
 

0Bلترن اإللت وت  إلتنةظ إلاصاوية إلنظمة إللتعاون إلاسالمي 

 ، أنقرة، تركيا2013أبر�ل  10-12

1Bلتعقر�رإللت��وئي 

 

 

 واقتصادية احصائية ابحاث مركز قبل من اسالمي التعاون  ملنظمة احصائية ل�جنة الثالثة الدورة تمنظ

 أبر�ل  12إ�� 10 الف��ة من �� (IDB)  للتنمية اسالمي البنك و )أنقرةمركز ( اسالمية للدول  والتدر�ب واجتماعية

 .تركيا أنقرة، �� سيسر�ك مقر �� 2013

اسالمي واملنظمات تعاون �� منظمة ال ةدولة عرو  26) من NSOsحرر مندووون من مااتب احصاء الوطنية (

 .�� املرفقات . وترد قائمة املشارك�ناسالمي تعاون الالدولية �� الدورة الثالثة ل�جنة احصائية ملنظمة 

0T0ترمنT 0T0جدول أعمالT 0T0الدورة الثالثة للT 0،  اسالمي التعاون  ملنظمةجنة احصائيةT��0يةالتال العناصر  عT: 

• 0Tاججلسة افتتاحية 

• 0T0خ��اء من املاونة الفنية ال�جانT: 0T0ا�شطة املنفذةT 0Tقدما وامل��ي 

•  0T0نحو نظامT 0T0أك�� شموال لTإحصاءات العمل 

•  0T0مبادرةT 0T0البيانات املفتوحةT: 0ااتب احصاء الوطنية التحديات والفرص ملT0للبلدان اعراءT 0Tا�عاون �� منظمة ا

 اسالمي

•  0T0منT 0T0اددا  انمائية لأللفيةT  ��0إT  0املستدامةاددا  للتنميةT : 0إشراكT0احصائية الوطنية املااتبT 0T��0T 0T قياس

 2015عام 0T 0T�� ف��ة ما �عد0T 0Tالتقدم املحرز 

•  0T0مركز أنقرة اق��احT 0T0 للتعاون التق�يT 0T0�� مجالT 0T0تطو�رT 0Tاملرئية البيانات أدوات 

•  0Tاججلسة اجختامية 

 

 لجةسة إلافععوصة  .1

 10 ��،  اسالمي التعاون  ملنظمة احصائية ل�جنة الثالثة الدورة�عد تالوة آيات من القرآن الكر�م ، بدأت 

اسالمي ، و  التعاون جنة احصائية ملنظمة جا( رئيس  هنااملسيد مهنا لل الالمات افتتاحيةمع  2013أبر�ل 



 همات) �� اململكة العروية السعودية ، والسيد م CDSIص�ةة احصاءات العامة و املعلومات ( املدير العام مل

دائرة خاسانو  ( موظف ف�ي ��  �ونق�� جا ملكتب تنسيق الاومسيك ) ، والسيدميت�ن ايكر ( املدير العام 

و (مدير ألقى الدكتور عبداللطيف بيل كما .اسالمي) التعاون قتصادية �� امانة العامة ملنظمة الشوون ا

اي ( املدير العام إدارة البحوث اقتصادية والسياسة �� البنك اسالمي للتنمية)، و استاذ سافاش ألب

استمرت  .اسالمي التعاون  ملنظمة احصائية جنةاج منظموا بصف��م الالمات ال��حيبية ملركز أنقرة)

مكتب أوغندا لإلحصاء، (رئيس مجلس  إليجا موونقا زا�يسيد للافتتاحية  الماتاججلسة افتتاحية مع ال

 ) ، والسيد أنور  ، قطر القطري  ادار�ة، جهاز احصاءأوغندا )، والسيد محمد ع�� املرزو�� ( مدير الشوون 

أفر�قيا ، واملنطقة العروية واسيو�ة  ممثل�نالسيد ب��ول ايدم�� ( رئيس تركستات ، تركيا)  عن نيابة تاش�ي

 .ع�� التوا��

 

 �� اداء اججيد بذلودا ال�ي اججهود ع�� للتنمية اسالمي البنك و أنقرة مركز �لما��م املتحدثون �� شكر

 جتماع�نلإل  املثمر الطا�عب واذكر  ، كما.  خ��اء املاونة من الفنية ال�جان عمل لدعم أيرا و الثالثة للدورة

دا توف��  اسالمي التعاون  ملنظمة احصائية جنةاج ع�� يجب ال�ي الهامة املسادمة ع�� أكدوا و اول�ن،

 الوقت و�� موثوقة إحصاءات إنتاج ع�� نظمةامل بلدان مساعدة خالل من العالم �� احصائي عمللل

 القائم القرار صنع عملية وتمك�ن ، الدو�� الصعيد ع�� تمدع� ال�ي واساليب املعاي�� إ�� استنادا املناسب

 العالم، تواجه ال�ي التحدياتب واذكر  ، الواقع ��. ازمات من والوقاية ال��امج وتقييم وتصميم ، ادلة ع��

