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0B 6للمشروع التقرير النهائيT6جنة الT6فنية المكونة من خبراءT  للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
على 6T"خطة عمل تنفيذية لوضع رؤية استراتيجية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي  حول

 المدى القصير والمتوسط والطويل"

1B:إندونيسيا البلد الرائد 

2Bأذربيجان، وبنين، وساحل العاج، ومصر، وغينيا، وٕايران، والعراق، واألردن، ومالي، والمغرب، ونيجريا،  عضاء:األ
والبنك اإلسالمي وتركيا، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وتوغو، وتونس، 

 .للتنمية، وسيسريك

3B1 الخلفية 
4B واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (سيسريك) مع البنك اإلسالمي للتنمية شارك مركز األبحاث اإلحصائية

في  2012مايو 15-13، في (OIC-STATCOM) في تنظيم الدورة الثانية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
حول "إعداد  اإلسالمي التي أعدها فريق العملتركيا، حيث أقرت الدورة بوثيقة الرؤية االستراتيجية لمنظمة التعاون  -أزمير

وثيقة الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي" وذلك لتوجيه أنشطته في المستقبل. وقررت اللجنة 
لوضع رؤية استراتيجية للجنة  (EWP) إلعداد "خطة عمل تنفيذية (TCE) أيضا إنشاء لجنة فنية مكونة من خبراء

 ."اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي على المدى القصير والمتوسط والطويل

5B2 الهدف 
6B اللجنة الفنية المكونة من خبراء إلعداد خطة عمل تنفيذية لوضع رؤية استراتيجية للجنة اإلحصائية لمنظمة هذه تم إنشاء

 .التعاون اإلسالمي على المدى القصير والمتوسط والطويل

7B3 المهام 
8B المهام التالية قبل وأثناء إعداد مشروع خطة العمل التنفيذية. أن تنفذ اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي  منيتوقع

 :في هذا الصدد، ستقوم أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي بو 
• 9B كونة من خبراءعن تأسيس لجنة فنية م الدول األعضاءإعالن TCE ،تعيين نقطة االتصال إذا طلب منهم يوس

 رغبوا في المشاركة في أنشطة اللجنة الفنية؛
• 10B مصفوفة تخطيط المشروعتعميم (PPM) األساس إلعداد خطة العمل  ستكوني تعلى أعضاء اللجنة الفنية، وال

 التنفيذية، 
• 11B ؛مصفوفة تخطيط المشروع على ودردلل المنخفضمعدل التعميم مسح المرحلة الثانية نتيجة 
• 12B بالتشاور مع مسح المرحلة الثانية استنادا إلى جمع ردود أعضاء اللجنة الفنية إلعداد مشروع خطة العمل التنفيذية

 .OIC-StatComقبل تقديمه إلى الدورة الثالثة  ائدالبلد الر 

13B المجيبين:أعضاء اللجنة الفنية المكونة على و 

• 14B بالتماشي ألنشطة التي ستنفذ من قبل أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، لاألطر الزمنية تحديد
 .مع وثيقة الرؤية االستراتيجية لمنظمة التعاون اإلسالمي
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• 15B فوفة صبالنسبة لم )أ (من خالل النظر فيإرسال ردوهم حول مصفوفة تخطيط المشروع ومسح المرحلة الثانية
األهداف/والغايات التي تحاول الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية تحقيقها، والمدخالت تخطيط المشروع، 

الالزمة، واتخاذ تدابير ناجعة للتحقق من المخرجات، والظروف الخارجية الالزمة للوصول إلى األهداف / الغايات 
 بالنسبة لعشرين هدفامسح المرحلة الثانية، األطر الزمنية بالنسبة ل )ب(و والمقاصد، والمدخالت والمخرجات،

 ؛اإلسالمي تعاونمنظمة اللجنة اإلحصائية لل الرؤية االستراتيجية في وثيقة امذكور  استراتيجيا افرعي

16B4 النتائج المرتقبة 
• 17B المدى مشروع خطة عمل تنفيذية لوضع رؤية استراتيجية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي على

 .القصير والمتوسط والطويل

18B5 المنهجية 
19B خطة العمل التنفيذية لتلخيصمنهجيتين  اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي أمانة تتبع، ائدبالتشاور مع البلد الر 

EWP .مصفوفة تخطيط المشروع هوول األ المنهج )PPM لتلخيص مسح موجزهو ) والثاني EWP  معلومات متضمنا
حتى اآلن و . 2012كتوبر أفي  TCEأعضاء إلى ) PPM(مصفوفة تخطيط المشروع عممت األمانة و اإلطار الزمني. 

 في الملحق. طالع عليهاااليمكن و  ،PPMحول قدمت خمسة أعضاء فقط مدخالتها 
 

20B1.5  المرحلة األولى: مصفوفة تخطيط المشروع 
، هي أداة عرض تخطيطي على (Logframe) أيضا باسم اإلطار المنطقي، المعروفة (PPM) مصفوفة تخطيط المشروع

في مرحلة واحدة ما يجب تحقيقه، وكيفية تحقيقه، وعوامل النجاح  PPM أربعة ". وتلخص -أربعة “ مصفوفة شكل
 .الحاسمة، وكيفية تقييم النجاح وكيفية الحصول على البيانات للتقييم

 :إلى أربعة مستويات، وهي EWP السردي الذي يقسم خطة العمل التنفيذيةهو الموجز  PPM العمود األول من
؛ هو الخطوة األولى في بناء خطة العمل التنفيذية. وتهدف خطة العمل التنفيذية بأكملها إلى تحقيق الهدف العام •

 .األهداف العامة
 .عاموضح المنافع المتوقعة والتي من شأنها أن تساهم في تحقيق الهدف الت؛ الحصيلة •
والتي من شأنها تحقيق الحصيلة. محددة وملموسة، تعبر   PPM المستوى الثالث ل في؛ هي المخرجات / النتائج •

 .بوضوح عن اآلثار المحددة. هي تسليمات المدخالت / األنشطة
 .؛ هي المهام المحددة التي يجب أن تتحقق لتوليد المخرجات / النتائجالمدخالت / األنشطة •

والتي تقيس مدى تحقق كل مستوى في إطار  (OVI) هي مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا PPM منالعمود الثاني 
التي تنص على مصادر البيانات / المعلومات  (SOV) هو مصادر التحقق PPM الموجز السردي. العمود الثالث من

 .يمكن السيطرة عليها وال EWP هو االفتراضات التي تؤثر على PPM العمود الرابع من. (OVI) للتحقق من

 :واالفتراضات في مصفوفة تخطيط المشروع  OVI، MOVوتلخص المصفوفة أدناه الموجز السردي، 
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 الموجز السردي
مؤشرات يمكن التحقق منها 

 )OVIموضوعيا (
 مصادر التحقق

)SOV( 
 االفتراضات

 الهدف العام
يتوقع أن يساهم المستوى المرتفع 
 للهدف نحو تحقيق خطة العمل  

التدابير الناجعة للتحقق من مدى 
تحقيقنا للهدف العام. مميزات 

)OVI هي: الجودة والكمية (
 .والوقت والمكان والفئة المستهدفة

 مصادر البيانات للتحقق من كل
OVI 

األحداث أو الظروف التي يجب 
تحقيق أن تسود من أجل ضمان 

 .الهدف العام

 الحصيلة
هي ما نتوقع إنتاجه عن طريق 

برنامج  مخرجات / نتائجتحقيق 
 .واحد

مقاييس النجاح التي تشير إلى ما 
إذا كنا قد حققنا الحصيلة أم ال. 

كمية، والوقت النوعية و التحديد 
المستهدفة  اتوالفئ كانوالم

 .للحصيلة

 مصادر البيانات للتحقق من كل
OVI 

األحداث، والظروف أو القرارات 
التي يجب  EWPخارج سيطرة 

أن تسود من أجل تحقيق 
 الحصيلة.

 المخرجات / النتائج
اآلثار التي تترتب عن تنفيذ 

المدخالت / األنشطة المخططة. 
التي وأيضا، اإلنجازات المهمة 

نصل إلى نحتاج تحقيقها حتى 
 الحصيلة.

مقاييس النجاح التي تشير إلى ما 
كنا قد حققنا المخرجات /  إذا

النتائج أم ال. وتشير إلى حجم 
المخرجات / النتائج الضرورية 

والكافية لتحقيق الحصيلة وتحديد 
النوعية والكمية، والوقت والمكان 

 من والفئة المستهدفة لكل
 .المخرجات / النتائج

 مصادر البيانات للتحقق من كل
OVI 

األحداث، والظروف أو القرارات 
الالزمة  EWPيطرة خارج س

المخرجات /  من لتحقيق كل
 النتائج

 المدخالت / األنشطة
اإلجراءات التي يتعين علينا القيام 

 بها إلنتاج المخرجات / النتائج

 الموارد المطلوبة
 المواد والعمالة والخدمات والموارد األخرى الالزمة للقيام باألنشطة

 شروط مسبقة
األحداث، والظروف أو القرارات 

الالزمة  EWPخارج سيطرة 
للتنفيذ الناجح لألنشطة المخطط 

 لها.
 

 األسئلة التالية: PPMتطرح المناطق الملونة ل 
 ما الذي نحاول تحقيقه، ولماذا؟     █ •
 كيف سنقوم بقياس النجاح؟  █ •
 ما هي الشروط األخرى التي يجب أن تتوفر؟   █ •
 كيف نحقق ذلك؟  █ •

 )OVI( مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا 1.1.5
) معايير األداء واألدلة لتحقيق الهدف العام، والحصيلة، OVIتحدد المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا (

 ) على الخصائص المهمة للهدف المراد تحقيقه وتوفير أساس للرصد والتقييم.OVIوالمخرجات/النتائج. وتركز (
 ) على الخصائص التالية:OVIالصدد، تتوفر المؤشرات الجيدة ل (وفي هذا 

 ما هو مهم وتحدد مقدارا. OVIsتقيس  •
 معقولة وينبغي أن تعكس نتائج محددة. OVIsيجب أن تكون  •
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• OVIs  لموجز السردي. وتعكس لمستقلة على كل مستوىOVI  دليل اإلنجاز. ال يمكنك استخدام نفسOVI 
 في مختلف المستويات.

 الحصول على بيانات من مصادر متاحة بسهولة أو التي يمكنك جمعها بجهود معقولة. OVIsيجب على  •
 أهدافا تحدد: OVIs ل يجب أن تكون  •

o كم يكفي لتحقيق المستوى التالي؟الكمية : 
o ما هي النوعية التي يجب أن تكون؟الجودة : 
o متى نحتاجها؟الوقت : 
o أين نحتاجها؟المكان : 

 : مثال افتراضيOVIخطوات لتحديد 

: تبادل المعرفة حول مواضيع معينة ذات االهتمام، والمجاالت اإلحصائية والمؤشرات الجديدة من الحصيلة •
 خالل مجلة أكاديمية وهذا بتوجيه من لجنة تحريرية مكونة من باحثين وممارسين في اإلحصاءات الرسمية.

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي مجلة منظمة التعاون  صدر: تOVIتحديد  - 1الخطوة  •
 اإلسالمي لإلحصاءات الرسمية.

 : ما ال يقل عن أربع ورقات في كل مسألة.ةالكمي - 2الخطوة  •
 مجهولون الوثائق من حيث اللغة والمحتوى والعرضكام ح: يقيم ةالنوعي– 3الخطوة  •
 نصف سنوي. تحديد الوقت: تنشر على أساس - 4الخطوة  •
تحديد المكان: تعطى أولوية الورقة إلى مكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة - 5الخطوة  •

 التعاون اإلسالمي.
الجمع: تنشر اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي مجلة نصف سنوية لمنظمة التعاون  - 6الخطوة  •

ال يقل عن أربع ورقات في كل مسألة مع إعطاء األولوية  اإلسالمي لإلحصاءات الرسمية، حيث تعرض ما
وتقييم الجودة من خالل حكام ، عضاء في منظمة التعاون اإلسالميلمكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األ

 مجهولين بالنسبة لمحتوى ولغة وعرض الوثيقة.

