما كانت
إجابة  9جهات أخرى بـ "ال" .ولغرض املتابعة ،بعثت األمانة رسائل عبر البريد اإللكتروني للجهات املجيبة بـ "ال" على السؤال
تتضمن معلومات بشأن مستودع املواد املرجعية لبرنامج سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية.
فيما يتعلق بأنشطة األمانة في إطار اإلجراءات الرئيسية للهدف االستراتيجي  ،2.2خططت األمانة لنحو  40نشاطا لبناء القدرات
اإلحصائية لعام 2022ن تتضمن دورات تدريبية إحصائية وندوات عبر اإلنترنت وورشات عمل .بين  8أكتوبر  2021و  17أكتوبر
 ،2022أجري  30نشاطا بنجاح ،وشمل ذلك  22دورة تدريبية إحصائية و  4ندوات عبر اإلنترنت وزيارة دراسية واحدة و 3
ورشات عمل /اجتماعات ،لصالح عدد من املسؤولين من مكاتب اإلحصاء الوطنية والوزارات املعنية من  53بلدا عضوا في
منظمة التعاون اإلسالمي و  3منظمات دولية ،وقدمها خبراء من مكاتب اإلحصاء الوطنية من  17بلدا عضوا في املنظمة و 16
منظمة دولية .وبالنسبة لعدد األنشطة التي نظمها سيسرك في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية بالتعاون مع منظمات إقليمية
ودولية في الفترة املمتدة بين  8أكتوبر  2021و  17أكتوبر  ،2022فقد بلغ عددها  8أنشطة تشمل ورشتي عمل و  3دورات تدريبية
إحصائية و  3ندوات عبر اإلنترنت ،وكانت بالتعاون مع كل من املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ( ،)AITRSومراكز
مكافحة األمراض والوقاية منها ( ،)CDCومؤسستها ،ومنظمة التعاون االقتصادي ( ،)ECOومنظمة األغذية والزراعة (،)FAO
والوكالة الدولية للطاقة ( ،)IEAواللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ( ،)COMCECوشعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة
( ،)UNSDولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ( ،)UNECEولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا
( ،)UNESCWAولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألفريقيا ( ،)UNECAولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا
واملحيط الهادئ ( ،)UNESCAPومكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث ( ،)UNDRRوالشراكة في اإلحصاء من أجل
التنمية في القرن الحادي والعشرين (.)PARIS21
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املجال االستراتيجي  :3التحديث واالبتكار في مجال اإلحصاءات
الهدف االستراتيجي  :1.3تحديث آليات اإلدارة واألطر املؤسسية لتمكين النظم اإلحصائية الوطنية من تلبية املتطلبات
والفرص الناشئة في عالم البيانات املتطور باستمرار
لرصد اإلجراءات الرئيسية للهدف االستراتيجي  ،1.3تضمن االستبيان أسئلة تتعلق بوجود قوانين إحصائية وأطر تنظيمية في
بلدان منظمة التعاون اإلسالمي تتماش ى مع املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية ( )FPOSووجود مبادئ البيانات املفتوحة في
عمليات أعضاء اللجنة اإلحصائية للمنظمة وباقي مكونات نظمهم اإلحصائية الوطنية.
وفقا للنتائج ،أفادت  21من أصل  24جهة مجيبة أن بلدانها تتوفر على قوانين إحصائية وأطر تنظيمية متوافقة مع املبادئ
األساسية لإلحصاءات الرسمية ،فيما أجابت جهة واحدة بـ "ال" .وبالنسبة لسؤال ما إذا كانت مبادئ البيانات املفتوحة موجودة
في العمليات اإلحصائية ألعضاء اللجنة ،أجابت  10جهات مجيبة بـ"نعم" ،و  10بـ "جزئيا" ،و 1جهة واحدة بـ "ال" .وأوضحت الجهة
املجيبة بـ"ال" أن قانون بلدها لم يخضع للتحديث بسبب التطورات األخيرة وظروف استثنائية.