 لرصداملوضوعة وفقا لطرق مناسبة  املوشراتال�ي تحتاج إ�� و  والبطالة املناخ، و�غ�� الفقر، ذلك �� بما

 املو��ى النحو ع�� الوطنية احصائية املااتب ب�ن التعاون  أدمية ع�� الروء أيرا وسلطوا. الظوادر دذه

 التعاون  منظمة �� اعراء للبلدان الوطنية احصاء موسسات اجتماع �عد( اسطنبول  إعالن قبل من به

 التجارة لتطو�ر حصاءاتا  طلبل امل�ةة اجةاجة ع�� الروء املتحدث�نسلط  كما). 2010 عام �� اسالمي

 اس��اتيجية تنفيذ أجل منو  اجخصوص، وجه ع��. نظمةامل �� اعراء للبلدان اقتصادية اتياماان و

 وطأة وتخفيف والتجارة السياحة( مجموعات العمل املختلفة أ�شأت  الاومسيك، مستوى  ع�� املعتمدة

 ال�ي احصاءات ع�� أيرا واركز و . ��ا وثوق م إحصاءاتإ�� وال�ي بدوردا تحتاج ) وغ��دا واملالية، الفقر،

تم التطرق إل��ا �� من ظمن املواضيع ال�ي  و . 2015 عام �عد ملا التنمية أعمال جدول  سياق �� إنتاجها يتمس

 ك��ذتم التو . املمارسات أفرل و اتاجخ��  لك بتبادلذو  اعراء الدول  ب�ن الترامن عز�ز�ورد  الالمات،

 للتنمية، اسالمي البنك ومشاريع احصائية، القدرة بناء(  القدرات لبناء اعراء الدول  �� توفرةامل املواردب

 ،)2012 �� افتتح(  أنقرة ملركز اججديد املقر بناء �� أسهمت ال�ي لبلدانل خاص شكر قديمت تمكما ). وغ��دا

 العروية امارات دولة و الاو�ت دولة قطر، دولة والسعودية، العروية اململكة و ،ال��كية جمهور�ةاج و��

 .املتحدة



 إحصاءات مثل اجتماع، أعمال جدول  �� املذ�ورة القرايا أدمية ع�� ءالرو ناملحاضرو  سلطكما 

 الرغم ع�� أنه أدر�واو . 2015 عام �عد ما مرحلة �� التنمية أعمال وجدول  املفتوحة، البيانات و العمل،

 .و�شردا احصاءات جودة �� التحديات �عض دناك تزال ال ان، ح�ى تحققت ال�ي ايجابية النتائج من

 

 للف��ة احصائية جنةل� املنتخب�ن عراءا  انتخاب إعادة تتمكما  .�عديالت دون  اعمال جدول  اعتمادتم 

 :التا�� النحو ع�� املكتب �شكيلةو تمثلت  . 2014-2013 لف��ةل 2011-2012

 

 السعودية العروية اململكة: الرئيس •

 إندونيسيا: الرئيس نائب •

 السودان: الرئيس نائب •

 السنغال :املقرر  •

2 0T. 0T:ا�شط إل لتنةو إللتيظة إللننة  إلمخإل�اءللإلتنةظ إلاصاوية إلنظمة إللتعاون إلاسالمي

  نإللن��يإلقرمولنظيذاإل

 ) التقار�ر املرحلية أل�شط��ا.TCEالفنية املاونة من خ��اء (قدمت ال�جان 

• TCE1 قدمت السيدة زدرة زمرد س�جوك :حول إحصاءات اجخدمات املصرفية والتمو�ل اسالمي 

 .ه ال�جنةذالبلد الرائدة له دو  اردن .التقر�ر املرح��من مركز أنقرة ،  باحثة رئيسية

• 2TCE  حول خطة عمل تنفيذية لوضع ر��ة اس��اتيجية ل�جنة احصائية ملنظمة التعاون

كب�� احصائي�ن من -اسالمي ع�� املدى القص�� واملتوسط والطو�ل: قدم الدكتور سور�ام�ن 

BPS  التقر�ر املرح�� ،إندونيسيا،احصاء. 

• 3TCE ادات ملهنيي احصاء الرس�ي �� حول اجراءات التفصيلية ل��نامج اعتماد وإصدار الشه

 ور نيلقون أقامان، باحثة رئيسيةقدمت السيدة مون :الدول اعراء بمنظمة التعاون اسالمي

 .بحر�نال ه ال�جنة دو ذ� و البلد الرائد لهالتقر�ر املرح�من مركز أنقرة، 

• TCE  4  من مركز  رئيسيةقدمت السيدة زدرة زمرد س�جوك، باحثة  :القرايا املتعلقة بالنوعحول

 �� امارات العروية املتحدة. ه ال�جنةذله التقر�ر املرح�� و البلد الرائد أنقرة،

• 5TCE   نبذة شاملة عن تجارب التعداد الساا�ي وممارساته �� البلدان اعراء �� منظمة حول