 مصادر التحقق 2.1.5
، عليك أن تسأل SOV. قبل تسوية كل OVI) بالضبط مصادر البيانات للتحقق من SOVتصف مصادر التحقق (

 األسئلة التالية:
 ما هي المعلومات؟ •
 أين يمكن أن نحصل عليها أو من الذي سيوفر ذلك؟ •
 ما هي درجة مصداقية المصادر؟ •
 هل جمع البيانات الخاصة هي مطلوبة؟ •
 الحصول عليها؟هل في وسعنا (من حيث الوقت والتكلفة والدراية)  •

 .يمكن التحقق منهامؤشرات بالمناسبة التحقق تحديد مصادر  من مكنتيجب أن يتم استبدال المؤشرات التي ال 
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 االفتراضات 3.1.5
تمت صياغة االفتراضات كظروف ة الخطة ولكنها ضرورية لنجاحها. االفتراضات هي عوامل مهمة خارج سيطر 

 .واحتماالتهاإيجابية وهي مرجحة حسب أهميتها 

. إذا كان االفتراض الذي PPMإذا كنت تعتقد أن االفتراض الذي ستقدمه هو ربما صحيح، فيمكنك إدراجه في 
ستقدمه لن يحدث على األرجح، فيجب عليك معرفة إمكانية إعادة تصميم المشروع. يجب إعادة تصميم المشروع من 

أنشطة أو نتائج، أو عن طريق إعادة صياغة الحصيلة إذا لزم أجل التأثير على العامل الخارجي عن طريق إضافة 
 .األمر. إذا كانت إعادة التصميم غير ممكنة فالمشروع غير ممكن

 مقتطف من مصفوفة وهمية لتخطيط المشروع من أجل وضع خطة العمل التنفيذية 4.1.5
من ية. اخترنا الهدف العام "التنفيذيبين المقتطف أدناه مصفوفة وهمية لتخطيط المشروع من أجل وضع خطة العمل 

"قصص النجاح" التي تتعلق بالخبرات المكتسبة بين نتائجه "الدروس المستفادة" وتطوير القدرات اإلحصائية" ومن أجل 
والتحديات التي يواجهها أعضاء اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، حيث تم تبادلها من خالل نظام 

 ) موجود في وثيقة الرؤية االستراتيجية لمنظمة التعاون اإلسالمي.VSSإحصائي افتراضي (
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 سرديالموجز ال
مؤشرات يمكن التحقق منها 

 (OVI)موضوعيا 
 فتراضاتاال (MOV)مصادر التحقق 

 الهدف العام
تطوير القدرات من أجل 

0Fاإلحصائية

1 

تجاوز المعدل العام لدرجة مؤشر 
اإلحصائية للبلدان القدرات 

األعضاء في منظمة التعاون 
اإلسالمي معدله في العالم بحلول 

 .2020عام 

نشرة المجلس حول القدرات 
 اإلحصائية للبنك الدولي

تلتزم جميع الدول األعضاء في 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة 

التعاون اإلسالمي بما يتطلبه 
تطوير القدرات اإلحصائية للبلدان 

ظمة التعاون األعضاء في من
 اإلسالمي.

 الحصيلة
"الدروس المستفادة" و"قصص 
النجاح" التي تتعلق بالخبرات 

المكتسبة والتحديات التي يواجهها 
أعضاء اللجنة اإلحصائية 

لمنظمة التعاون اإلسالمي، حيث 
تم تبادلها من خالل نظام 

 VSS(1F2إحصائي افتراضي (

محتوى نظام اإلدارة في أمانة 
اإلحصائية لمنظمة اللجنة 

التعاون اإلسالمي، الذي يتضمن 
"قصص ستفادة" و"الدروس الم

النجاح" لمكاتب اإلحصاء 
الوطنية للبلدان األعضاء في 

ن اإلسالمي بحلول منظمة التعاو 
2013نهاية عام  2F

3. 

قدم مركز أنقرة التقرير حول 
أنشطة اللجنة اإلحصائية لمنظمة 

التعاون اإلسالمي إلى الدورة 
 2014السنوية للكومسيك لعام 

يتوفر أعضاء اللجنة اإلحصائية 
لمنظمة التعاون اإلسالمي على 

نظام توثيق سليم للخبرات 
من المواجهة المكتسبة والتحديات 

 مقبل وأثناء وبعد أنشطته
 اإلحصائية والمشاريع.

 1النتيجة 
تم تطوير نظام إحصائي 

 VSSافتراضي

رابط اإلنترنت مع خدمة  سيكون 
المصادقة وقدرة تحرير المحتوى 
لنقاط االتصال للجنة اإلحصائية 
لمنظمة التعاون اإلسالمي، متاحا 

ثالث لغات رسمية لمنظمة ب
التعاون اإلسالمي (العربية، 
اإلنجليزية، والفرنسية) في 

 2013النصف الثاني من عام 

مذكرة شفوية لمركز أنقرة 
والموجهة إلى أعضاء اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون 

نظام توفر اإلسالمي تعلن عن 
 إحصائي افتراضي

سيكون أعضاء اللجنة اإلحصائية 
لمنظمة التعاون اإلسالمي على 

محتوى  استعداد للمساهمة في
VSS 

2النتيجة  3F

4 
… 

… … … 

 
 
 
 
 

                                                
) تنسيق 1. األهداف االستراتيجية األخرى هي ((SVD)الهدف العام هو واحد من األهداف االستراتيجية األربعة المذكورة في وثيقة الرؤية االستراتيجية لمنظمة التعاون اإلسالمي   1

) وضع منهجيات مشتركة لمؤشرات خاصة 2(التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية، 
 ر من طرف المشاركين.) اعتماد مهني اإلحصاء. هذا الجزء ال يحتاج إلى تغيي3بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، و(

سالمي. هذا الجزء ال يحتاج إلى تغيير من هذه الحصيلة مذكورة في إطار الهدف االستراتيجي في تنمية القدرات اإلحصائية للرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإل  2
 طرف المشاركين.

، أو ت التي يمكن التحقق منها موضوعيا والموارد المطلوبة ألنها سوف تحدد الحصيلة على المدى القصير والمتوسطيرجى إعطاء تاريخ البداية والنهاية في أعمدة المؤشرا  3
 الطويل.

 مناسبة.كانت ، وافتراضات، وما إلى ذلك) إذا OVIs ،MOVsإضافة المزيد من النتائج واألنشطة (مع ما يقابلها من  TCEألعضاء  يمكن  4
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 الشروط المسبقة الموارد المطلوبة األنشطة
: تم تطوير نظام 1النتيجة 

 VSSإحصائي افتراضي
اع تحضيري حول تنظيم اجتم 1.1

نموذج الهيكل األساسي و 
لنظام اإلحصائي اوتصميم 

االفتراضي بعد الدورة الثالثة 
للجنة اإلحصائية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي
 
 

نظام إدارة المحتوى  تثبيت 1.2
)CMS( هوتخصيص 

  رهواختبا
 

 
اختبار المصادقة وتحرير  1.3

الخارجية  CMSخدمات 
على أساس  CMSوصقل 
 الردود

 
 

وتحميل  CMSإطالق  1.4
"الدروس المستفادة" 

 "قصص النجاح"و
 
 
 
 
 6:...2لنتيجة ا

1.2 ... 
2.2 ... 

 
 
 VSSوأدوارهم في تطوير  عنيينالمخطط التنظيمي الموظفين الم فيص •

/ شخصينالذي أعد بالتعاون مع اإلدارات ذات الصلة في مركز أنقرة (
 يوم)

أعدته دائرة النشر وتكنولوجيا  VSSتقرير عن التكنولوجيات البديلة لبناء  •
 / يوم) ثالثة أشخاصالمعلومات لمركز أنقرة (

الذي أعدته دائرة النشر  VSSصفحة تخطيطية تمثل اإلطار الهيكلي ل  •
 / يوم) أشخاصلومات لمركز أنقرة (خمسة وتكنولوجيا المع

 
 CMSسيرفر الويب متوافق مع متطلبات  •
مع المصادقة وقدرة التحرير  VSSلبناء  CMSمطور واحد لتخصيص  •

 (عشرة أيام)
 ثالثة مختبرين داخليين على األقل لمحاولة تقييم النظام (خمسة أيام) •
 
للجنة اإلحصائية مستخدمين اثنين بالنسبة لممثل واحد من بلد عضو في ا •

لمنظمة التعاون اإلسالمي من ست مناطق في منظمة التعاون اإلسالمي 
 (خمسة أيام) CMSمستخدم) الختبار  12(في المجموع 

 على أساس ردود المختبرين (يومين) CMSمطور واحد لصقل  •
 
 
نقطة اتصال من جميع أعضاء اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  •

"قصص يتعلق ب "الدروس المستفادة" و وىاإلسالمي لتحميل محت
 واحد / يوم) شخص( CMSالنجاح" إلى 

لجنة تحريرية في أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي  •
 أشخاص ةلتدقيق المحتوى المحَمل للحفاظ على مستوى جودة معينة (ثالث

 / يوم)
 
• … 
• … 
• … 

 
 

الموارد المطلوبة هي في سيطرة  •
اإلحصائية لمنظمة أمانة اللجنة 

 التعاون اإلسالمي
 
 
 
 
 
أمانة  تحكمالموارد المطلوبة هي في  •

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 
 اإلسالمي

 
 
المختبرون على دراية باختبار أداء  •

 النظام واإلبالغ عن العلل 
 
 
 
 
أعضاء اللجنة اإلحصائية لمنظمة  •

التعاون اإلسالمي هي على استعداد 
والتعلم من بعضها لتبادل خبراتها 

 البعض
 
 
 
• … 
• … 
• … 

 

 القيود 5.1.5
خطة  األداة المثلى إلعداد ؛ التي عممت من طرف األمانة، هيPPMأن مصفوفة تصميم المشروع  على الرغم من
هي التي فقط  إال أن خمسة بلدان أعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميالعديد من المزايا،  ولديها EWP العمل التنفيذية

 :ردودقد لعبت دورا في انخفاض معدل الويمكن أن تكون األسباب التالية . اإلجابةأرسلت 
• PPM المشاركين / نقاط يجب تعبئتها من طرف  خمسة عشر خلية مجرد مصفوفة فارغة تحتوي على يه

نقاط  وألن. نقاط االتصالمن خالل نوعية العمل المقدم من مباشرة  PPMنوعية  يتم تحديدو االتصال. 
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للجنة  التي تغطيها وثيقة الرؤية االستراتيجية مسائلبشأن الالمستوى العالي من المعرفة  ليست لديها االتصال
 تلقتو . PPM أرسلتهي التي بعض نقاط االتصال فإن  لذلك، اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي

لم يتمكنوا  م، وأنهابمفرده لتكملهاعلى نقاط االتصال  ةصعببأنها كانت  PPMحول األمانة أيضا تعليقات 
 .بشأن األهداف مؤسساتهمشاملة من  على ردود من الحصول

قليل جدا). أيضا أو  جدا من التفاصيل (كثير مناسبل مستوى غير يسجتم تومن بين الردود التي وردت،  •
 لحصول علىل األمر صعبا ، مما جعلتجب نقط االتصال على بعض الخاليالم بالنسبة لبعض الحاالت، 

 .املةكصورة 
البلد مهمة صعبة سواء من جانب بأنها  EWPتلخيصل PPMالمكونات الفرعية  حولتوافق في اآلراء لوحظ  •

 .من الخبرة في األهداف االستراتيجية ذات الصلة عاليمستوى  تتطلبالمصالحة واألمانة، بما أن الرائد 

25B2.5  المرحلة الثانية: التأطير الزمني لEWP 
خطة  للتغلب على هذه الصعوبات وٕاعدادو له صعوباته.  PPM فنهج مصفوفةلمرحلة األولى، قسم القيود ل جاء فيكما 

بشأن  TCE أقل تعقيدا للتعرف على ميول أعضاء امسحالرائد ، أعدت األمانة بالتشاور مع البلد EWPالعمل التنفيذية 

 في األمانة طرف من المسح عممو . الزمنية ألطرل والطويل ،القصير والمتوسطالمدى تصنيف األهداف االستراتيجية تحت 

. ويرد المعممالمسح  هي فقط من أجابت على  TCEأعضاء  وسبعة من.  TCEردود أعضاء الستقبال 2012 نوفمبر

 .في الملحق TCE فيالسبعة  لألعضاء المجمعة ردودالجدول يلخص 

 :المدى القصير علىاألهداف االستراتيجية التالية TCE  فياألعضاء السبعة  عينو 

بالهدف االستراتيجي األول:  .1 شئئي ة ئألح ب ئكقخذئ لي     ةم
• U1# فرعيالهدف االستراتيجي الU : إعداد إطار للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي لدعم نظم

. حيث سيوضح هذا اإلطار ةتنميال ها فياإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في المنظمة وفقا ألولويات
تنمية القدرات اإلحصائية من خالل تحديد احتياجات مكاتب اإلحصاء في ولوية ذات األمجاالت ال

الوطنية، والمهارات المهنية الضرورية لجمع المعلومات اإلحصائية ومقارنتها وتجهيزها ونشرها، وكذا 
   وصف االستراتيجيات العامة لتنفيذ برامج فعالة؛

• U 5# فرعياالستراتيجي الالهدفU:  "قصص النجاح" في ما يتعلق بالخبرات وتبادل "الدروس المستفادة"
  المكتسبة والتحديات التي تواجه أعضاء الَلجنة اإلحصائية من خالل نظام إحصائي افتراضي؛

بˇ : ثانيالهدف االستراتيجي ال .2 ؟ ئكهضمي شئ ا ئألح قئة ل م  شئئى اي م هئكةمزيف ئألح ب ةمزيف ئكةعئه هئككجم
ب ب هئكخهكي لي ة ئألفكي لئ لمط لىˇ هئك م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ب ك شئئي     ئألح

• U 12#الهدف االستراتيجي الفرعيU:  المبادرة إلى وضع برامج تعاونية وتنسيقية لتلبية احتياجات مكاتب
حية اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في المنظمة، من خالل قيام فريق من الخبراء بدورات الجتماعات 

   وافتراضية، منظمة وممنهجة وتفاعلية؛
م : لثالهدف االستراتيجي الثا .3 ب ئكةعئه ل لمط ؟ غى  ب ائكخهك ئآلعصئ ذةاض ل ة ئك أسذئ ل ب كك لسةذق ة  لمهجيئ ةضهيذ 

