الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 12-12أبريل  ،1122أنقرة ،تركيا
جلسة حول
""األنشطة المنفذة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي:
أنشطة خطة العمل التنفيذية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي"

OIC-CPOS
برنامج االعتماد واصدار الشهادات لمهنيي اإلحصاء الرسمي لمنظمة التعاون اإلسالمي
2

ملخص المشروع

يهدف المشروع باألساس إلى تصديق الخبرة والمعرفة للسلوك المهني في العمل اإلحصائي من قبل مهنيي اإلحصاء
الرسمي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .ويهدف المشروع كذلك إلى االعتراف بأولئك الذين حققوا
مستوى مقبول من الكفاءة المهنية في فهم وتطبيق األساليب اإلحصائية وملتزمون بمدونة قواعد السلوك والمبادئ وأفضل
الممارسات لإلحصاءات الرسمية .وفي إطار المشروع ،سيتم تشكيل مجلس استشاري إلصدار الشهادات ) (CABجنبا إلى
جنب مع لجنة فحص ) ،(ExComوسيتم وضع آلية العالقات العامة لتعزيز برنامج االعتماد واصدار الشهادات لمهنيي
اإلحصاء الرسمي في منظمة التعاون اإلسالمي ) (OIC-CPOSفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،كما
سيتم إجراء اختبارات لنيل شهادة المستوى األساسي ) (CertEx-Basicخالل هذه المرحلة األولى .وسيقوم مكتب التنسيق
) (COبتسهيل التنسيق بين األطراف المعنية في  .OIC-CPOSوسيعين المجلس االستشاري إلصدار الشهادات
)(CAB؛ المقترح أن يتكون من أعضاء مكتب اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي والبلدان األعضاء المتطوعة
في منظمة التعاون اإلسالمي ،أعضاء  ExComالمختارة من بين الترشيحات المقدمة من مكاتب اإلحصاء الوطنية
المختصة ) (NSOو/أو المؤسسات األكاديمية التي تمثل المناطق الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية لمنظمة التعاون
اإلسالمي ،والمنظمات الدولية .وموازاة مع ذلك ،سيتم وضع أنشطة العالقات العامة من قبل  COلتعزيز ورفع الوعي في
ما يخص  .OIC-CPOSوسوف تتضمن المحطة النهائية للمرحلة األولى إجراء اختبارات ومنح الشهادات لمن يجتاز
االختبار بنجاح.
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وواحدة من األهداف الفرعية في إطار االعتماد لمهنيي اإلحصاء المتضمنة في وثيقة الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية
لمنظمة التعاون اإلسالمي ،والتي وافقت عليها اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي  OIC-StatComفي عام

 2102ومتاحة عبر الرابط  ،http://www.oicstatcom.org/strategic-vision.phpهي "تشجيع تصديق الخبرة
والمعرفة في سياق رسمي للسلوك المهني في العمل اإلحصائي للمتخصصين اإلحصائيين العاملين لحساب مؤسسات الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" .ويؤكد بشكل واضح قسم التحديات للرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي ،من بين أمور أخرى،
.i

مستويات مختلفة للتنمية اإلحصائية بين مناطق منظمة التعاون اإلسالمي؛

.ii

نقص الموارد البشرية ذات مهارات تكنولوجية قوية وادارية مستدامة،

.iii

صعوبات في ضمان جودة البيانات.

وفي هذا الصدد ،سيساهم هذا المشروع في المرحلة األولى في إنتاج نظام إلصدار الشهادات لمهنيي اإلحصاء الرسمي
العاملين في مؤسسات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نحو نظام أكثر ديناميكية.
الهدف العام

1

تحسين نوعية الموارد البشرية في مكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والمساهمة في
تنمية قدرات نظم اإلحصاء الوطنية ) (NSSللبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل دعم وتصديق
مهنيي اإلحصاء المبتدئين المتألقين.
الغرض من المشروع

2

تصديق اإلحصائيين المهنيين المبتدئين العاملين في مكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ذوي خبرة ال تقل عن سنتين من خالل . CertEx-Basic

النتائج المنتظرة

2


زيادة الوعي حول الحاجة إلى تصديق الخبرة والمعرفة للسلوك المهني في العمل اإلحصائي الرسمي بين كبار
أعضاء اإلدارة وموظفي مكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

2



زيادة القدرة الفنية لمهنيي اإلحصاء واالعتراف بإنجازاتهم.