 دائرة احصاء واملعلومات -مركز أنقرة دم السيد أتيال كرمان، نائب مدير ق .التعاون اسالمي

 .التقر�ر املرح��

 
 "حصاوللتإللجدرموتإللنارفة إلنلتعةة� إلاسالمي"إلصةل إل1إلTCEإل�شأ لتارضإلنلنظوقشوتإلإل1.2



الجتماع موسسات احصاء الوطنية للبلدان اعراء �� منظمة  اسطنبول  بإعالنك�� ذتم الت، TCE1�� عرض 

حدد حصاءات اسالمية. ا للعمل ع��  مجموعة من اجخ��اء ءإ�شا دعا إ��الذي و  2010اسالمي �� عام  التعاون 

لإلحصاءات اسالمية ال�ي قدمت �� الدورة او�� ل�جنة احصائية ملنظمة  قوده اردن، إطار تالذي  فر�ق اجخ��اء

"موشرات محددة للبلدان عمل ع�� �)، TCEخ��اء (من ماونة ججنة فنية أ�شأت الدورة او�� و اسالمي.  التعاون 

تقرر نظمة، لعقب عرض دذا العمل �� الدورة الثانية ل�جنة احصائية مل اسالمي". التعاون اعراء �� منظمة 

 و ،اسالمي والتمو�ل املصرفية اجخدمات حصاءاتا��: ألو .  TCE ال يجب أن �عمل عل��اع�� ثالثة مواضيع  ال��ك�� 

. ه املواضيعذحول د TCE 1ا�شطة ال�ي قدمها تتمحور و . وقا ا احصائيات  واجةالل، واملنتجات الطعام إحصاءات

 :ع�� العناصر التالية مركزة

 أك�� أنه ع�� النس�ي ادب نتائجكما �عرفه . واملنافع املخاطر تقاسم مبدأ ع�� يقوم اسالمي التمو�ل بأن التذك��تم 

 سوق  أصول  وتقدر. املستدامة التنمية �خدم بطر�قة أفرلو  اقتصادي للنمو داعما و وشموال وإنصافا استقرارا

.  2010 �عام مقارنة٪  33 قدردا بز�ادة ، 2011 عام ��اية �� أمر�اي دوالر  تر�ليون  1.1 ب العال�ي اسالمي التمو�ل

 من٪  98 اسالمي التعاون  منظمة بلدان تمتلك ا وذد . العال�ي التمو�ل من فقط٪ 1 اجحجم دذا يمثل ، ذلك ومع

 ،٪ 78 ب اوسط الشرق  منطقة �� اسالمي التعاون  منظمة بلدان قدر حصةتو .  اسالمية املالية اصول  إجما��

 أغلبية يتواجد حيث آسيا، ��. 2011 عام ��٪  40 حصة ع�� اجخلي�� التعاون  مجلس دول �� ستة وتمتلك

�شاو  يذال الك��ى افر�قية ال�ةراء جنوبو يمثل . )٪ 15(  جيد �شال ممثل اسالمي ال �عت�� التمو�ل املسلمون،

 باستثناء ، العالم ساان من٪  25 يقرب ما يمثلون  املسلم�ن أن من الرغم ع��.  فقط٪ 1 كب��ة تمو�ل احتياجات من

٪ )  35 بنسبة السعودية العروية اململكة و٪ 46 بنسبة والبحر�ن٪  65 بنسبة بنغالد�ش(  البلدان من قليل عدد

 حاجة ا املجالذد �� نلمس ، اجخلفية دذه إ�� بالنظر). ٪  5-4( محدودا  اسالمي التمو�ل إنتشار مستوى �عت�� 

 أن العرض أشار الصدد، دذا ��. اسالمي للتمو�ل أفرل لتنفيذ احصائية للبيانات الكب��ة السياسات صا���

سياسات إ�� ال وجهةم سقة وناومت للمقارنة وقابلة محدثة ��ا، موثوق إ�� إحصائيات  يحتاج اسالمي التمو�ل

 قبل من النسبية احصاءات تنتج أن ينب�� ، ا املنطلقذد من و. موثوقة مصادر من قادمة و تفاعلية و ، ��امجالو 

) 18( املوشرات من عددا  TCE 1 قدم ا وذد. طو�� أساس ع�� املركز�ة البنوك و الوطنية احصائية املااتب

 .و�عار�فها

. املجال دذا �� احصاءات لتطو�ر البشر�ة املوارد احتياجات حول  عرضال ال�ي تلت فتوحةامل املناقشة تمحورت

 ذلك، ومع. املركز�ة البنوك إ�� القانونية الناحية من موثوقة النامية، البلدان من عدد �� النقدية احصاءات مهمة

 .اسالمي التمو�ل إحصاءات �شاءمن إ فائدة/  حاجة دناك

 املركز�ة البنوك اعاتاجتم من طلبفقد  اسالمية، لمصار ل التحتية البنية �عز�ز��  احصاءات دذه ألدمية نظرا

 املصرفيةاجخدمات  تطو�ر حول  الو�� مستوى  رفعأن تز�د من  نظمةامل �� اعراء للبلدان املالية والسلطات