لى   ئألزإل
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• U 17#الهدف االستراتيجي الفرعيU : تحديد المجاالت ذات األولوية للدول األعضاء في منظمة التعاون
  الخلفية المفاهيمية والمنهجية للمؤشرات المختارة؛اإلسالمي وتطوير 

مالرابع الهدف االستراتيجي .4 لهميي م ئك شئئيي لئخ ئألح    : ئعة
• U 19#الهدف االستراتيجي الفرعيU:  منهجية لبرنامج االعتماد لإلحصائيين المهنيين وضع خلفية نظرية و

  اإلسالمي؛الرسميين العاملين في مؤسسات الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 :المدى المتوسطاألهداف االستراتيجية التالية على على أجابوا TCE في األعضاء السبعة 
بالهدف االستراتيجي األول:  .1 شئئي ة ئألح ب ئكقخذئ لي  ةم

• U 2#الهدف االستراتيجي الفرعيU :وضع آلية حوكمة واضحة ومنظمة على أساس نهج نوعية الحياة   
(life-cycle approach)   أنشطة القدرات اإلحصائية لَلجنة؛لتطوير   

• U 3#الهدف االستراتيجي الفرعيU : تجانس بين مستويات التنمية اإلحصائية للدول األعضاء في منظمة
لى أساس برنامج العمل اإلحصائي الذي يجب أن يعد من خالل النظر في أولويات التعاون اإلسالمي ع

   ة لمكاتب اإلحصاء الوطنية؛سياسات منظمة التعاون اإلسالمي والحاجات الملح
• U 4#الهدف االستراتيجي الفرعيU : تحسين المهارات المهنية للموظفين حول تكنولوجيا المعلومات

اإلدارة الحديثة، وجمع البيانات اإلحصائية وتبويبها وتجهيزها ونشرها، وٕادارة نظم  واالتصاالت، وأساليب
اإلحصاء الوطنية عن طريق تنظيم برامج تدريبية ووضع قواعد لتقديم برامج التعليم اإللكتروني المضمنة 

نة في/أو التي عرضت كتمديد لخدمة برامج االستشارات اإلحصائية التي ستنفذ بين أعضاء اَللج
 اإلحصائية؛

• U 6#الهدف االستراتيجي الفرعيU: المعرفة جول موضوعات محددة ذات االهتمام المشترك،  تبادل
والمجاالت اإلحصائية الجديدة والمؤشرات من خالل مجلة أكاديمية موجهة من لجنة تحرير مؤلفة من 

    باحثين وممارسين نشيطين في اإلحصاء الرسمي؛
• U 7#الهدف االستراتيجي الفرعيU:  تنمية الوعي اإلحصائي وبرامج التواصل للعاملين في القطاع العام وفي

    اإلعالم وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية؛
• U 11#الهدف االستراتيجي الفرعيU : تشجيع مكاتب اإلحصاء الوطنية على التواصل مع مؤسسات التعليم

العالي لتطوير وتعزيز المناهج الدراسية، وذلك لتلبية احتياجات الموارد البشرية لمكاتب اإلحصاء الوطنية، 
الستخدام خدماتها ومنتجاتها في نشاطات وكذلك لتشجيع ودعم المعلمين في التدريب في كليات التربية 

 .الصف
ب الهدف االستراتيجي الثاني:  .2 بˇ هئككجم ؟ ئكهضمي شئ ا ئألح قئة ل م  شئئى اي م هئكةمزيف ئألح ةمزيف ئكةعئه

ب ب هئكخهكي لي ة ئألفكي لئ لمط لىˇ هئك م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ب ك شئئي  ئألح
• U13#لهدف االستراتيجي الفرعي اU : اتخاذ دور قيادي قوي لتعزيز تعاون وتنسيق وثيق بين اللجنة

ظمة التعاون اإلسالمي، والهيئات األخرى المختصة في المنظمة وكذا أصحاب المصلحة اإلحصائية لمن
المعنية، من خالل التواصل الفعال حول أهداف اللجنة واالحتياجات التي تم تحديدها من قبل أعضاء 

  اللجنة اإلحصائية؛
• U 14#الهدف االستراتيجي الفرعيU:  تعزيز التعاون بين اللجنة اإلحصائية وغيرها من الجهات المعنية

الوطنية واإلقليمية والدولية، من خالل إقامة عالقات مستدامة كوضع قنوات لتواصل فعال لدعم الدورات 
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التدريبية، وتطوير برامج التنقل؛ مثل تبادل الموظفين (إعارة) بين مكاتب اإلحصاء الوطنية والمنظمات 
 والزيارات الدراسية، وما إلى ذلك؛ الدولية

• U 15#الهدف االستراتيجي الفرعيU:  دعم االستراتيجيات اإلقليمية المنتجة من قبل الجهات المعنية اإلقليمية
  والدولية، لتطوير إحصاء مماثل لالستراتيجيات الوطنية

ب ائكخهك : لثالهدف االستراتيجي الثا .3 ذةاض ل ة ئك أسذئ ل ب كك لسةذق ة  لمهجيئ م ةضهيذ  ب ئكةعئه ل لمط ؟ غى  ئآلعصئ
لى   ئألزإل

 ال يوجد •
مالرابع الهدف االستراتيجي .4 لهميي م ئك شئئيي لئخ ئألح  : ئعة

 ال يوجد •

 :طويلالمدى الأجابوا على األهداف االستراتيجية التالية على  TCEاألعضاء السبعة في 

بالهدف االستراتيجي األول:  .1 شئئي ة ئألح ب ئكقخذئ لي  ةم
• U 8#الهدف االستراتيجي الفرعيU:  التشجيع على تصميم وتنفيذ مناهج التربية الوطنية للطالب ذو التعليم

  االبتدائي والثانوي مع أصحاب المصلحة المعنيين بهدف اإللمام باإلحصاء؛
ب الهدف االستراتيجي الثاني:  .2 بˇ هئككجم ؟ ئكهضمي شئ ا ئألح قئة ل م  شئئى اي م هئكةمزيف ئألح ةمزيف ئكةعئه

ب ب هئكخهكي لي ة ئألفكي لئ لمط لىˇ هئك م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ب ك شئئي  ئألح
 ال يوجد •

م الهدف االستراتيجي الثالث:  .3 ب ئكةعئه ل لمط ؟ غى  ب ائكخهك ئآلعصئ ذةاض ل ة ئك أسذئ ل ب كك لسةذق ة  لمهجيئ ةضهيذ 
لى    ئألزإل

• U 18#الهدف االستراتيجي الفرعيU: للدول  وضع إطار لضمان الجودة في مكاتب اإلحصاء الوطنية
األعضاء في المنظمة، الذي يوضح األدوات واإلجراءات التي وضعت لضمان الجودة العالية لإلحصاء 

   .التي تنتجه مكاتب اإلحصاء الوطنية مع التركيز على العمليات اإلحصائية والمخرجات
مالرابع الهدف االستراتيجي .4 لهميي م ئك شئئيي لئخ ئألح  : ئعة

• U 20#الهدف االستراتيجي الفرعيU:  التشجيع على إصدار شهادات الخبرة والمعرفة في إطار السياق
الرسمي، للمهنيين الذين يديرون العمل اإلحصائي وللمتخصصين اإلحصائيين الذين يعملون لحساب 

  مؤسسات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 :السبع التي لم تنتج زمني دقيق الهيمنة TCEلتحقيق أهداف االستراتيجية التالية، فإن تجميع الردود من أعضاء 

بالهدف االستراتيجي األول:  .1 شئئي ة ئألح ب ئكقخذئ لي  ةم
• U 9#الهدف االستراتيجي الفرعيU:  التصال والتوزيع؛ فعالة لوضع نظم لمكاتب اإلحصاء الوطنية بالنسبة

االتصال، وذلك لتعزيز بما في ذلك استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية من خالل مجموعة من أدوات 
استخدام البيانات التي تنتجها هذه المكاتب، وضمان تعاطي المستخدمين مع البيانات المقدمة على النحو 

 المالئم؛
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تحويل ظروف العمل الحالية لمكاتب اإلحصاء الوطنية إلى أمكنة  :10الهدف االستراتيجي الفرعي # •
  -business process re) عمليات األعمالإدارة وٕاعادة هندسة تغيير للتعلم، بالنظر في 

engineering)  لتعزيز الديناميكية في عمليات مكاتب اإلحصاء الوطنية؛  
ب الهدف االستراتيجي الثاني:  .2 بˇ هئككجم ؟ ئكهضمي شئ ا ئألح قئة ل م  شئئى اي م هئكةمزيف ئألح ةمزيف ئكةعئه

ب هئك لي ة ئألفكي لئ لمط لىˇ هئك م ئألزإل ب ئكةعئه ل لمط ب ك شئئي بئألح  خهكي
 ال يوجد •

م الهدف االستراتيجي الثالث:  .3 ب ئكةعئه ل لمط ؟ غى  ب ائكخهك ئآلعصئ ذةاض ل ة ئك أسذئ ل ب كك لسةذق ة  لمهجيئ ةضهيذ 
لى   ئألزإل

تعزيز التجانس بين التصنيفات والمفاهيم والمنهجيات المستخدمة لتنفيذ  :16الهدف االستراتيجي الفرعي # •
  بمنظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز التماسك في النظم اإلحصائية؛األنشطة اإلحصائية في الدول األعضاء 

م: الرابع الهدف االستراتيجي .4 لهميي م ئك شئئيي لئخ ئألح  ئعة
 ال يوجد •

       الخالصة والطريق للمضي قدما  6
6T6اثنان وعشرونبين  منT 6T 6اعضوT إحدى قدمت اإلسالمي،  تعاونمن مكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة ال

4Fسبعةو  PPMمن بينها خمس دول أجابت على ، مدخالتها فقط دولة ةعشر 

مسح المرحلة الثانية. قبل  أجابت على امنه 5
في  ممساهماتهبتجربتهم المتعلقة  االطالع على TCEأعضاء من األمانة  ت)، طلبPPM( األولى المرحلةدراسة في البدء 

 مدخالت كافية من قبلهم.عن التي لم تسفر و التخطيط االستراتيجي  حول المماثلة الدولية األنشطة

 :للجنة الفنية المكونة من خبراء المقدمة من األعضاء السبعةعلى مسح المرحلة الثانية  المجمعة الردود توأظهر 

 المدى القصير علىيجب تغطيته  فرعي استراتيجي فهد 20من أصل  5 •
 المدى المتوسط على يجب تغطيته فرعي استراتيجيف هد 20من أصل  9 •
 المدى الطويل على يجب تغطيته فرعي استراتيجيف هد 20من أصل  3 •
 .مهيمنإطار زمني دقيق أي  ليس لديه فرعي استراتيجيف هد 20من أصل  3 •

المدى ليه ي، الفرعية االستراتجية أشارت النتائج إلى أن المدى المتوسط لديه أكبر حصة فيما يتعلق بتعيين األهدافو 
ثالثة تكون طويلة األجل و لجيبين الممن قبل دها يحدت أهداف استراتجية فرعية تم ثالثةهناك فقط  تالقصير. ومع ذلك، كان

 دون أي جدول زمني دقيق. منها

 األولويةللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تعطي للمشاركة في الدورة الثالثة  وفودوفي هذا الصدد، ينبغي لل
لم ، حيث الثالثة فرعيةالستراتيجية االهداف أللوتحديد إطار زمني دقيق ، في كل إطار زمنيالفرعي  ستراتيجيف االهدلل

، TCEبشكل فعال في  لم يستخدم PPMتشكيل رأي األغلبية. وأخيرا وليس آخرا، وٕان كان نهج  TCEأعضاء يتمكن 
في اتخاذ قرار الستعماله على نحو سليم خالل مرحلة التخطيط  اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاونينبغي ألعضاء ف

 .طويلوالمتوسط / وال/ القصير على المدى األهداف االستراتجية الفرعية

                                                
 PPMأجابت على  أيضا دولة  5
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 ملحق 7

  PPM مصفوفة تخطيط المشروع مدخالت البلد في 1.7

 Iالبلد  1.1.7
 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا سرديالموجز 

       الهدف العام

6T تطوير القدرات اإلحصائيةمن أجل 
6T التي تمكن من معرفة مدى تحقيق ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 
 يرجى الكتابة أدناهالعام؟ 

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 

       
       الحصيلة

6T6تم إعدادT  6إطارT للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون
في منظمة 6T 6Tللدول األعضاء6T 6TNSS6T 6Tلدعم6T 6Tاإلسالمي

هذا 6T 6Tحدد6Tو 6Tاإلنمائية.6T 6Tوفقا ألولوياتهم6T 6Tالتعاون اإلسالمي
ذات 6T 6Tاإلحصائية6T 6Tالقدرات6T 6Tتطوير6T 6Tمجاالت6T 6Tاإلطار

مكاتب اإلحصاء 6T 6Tاحتياجات6T 6Tمن خالل تحديد6T 6Tاألولوية
 6Tلجمع6T 6Tالضرورية6T 6Tالمهنية6T 6Tوالمهارات6T 6Tالوطنية

6T6المعلومات اإلحصائيةT 6T6ومقارنتهاT 6T6ومعالجتهاT ،6T6ونشرهاT ،
 برامج فعالة6T 6Tلتنفيذ6T 6Tاالستراتيجيات العامة6Tوتصف 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tطرةعن سي