تعزيز مفهوم التعليم المستمر في اإلحصاءات الرسمية.
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إثبات التزام مكاتب اإلحصاء الوطنية وموظفيها للمعايير اإلحصائية.



تحسين الجودة في العمليات اإلحصائية من خالل اإلحصائيين المعتمدين ل .OIC-CPOS



تعزيز االحترافية في وظيفة اإلحصاءات الرسمية.
الفئة المستهدفة

في البداية ،سوف يركز المشروع على إنشاء  ExComيتضمن عشرة أعضاء كحد أقصى من مجموعة من خبراء ومهنيي
اإلحصاء يتم ترشيحهم من طرف مكاتب اإلحصاء الوطنية المختصة و  /أو المؤسسات األكاديمية التي تمثل المناطق
الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي ،والمنظمات الدولية من أجل وضع مشروع المنهج الرسمي
والهيكل ،والجدول الزمني ،ومعايير القبول ،ومواد تدريبية ل  ،CertEx-Basicواعداد مجموعة من األسئلة التي يتعين
طرحها على المرشحين لنيل  .CertEx-Basicكما ستعين  CABأعضاء  .ExComوسوف تركز أنشطة العالقات
العامة لتعزيز OIC-CPOS؛ المنفذة من قبل  ،COعلى كل من كبار اإلدارة ومهنيي اإلحصاء في مكاتب اإلحصاء
الوطنية وجميع األجهزة ذات العالقة داخل نظام اإلحصاء الوطني ) (NSSللبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
وستتكون الفئة المستهدفة ل  CertEx-Basicمن مهنيي اإلحصاء ذوي خبرة عمل ال تقل عن سنتين في مكاتب اإلحصاء
الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وسوف يساهم المرشحون الذين سيجتازون CertEx-Basic
في تحسين نوعية الموارد البشرية لمكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وبشكل عام،
سيكون هذا المشروع واحدا من بين القنوات لتطوير قدرات  NSSللبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل
االعتراف بمهنيي اإلحصاء المبتدئين المتألقين.
6

المساهمة في التعاون متعدد األطراف بين أعضاء اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي

سوف يعمل هذا المشروع على تحسين قدرات الموارد البشرية لمكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي .وعلى المدى القصير ،يهدف المشروع إلى تصديق مهنيي اإلحصاء ذوي خبرة ال تقل عن سنتين من
خالل اجتياز  .CertEx-Basicوعلى المدى المتوسط والطويل ،يتوخى من المشروع أن يغطي الشهادة على المستويين
المتوسط والمتقدم لمهنيي اإلحصاء ذوي خبرة ال تقل عن  3و  5سنوات من خالل االختبارات ذات الصلة .فبالنسبة
للمرحلة األولى من المشروع ،سوف يتم ارسال دعوة رسمية إلى مكاتب اإلحصاء الوطنية المختصة والمؤسسات األكاديمية
في البلدان األعضاء المختارة في منظمة التعاون اإلسالمي ،والمنظمات الدولية الختيار مرشحين ل  ExComالتي
ستتعامل مع الجوانب التقنية ل  .CertEx-Basicومن المتوقع أن يكون المشروع بمثابة محفز لتطوير القدرات اإلحصائية
لمكاتب اإلحصاء الوطنية من خالل رفع نوعية مهنيي اإلحصاء في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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 7تركيب وواجبات CO ،ExCom ،CAB
من المقترح أن يتألف أعضاء  CABمن أعضاء مكتب اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي وأي بلد عضو متطوع
في منظمة التعاون اإلسالمي .حاليا ،يتألف أعضاء مكتب  OIC-StatComمن رئيس (المملكة العربية السعودية) ،واثنين
من نواب الرئيس (إندونيسيا والسودان) ،ومقرر (السنغال) ،وعضوين دائمين بحكم المنصب (البنك اإلسالمي للتنمية ومركز
أنقرة) .وتنتخب اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي أعضاء المكتب ،باستثناء العضوين الدائمين بحكم المنصب،
لمدة سنتين مع األخذ بعين االعتبار التوزيع الجغرافي العادل للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
وتتضمن واجبات  CABما يلي:


تعيين أعضاء ExCom؛



تحديد المواضيع الختبارات نيل الشهادة؛



الموافقة على المنهج الرسمي ،والهيكل ،والجدول الزمني ،ومعايير القبول ،والمواد التدريبية الختبارات نيل الشهادة؛



اإلعالن عن المرشحين الذين اجتازوا اختبارات نيل الشهادة.