 مع شراكة إقامة حااق��  وتم .�عز�زدا ح�ى املق��حة او�� 18 ال املوشراتب العمل بدء تقرر و . واحصاءات اسالمية



 ن�جيةامل ع�� اخ��ة اللمسات وضع أيرا ا اخ��ذمن دطلب  و. TCE �� للمشاركة دعو��ا سيتم ال�ي املركز�ة البنوك

ال�ي  احصاءات توضيح جخصوص،وسيتم ع�� وجه ا. اسالمي التعاون  ملنظمة احصائية ل�جنة املقبلة الدورة قبل

 ارتفاع إ�� نظراو . لإلحصاءات الوط�ي املكتب مسوولية ضمن تقع ال�ي وتلك تقديمها املركز�ة البنوك يتحتم ع��

 اسالمي والتمو�ل لالقتصاد التاسع الدو�� وتمراملعقد  املقرر  من اسالمي، التعاون  ملنظمة اسالمي التمو�ل أدمية

 )ICIEF  (ز�ارات جراءإ للتنمية اسالمي البنك و أنقرة مركز من أيرا وطلب. 2013 سبتم�� 11-09 �� الف��ة ما ب�ن 

 اسالمي التمو�ل إحصاءات �شأن املعلومات تبادل �سهيل قصد نظمةامل �� اعراء للبلدان دراسية

�ط إلمة إليظيةذة إلتةع إل �� إللس�ءليةية إلتنةظ إلاصاوية إلنظمة إلإلصةل إل2إلTCEإل�شأ لتارضإلنلنظوقشوتإلإل2.2

 لتعاون إلاسالميإلم��إللنرىإللتقا�ءإلنلنعةسطإلنلتطة� إل

ال�جنة الفنية تألفت و .  TCEس�� أعمال احصاء إندونيسيا  BPS من احصائي�ن كب�� ،سور�ام�ن الدكتور  قدم

مصفوفة تخطيط املشروع  حول الردود من نقاال اتصال املعينة من قبل الدول اعراء لتوف��  املاونة من خ��اء

)PPMتخطيط مصفوفة الستكمال الدول  من ردود ع�� �عض الصعووات �� اجةصول  ة إ��شار ا  تمت ). وقد 

فيما  ، PPMردود ع��  خمسة فقط وصلت ، TCE��  عروا وعشر�ن اثن�ن منض من الواقع، �� ).PPM( املشروع

 . الوقت ريقعدم رددم ب اخرى  اتصال قاالعلل ن

بناء ع�� ) iخيار�ن:  تم طرحصعووات املهمة. خالل املناقشات، بجال ولكن أيرا املالتقدم املحرز �� بالدورة  تع��فا

نظمة املجميع البلدان اعراء �� بتصل مرة أخرى ا) TCE ،ii ان��اء من العمل �� سيتم جيبة،املل البلدان فعردود 

إ��  مرة أخرى  ستبيانلإل رسالها اإ  ال�جنةمن  طلب سابقا. ونتيجة لذلك، املرسل PPMالستكمال صيغة أ�سط من 

 2013.مايو  6بتار�خ ال��ائي املوعد  تثبيتالدول ال�ي لم تجب وإرفاق دليل مللئه من أجل �سهيل الفهم و 

إلنمإل2.3 إلمرض إلنهظييإلإلإل3إلTCEإل�شأ ظوقشوت إلنحصرل إللتشهودلت إلامعةود إلتاء وم  إللتعياةسة  إلاررلللت صةل

 اصاولإللترسةيإل اإللترنلإلاماولإلمةظمة إللتعاون إلاسالمي

�عد املوافقة ع�� عملية اعتماد / التصديق (بما �� ذلك املعاي�� والقياس) خالل الدورة الثانية ل�جنة احصائية 

، اسالمي التعاون ل�جنة احصائية ملنظمة عمل بتيس�� من امانة العامة أ���ئ فر�ق اسالمي،  التعاون ملنظمة 

عن تنفيذ املستوى اساى�ي من اعتماد وتحديد التحديات ال�ي يتع�ن مواجه��ا، وضمان التنفيذ الفعال  مسوول

تقدم. لرمان املشاركة مستو��ن: مستوى اساى�ي ومستوى م OSTATبرنامج �غطي اامل. للت�خيص، بال��نامج لل

 إ���د  ال��نامج �تدر�ب لال مستوى من الشهادات.  ذتنفيمن املقرر و مر�ة�ن املحتمل�ن لل��نامج، للالفعالة 

مستوى من  واإ�� التعر  ع�� أولئك الذين حقق لكذك��د  و خ��ة املهني�ن �� احصاءات الرسمية. ع��  التصديق

واملبادئ واملمارسات  مدونة لقواعد السلوك ين تحكمهمالكفاءة املهنية �� فهم واستخدام اساليب احصائية والذ