بغرض تحقيق مؤشر األداء الرئيس ي املعني ،نظمة األمانة ورشة عمل تدريبية حول "تحديث التشريعات اإلحصائية"
( )https://www.sesric.org/event-detail.php?id=2631بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة ) (UNSDيومي  1و 2
يونيو  ،2022وذلك بمشاركة  94خبيرا من مكاتب اإلحصاء الوطنية من  36بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي وعدد من
املنظمات الدولية ذات الصلة.
كما شارك خبراء مختصون من لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا ( )UNECEولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية
لغرب آسيا ( )UNESCWAولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ ( )UNESCAPولجنة األمم املتحدة
االقتصادية ألفريقيا ( )UNECAوالشراكة في اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين ( )PARIS21وقدموا عروضا
شاملة في إطار جلسات العمل ذات الصلة في ورشة العمل .وتمثل الهدف من ورشة العمل في خلق منصة لتبادل الخبرات
وأفضل املمارسات بين بلدان املنظمة في مجال تحديث األطر القانونية واملؤسسية الخاصة باإلحصاءات الرسمية.

الهدف االستراتيجي  :2.3تيسير عملية تطبيق أطر هيكلية إحصائية جديدة لتحسين عمليات إنتاج ونشر اإلحصاءات
ُ
لرصد اإلجراء الرئيس ي للهدف االستراتيجي  ،2.3طلب من الجهات املجيبة تقديم مدى تطبيق مؤسساتها لإلطار (األطر) الهيكلية
اإلحصائية .وبالنسبة للنموذج العام ألنشطة املنظمات اإلحصائية ( ،)GAMSOأكدت  8جهات مجيبة أن مؤسساتها تنفذها إلى
حد ما .وأفادت جهة مجيبة واحدة أن هيكل األنشطة الذي تعتمده مؤسستها قد تكون مطابقة نوعا ما للنموذج العام ألنشطة
املنظمات اإلحصائية .لكن هذا النموذج غير معتمد رسميا في مؤسستها في الوقت الراهن.
وفيما يتعلق بتنفيذ النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية ( ،)GSBPMأكدت  16جهة مجيبة أن عمليات إنتاجها وأطرها
الهيكلية اإلحصائية قد تطبق هذا النموذج ،إما جزئيا أو كليا .وأقادت بعذ الجهات املجيبة أنها تعتمد في الوقت الراهن أحدث
إصدار للنموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية ( )5.1وذلك بما يتماش ى مع املعايير الدولية.
وبخصوص تنفيذ النموذج العام للمعلومات اإلحصائية ( ،)GSIMأجابت  10جهات مجيبة على هذا السؤال وأكدت تنفيذها
لهذا النموذج جزئيا في عملياتها اإلحصائية .وأفادت إحدى الجهات املجيبة أنها بصدد دراسة اعتماد هذا النموذج وقد خططت
لدراسة التجربة الدولية في  .2025-2024وذكرت جهة أخرى أن مؤسستها تنفذ في الوقت الحالي مشروعا للتحديث يخص إدارة
عملية اإلنتاج القائمة على البيانات الوصفية .والنموذج املفاهيمي الجديد للنظام الجديد يقوم على اإلصدار  1.2للنموذج العام
للمعلومات اإلحصائية.
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وبخصوص تنفيذ الهيكل املوحد إلنتاج اإلحصاءات ( ،)CSPAأكدت  3جهات مجيبة اعتمادها لهذا النموذج جزئيا في عملياتها
اإلحصائية .وذكرت إحدى الجهات املجيبة أن نموذجها لهيكل اإلنتاج قد يكون متوافقا نوعا ما مع هذا النموذج لكنه رسميا لم
يخضع للدراسة وال يجري تنفيذه في مؤسستها في الوقت الراهن.