ويتألف أعضاء  ExComعلى األغلب من عشرة خبراء ،مقترحين ليتم تعيينهم من قبل  CABمن بين الترشيحات المقدمة
من مكاتب اإلحصاء الوطنية المختصة و  /أو المؤسسات األكاديمية التي تمثل المناطق الجغرافية واالجتماعية
واالقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي ،والمنظمات الدولية .وقد يعمل أعضاء  ExComلمدة أقصاها خمس سنوات.
وتتضمن واجبات  ExComما يلي:


صياغة المنهج الرسمي لموضوعات اختبار نيل الشهادة المحددة من قبل CAB؛



صياغة الهيكل ،والجدول الزمني ،ومعايير القبول ،والخطوط العريضة لمواد التدريب الختبارات نيل الشهادة؛



إعداد المواد التدريبية واألسئلة الختبارات نيل الشهادة؛



تقييم االختبارات للمرشحين.

ومن المقترح أن يستعين  ExComب  ،COالتي تتألف من موظفين اثنين لألمانة العامة ل ( OIC-StatComمنسق،
متخصص) ،لتنسيق أنشطة  OIC-CPOSبما في ذلك األنشطة الترويجية بين  ExComومختلف الجهات المعنية .وردا
على السؤال ،فإن  COستبلغ الجهات المعنية حول التقدم المحرز في تطوير منهاج التعلم اإللكتروني الستخدامه في نشر
المواد التدريبية على المدى القصير واجراء االختبارات عبر اإلنترنت .ومن المقترح أن يسهل  COالتنسيق بين الجهات
المعنية ل  .OIC-CPOSوموازاة لذلك ،سيتم تطوير أنشطة العالقات العامة من قبل  COلتعزيز ورفع الوعي ل OIC-
.CPOS
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األنشطة التي يتعين تنفيذها

8

 النشاط األول .تشكيل المجلس االستشاري إلصدار الشهادات ) (CABوتحديد محور لمواضيع اختبار الشهادة
األساسية ) :(CertEx-Basicوسيقرر أعضاء CAB؛ المقترح بأن يتألف من أعضاء مكتب اللجنة اإلحصائية
لمنظمة التعاون اإلسالمي وأي بلد عضو متطوع في منظمة التعاون اإلسالمي ،محور موضوع (مواضيع)
.CertEx-Basic



النشاط الثاني .تشكيل لجنة الفحص ) :(ExComسوف تقوم أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
بإبالغ مكاتب اإلحصاء الوطنية والمؤسسات األكاديمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن
ترشيح خبراء ل  .ExComومن بين الترشيحات ،ستعين  CABأعضاء  ،ExComالتي من المقترح أن تتألف
من عشرة خبراء على األغلب ل. CertEx-Basic

 النشاط الثالث .وضع مشروع للمنهج الرسمي ،والهيكل ،والجدول الزمني ،ومعايير القبول ،والخطوط العريضة
لمواد التدريب من قبل  ExComل  CertEx-Basicفي اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية ،واإلحصاءات
االقتصادية ،واإلحصاءات البيئة ومتعددة المجال ،ومنهجية جمع البيانات وتجهيزها ونشرها وتحليلها ،والقضايا
االستراتيجية واإلدارية لإلحصاءات الرسمية :بعد إبالغ أمانة  ،OIC-StatComسيعد األعضاء المعنيين في
 ExComفي إطار اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية ،واإلحصاءات االقتصادية ،واإلحصاءات البيئة ومتعددة
المجال ،ومنهجية جمع البيانات وتجهيزها ونشرها وتحليلها ،والقضايا االستراتيجية واإلدارية لمواضيع اإلحصاءات
الرسمية ،ومشروع المنهج الرسمي والهيكل ،والجدول الزمني ،ومعايير القبول والخطوط العريضة للمواد التدريبية
لموضوعات  CertEx-Basicمن خالل وسائل االتصال اإللكترونية (البريد اإللكتروني ،الخ).