 .لإلحصاءات الرسمية



0T 0املس��دT 0T0اول منT 0T0برنامجT 0TOSTAT0T  0T��0T 0T0املااتب احصائية الوطنيةT 0T0واملوسسات اجةاوميةT 0T�� 0للبلدان اعراءT 

 0Tالذين ينتجون 0T 0Tاحصائي�ن0T 0Tمهارات0T 0T�عز�ز ي من شأنه0Tذ0Tال0T ��جيع0Tمصدرا لل0T 0Tال��نامج0T 0Tأن �شال و�ف��ض0T 0T.منظمة0Tال

0T0.احصاءات الرسميةT 0T0وفقا ملا طلبتهT 0T0الدورة الثانية للT 0جنة احصائيةT 0اسالمي التعاون ملنظمةT،  0كماT0ميقدتم تT 0T0برنامجT 

0TOSTAT0T 0T0إ�� الدورةT 0T280T 0T0للاومسيكT 0T0لتحقيقT 0T��0الوT 0T0��نامج�� ما يتعلق بالT 0T ��0مستوى أع��عT. 0وT0رحبتT 0T0الاومسيكT 0T0�نامج�بT 

0TOSTAT0T  0T0ت منوطلبT 0T0مركز أنقرةT 0T0وT 0البنك اسالمي للتنميةT0سادمةاملT 0T0فنيا ومالياT 0Tلتنفيذه. 

أنقرة.  الرئيسي�ن �� مقر مركز  املعني�ن 28الاومسيك �� دور��ا عقب  2012ال�ي جرت �� أكتوور  اججلسةجمعت 

 :املناقشات حول ما ي�� تمحورتو 

متطلبات  مقابل املاونة من أفراد قديئة التصديومتطلبات (مبادئ  ISO 17024يف يمكن تطبيق ك •

 ؟OSTAT�خاص) ل��نامج ألمحددة، وتطو�ر وصيانة نظام إلصدار الشهادات ل

• 0T0لتمو�ل �� املصادر املمكنةماT 0T0برنامجT 0TOSTAT0T؟ 

•  0T�� 0ماT 0T0اجراءات الواجب اتخاذداT 0T 0لالع��اT 0بT0ال��نامجT 0T 0الوط�يع�� املستوىT 0T��؟والدو 

 

امانة العامة �� الهيئة  . لتنفيذ ال��نامج، من املتوقع أن يتم إ�شاء ديتت�ن : امانة العامة لل��نامج، وججنة فحص

أن  املقرر  ومن .فحص امتحاناتالججنة  حرر وتنظمادار�ة ال�ي ستاون مسوولة عن تنسيق ال��نامج بينما ت

بدأ يس .و تجر�بية سو  �غطي املستوى اساسرحلة م، مع سنوات 5ن �� غرو التنفيذ الاامل لل��نامج  كتملي

 . املستوى اساى�يمن انطالق  املستوى املتقدم �عد سنة واحدة

 

أعاله وتالفة  ماإل��دوالر أمر�اي بما �� ذلك إ�شاء الهيتت�ن املشار  850 729 2 بوتقدر تااليف تنفيذ ال��نامج 

 .) رسوم الفاحص�ن و مراكز الفحص(نفقات امتحانات التدر�ب، و 

 

املر�ة�ن  عن نبذات مختصرة حول ا اسئلة املطروحة حول توقيت املشروع و أير تمحورتالعرض، عقب 

احصاءات ، �� ح�ن أو�� �� مجال تدر�ب أساى�ي  ع��يتوفروا املر�ة�ن أن ع�� �عتقد �عض املندوو�ن أن  .دالالعتم

أيرا مر�ة�ن دون التدر�ب اساى�ي او�� ولكن لد��م خ��ة �� مجال  ميرن ال��نامج يمكن أن يرى آخرون أ

 ااون مفيديأن  ن شأنهمتدر�ب ، توف�� اسالمي التعاون ملنظمة  جنة احصائيةل� �ع��م امانة العامة .احصاء

 طلبو نتيجة  . ةصول ع�� تمو�لل� 2013مارس شهر  �� اسالمي للتنميةبنك من الوقدم طلب  . مختلفة أشاالب

 .  OSTAT ��نامجتحديد بدقة اججدول الزم�ي لتمو�ل ستوف�� ال

 

 موتظةعإللنعاسق إللتقاوةوإلصةل إل4إلTCEإل�شأ لتارضإلنلنظوقشوتإل  4.2

0T0قدمT 0T0العرض  مركز أنقرةT0ي ذالT0أطلعT 0T0إجتماع ع�� املشارك�نT 0T0احصائيةاملتاونة من خ��اء التا�عة ل�جنة  ال�جنة الفنيةT 

0T0اسالمي التعاون نظمة ملT 0T 0الذي نظمه، بالنوع املتعلقة القرايا حولT 0T0مركز أنقرةT 0T0بصفتهT 0T0امانة العامةT 0T ل�جنة



- 21بتار�خ 0T ،0Tنظمة التعاون اسالميمل0T 0Tاحصائية 0T 0T22  20130ينايرT  ،0T0�� مقرT 0T0مركز أنقرةT 0T0�� تركياT. 0T0طلبT 0T0أعراءT 0Tجنة اج