املجال االستراتيجي  :4املعايير والتصنيفات املوحدة في مجال اإلحصاءات
الهدف االستراتيجي  :1.4تعزيز عملية مواءمة املفاهيم والتصنيفات واملنهجيات املستخدمة في أداء األنشطة اإلحصائية
في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز التناغم على صعيد النظم اإلحصائية
بخصوص تنفيذ اإلجراءات الرئيسية لهذا الهدف االستراتيجي ،تضمن االستبيان أسئلة بخصوص عدد الدالئل التي يسترشد بها
مجمعو اإلحصاءات املوائمة للمفاهيم والتصنيفات واملنهجيات اإلحصائية على الصعيد الوطني مع املواصفات واملعايير املعمول
بها على الصعيد الدولي ،ووجود (أ) مستودع (مستودعات) عبر اإلنترنت يستضيف املواصفات واملعايير اإلحصائية املعمول بها
دوليا ذات الصلة في النظم اإلحصائية الوطنية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،ومستوى مشاركة أعضاء اللجنة اإلحصائية
للمنظمة في القرارات الرئيسية (الحاجة واملستوى والنطاق) في برامج املسح الدولية.
وبناء على الردود الواردة على السؤال املتعلق بعدد مجمعي اإلحصاءات على الصعيد الوطني ،أفادت جهة مجيبة واحدة فقط
من أصل  16جهة أنها ال تتوفر على مثل هذه الوثيقة .وتراوحت إجابات الجهات الـ 15بين  1وأكثر من  20كتيبا /دليال إرشاديا
ملواءمة إنتاجها اإلحصائي بما يتماش ى مع املعايير والقواعد اإلحصائية املعمول بها على الصعيد الدولي .وبالنسبة للسؤال املتعلق
بما إذا كان لدى أعضاء اللجنة اإلحصائية للمنظمة مستودعا (مستودعات) عبر اإلنترنت الستضافة الكتيبات /الدالئل اإلرشادية
ذات الصلة ،أجابت  15جهة بـ"نعم" و  6جهات بـ"ال" .وفيما يتعلق بمستوى مشاركة أعضاء اللجنة اإلحصائية للمنظمة في
القرارات الرئيسية بشأن برامج املسح الدولية ،أجابت  9جهات مجيبة بـ"مرتفع جدا" ،و 5جهات بـ"مرتفع" ،و  5جهات بـ"متوسط"،
بينما أجابت جهتان بـ"منخفض" .وأبلغت الجهات املجيبة باختيار "مرتفع جدا" أنها شاركت في الناقشات التي أجريت أثناء عملية
تصميم وتطوير ومراجعة املعايير /املبادئ التوجيهية مع مختلف الجهات املعنية .كما أنها قدمت نوعا من الدعم الفني لبعض
البلدان في منطقتها.
الهدف االستراتيجي  :2.4السعي إلى تطوير منهجيات مشتركة ملؤشرات إحصائية مختارة خاصة بالبلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي
لرصد اإلجراءات الرئيسية املتعلقة بالهدف االستراتيجي  ،2.4تضمن االستبيان أسئلة عن عدد مكونات النظم اإلحصائية الوطنية
في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي تقدم تقاريرها عن منهجية املؤشرات التحوطية والهيكلية للمؤسسات املالية اإلسالمية
( )PSIFIsإلى مجلس الخدمات املالية اإلسالمية ( )IFSBووجود منهجيات وطنية للتحصيل ،وتجميع ومعالجة ونشر بيانات
السياحة املالئمة للمسلمين.
بالنسبة للسؤال األول في إطار هذا الهدف االستراتيجي ،أجابت  3جهات مجيبة فقط بـ"نعم" ،أي أن مؤسساتها تقوم بجمع/
تجميع البيانات واإلبالغ عنها بخصوص منهجية املؤشرات التحوطية والهيكلية للمؤسسات املالية اإلسالمية ،فيما أجابت 18
جهة مجيبة بـ"ال" .وبال نسبة للسؤال الثاني املتعلق بما إذا كان لدى أعضاء اللجنة اإلحصائية للمنظمة منهجية وطنية لجمع
ومقارنة ومعالجة ونشر بيانات السياحة املالئمة للمسلمين ،أجابت جهتان فقط بـ"نعم" بينما أجابت  18جهة بـ"ال".
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املجال االستراتيجي  :5تحسين الجودة في مجال اإلحصاءات
الهدف االستراتيجي  :1.5تحسين مستوى إنتاج بيانات 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.
لرصد اإلجراء الرئيس ي تحت هذا الهدف االستراتيجي ،تضمن االستبيان سؤاال عن عدد األطر الوطنية لضمان الجودة ()NQAFs
التي تغطي أيضا املصادر غير التقليدية للبيانات لتحقيق التنمية املستدامة التي قدمهاّ /
حدثها أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة
التعاون اإلسالمي.