النشاط الرابع .تنظيم اجتماع عام لوضع الشكل النهائي للبنود (كما هو موضح في البند الثالث أعاله) مقدم من
قبل  :ExComبعد االنتهاء من مشروع المواد من قبل  ExComالمواضيعية ،سيتم عقد اجتماع عام
بمشاركة  CABو ExComلتجسيد مشروع الوثائق التي أعدت لكل موضوع  .CertEx-Basicوسيكون
االجتماع العام بمثابة خطوة أولية إلعداد المواد التدريبية من حيث النطاق ،والمحتوى ،ووسائل النشر.



النشاط الخامس .وضع وصيانة منهاج التعليم اإللكتروني لنشر مواد التدريب قصير األجل ل CertEx-Basic
واجراء االختبارات عبر اإلنترنت :ستطور أمانة  OIC-StatComمنهاج التعليم اإللكتروني يتم من خالله نشر
مواد التدريب قصير األجل ل  CertEx-Basicواجراء االختبارات عبر اإلنترنت .وسيتم إجراء االختبارات ذات
الصلة والصيانة من أجل حسن سير عمل النظام.
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النشاط السادس .إعداد مواد التدريب قصير األجل ومجموعة األسئلة عن كل مواضيع  :CertEx-Basicبعد
االجتماع العام ،سيقدم أعضاء ل  ExComالمواضيعية أسئلتهم باإلضافة إلى المواد التدريبية ألمانة OIC-
 ،StatComقبل الموعد النهائي المحدد وفقا للجدول الزمني المعتمد لالختبار.

 النشاط السابع .اإلعالن عن المنهج الرسمي ،والهيكل ،والجدول الزمني ،ومعايير القبول ،ومواد التدريب لكل
موضوع ل : CertEx-Basiبعد موافقة  CABعقب االجتماع العام ،سيتم اإلعالن عن المنهج الرسمي والهيكل،

والجدول الزمني ،ومعايير القبول ل ،CertEx-Basicمن قبل أمانة .OIC-StatCom


النشاط الثامن .إعداد واإلعالن عن اإلجراءات الخاصة بإجراء  :CertEx-Basicسيتم إعداد اإلجراءات إلجراء
 CertEx-Basicوستعلن عنها أمانة  .OIC-StatComوسوف تحدد هذه الوثيقة أيضا المستويات المختلفة
لرسوم الدخول الجتياز  CertEx-Basicواعطاء الخطوط العريضة للحوافز التي يمكن الحصول عليها بعد
الحصول على شهادة المستوى األساسي.



النشاط التاسع .الترويج ل : OIC-CPOSستجري أمانة  OIC-StatComأنشطة العالقات العامة لتعزيز
 OIC-CPOSبين كبار اإلدارة وموظفي مكاتب اإلحصاء الوطنية من خالل حمالت وسائل التواصل
االجتماعية ،والملصقات ،ورسائل البريد اإللكتروني.



النشاط العاشر .دعوة مكاتب اإلحصاء الوطنية إلى المشاركة في االختبار التجريبي ل  :CertEx-Basicستقوم
أمانة  OIC-StatComباستدعاء مكاتب اإلحصاء الوطنية للمشاركة في مرحلة االختبار التجريبي .وسوف
تشارك مكاتب اإلحصاء الوطنية التي تتوافق مع إجراءات اختبارات الشهادة في مرحلة االختبار التجريبي.



النشاط الحادي عشر .االختبار التجريبي ل  : CertEx-Basicمن أجل تحديد مسبق ألية عقبات تعوق اإلجراء
الناجح ل ،CertEx-Basicستجري أمانة  OIC-StatComاختبا ار تجريبيا ل  CertEx-Basicبمشاركة

مكاتب اإلحصاء الوطنية المتطوعة المتوافقة مع إجراءات .CertEx-Basic


النشاط الثاني عشر .مراجعة القضايا التي تم تحديدها أثناء االختبار التجريبي ل  :CertEx-Basicإذا لزم
األمر ،ستعيد أمانة  OIC-StatComالنظر في القضايا التي تم تحديدها أثناء االختبار التجريبي ل CertEx-

.Basic


النشاط الثالث عشر .استالم ملفات الطلب الرسمي الجتياز : CertEx-Basicستقوم أمانة OIC-StatCom
باإلشراف على الملفات الرسمية المطلوبة ورسوم الدخول المقدمة من المتقدمين للمصادقة على ترشيحهم في
اختبارات الشهادة المواضيعية المختارة .وستقوم أمانة  ،OIC-StatComبإبالغ المتقدمين عما إذا تم قبول (أو لم
يتم قبول) ترشيحهم بعد التحقق من اكتمال وصحة الوثائق.
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النشاط الرابع عشر .إجراء  :CertEx-Basicيمكن الولوج إلى منصة االختبار على االنترنت من قبل مقدمي
الطلبات في يوم إجراء  CertEx-Basicللدول التي تتوفر على بنية تحتية مناسبة على االنترنت.



النشاط الخامس عشر .تقييم المتقدمين الجتياز  CertEx-Basicمن قبل  :ExComعند استالم اختبارت
المتقدمين ،ستقوم أمانة  OIC-StatComبإحالتها إلى  ExComللتقييم .وستقدم  ExComالئحة المتقدمين
الجتياز  CertEx-Basicإلى  CABعن طريق أمانة  OIC-StatComإلصدار شهادات المستوى األساسي.



النشاط السادس عشر .اإلعالن عن المتقدمين الذين اجتازوا  CertEx-Basicواصدار الشهادات :عند استالم
الئحة المتقدمين الذين اجتازوا  CertEx-Basicمن  ،ExComفإن  CABستعلن قائمة المرشحين الناجحين
المجتازين ل CertEx-Basicوستوقع الشهادات التي أعدتها أمانة  .OIC-StatComكما ستقوم أمانة OIC-
 StatComبتسليم الشهادات لمهنيي اإلحصاء الناجحين.
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خطة العمل

النشاط

1

2

3

4

5

الشهر
7
6

8

9

10

11

12

 .0تشكيل المجلس االستشاري إلصدار الشهادات ) (CABوتحديد محور مواضيع اختبار الشهادة األساسية )(CertEx-Basic
 .2تشكيل لجنة الفحص )(ExCom

 .3تطوير مشروع المنهج الرسمي ،والهيكل ،والجدول الزمني ،ومعايير القبول ،والخطوط العريضة لمواد التدريب من قبل  ExComل

 CertEx-Basicفي اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية ،واإلحصاءات االقتصادية ،واإلحصاءات البيئة ومتعددة المجال ،ومنهجية

جمع البيانات وتجهيزها ونشرها وتحليلها ،والقضايا االستراتيجية واإلدارية لإلحصاءات الرسمية

 .4تنظيم اجتماع عام لوضع الشكل النهائي للبنود (كما هو موضح في البند  3أعاله) مقدم من ExCom
 .5وضع وصيانة منهاج التعلم اإللكتروني لنشر مواد التدريب قصير األجل واجراء االختبارات عبر اإلنترنت
 .6إعداد مواد التدريب قصير األجل ومجموعة األسئلة عن كل موضوع ل CertEx-Basic
 .7اإلعالن عن المنهج الرسمي ،والهيكل ،والجدول الزمني ،ومعايير القبول ،ومواد التدريب لكل موضوع CertEx-Basic
 .8إعداد واإلعالن عن اإلجراءات الخاصة بإجراء CertEx-Basic
 .9الترويج عن OIC-CPOS
 .01دعوة مكاتب اإلحصاء الوطنية إلى المشاركة في االختبار التجريبي ل CertEx-Basic
 .00االختبار التجريبي ل CertEx-Basic
 .02مراجعة القضايا التي تم تحديدها أثناء االختبار التجريبي ل CertEx-Basic
 .03استالم ملفات الطلب الرسمي ل CertEx-Basic
 .04إجراء CertEx-Basic
 .05تقييم  CertEx-Basicلمقدمي الطلبات من قبل ExCom
 .06اإلعالن عن المتقدمين المجتازين ل  CertEx-Basicواصدار الشهادات
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مختصرات
 CertEx-Basicاختبار شهادة المستوى األساسي
 CABالمجلس االستشاري إلصدار الشهادات
 COمكتب التنسيق في أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 ExComلجنة الفحص
 ITتكنولوجيا المعلومات
 NSOمكتب اإلحصاء الوطني
 NSSنظام اإلحصاء الوطني
 OIC-CPOSبرنامج اعتماد وإصدار الشهادات لمهنيي اإلحصاء الرسمي لمنظمة التعاون اإلسالمي
 OIC-StatComاللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
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