للبلدان 0T 0Tاملااتب احصائية الوطنية0T 0Tإ��0T 0Tاستبيان قص��0T 0Tوإرسال0T 0Tامانة إعداد من0T 0Tنظمة التعاون اسالميمل0T 0Tاحصائية

النوع 0Tموشرات 0Tامم املتحدة ل0Tمجموعة 0Tاجةد اد�ى ل0T 0Tمدى مالءمة0T 0Tلنظر ��ل0T 0Tاسالمي التعاون منظمة �� 0T 0Tاعراء

 .اجتما��

 

إللتبسرل إل اإلنمةو سويهإللتة�و�يإللتعارلدإلييو بإلمخإلشومس إل بذاإلصةل إل5إلTCEإل�شأ لتارضإلنلنظوقشوتإل 5.2

 اسالميإللتعاون  إلمظمة إل اإلاماول

 

�� الدول اعراء  2010عام ل الساا�ي دورة التعداد مركز أنقرة، أطلع املشارك�ن ع�� نتائج قدمه، الذي دذا العرض

ع��  باإلعتماد . الشعبة احصائية باألمم املتحدةنتائج م�ة�ن قامت ��ا ع�� أساس  اسالمي التعاون �� منظمة 

-2005(2010 ) و2004-1995( 2000سن�ي ل التعداد �� دورات الساانممارسات الدول اعراء �شأن �عدادات 

 : عرض املشار�ون عن النتائج التاليةال ، أبلغ) 2014

حصاء ا إجراء عن بلدا  26تخلف �� املجموع،  . تعدادبال٪ )  81 ( ةدولة عرو  46، قامت 2000 �� جولة �عداد

اعتبارا  .اسالمي التعاون منظمة اعراء ��  البلدان ينتمون إ��م��م  11 ،2000�عداد  جولة العالم ��ساا�ي �� ال

 30، 2010تعدادات �� جولة بالنظمة) املالبلدان اعراء ��  من 37بلدا (بما �� ذلك  198، قام  2013ف��اير  1من 

م��ا تنت�ي  5بلدان ( 7، 2014أو عام  2013نظمة) تخطط للقيام بذلك �� عام املمن الدول اعراء ��  15دولة (م��ا 

 ي تمذال الساان 2010ح�ى ان ��  .2010 �عداد ججولة عام) ال �ع��م إجراء  نظمةاملالبلدان اعراء ��  إ��

 . )٪ من ساان العالم 89مليار (  6.2 بلغوا �عداددم

مصادر  ماستخدتم او  .2010و  2000نات ب�ن جوالت التعداد لعام حظت �عض التحسو من حيث املن�جية ، ل

تكنولوجية �� مختلف مراحل التعداد ، والهد  من  تطورات لوحظت أيراو  .الساا�يالتعداد  �� مختلفة وأساليب

 دو  و�ان اسلوب السائد .نوعية البيانات و تحس�ن �شر البيانات اجةاليةذلك دو خفض التااليف، و تحس�ن 

ال�جالت ادار�ة أو غ��دا من  مااستخدب امت التعداد امليدا�ي الاامل ع�� الرغم من أن عدد قليل من البلدان ق

 . )27من أصل  و�نعر بلدينالطرق ( 

 

وقد استخدمت  ).  27بلدا عروا من أصل  24طر�قة العد اك�� استخداما (  ورقة من قبل العدادالستبيان ا شالو 

وقد استخدمت مجموعة  .تعدادللالهاتف استخدمت دولة واحدة  و  اذد .يستبيان الك��و�ا خمسة بلدان فقط 

 الكمبيوتر اللوحية وجهزة الكمبيوتر وأجهزة أل  ) عروا 20من التكنولوجيات؛ من نظم املعلومات اججغرافية ( كب��ة

 .املا�ةات الروئية

 

دول أعراء  4 لم توكد، �� ح�ن �� التااليف والوقت اتوف��  تحقيقهادولة عرو  17، أكدت فيما يتعلق بالتااليف

العقبات ال�ي و فيما يتعلق ب .دول ز�ادة �� التااليف �سبب توظيف التكنولوجيات اججديدة 8ذكرت   توف��اتدذه ال



من البشر�ة املوارد  �� نقصبنظمة امل��  اعرو  ابلد 15صرح ، تكنولوجيا اججديدة�� استخدام الالبلدان تواجهها 

  .املوارد املالية �� نقصلم��م  8أشار فيما وظف�ن وخ��ات م

 

�� جولة )  .27 أصل بلدا من 19اعراء املنشورات الورقية ( نشر البيانات، استخدمت معظم البلدان ب فيما يتعلق

  �عاون و  .استبيان أخرى �� �شر البيانات و تصميممع بلدان نظمة �� امل عروةبلدان  10، �عاونت 2010�عداد 

 .م��م �� من�جيات التعداد البديل 6اججديدة، و  م��م �� مجال التكنولوجيات7

 