أفادت  13من أصل  16جهة مشاركة في االستبيان أنها تنفذ في عملياتها اإلحصائية إطارا وطنيا لضمان الجودة بناء على دليل
األمم املتحدة لألطر الوطنية لضمان الجودة ( ،)2019وإطارا لضمان الجودة استنادا إلى مبادئ املدونة األوروبية للممارسات
املتبعة في مجال اإلحصاء ،وإطارا إحصائيا لضمان الجودة وإصدار الشهادات ( ،)SQACFوتبادل البيانات اإلحصائية والبيانات
الوصفية اإلحصائية (.)SDMX
ولتحقيق مؤشر األداء الرئيس ي ذي الصلة ،ستنظم األمانة ندوة عبر اإلنترنت حول "تنفيذ إطار وطني لضمان الجودة في
اإلحصاءات الرسمية" بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة ( )UNSDولجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا
( )UNECEفي  8نوفمبر  . 2022ويتمثل الهدف الرئيس ي لهذه الندوة في خلق منصة لتبادل املعرفة بشأن سبل تطبيق األطر الوطنية
لضمان الجودة وتقييم جودة البيانات باالعتماد على النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية ( )GSBPMفي النظم اإلحصائية
الوطنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي ،مع نقاش بشأن التحديات القائمة والدورس املستخلصة من تجارب كل الجهات
املعنية.
الهدف االستراتيجي  :2.5النهوض بقدرات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال استخدام السجالت اإلدارية
بغية إنتاج إحصاءات ذات جودة عالية وذات دور محوري في عملية رصد الخطط اإلنمائية على مستوى املنظمة واملستوى
الدولي
بالنسبة لإلجراءات الرئيسية لهذا الهدف االستراتيجي ،تضمن االستبيان أسئلة تتعلق بوجود أطر تنظيمية تمكن أعضاء اللجنة
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي من استخدام السجالت والبيانات اإلدارية في عملياتهم ذات الصلة ،وعدد املكونات األخرى
في النظم اإلحصائية الوطنية املعنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي التي قامت فعليا بدمج السجالت اإلدارية والبيانات في
عملياتها اإلحصائية ،وقيم األموال بالدوالر األمريكي التي أنفقها أعضاء اللجنة اإلحصائية للمنظمة إلنشاء /صيانة البنية التحتية
وتطوير قدرات مواردهم البشرية لدمج السجالت اإلدارية في عملياتهم ذات الصلة.
بالنسبة للسؤال األول ،أكدت  18جهة مجيبة وجود أطر تنظيمية تمكن مؤسساتها من استخدام السجالت والبيانات اإلدارية
في عملياتها ذات الصلة ،فيما أجابت  4جهات مجيبة بـ"ال".
وبخصوص عدد باقي مكونات النظم اإلحصائية الوطنية في بلدان الجهات املجيبة التي أدمجت بالفعل السجالت اإلدارية
والبيانات في عملياتها اإلحصائية ،تراوحت اإلجابات الواردة من  12جهة مجيبة ما بين  1و  54وزارة /وكالة /حكومة محلية رفيعة
املستوى.
وتعلق السؤال األخير بقيمة األموال بالدوالر األمريكي التي ينفقها أعضاء اللجنة اإلحصائية للمنظمة إلنشاء /صيانة البنية التحتية
ملؤسساتهم وتطوير قدرات املوارد البشرية لدمج السجالت اإلدارية في العمليات ذات الصلة .من بين  7جهات مجيبة على السؤال،
أفادت جهة واحدة أن قيمة األموال تتغير وفق ميزانيتها السنوية ،وأفادت أخرى أن ال ميزانية مخصصة لديها لدمج السجالت
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أنقرة ،تركيا

اإلدارية في عملياتهم ذات الصلة .وباملقابل ،أفادت  5جهات مجيبة أن قيمة األموال التي أنفقت من طرف مؤسساتها تراوحت
بين  0.5مليون و  7.5مليون دوالر أمريكي.
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