بالنسبة لهم ، وخاصة من حيث  نجاح ةطنق شالجديدة اجتكنولوجيات ال ستعمالاوأشار عدد كب�� من البلدان أن 

 .مزال أك�� تحد يواجههت التالفة الع�� الرغم من أن  .تحس�ن/صيانة جودة البيانات

  

لتعدادات ( الطرق التقليدية ل املن�جية ال�ي أجر�تاجخيارات  حول  عرضال ال�ي تلتاملناقشات و التعليقات  تمحورت

 ��د ، و التخطيط اججيد خرائطل� جيداج رسمالشدد املشار�ون أيرا ع�� أدمية  و. )جديدةاجتكنولوجيا الأو 

استخدام التكنولوجيات اججديدة بوقد أو��ى  . العامةالنجاح �� تنفيذ التعداد و الدعوة القو�ة ل�ةصول ع�� دعم 

خالل املناقشات ، و . اجخ��اتباإلضافة إ�� ذلك، تم ��جيع الدول اعراء ع�� تبادل  .أل��ا تحس�ن جودة البيانات

 .استبدال ال�جالت ادار�ة مع التعداد امليدا�ي الاامل�� صعووة  ت أيرالوحظ

 

 لنةلعةاة إلوتلجةسة .3

 حصاوللتإللتاة إل ا حةإل مومإلأك�ءإلشةةالإل 1.3

0T0اممثلو  قدمT 0T0منظمةT 0T0العمل الدوليةT 0T 0و العرض اولT 0T��0الذي ركز عT 0T��0املوتمر الدوT 0T190T  0T 0العملجخ��اء إحصاءاتT 0T(0TICLS) .

0T��0سلط العرض الروء عT 0T 0دورT 0TICLS0T  0T0�� املعاي�� الدوليةT 0، وأنواعT��0املعايT 0T 0وضوعاتموT 0TICLS 0T0والT جديد اجإطار

 .0Tبطالةلل0T 0Tجديدةاجتداب�� الو 0T 0Tتشغيللل0Tجديد اجتصميم الإحصاءات العمل، و 0Tلل

 

�شال  0T�د . و �� �والعمال0T، وأرواب العمل )ئي�ناحصا0T 0T)0Tاجةاومات0T 0Tممث��1923،0T 0Tعام 0T 0Tمنذ عقد�ال�ي ICLS ،0Tجمعت 

املفاديم واملقارنة 0Tاساليب و0T 0Tفعالية0T 0Tو�عز�ز0T 0Tحصاءات العمل0Tا 0Tةأنظم0T 0Tوتحديث0T 0T�� تطو�ر0T 0Tمساعدة البلدانإ��  0Tرئي��ي 

 .0Tعل��ا دقتاال�ي ص0T 0Tللدول 0T 0Tقانوناملزمة 0T 0Tوضعت0Tال�ي توصيات التفاقيات و �عت�� ا، 0T�� دذا الصدد0T 0T.لإلحصاءات0Tالدولية 

  ICLS0T ل1700T 0Tوالقرار0T 0T1600T  0Tاتفاقية منظمة العمل الدولية0T 0Tستتم مراجعة0Tو .0Tوليست ملزمة موضوعةالقرارات 0Tو �عت�� 

 .ICLSل  0T 0T19الدورة  خالل0T 1982لسنة 

 

0T0املواضيع ال�ي سيتمT 0T0الدورة تناولها خاللT 0TICLS0T 0T190T  0T��0T 0T 20130أكتوورT 0T��: 

  والبطالة اججزئيةوالبطالة  تشغيلعتماد: معاي�� التحديث ع�� الساان النشط�ن اقتصاديا واللإل   •



 .تشغيلال وضعيةالتصنيف الدو�� لظائف اجخرراء"، "الو  لللمناقشة: التعر�ف احصائي  •

، والعمل بدون أجل، واملتدرو�ن تشغيل، والنوع العمل (إنتاج العمل اجخاصبحصاءات العمل اطار اججديد إل س��تم 

 . (SNA)  نظام اجةسابات القومية إنتاج )، وكذلك ا�شطة �� مجالالتطو��

�� بالنظر  خاصةعمل. �عد اسئلة والتعليقات اجإحصاءات ال مجال تجارب مصر ومال��يا وتركيا �� كما تم تقديم

حصاءات العمل، واجةاجة إ�� ز�ادة املوارد البشر�ة املتخصصة �� إحصاءات إخصائص الوطنية �� وضع معاي�� اج

دم إ�� حد كب�� اس�ع�� مستوى عال و  اون ممثال يو��ى املكتب الوط�ي لإلحصاءات أن اعراء، أالعمل �� البلدان 

 .ICLS 19 الدورة �� عمل

 اسالميإللتعاون  مبود اإللتبةو وتإللنيعةص :إللتعحرةوتإلنلتير إلتسبسرل إلاماولإل اإلمظمة إل 2.3

 ممثل قدم.  التوا�� ع�� ، تركيا و والسنغال فلسط�ن و واندونيسيا PROGNOZ ممث�� قبل من العروض قدمت

PROGNOZ الفور  ع�� باماا��م الذين املستخدم�ن لاافة املعلومات ع�� ةصول اج من سهولة نيمك يذال ��نامجال 

 غ�� أو تجار�ة ألغراض إما تحليلهم العمل عل��م و وان��نت، ع�� البيانات وتحميل ��م، خاص عمل مجالخلق 

 ججميع املفتوحة بياناتلل قاعدة إل�شاء PROGNOZ و) AfDB( للتنمية افر�قي لبنكاجةا�� لل املشروع قدمو . روحية

ال يمكن للمستعمل �غي�� . ه املنصةذحاليا د ابلد 30 يمتلك. 2013 يوليو شهر ��اية بحلول  افر�قية البلدان

 قبل من البيانات تفس�� سوء عن املسوولية و، بالتمو�ل املطروحة اسئلة �علقت .الدولة قبل من املنشورة البيانات

 البيانات تنفيذ للتنمية افر�قي البنك يمول و .أفر�قيا �� نشرلل الزم�ي اججدول  و التحتية والبنية املستخدم�ن

 ع�� قائم PROGNOZ منتوج. القدرات لبناء بلد، لال أمر�اي دوالر 25.000بمعدل مبلغ  افر�قية للبلدان املفتوحة

 عن املسوولية. املنصة استرافة �� ترغب ال�ي البلدان باستثناء تحتية بنية إ�� حاجة دناك ليس لذلك ،�ةابة

 اساسية املبادئ �� توصياتكما دو  البيانات، تفس�� سوء حالة �� احصاءات نتجم مسوولية �� الت�ةيحات

 .املتحدة لألمم الرسمية لإلحصاءات

أيدت ال�جنة . احصاءات من مز�د لنشر املفتوحة البيانات الختيار الوطنية احصاء مااتب ��جيع تمقد و 

 املفتوحة البيانات �شأن القدرات لبناء أخرى  وورامج دراسية ز�ارات تنظيم فكرة اسالمي التعاون  نظمةاحصائة مل

 .للتنمية اسالمي والبنك أنقرة مركز من بدعم

إل 3.3 إلتألتية  إلا ةوية  إلادرل  إلمخ إل اإللنةعرلم إلعظةة لتإللدرل ح�� إللتةطظة  إلاصاوية  إللن�وي  إلحشرل  :

 إل2015قةوسإللتعقرمإللنحرزإل اإلف�ءاإلموإل�ارإلمومإل

 دذه �� اعروض وتركيا عمانو  النيجر، والاام��ون، ويوروستات، املتحدة، باألمم احصائية الشعبة قدم �ل من

 ومن. املستدامة تنميةحول ال 20+ ر�و موتمر اتخذه الذي القرار أعقاب �� الدولية اجةاومية عملياتحول ال الدورة

 �� تنت�ي أن املتوقع منال�ي و  ،)SDGs( املستدامة للتنمية ددا ا لتحديد التشاور  عمليةأن �شرك  أيرا املف��ض

 أعمال جدول ج بالنسبة املحرز  التقدم لقياس واملوشرات اددا  لتحديد أك�� حد إ�� احصائي�ن ،2015 عام



 احصائية املااتب اسالمي التعاون  منظمة احصائية جنة�ال دعتا و ذد. 2015 عام �عد ما مرحلة �� التنمية

 اددا  حول  املتحدة مملأل  املفتوح ملالع فر�ق �� خاصة وانخراال العملية دذه �� طةيالنش املشاركة إ�� الوطنية

 .املستدامة للتنمية

 لنرية إللتبةو وتإلأدنلتإليطة�رإل اإلميولإللتعق�يإلتسعاون  إلأ قراإلمركزإللق�ءلح 4.3

0T0قدمT 0T0مركز أنقرةT 0T0اجخاصة به املرئية البيانات أدواتT 0T0لعرضهT 0T0أفرلT 0T0بيانات الستخدامهاللT 0T0أفرل �شالT 0T��0T 0T السياسات

 .وورش العمل0T 0Tالندواتمن خالل مجانا 0T 0Tدذه ادوات0T 0Tالفرصة لتبادل0T 0Tمركز أنقرة0T 0Tأتاح0Tو 0T.وال��امج

 لجةسة إللجدعومة  .4

0T0الدورة الثالثة لل ختتمتاT 0جنة احصائيةT 0اعتمادباسالمي  التعاون ملنظمةT 0T0قرر أعراء.كما  القرارات روعمشT 0Tجنة�ال 

 .20140T مايو0T 0T�� �� تركيا الدورة املقبلة0T 0Tعقد اسالمي التعاون  ملنظمة احصائية

 

 


	الدورة الثالثة للجنة الإحصائية لمنظمة التعاون الإسلامي
	التقرير النهائي

	2.3 عرض ومناقشات بشأن TCE 3  حول الإجراءات التفصيلية لبرنامج الاعتماد وإصدار الشهادات لمهنيي الإحصاء الرسمي في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي