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

       
       المخرجات/النتائج

6T6ما هيT 6T6المخرجات التيT 6T6تعتقد أنT  على اللجنة
تحقيقها كشرط 6Tاإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

يرجى 6T 6Tالحصيلة المشار إليها أعاله؟6T 6Tلتحقيقضروري 
 أدناه.6T 6Tالكتابة

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

ئية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد كانت اللجنة اإلحصا
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tالتنفيذية والالزمةعن سيطرة خطة العمل 

6T6مخرجاتT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 فتراضاتا وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا سرديالموجز 
       الهدف العام

6T6 تطوير القدرات اإلحصائيةTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T وضع آلية حوكمة واضحة ومنظمة على أساس نهج

دورة حياة ألنشطة تنمية القدرات اإلحصائية للجنة 
 اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والتي يجب أن تسود 

حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تمن أجل ضمان 
 التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

        
       المخرجات/النتائج

6T ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tتالمخرجا6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

داث أو الظروف أو القرارات الخارجة ما هي األح
عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة لتحقيق كل 

 ..مخرجة؟ يرجى الكتابة أدناه

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
   

  
  

  



14 

 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6T6 تطوير القدرات اإلحصائيةTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  هي التدابير ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
النهج المنهجية المشتركة لجمع ومعالجة البيانات    

 الالزمة للحسابات القومية
 صياغة الوثائق المنهجية التقارير المنهجية

       الحصيلة
6T مستويات التنمية اإلحصائية في الدول تناسق

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على أساس 
برنامج العمل اإلحصائي الذي سيعد من خالل النظر 

في أولويات سياسات منظمة التعاون اإلسالمي 
 واالحتياجات الملحة لمكاتب اإلحصاء الوطنية

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tتكان

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

  6Tإتاحة المعلومات حول هيكل االستهالك الوسيطة ،
غير 6T 6Tوالتجارة6T 6Tهوامش النقل وإنتاج الغاباتوتقاسم 
 المسجلة

6T تقارير الدراسات االستقصائية 
 6Tجميع المعلومات6Tت

6T6إجراء الدراسات االستقصائيةT 
6T 6الوصول إلى بياناتTBCEAO 

       المخرجات/النتائج
6T ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 اه.حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدن

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

حسابات قومية استنادا إلى منهجيات ومصادر تطوير  
 1993البيانات المتوافقة مع نظام الحسابات القومية 

 
6T6الحسابات القومية وقواعد البياناتT 

 

  
6T6نشرT 6TINSAE 

 6T6إنشاء وT6تشكيلT 6فريق كاملT 6T6للمحاسبةT 6T 6الوطنيةT 
 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T يجب على اللجنة اإلجراءات المحددة التي

 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج
 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tجراءات التي ذكرت؟ أو الطويل) لإلإلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
التوثيق المنهجي، وتصميم أدوات التجميع، وورشة  

 العمل
 6T6الخبرةT9T 6، وتمويلT9T6عملياتT 6  التجميعTتعبئة الموارد 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6T6 تطوير القدرات اإلحصائيةTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
  6T6الحالةT 6الT6تشغيليةT 6T6للنظام المعلوماتيT ، 

في الموعد 6T 6Tجميع اإلحصاءات6Tت 6Tبرنامج لعمليات6Tتنفيذ 
 المقرر

 6Tتقارير الدراسات االستقصائية في الوقت الفعلي؛6T نشر
6T تقرير أنشطةINSAE6T 

 
6T 6التدريب مالئمةT 6T6لT 6احتياجاتTالمعهد 

       الحصيلة
6T6المهاراتT 6T6المهنيةT 6T6لموظفيT 6T تكنولوجيا المعلومات

وجمع البيانات 6T 6Tالحديثة،6T، وأساليب اإلدارة 6Tواالتصاالت
وتم تطوير 6T ،6Tومعالجة ونشر6T 6Tاإلحصائية وتصنيف

ووضع 6T 6Tبرامج تدريبية6T 6Tتنظيم6T 6Tعن طريق6TNSS 6Tإدارة 
 6Tأو6T 6Tالمضمنة في6T 6Tالتعلم اإللكتروني6T 6Tبرامج6T 6Tلتقديم6T 6Tمناهج

6T6كما عرضتT 6كT6تمديدT 6T6لبرامج خدمةT 6T6االستشاراتT 
6T6اإلحصائية التي ستنفذT 6T اإلحصائية في إعداد اللجنة

 لمنظمة التعاون اإلسالمي.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
بة المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنس

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

على الشبكة المعلوماتية  SQL serverنشر   
وتطوير تطبيقات مختلفة وجديدة للويب؛ معرفة 

؛ إنشاء قناع اإلدخال،  CAPIالخيارات المختلفة ل
 CAPI تطوير وحدات 

قرير النشاط حول الخدمة المعلوماتية والشبكة؛  
 التقريرات المبرمجة بالكامل إلى الحاجة الفعلية تلبية  تقرير عن التدريب 

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T 6تحديديرجىT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
التحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

 6Tقواعد البيانات6Tإدارة 6Tعلى تصميم وتطوير و6T 6Tلتدريب6Tا
اإلحصائيين ، وتعزيز قدرات كبار 6Tديناميكية6Tال
  6TCAPIتطبيقات6T 6Tفي استخدام6T معلوماتمبرمجي الو

 CSPro ل 

6T6عدد قواعد البياناتT 6T6الديناميكيةT 6T6التيT 6T6صممت فيT 6T نهاية
 6Tالديناميكية6T 6Tعدد القواعد من قواعد البيانات6T ؛6Tالتدريب

6T6التي صممتT  6فيTنهاية التدريب 

 ؛6Tتشغيل الفعال للشبكة المعلوماتية6Tلا
6T6األوراق المفاهيميةT تقرير عن التدريب، تقرير حول ،

 أنشطة المعهد 

6T 6تكنولوجيات المعلوماتية الجديدةالتطورT ،6T تم تنفيذ
 6Tباستخدام طريقة20116T 6Tتجربتين حاسمتين في عام 

6TCAPI6T وطريقة ،CAPI  6هيT فعالة جدا في جمع
 جودة 6T 6Tالبيانات في الميدان وذات

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T 6هيماT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج
 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
للتنفيذ 6T 6Tالالزمة6Tالتنفي ذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه.6T 6Tيرجى كتابة6T؟ 6Tلإلجراءات المرتقبة6T 6Tالناجح
 6T6دعمT9T 6T9T6االستشاريT9T6 ، وتدريب الموظفينT6مراجعT 6T6مركزT 6T6التدريبT6، دليل التدريبT،6T 6T6سيرة ذاتية مفصلة في إطارT 6Tمن  2011خبرة دولية قوية، واستفاد المعهد في عام  أسلوب التحكم

 خبرة استشاري دولي
 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
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       الهدف العام
6T6 تطوير القدرات اإلحصائيةTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 
 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6من لتحققاT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
قصص النجاح" في ما يتعلق 1T" و "1Tالمستفادةالدروس 

 6Tأعضاء6T 6Tالتي تواجه6T 6Tوالتحديات6T 6Tالخبرات المكتسبة6Tب
 6Tخالل6Tاللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

6T6نظام إحصائيT 6Tافتراضي 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tم الأ6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 ى الكتابة أدناه.حققت المخرجات أم ال؟ يرج

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6T6 تطوير القدرات اإلحصائيةT التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  هي التدابيرما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6لظروف التياT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T6تبادلT 6T6المعارف بشأنT 6T6مواضيع معينةT 6T6ذات أهميةT ،
6T6والمجاالتT 6T6اإلحصائية والمؤشرات الجديدةT 6T6من خاللT 
6T6مجلة أكاديميةT 6T 6منوهذا بتوجيهT 6T6لجنةT 6T6التحريرT  التي
6T6تتكون منT 6T6باحثينT 6T6وممارسين فيT 6أT6نشطةT 6T اإلحصاءات

 الرسمية

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
ات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشر

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T 6تحديديرجىT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
التحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T المحددة التي يجب على اللجنة اإلجراءات
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6T6 تطوير القدرات اإلحصائيةTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
  6Tلإلدارة التوعية تم تنفيذ جهاز االتصال و

 االتصال الفعال 6Tلوجيسيتية  INSAE6Tتقرير 6T ولإلستقصائيين والمستخدمين 

       الحصيلة
6T 6والتوعيةتم وضع برامج الوعي اإلحصائيT 6T لعامة

مع أصحاب 6T 6Tبالتعاون6T 6Tواإلعالمين6T 6Tالمستخدمين
 المصلحة المعنيين

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

جهازا   6TINSAE6Tأعد موظفو وحدة االتصاالت ل   
 للتوعية بمساعدة خبير

تقرير عن إجراءات التوعية التي يقدمها االعالم  
 توزيع الميثاق اإلفريقي لإلحصاء  وموظفو اإلدارة

       المخرجات / النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

تحقيقها كشرط اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
 ما إذا6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

تعزيز قدرات الموظفين في وحدة االتصال، وإنشاء  
قابضة، ووضع سلسلة من الفاعلين في اإلحصاء " 

INSAE –  هياكل مستخدمة وPTF " 

  
 تدريب موظفين الوحدة

  
 شهادة

6T6تحديد خبرات الدعم، تحليلT 6T6تحدياتT 6T6الميثاق األفريقيT 
6Tلإلحصاء 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج
 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
 اهتمام اإلعالم والعاملين في اإلدارة باإلحصاء  خبرة لدعم وحدة االتصاالت، اللوجيستية " القابضة "  تدريب رجال اإلعالم 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6T6 تطوير القدرات اإلحصائيةTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T 6ترويجT 6تصميم وتنفيذT6مناهج التعليمT 6T6الوطنية التيT 6T6ال بدT 
6T6لجلبT 6T6اإلحصائية المعرفةT 6T6للطالبT 6T6منT 6T6مستوياتT 
6T6التعليم االبتدائي والثانويT 6T مع أصحاب المصلحة

 المعنيين.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

من  لتحققاما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 هأدنا6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات /النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T 6المخرجاتلتحقيقT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T 6هيماT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6T6 تطوير القدرات اإلحصائيةTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
، تحميل على الموقع، استقصاء لصانعي INSAE عدد المنشورات والبيانات المراجعة والمستخدمة    

 تقرير عام حول نوعية البيانات   القرارات  

       الحصيلة
6T 6تطوير نظم نشر واتصال فعالة  بما في ذلكتمT 
6T6استخدامT 6T6وسائل اإلعالم االجتماعيةT 6T6من خاللT 
6T6مجموعة أدواتT 6T6االتصاالت لT مكاتب اإلحصاء

 6Tالتي تنتجها6T 6Tالبيانات6T 6Tاستخدام6T 6Tلتعزيز6Tالوطنية وذلك 
6T6مكاتب اإلحصاء الوطنيةT 6T6وضمانT 6T6توفيرT 6T6البياناتT 
6T6بالشكل الصحيحT 6T6وT 6استخدامها على النحو المالئمT من

 قبل المستخدمين

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .تابة أدناهللحصيلة؟ يرجى الك

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

  6T6سهولة الوصول إلىT 6T6بياناتT 6TRGPH 6T 
6T6أتمتةT 6T6القابضةT 6؛T6تنفيذT 6الT الحرة لإلدارة برمجيات

لى 6Tإ 6Tوثائقية6Tال 6Tقاعدة6Tال 6Tمن6T، االنتقال 6T 6TPMB6Tالوثائقية
6TPMB 6، تنفيذ البرمجيTPMB6T  

 6T6تقرير بعثةT9T 6T9Tاستجابة مركز التوثيق إلى مقاييس ومعايير إدارة  المستشار
 الوثائق

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلسالمي تحقيقها كشرط اإلحصائية لمنظمة التعاون 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tإلىتشير 6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6Tت الخارجة ما هي األحداث أو الظروف أو القرارا
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

6T6دعمT9T 6T9T6منصةT9T 6T9T6رقميةT9T 6T9T6حولT9T 6T9TRGPH 6T9T9؛T 
6T 6دعم التشغيل اآلليT9T6للT9T6سلسلةT9T 6T9Tالوثائقية 

 6T6استخدامT 6T6بياناتT 6TRGPH ، 
6Tوضع وإتاحة القاعدة الوثائقية 
6Tتبويب وفهرسة المصنفات 
6Tإدخال الرموز الشريطية للوثائق 
6Tالدليل إصدار 

6T6عدد مستخدمي بياناتT9T 6T9TRGPH 6T 
6T6قائمة الوثائقT9T 6الT9Tمعالجة 

6T 6TRGPHبيانات6T استخدام 6T 6T6من قبل صانعي القرارT 
6T6معالجة المصنفات على أساسT 6Tالمعجم الكبير 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

 من أجل إنتاجاإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها 
 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
ات في ما يخص المواد خبير ذو تجربة مثبتة في تنفيذ قاعدة رقيمية ونظام معلوماتي إلدارة المكتبة، احتياج  دعم المستشارين والخبراء، تدريب الموظفين 

 المعلوماتية
 INSAEبيئة معلوماتية ل  
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6T6 تطوير القدرات اإلحصائيةTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T6تحولتT 6T6ظروف العمل الراهنةT 6T لمكاتب اإلحصاء

إدارة 6Tال 6Tمن خالل النظر في6T 6Tالتعلم6T 6Tإلى بيئات6T 6Tالوطنية
مكاتب 6T 6Tعمليات6Tل6Tإعادة الهندسة 6T 6Tوأعمال6T 6Tالمتغيرة

 اإلحصاء الوطنية

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات/النتائج
التي تعتقد أن على اللجنة ما هي المخرجات 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

ة المستهدفة الفئ6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .الكتابة أدناهللمخرجات؟ يرجى 

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 تنفيذها من أجل إنتاجاإلحصائية  وأعضائها  

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .أدناهيرجى الكتابة 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6T 6 اإلحصائيةتطوير القدراتTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T6تم تشجيعT 6T6مكاتب اإلحصاء الوطنيةT 6T6على التواصل معT 
6T6مؤسسات التعليم العاليT 6T6لتطوير وتعزيزT 6T المناهج

الموارد البشرية 6T 6Tاحتياجات6T 6Tتلبية6Tوذلك ل 6Tالدراسية
 6Tالمدربين6T، وتم تشجيع ودعم 6Tلمكاتب اإلحصاء الوطنية

6T6فيT 6T6كليات التربيةT 6T6على استخدامT 6T6خدماتها ومنتجاتهاT 6T في
 الصف.6T 6Tأنشطة

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tال أم6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  لجنة اإلحصائية لمنظمة حقيق التضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T 6الشروطهيT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 ابة أدناه.حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
التعاون اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T6تم البدء فيT 6T6برامجT 6T 6احتياجاتالتعاون والتنسيق حولT 
6T 6الوطنيةمكاتب اإلحصاءT 6T6فيT 6T6الدولT 6T6األعضاءT 6T في

 6Tمن خالل6T 6Tالتي ستحدد6T 6Tمنظمة التعاون اإلسالمي
6T6جوالتT 6T6االجتماعT 6T6الفعلية واالفتراضيةT 6T6للجنة الخبراءT 
6T6بطريقةT 6T6منهجيةT 6T6منظمةT ،6T6وTتفاعلية 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  اللجنة اإلحصائية لمنظمة حقيق تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       مخرجات/نتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T 6الشروطهيT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 الكتابة أدناه.حققت المخرجات أم ال؟ يرجى 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
التعاون اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tلهدف العامل

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T6دورT 6الT6قيادة القويT 6T6لتعزيزT 6T6التنسيقT 6T 6والتعاونT6الوثيقT 

، 6Tاإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمياللجنة 6T 6Tبين
منظمة التعاون 6Tوالهيئات األخرى ذات الصلة في 

من خالل 6T 6Tوأصحاب المصلحة6T 6Tذات الصلة6T 6Tاإلسالمي
تحديد احتياجات 6Tاللجنة و6T 6Tأهداف6Tحول  6Tالتواصل

6T6أعضاءT 6اللجنة اإلحصائية لTمنظمة التعاون اإلسالمي 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tنتكا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tةعن سيطر

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       مخرجات/نتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى  ضروري لتحقيق
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

لمنظمة التعاون اإلسالمي قد كانت اللجنة اإلحصائية 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tفيذية والالزمةعن سيطرة خطة العمل التن

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
التعاون اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tلهدف العامل

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T6تم تعزيز التعاون بين اللجنة اإلحصائيةT  لمنظمة

 6Tالجهات المعنية6T 6Tمن6Tغيرها التعاون اإلسالمي و
6T6الوطنية واإلقليمية والدوليةT ،6T من خالل إقامة عالقة

، 6Tالتدريب6T 6Tلدعم6T 6Tالفعال6T 6Tالتواصل6T 6Tقنوات6T 6Tدائمة من خالل
6T6وتطوير برامجT 6T.6التنقلT 6T6مثلT 6T6تبادل الموظفينT 6T)6T (إعارة
6T6بينT 6T6مكاتب اإلحصاء الوطنيةT 6T6والمنظمات الدوليةT 
6T6والزيارات الدراسيةT ،6Tالخ 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T 6من شأنها أنالتيT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6وف أوأو الظرT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلسالمي تحقيقها كشرط اإلحصائية لمنظمة التعاون 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tإلىتشير 6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6Tت الخارجة ما هي األحداث أو الظروف أو القرارا
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 يرجى الكتابة أدناهمخرجات المذكورة أعاله؟ ال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

6T6تنسيقT 6T6التعاون اإلحصائيT 6T6والتعاون بينT 6T مكاتب
واللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tاإلحصاء الوطنية

 الدولية6Tوالمنظمات اإلقليمية و6T ،6Tاإلسالمي

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
من قبل الجهات 6T 6Tاالستراتيجيات اإلقليمية6T 6Tإنتاج6Tتم 

الدولية لتطوير اإلحصاءات 6Tاإلقليمية و6T 6Tالمعنية
استراتيجيات الوطنية لتطوير 6Tمماثلة لل6Tال

 .اإلحصاءات

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tالأم 6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  جنة اإلحصائية لمنظمة حقيق اللتضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T 6الشروطهيT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 ابة أدناه.حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

وضع منهجيات موحدة لمؤشرات محددة للدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

6T التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  التدابيرما هي
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6وف التيالظرT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
البنك، مديري الرهن 6Tمستخدمي المؤشر (6Tرضا    

 إضفاء الطابع الرسمي للمؤشر من قبل حكومة بنين  استقصاء فيما بين المستخدمين  العقاري والمصنعين)

       الحصيلة
6T6تنسيقT 6T6التصنيفاتT 6T6والمفاهيم وT المنهجيات المستخدمة
6T6في القيامT 6بT6األنشطة اإلحصائيةT 6T6في الدول األعضاءT 
6T6في منظمة التعاون اإلسالميT 6T6لتحسينT 6T6االتساق فيT 
6Tالنظم اإلحصائية 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اإلسالمي قد اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tتسوديجب أن 6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

األشغال 6Tإنتاج مؤشر لتتبع أسعار إنشاء بنايات و   
 إضفاء الطابع الرسمي للمؤشر من قبل حكومة بنين  قاعدة البيانات حول عدد المنخرطين الفصليين  عمومية في بنين6Tال

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T 6تحديديرجىT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
التحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

قاعدة البينات ألسعار مواد البناء، مؤشر األثمان  
فصلي لثمن اليد العاملة، الفصلية لمواد البناء، مؤشر 

 مؤشر فصلي لثمن المكان واهتالك المواد

 التمويل المتاح تدقيق قاعدة البيانات   مؤشر تدقيق جودة قاعدة البيانات 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

 أجل إنتاجاإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من 
 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

حداث أو الظروف أو القرارات الخارجة ما هي األ
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
 شركات البناء المتاحةمراجع حول   خبير في الهندسة المدنية، تصميم قاعدة البيانات، طباعة مالحظات اإلصدار، التدريب   دعم الخبرات، تصميم قاعدة البيانات
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

وضع منهجيات موحدة لمؤشرات محددة للدول 
 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T6تم تحديدT 6T 6المجاالتT6المحددةT 6ذات األولويةT 6T للدول

، وتم تطوير 6Tفي منظمة التعاون اإلسالمي6T 6Tاألعضاء
6T6الخلفيةT 6T6المفاهيمية والمنهجيةT 6T6للمؤشراتT 6Tالمحددة 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .لكتابة أدناهللحصيلة؟ يرجى ا

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات/النتائج

على اللجنة ما هي المخرجات التي تعتقد أن 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6T من

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 إنتاج اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

6T6وضع منهجياتT 6T6موحدة لT 6مؤشرات محددةT للدول
 في منظمة التعاون اإلسالمي6T 6Tاألعضاء

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6Tنسبة المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بال

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T6وضعT 6T6إطارT 6لT6ضمان الجودةT 6T6لT مكاتب اإلحصاء

 6Tفي منظمة التعاون اإلسالمي6T 6Tللدول األعضاء6Tالوطنية 
6T6يصفT 6T6األدوات واإلجراءاتT 6T6الموضوعة لT ضمان

مكاتب اإلحصاء 6T 6Tالتي تنتجها6T 6Tلإلحصاءاتعالية 6Tجودة 
 6Tوالمخرجات6T 6Tالعمليات6T 6Tمع التركيز على6T 6Tالوطنية

6Tاإلحصائية 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
د اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي ق6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T 6أجلمنT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 رجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.حققت المخ

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6الكتابة يرجىT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير6T اعتماد مهنيي اإلحصاء
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
 يشكل التدريب أولوية في خريطة تنمية اإلحصاءات   خطة للتدريب على نظام اإلحصاء الوطني   وضع خطة للتدريب على نظام اإلحصاء الوطني  

       الحصيلة
6T6وضعT 6T6خلفيةT 6T6نظرية وT 6منهجية لبرنامجT6االعتمادT 
6T6لإلحصائيينT 6T6الرسميينT 6T6المهنيين العاملين فيT 6T6مؤسساتT 
6T6الدول األعضاءT 6Tفي منظمة التعاون اإلسالمي 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tلتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ ا

رفع مستوى موظفي القطاعات الهيكلية من أجل أن    
 وضعت القطاعات احتياجاتها في الرفع من المستوى  تقرير تقييمي لمختلف التدريبات    يصبحوا قادرين على إنتاج إحصاءات موثوقة

       المخرجات/ النتائج
تعتقد أن على اللجنة ما هي المخرجات التي 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

ستهدفة الفئة الم6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .الكتابة أدناهللمخرجات؟ يرجى 

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

رفع مستوى موظفي القطاعات الهيكلية ليصبحوا   
  قادرين على إنتاج إحصاءات موثوقة

 الوسائل إلنجاز التدريباتإتاحة   تقرير تقييمي لمختلف التدريبات 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج
 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
تصميم والزيادة في مواد الدروس ودورات التدريب  

 ومستلزمات مركز التدريب
 تحديد الموظفين للتدريب  مدربون ومواد الدروس ومستلزمات التدريب ومواد تعليمية وتعزيز القابضة 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير6T اعتماد مهنيي اإلحصاء
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
6T6تم تشجيعT 6T6شهادةT 6T6الخبرة والمعرفةT 6T6في إطارT 6T6السياقT 
6T6الرسمي لT 6قواعد السلوك المهنيT6للعمل اإلحصائيT 
6T6للمتخصصينT 6T6اإلحصائيينT  6الذينT6يعملون في منظماتT 
6T6الدول األعضاءT 6Tفي منظمة التعاون اإلسالمي 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات /  النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 رجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.حققت المخ

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT 6؟T6الكتابة يرجىT 6T6أدناهT. 

        
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
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   21B2.1.7 البلدII 
 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

 تطوير القدرات اإلحصائية
ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق 

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 
 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون تحقيق ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 

       
       الحصيلة
للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون إطار  تم إعداد

في منظمة  للدول األعضاء 6TNSS6T لدعم اإلسالمي
هذا  حددو اإلنمائية. وفقا ألولوياتهم التعاون اإلسالمي

ذات  اإلحصائية القدرات تطوير مجاالت اإلطار
مكاتب اإلحصاء  احتياجات من خالل تحديد األولوية
 لجمع الضرورية المهنية والمهارات الوطنية

، ونشرها، ومعالجتها ومقارنتها المعلومات اإلحصائية
 برامج فعالة لتنفيذ االستراتيجيات العامةوتصف 

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  نتكا

 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل ةعن سيطر

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 
اتاحة البيانات الجيدة للمستخدمين في الوقت المناسب  

 عن طريق تحسين أدوات جمع وتجهيز ونشر البيانات
باستيفائه يكون  عمل استقصاء يقوم مستخدم البيان 

 وسيلة للوقوف على مدي النجاح المحقق.
توفر الموارد المادية والبشرية المطلوبة واتباع  

 منهجيات علمية موحدة وتوصيات دولية.
       المخرجات/النتائج

على اللجنة  تعتقد أن المخرجات التي ما هي
تحقيقها كشرط اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

يرجى  الحصيلة المشار إليها أعاله؟ لتحقيقضروري 
 أدناه. الكتابة

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

ئية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد كانت اللجنة اإلحصا
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق التنفيذية والالزمةعن سيطرة خطة العمل 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجات

        
 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
 في العاملين عداد واختصاصاتأ على التعرف

 توصيف على والعمل اإلحصائية المجاالت
 العاملة القوى من تحديد االحتياجات وظائفهم و

 اإلحصائية األجهزة من لكل

 وجود قاعدة معلومات عن العاملين من حيث  
أعدادهم واختصاصاتهم ومؤهالتهم وتاريخهم 

 الوظيفي.
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 

 التي ووضع األنظمة اإلحصائية التشريعات تحديث   
     عالية اإلحصائية بكفاءة العمليات تنفيذ تسهل

       الحصيلة
وضع آلية حوكمة واضحة ومنظمة على أساس نهج 

القدرات اإلحصائية للجنة دورة حياة ألنشطة تنمية 
 اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
تحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن ال

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والتي يجب أن تسود 

من أجل ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة 
 التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 تحديديرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
التحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة لتحقيق كل 

 ..مخرجة؟ يرجى الكتابة أدناه

 منهجيات اإلحصائية وتطوير البيانات نوعية تحسين 
 وتلبية اإلحصائية، العمليات اإلحصائي وتنسيق العمل

6Tموثوقة بأحصاءات رسمية المستخدمين احتياجات. 

      

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف اللجنة اإلحصائية 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
لمنظمة التعاون تحقيق اللجنة اإلحصائية ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
تناسق مستويات التنمية اإلحصائية في الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على أساس 
برنامج العمل اإلحصائي الذي سيعد من خالل النظر 

في أولويات سياسات منظمة التعاون اإلسالمي 
 واالحتياجات الملحة لمكاتب اإلحصاء الوطنية

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
ا بالنسبة المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعي

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

        
       المخرجات/النتائج

المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة  ما هي
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و مكانوال، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

ضمان أن تكون كل الدول األعضاء على مستوى  
متقارب من النمو والتنمية وتقليل التفاوت بين الدول 

 االستراتيجية.لضمان نجاح 

     

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
تبادل الخبرات والتجارب الناجحة بين الدول  

 األعضاء، وتوحيد المنهجيات والتصنيفات والتعاريف
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه الكتابةيرجى ؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
      تعزيز البنية التحتية لتقنية المعلومات  

       الحصيلة
تكنولوجيا المعلومات  لموظفي المهنية المهارات

وجمع البيانات  الحديثة،، وأساليب اإلدارة واالتصاالت
وتم تطوير ، ومعالجة ونشر اإلحصائية وتصنيف

ووضع  برامج تدريبية تنظيم عن طريق NSSإدارة 
 أو المضمنة في التعلم اإللكتروني برامج لتقديم مناهج

 االستشارات لبرامج خدمة تمديدك كما عرضت
للجنة اإلحصائية في إعداد ا اإلحصائية التي ستنفذ

 لمنظمة التعاون اإلسالمي.

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
بالنسبة  المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

مكتبة  تبني مشروع المنظومة الجغرافية، إنشاء   
     الكترونية

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

من ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

        
 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ير أو المتوسط إلتمامها، أي على المدى القص

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
 تحديد سجل الوصف الوظيفي لكل موظف -
 وصالحيات كل قطاع.تحديد مسئوليات  -
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات مصادر هي ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
قصص النجاح" في ما يتعلق " و "الدروس المستفادة

 أعضاء التي تواجه والتحديات الخبرات المكتسبةب
 خاللاللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 افتراضي نظام إحصائي

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
التعاون اإلسالمي قد اللجنة اإلحصائية لمنظمة  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

عمل قاعدة بيانات معرفية تسجل فيها كل التجارب    
 الناجحة للدول األعضاء.

وضع قاعدة البيانات على موقع اللجنة اإلحصائية  
الدول لمنظمة التعاون االسالمي حتى يمكن لكل 

 األعضاء االستفادة منها
  

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات والكافيةالضرورية 

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ن التحقق من ما هي مصادر البيانات التي تمكن م
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

اكتساب العديد من الخبرات المضافة بواسطة الدول  
 األعضاء، والقدرة على مواجهة التحديات

      

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف اللجنة اإلحصائية 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
لمنظمة التعاون تحقيق اللجنة اإلحصائية ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
، ذات أهمية مواضيع معينة المعارف بشأن تبادل

 من خالل اإلحصائية والمؤشرات الجديدة والمجاالت
التي  التحرير لجنة وهذا بتوجيه من مجلة أكاديمية

اإلحصاءات  نشطةأ وممارسين في باحثين تتكون من
 الرسمية

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .الكتابة أدناهللحصيلة؟ يرجى 

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

رفع مستوى المعرفة لدى الدول األعضاء في    
 والمؤشرات الجديدةالمجاالت اإلحصائية 

أن يكون لكل عضو من الدول األعضاء إسهاماً في  
 المجلة األكاديمية.

أن تحدد كل عضو من الدول األعضاء شخص أو  
 فريق مسئول عن متابعة اإلسهام في تلك المجلة.

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلسالمي تحقيقها كشرط اإلحصائية لمنظمة التعاون 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  لىتشير إ التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

الخارجة  ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

اصدار مجلة احصائية لمنظمة المؤتمر االسالمى  
ويكون لكل الدول االعضاء الحق فى نشر أهم واحدث 

 ما توصلوا اليه فى مجال االحصاء

أن تحاول اللجنة االحصائية باستمرار االستفادة  
الفاعلة من الفرص التدريبية االقليمية والدولية 

 المتاحة.
عمل اجتماعات دورية لتبادل الخبرات بين الدول 

 االعضاء

أن يقوم كل من الدول األعضاء باستيفاء استقصاء  
تستطيع المنظمة من خالله التأكد من تحقق 

 المخرجات.

مساهمة كل من الدول األعضاء في تطوير وإثراء  
 المجلة.

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
      
 

 

 

 



38 

 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف اللجنة اإلحصائية 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
لعامة  تم وضع برامج الوعي اإلحصائي والتوعية

مع أصحاب  بالتعاون واإلعالمين المستخدمين
 المصلحة المعنيين

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

ادراك المتدربين لدور االحصاء في التنمية، تقوية    
   زيادة معدل استخدام االحصاء،   العالقة بين شركاء العمل االحصائي.

       النتائجالمخرجات / 
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت والكمية نوعيةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن التحقق منها 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

        
 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

على اللجنة اإلجراءات المحددة التي يجب  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
عقد دورات تدريبية لإلعالميين عن كيفية التعامل  -

 مع البيانات.
  المشاركة الفاعلة في األنشطة اإلقليمية والدولية. -

    

  



39 

 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي

       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق اللجنة  تطوير القدرات اإلحصائية
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف العام؟ يرجى 

 الكتابة أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .العام؟ يرجى الكتابة أدناه بالنسبة للهدف

ما هي األحداث أو الظروف التي يجب أن تسود من 
أجل ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 

 .اإلسالمي للهدف العام ؟ يرجى الكتابة أدناه

        

       الحصيلة

اإلحصائية ترويج تصميم وتنفيذ مناهج التعليم الوطنية التي ال بد لجلب المعرفة 
للطالب من مستويات التعليم االبتدائي والثانوي مع أصحاب المصلحة 

 المعنيين.

ما هي الشروط التي من شأنها أن تشير إلى ما إذا كانت 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد حققت 

 .حصيلة أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه

من ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة عن 
سيطرة خطة العمل التنفيذية والتي يجب أن تسود من 
أجل ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

عمل برامج توعية في وسائل اإلعالم موجهة لألسر    
     واألفراد.

       المخرجات /النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 
اإلسالمي تحقيقها كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

تشير إلى حجم المخرجات الضرورية ما هي الشروط التي 
والكافية لتحقيق المخرجات؟ يرجى تحديد النوعية والكمية، 
والوقت والمكان والفئة المستهدفة من كل المخرجات التي 

من شأنها أن تشير إلى ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية 
لمنظمة التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ا هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من م
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة عن 
سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة لتحقيق كل 

 .مخرجة؟ يرجى الكتابة أدناه

       طلبة المدارس، زيادة الوعي لدى 

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

ما هي اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة اإلحصائية  وأعضائها  
 تنفيذها من أجل إنتاج المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم 
 .أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ يرجى الكتابة أدناهإلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة عن 
سيطرة خطة العمل التنفيذية الالزمة للتنفيذ الناجح 

 ؟ يرجى كتابة أدناه.لإلجراءات المرتقبة

ادراج مادة اإلحصاء في المناهج الدراسية، عمل دورات تدريبية للمدرسين  
 على كيفية رفع الوعي اإلحصائي لدى التالميذ.
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق ما هي  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود وف التيالظر أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

 تم تطوير نظم نشر واتصال فعالة  بما في ذلك
 من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية استخدام

مكاتب اإلحصاء االتصاالت ل مجموعة أدوات
التي  البيانات استخدام لتعزيزالوطنية وذلك 

 توفير وضمان مكاتب اإلحصاء الوطنية تنتجها
استخدامها على النحو و بالشكل الصحيح البيانات
 من قبل المستخدمينالمالئم 

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة مي قد حققتاإلسال
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 

كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 
 الكتابة أدناه.أعاله؟ يرجى 

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
المخرجات أم ال؟ التعاون اإلسالمي قد حققت 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

تطوير الهياكل اإلحصائية في مجال النشر، 
 وإدخال التقنيات الحديثة.

 توفر قواعد بيانات شاملة ودقيقة.     

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

أن يتم إصدار المنتجات اإلحصائية بشكل   
دوري وبتوقيت معلن مسبقاً، وأن يتم عمل مكتبة 

 الكترونية.
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 من التحققالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة
لمكاتب اإلحصاء  العمل الراهنةظروف  تحولت
 من خالل النظر في التعلم إلى بيئات الوطنية

 عملياتلإعادة الهندسة  وأعمال دارة المتغيرةاإل
 مكاتب اإلحصاء الوطنية

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 الكتابة يرجى؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
صائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ اإلح

 أدناه يرجى الكتابة
        

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 اه.يرجى الكتابة أدن

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

وتعليم العاملين في األجهزة اإلحصائية تدريب 
  أثناء ومن خالل العمل

تقارير متابعة شهرية يتم فيها رصد التقدم  
 المتحقق في أداء العاملين.

التحسن المستمر في أداء األعمال وتناقص  
 الفترة المرجعية في إنتاج المنتجات اإلحصائية.

ب استعداد الرؤساء والعاملين األقدم لتعليم وتدري 
 العاملين الجدد، وانتشار روح الفريق.

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

      
  



42 

 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
لمنظمة التعاون اإلسالمي اللجنة اإلحصائية 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
لمنظمة تحقيق اللجنة اإلحصائية ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة
على  مكاتب اإلحصاء الوطنية تم تشجيع

لتطوير  مؤسسات التعليم العالي التواصل مع
 احتياجات تلبيةوذلك ل المناهج الدراسية وتعزيز

، وتم الموارد البشرية لمكاتب اإلحصاء الوطنية
على  كليات التربية في المدربينتشجيع ودعم 

 الصف. في أنشطة خدماتها ومنتجاتها استخدام

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

لتحقق من ما هي مصادر البيانات التي تمكن من ا
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 

كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 
 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ المخرجاتلتحقيق  الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
شرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا المؤ

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

تخريج طالب لديهم القدرة على تلبية احتياجات 
  سوق العمل

      

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

التواصل مع ادارات الكليات التي بها أقسام  
لإلحصاء، وعمل دورات تدريبية صيفية لطلبة 
تلك الجامعات للربط بين ما يتلقونه من دراسة 

أكاديمية نظرية وما هو موجود في الواقع 
 العملي.
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  سرديموجز 
       الهدف العام

تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

عقد اجتماعات دورية لممثلى المكاتب    
اإلحصائية بالدول األعضاء واللجنة اإلحصائية 

 لمنظمة المؤتمر اإلسالمى.
 توفير الدعم المالى والفنى لفريق العمل.

    

       الحصيلة
التعاون والتنسيق حول  برامج فيتم البدء 

 الدول في مكاتب اإلحصاء الوطنية احتياجات
التي  في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء

الفعلية  االجتماع جوالت من خالل ستحدد
 منهجية بطريقة للجنة الخبراء واالفتراضية

 تفاعليةو، منظمة

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية طة العملخ خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة

        
       مخرجات/نتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 

الحصيلة المشار إليها كشرط ضروري لتحقيق 
 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ظمة ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمن تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
ية الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذ

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

الوقوف على احتياجات الدول األعضاء  
ومحاولة تبنى سياسات معينة فى سبيل تلبية هذه 

 االحتياجات.

      

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج اإلحصائية  

 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب تنسيق 
اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  ياناتالب هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

والتعاون  التنسيق لتعزيز قيادة القويال دور
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  بين الوثيق

، والهيئات األخرى ذات الصلة في اإلسالمي
وأصحاب  ذات الصلة منظمة التعاون اإلسالمي

اللجنة  أهدافحول  من خالل التواصل المصلحة
اللجنة اإلحصائية  أعضاءتحديد احتياجات و
 منظمة التعاون اإلسالميل

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
ا المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعي

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة

استحداث وحدة متخصصة الدارة العالقات    
االقليمية والدولية وتكون هى المسؤلة عن هذا 

 األمر. 
    

       مخرجات/نتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أدناه.أعاله؟ يرجى الكتابة 

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
ال؟ التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

        
 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف العام؟ يرجى 

 الكتابة أدناه

التي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق  التحقق من

؟ لهدف العاممنها موضوعيا بالنسبة ل
 .أدناه يرجى الكتابة

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

لمنظمة  تم تعزيز التعاون بين اللجنة اإلحصائية
 الجهات المعنية منالتعاون اإلسالمي وغيرها 
من خالل إقامة ، الوطنية واإلقليمية والدولية

 الفعال التواصل قنوات عالقة دائمة من خالل
تبادل  مثل التنقل. وتطوير برامج، التدريب لدعم

 مكاتب اإلحصاء الوطنية بينإعارة) ( الموظفين
 الخ، الدراسيةوالزيارات  والمنظمات الدولية

 ما إذا كانت تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
 اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد حققت

 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
التحقق من المؤشرات التي يمكن التحقق 
منها موضوعيا بالنسبة للحصيلة؟ يرجى 

 .ابة أدناهالكت

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة

تقدير احتياجات األجهزة اإلحصائية للدول األعضاء    
 وتأهيل.لمراكز تدريب 

االستعانة بالخبراء فى المجال اإلحصائى وعقد ورش 
 عمل وندوات .

 االستفادة من الفرص التدريبية االقليمية والدولية المتاحة.

    

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
الحصيلة المشار إليها كشرط ضروري لتحقيق 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

 كلالفئة المستهدفة من و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا كانت اللجنة  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات

ظمة التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات اإلحصائية لمن
 أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
التحقق من المؤشرات التي يمكن التحقق 

منها موضوعيا بالنسبة للمخرجات؟ يرجى 
 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
ية الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذ

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

        
 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

 تحديد الموارد المالية المطلوبة ووسائل التمويل   
  

  



46 

 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

مكاتب  والتعاون بين التعاون اإلحصائي تنسيق
واللجنة اإلحصائية لمنظمة  اإلحصاء الوطنية
 الدوليةوالمنظمات اإلقليمية و، التعاون اإلسالمي

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

     تقييم الوضع الراهن ووضع خطة عمل   
       الحصيلة

من قبل الجهات  االستراتيجيات اإلقليمية إنتاجتم 
الدولية لتطوير اإلحصاءات اإلقليمية و المعنية

ستراتيجيات الوطنية لتطوير مماثلة لالال
 .اإلحصاءات

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

تحقيق اللجنة ضمان  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
  

 وضع جدول زمني  تحديد الرؤية والهدف والرسالة 
القناعة التامة من قبل الدول األعضاء بضرورة  

وجود استراتيجية إحصائية والعمل على 
 إنجازها.

       المخرجات/النتائج
تعتقد أن على اللجنة ما هي المخرجات التي 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .رجى الكتابة أدناهبالنسبة للمخرجات؟ ي

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

منظمة التعاون االسالمي في سبيلها إلى إصدار  
 االستراتيجية الخاصة بها

اتباع المنهجيات والسبل المتبعة من قبل كل  
والهيئات االقليمية التي سبق وأنتجت الدول 

 استراتيجية.

مراجعة االستراتيجية من قبل من لديهم الخبرة  
 في المجال.

  

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهالمخرجات المذكورة 

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

وضع منهجيات موحدة لمؤشرات محددة للدول 
ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  التعاون اإلسالمياألعضاء في منظمة 

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

المنهجيات والمفاهيم و التصنيفات تنسيق
في  األنشطة اإلحصائيةب في القيامالمستخدمة 

 منظمة التعاون اإلسالمي في الدول األعضاء
 النظم اإلحصائية االتساق في لتحسين

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
التحقق منها موضوعيا المؤشرات التي يمكن 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
        

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
التحقق منها موضوعيا المؤشرات التي يمكن 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

وضع دليل موحد لدول منظمة التعاون االسالمي 
 يبين منهجية المؤشرات المطلوبة

منتجات إحصائية ذات جودة عالية وقابلة  
  للمقارنة

    

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

وضع منهجيات موحدة لمؤشرات محددة للدول 
التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق ما هي  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود وف التيالظر أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة
للدول  ذات األولوية المحددةالمجاالت  تم تحديد
، وتم في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء
 للمؤشرات المفاهيمية والمنهجية الخلفيةتطوير 
 المحددة

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .الكتابة أدناهبالنسبة للحصيلة؟ يرجى 

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
        

       المخرجات/النتائج
على اللجنة ما هي المخرجات التي تعتقد أن 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .رجى الكتابة أدناهبالنسبة للمخرجات؟ ي

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

تم عمل استمارة استقصاء وزعت على الدول  
االعضاء في المنظمة وبناء عليها تم تحديد 

 أولويات كل دولة من الدول األعضاء.

      

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

للدول مؤشرات محددة موحدة ل وضع منهجيات
التدابير التي تمكن من معرفة مدى ما هي  في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء

تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 
 اإلسالمي للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود وف التيالظر أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

مكاتب اإلحصاء ل ضمان الجودةل إطار وضع
في منظمة التعاون  للدول األعضاءالوطنية 

الموضوعة  األدوات واإلجراءات يصف اإلسالمي
مكاتب  التي تنتجها عالية لإلحصاءاتضمان جودة ل

 العمليات مع التركيز على اإلحصاء الوطنية
 اإلحصائية والمخرجات

 تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  ما إذا كانت

يرجى ؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه الكتابة

البيانات التي تمكن من التحقق من ما هي مصادر 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
ي للحصيلة؟ اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالم

 أدناه يرجى الكتابة

        
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ 
 يرجى الكتابة أدناه.

 حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
لتحقيق  الضرورية والكافية المخرجات
، نوعية والكميةال يرجى تحديد؟ المخرجات

 كلالفئة المستهدفة من و والمكانوالوقت 
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 
اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

تي تمكن من التحقق من ما هي مصادر البيانات ال
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

 الخبرات اتخاذ االجراءات التي تؤدي إلى تعزيز
 العاملة البشرية الموارد بها تتمتع التي والمهارات

 التحتية البنية اإلحصائي، وإلى توفير المجال في
 على تشتمل والتي اإلحصائي للعمل الالزمة
 تبادلها.ل وآليات المعلومات وانظمة التقنية األجهزة

      

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ المتوسط ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو 

 .يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة
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 افتراضات التحققوسائل  مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  اعتماد مهنيي اإلحصاء
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

التحقق التي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
 المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا من

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

 االعتمادمنهجية لبرنامج نظرية و خلفية وضع
 المهنيين العاملين في الرسميين لإلحصائيين

في منظمة التعاون  الدول األعضاء مؤسسات
 اإلسالمي

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق 
مؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا من ال

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
        

       المخرجات/ النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق 
يمكن التحقق منها موضوعيا من المؤشرات التي 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

 والمعرفة الخبرة شهادات؛ إصدار على التشجيع 
 يديرون الذين للمهنيين الرسمي، السياق إطار في

 اإلحصائيين اإلحصائي وللمتخصصين العمل
 األعضاء الدول مؤسسات لحساب يعملون الذين

 اإلسالمي التعاون منظمة في

      

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
أجل إنتاج اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من 

 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

حداث أو الظروف أو القرارات ما هي األ
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

التي تمكن من معرفة مدى تحقيق ما هي التدابير  اعتماد مهنيي اإلحصاء
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 جب أن تسودي الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة
 في إطار الخبرة والمعرفة شهادة تم تشجيع

للعمل قواعد السلوك المهني الرسمي ل السياق
الذين  اإلحصائيين للمتخصصين اإلحصائي

في منظمة  الدول األعضاء منظماتيعملون في 
 التعاون اإلسالمي

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
وضوعيا المؤشرات التي يمكن التحقق منها م
 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
        

       المخرجات /  النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .النسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناهب

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

        
 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

 اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى كرت؟ أو الطويل) لإلجراءات التي ذستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

األعضاء للعاملين في المجال تشجيع كل الدول  بالكيفية الواردة بوثيقة االعتماد المهني لإلحصائيين.   البدء في تنفيذ البرنامج 
 اإلحصائي للحصول على هذه الشهادات.
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22B3.1.7  البلدIII 
 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

 
6T6تعزيز قدراتT9T 6T9T6موظفيT9T 6T9T6نظام اإلحصاءT9T 6T9T6الوطنيT9T 
6T9T)6T9TSSN( 

6T التي تمكن من معرفة مدى تحقيق ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 

 
6T6عدد وكالءT 6T6نظام اإلحصاء الوطنيT  الذين حصلوا على
6T6تدريبT 6T6في مجالT 6T اإلحصاء 

6T تقرير االستعراضات السنوية للخطة الرئيسية
 لإلحصاء

 6Tللسلطات العمومية6T 6Tالسياسي والمالي6T 6Tرجة االلتزام6Tد
6T6وTPTF 

       الحصيلة

 
6T6هياكلتتوفرT 6T6نظام اإلحصاءT 6T6الوطنيT 6T)6TNSS على (

 مجال خبراتهم6Tموظفين تم تدريبهم في 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tعاون اإلسالمي للحصيلة؟ الت

 
بشأن مناصب  SSNتعبئة األطر العضوية لهياكل 

 اإلحصائيين
6T تقرير االستعراضات السنوية للخطة الرئيسية

 لإلحصاء
 6Tللسلطات العمومية6T 6Tالسياسي والمالي6T 6Tرجة االلتزام6Tد

6T6وTPTF 
       المخرجات/النتائج

6T6ما هيT 6T6المخرجات التيT 6T6تعتقد أنT  على اللجنة
تحقيقها كشرط 6Tاإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

يرجى 6T 6Tالحصيلة المشار إليها أعاله؟6T 6Tضروري لتحقيق
 أدناه.6T 6Tالكتابة

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tن م

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجاتT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

6T1.6T  6تشغيلT6مركزT 6T6التدريبT 6T6والتنمية فيT 6Tمالي؛ 
6T2.6T 6T6المرشحون لTمنافسة ESA 6T6وTIFORD 6T6همT 6T أفضل

 ؛6Tالمنح الدراسية للمقبولين6Tتمنح 6Tو6T 6Tتدريبا
6T3.6T  6رفع مستوىT موظفوNHS6T 6Tوتحسينه 

16T.6T  6تشغيلT6مركزT 6T6التدريبT 6T6والتنمية فيT 6T6مالي؛T 
6T2.6T 6T6عدد المرشحينT  6المقبولينT6لT 6منافسةTIFORD 6T 
6TESA6T 6T6وعددT 6T6المستفيدينT 6T6الذين حصلوا علىT 6T منحة

 6Tدراسية
6T3.6T 6T6عددT 6T6المدققينT  6الذين تمT6تدريبهم من قبلT 6T6وحدةT 
6Tالتدريب المستمر 

1. 6T6التنمية؛تقرير حول أنشطة مركز التدريب وT 
6T2.6T 6T6في الطالب الذين يخوضون تدريبا قائمةT ESA  

 ؛IFORDو
6T3.6T 6T6تقرير الدورات التدريبية التي تم تنظيمهاT 
6T4.6T 6T تقرير االستعراضات السنوية للخطة الرئيسية

 لإلحصاء

 6Tللسلطات العمومية6T 6Tالسياسي والمالي6T 6Tرجة االلتزام6Tد
6T6وTPTF 

 
6T6إشراك الشباب الجامعيT 6T6متابعة من أجلT 6T6الدراساتT 6T في

 اإلحصاءاتمجال 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
6T1.6T 6T6إنشاءT 6T6شعبةT 6لT6كبار الفنيينT 6T6إلحصاءا فيT 
6T2.6T 6T6دعم تدريبT 6T6الطالبT  6الماليينT6في المدارس الخاصةT 
6T6(اإلحصاءT 6T6والديموغرافياT( 
6T3.6T 6T6رفع مستوى وتطوير الموظفينT 6T الموجودين داخل
6TSSN  

6T16. تعبئةT 6T445.5806T 6T  مليون فرنكCFA  6لل 2013في الربع األول منTإنشاء؛ 
6T26. تعبئةT 1 268,080 6T6مليون فرنكT 6TCFA 6بينT 6T2012-20176T  6T6لT 6دعم تدريبT6الطالبT  6الماليينT في المدارس

 )؛6Tوالديموغرافيا6T 6T(اإلحصاء6T 6Tالمختصة
6T3 6. تعبئةT542,925 6T مليونCFA6T 6لT6رفع مستوى وتطوير الموظفينT 6T 6الموجودين داخلTSSN  

 
 6Tللسلطات العمومية6T 6Tالسياسي والمالي6T 6Tرجة االلتزام6Tد

6T6وTPTF 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

 
 

6T6تحسين البيئةT9T 6T9T6المؤسسيةT9T 6T9Tوالتنظيمية 

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
 6Tاتفاق6Tو 6Tالتنفيذ،6T 6Tمرسوم6Tو 6Tاإلحصاء،6Tقانون  6Tتطوير6Tتم    

6T6إنشاءT 6T6المعهد الوطني لإلحصاءT 6، وقانون إنشاءTCPS6T 
6T6واعتمادها من قبل السلطاتT 6Tالمختصة 

6T6الجريدة الرسمية لT9Tجمهورية مالي 

 
6T6توجيهات مقدمةT 6T6من قبل الحكومةT 6، ودرجةT التزام

هياكل 6T 6Tاقتراح6T، والقدرة على 6Tالسلطات الحكومية
6TSSN 

       الحصيلة
 
 

6T6تم تحسينT9T 6T9T6البيئة المؤسسيةT9T 6T9T6والتنظيميةT9T 6T9Tلإلحصاء في مالي 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اإلسالمي قد  اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والتي يجب أن تسود 

حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تمن أجل ضمان 
 التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

في 6Tإحصاءات 6Tوالتنظيمية لل6T 6Tلبيئة المؤسسيةا6T 6Tتقييم6Tتم    
 مالي

 6T السنوية للخطة الرئيسية تقرير االستعراضات
 لإلحصاء

6T6توجيهات مقدمةT 6T6من قبل الحكومةT 6، ودرجةT التزام
هياكل 6T 6Tاقتراح6T، والقدرة على 6Tالسلطات الحكومية

6TSSN 
       المخرجات/النتائج

6T ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة اإلحصائية
لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط ضروري لتحقيق 

 المشار إليها أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.الحصيلة 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

التعاون اإلسالمي قد كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
الالزمة لتحقيق كل عن سيطرة خطة العمل التنفيذية و

 ..مخرجة؟ يرجى الكتابة أدناه

. تم تنقيح النصوص التشريعية والتنظيمية (القانون 1
، INSTATاإلحصائي، ومراسيم التنفيذ، واالتفاق إلنشاء 

 SSN)ودليل إجراءات وإدارة موظفي 
 . تم اعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية المنقحة؛2
 . تم تنفيذ طريقة جديدة إلدارة موظفي اإلحصاء 3

  
. عدد النصوص التشريعية والتنظيمية المنقحة 1

 والمعتمدة؛
. تنفيذ دراسة حول الطريقة الجديدة إلدارة موظفي 2

 اإلحصاء

1. 6T6الجريدة الرسمية لT9T6جمهورية ماليT9T6؛T 
6T2.6T 6T تقرير االستعراضات السنوية للخطة الرئيسية

 6Tلإلحصاء
6T3.6T ت اإلجراءات وإدارة الموظفين وضع كتيبا

 SSNاإلحصائيين ل 

 
6T6توجيهات مقدمةT 6T6من قبل الحكومةT 6، ودرجةT التزام

هياكل 6T 6Tاقتراح6T، والقدرة على 6Tالسلطات الحكومية
6TSSN 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

 مخرجاتال من أجل إنتاج تنفيذها اإلحصائية  وأعضائها 
 أدناه يرجى الكتابة أعاله؟ المذكورة

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
. تم تنقيح النصوص التشريعية والتنظيمية (القانون 1

، INSTATاإلحصائي، ومراسيم التنفيذ، واالتفاق إلنشاء 
 SSN)ودليل إجراءات وإدارة موظفي 

 . تم اعتماد النصوص التشريعية والتنظيمية المنقحة؛2
 . تم تنفيذ طريقة جديدة إلدارة موظفي اإلحصاء3

6T16. الربعT  6األولT 20136من عامT 6T6الستعراضT  6النصوصT6التشريعية والتنظيميةT 6T6واعتمادها منT 6T6دونT 6T6تكلفةT؛ 
6T2 .60  6مليونTFcfa6T 6لتنفيذT 6Tالدراسة 
  

  
6T6توجيهات مقدمةT 6T6من قبل الحكومةT 6، ودرجةT التزام

هياكل 6T 6Tاقتراح6T، والقدرة على 6Tالسلطات الحكومية
6TSSN 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

 
6T6التكفل بالتمويلT9T 6T9T6المستدامT9T 6T9T6 لألنشطة اإلحصائيةTالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

للسلطات 6T 6Tالسياسي والمالي6T 6Tرجة االلتزام6Tد  تصريحات الحساب المصرفي6T  لتنمية اإلحصاءات6T 6Tالصندوق الوطني6Tتزويد   
 6TPTFو6T 6Tالعمومية

       الحصيلة
 
 
 

6T6تم توفيرT9T 6T9T6التمويل المستدامT9T 6T9Tلألنشطة اإلحصائية 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناهبالنس

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
 6Tاإلحصائية؛6T 6Tلألنشطة6T 6Tالتمويل6T. إتاحة 1  

6T2.6T 6T6مستوىT 6T تخصيص األموال المخصصة
 حصائية6Tتمويل األنشطة اإل6Tل

  6T6د  تصريحات الحساب المصرفيT6رجة االلتزامT 6T6السياسي والماليT 6T للسلطات
 6TPTFو6T 6Tالعمومية

       المخرجات/النتائج
6T ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
الحصيلة المشار إليها كشرط ضروري لتحقيق 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6Tظمة ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمن
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
ية الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذ

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

 9T 6اعتمادT9T6النصوصT9T 6T9T6إلنشاءT9T 6T9T صندوق وطني
 تطوير اإلحصاءات6T9Tل

9T 6اعتمادT9T6النصوصT9T 6T9T6إلنشاءT9T 6T9T6صندوق وطني لT9T تطوير
 اإلحصاءات من قبل مجلس الوزراء

 6T6النصوصT9T 6T9T6إلنشاءT9T 6T9T6صندوق وطني لT9T تطوير
 اإلحصاءات

للسلطات 6T 6Tالسياسي والمالي6T 6Tرجة االلتزام6Tد
 6TPTFو6T 6Tالعمومية

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

 6T6وضع واعتمادT 6T6نصوصT 6T6إلنشاءT 6T الصندوق
 تطوير اإلحصاءات6T9Tل6T 6Tالوطني

للسلطات 6T 6Tالسياسي والمالي6T 6Tرجة االلتزام6Tد  2013نهاية الربع األول من  
 6TPTFو6T 6Tالعمومية
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6Tتحسين الوصول إلى المعلومات اإلحصائية 

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
   6T6درجةT 6T6الوصول إلىT 6T6المعلوماتT 6T6اإلحصائيةT   6T 6  التقييميالتقريرT6قلة المواردT 6T6البشرية المؤهلةT 6T 6فيTSSN 

       الحصيلة
 
 

6Tتم تحسين الوصول إلى المعلومات اإلحصائية 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tعاون اإلسالمي للحصيلة؟ الت

   6T6درجةT 6T6الوصول إلىT 6T6المعلوماتT 6T6اإلحصائيةT   6T6  التقرير التقييميT6قلة المواردT 6T6البشرية المؤهلةT 6T 6فيTSSN 
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى ضروري 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد كانت اللجنة 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tالعمل التنفيذية والالزمةعن سيطرة خطة 

6T6مخرجةT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

16T.6T 6تT6جميع البياناتT 6T6اإلحصائيةT 6T6هي متاحة؛T 
6T2.6T 6T6الوثائقT 6T6المنهجيةT 6T 6متاحة ويتمTتحديثها بانتظام 
6T3.6T 6T6جمعT 6T6المفاهيم وT 6التعاريفT6اإلحصائيةT 6T6هي متاحة؛T 
6T4.6T  6يتم بثT6الوثائق المذكورة أعالهT 6T6بانتظامT  6فيT المواقع

 اإللكترونية

16T.6T  6عددT6البياناتT 6T6اإلحصائيةT  6المجمعةT6هي متاحة؛T 
6T2.6T  6عددT6الوثائقT 6T6المنهجيةT 6T 6متاحة ويتمTتحديثها بانتظام 
6T3.6T  6عددT6المفاهيم وT 6التعاريفT6اإلحصائية المجمعةT 6T هي

 6Tمتاحة؛
6T4.6T  6عددT6الوثائق التيT  6يتم بثهاT6بانتظامT  6فيT المواقع

 اإللكترونية

 
 متاحةالبيانات اإلحصائية المجمعة هي 

 يتم تحديث الوثائق المنهجية بانتظام

 
  6T6قلة المواردT 6T6البشرية المؤهلةT 6T 6فيTSSN 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج
 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
6T16. تطويرT 6T6تجميع البياناتT 6T6اإلحصائية؛T 
6T26. وضع وتنفيذT 6T6الوثائقT 6T6المنهجية؛T 
6T36. وضعT 6T6خالصة للT 6مفاهيمT6والتعاريف اإلحصائيةT 
6Tالمعمول بها؛ 

 6T6تعبئةT 60  6مليونT6فرنكT 6TCFA6T 6T6لوضعT 6T6المواد المنهجية منT 6T2013   6   2017حتىT6قلة المواردT 6T6البشرية المؤهلةT 6T 6فيTSSN 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

 
 

6T6تحسين التنسيق وT9T 6البرمجةT9Tاإلحصائية 

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 
   6T6عقد اجتماعاتT 6T6نظاميةT 6T6منتظمة لTCCSI 

 6T6 محضر االجتماعاتT6درجة االلتزامT 6T6السياسي والماليT  للسلطات العامة
 PTF و 6TSSNل 6Tوالجهات الفاعلة 

       الحصيلة
 
 

6T 6تحسينتمT9T 6T9T6تنسيق وT9Tبرمجة األنشطة اإلحصائية 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
بالنسبة المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

  
6T6التخفيض التدريجيT9T 6T9T 6  البرنامجلألنشطة المنفذة خارجT6تقريرT9T 6T9T6  المراجعاتT6درجة االلتزامT 6T6السياسي والماليT  للسلطات العامة

 PTF و 6TSSNل 6Tوالجهات الفاعلة 
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

يرجى ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ 
 الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه. حققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجةT6 ؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

 6T16. تعقدT 6T6بانتظامT 6الT6مراجعات السنوية لT 6TSDS6T 
 

6T26. يتم تنظيمT 6T6بانتظام األيام العالميةT 6T6واألفريقيةT 
6T لإلحصاء 

1. 6T6عقدT 6T6المراجعات السنوية لTSDS 
6T2.6T 6T6تنظيم أيام عالمية وإفريقيةT 6T6إلحصاء؛لT 
6T3.6T 6T6عدد البعثات/الفعاليات التحسيسية التي تم تنظيمها؛T 
6T4.6T 6T 6الفاعلين لعددT 6TSSN 6T المعنيين / المستهدفين 

 6T6تقريرT9T 6T9T6المراجعاتT 
 

6T6تقريرT9T 6T9T6األيامT 
 

6Tتقرير البعثات 

 6T6درجة االلتزامT 6T6السياسي والماليT  للسلطات العامة
 PTF و 6TSSNل 6Tوالجهات الفاعلة 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج
 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
 1. 6T6عقدT 6T6المراجعات السنوية لTSDS 

6T2.6T 6T6تنظيم بانتظام أيام دولية وإفريقيةT 6T إلحصاءات
6TSDS6T؛ 

6T 30 6  مليون  150، أي تعبئة مبلغ 2013اعتبارا من عام مدة خمس سنوات مليون دوالر سنويا لT6درجة االلتزامT 6T6السياسي والماليT  للسلطات العامة
 PTF و 6TSSNل 6Tوالجهات الفاعلة 
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23B4.1.7  البلدIV 
 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6T التي تمكن من معرفة مدى تحقيق ما هي التدابير

التعاون اإلسالمي للهدف اللجنة اإلحصائية لمنظمة 
 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tللهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 6T من
حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ت6Tضمان 6T 6Tأجل

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tاإلسالمي للهدف العام ؟ 

 
 عدد الدورات المنفذة -1 
 عدد المؤسسات المستفيدة -2

مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في  
SAARC (NSOs)    العالقة المؤسساتية 

       الحصيلة

6T6تم إعدادT  6إطارT لمنظمة التعاون للجنة اإلحصائية
في منظمة 6T 6Tللدول األعضاء6T 6TNSS6T 6Tلدعم6T 6Tاإلسالمي

هذا 6T 6Tحدد6Tو 6Tاإلنمائية.6T 6Tوفقا ألولوياتهم6T 6Tالتعاون اإلسالمي
ذات 6T 6Tاإلحصائية6T 6Tالقدرات6T 6Tتطوير6T 6Tمجاالت6T 6Tاإلطار

مكاتب اإلحصاء 6T 6Tاحتياجات6T 6Tمن خالل تحديد6T 6Tاألولوية
 6Tلجمع6T 6Tالضرورية6T 6Tالمهنية6T 6Tوالمهارات6T 6Tالوطنية

6T6المعلومات اإلحصائيةT 6T6ومقارنتهاT 6T6ومعالجتهاT ،6T6ونشرهاT ،
 برامج فعالة6T 6Tلتنفيذ6T 6Tاالستراتيجيات العامة6Tوتصف 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما إذا
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 6T 6Tكانت
 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 6الT خارجة
 6Tيجب أن تسود6T 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tعن سيطرة

6T6من أجلT  حقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة تضمان
 أدناه6T 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 االلتزام الحكومي   NSOs  تعليقات في شكل محدد  
       المخرجات/النتائج

6T6ما هيT 6T6المخرجات التيT 6T6تعتقد أنT  على اللجنة
تحقيقها كشرط 6Tاإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

يرجى 6T 6Tالحصيلة المشار إليها أعاله؟6T 6Tضروري لتحقيق
 أدناه.6T 6Tالكتابة

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T6يرجى تحديدT 

الفئة المستهدفة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال
ما إذا 6T 6Tتشير إلى6T 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من ابيانات التي تمكن من ما هي مصادر ال
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tعن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

6T6مخرجاتT 6؟T6يرجى الكتابةT 6T6أدناهT. 

التي تم  Statcapعدد المبادرات المبرمجة ل 
 االلتزام الحكومي   NSOs  NSOsتقييم ما بعد النشاط من قبل   تنفيذها

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة
6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 أدناهمخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة ال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق
 .يرجى الكتابة أدناه6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 6Tللتنفيذ الناجح6T 6Tالالزمة6Tالعمل التنفيذية  عن سيطرة خطة

6T6لإلجراءات المرتقبةT 6؟T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 
 االلتزام الحكومي  تعبئة الموارد لنشاط محدد وفقا لجدول زمني محدد تطبيق البلدان لاللتزامات في الموارد  
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       العامالهدف 

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T وضع آلية حوكمة واضحة ومنظمة على أساس
اإلحصائية نهج دورة حياة ألنشطة تنمية القدرات 

 للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
ا موضوعيا المؤشرات التي يمكن التحقق منه

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والتي 

حقيق اللجنة تيجب أن تسود من أجل ضمان 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 يرجى الكتابة أدناه
 االلتزام الحكومي مستوى NSOs  األنشطة المنفذةفحص األنشطة المبرمجة مع    

       المخرجات/النتائج
6T ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

والالزمة لتحقيق كل مخرجة؟ يرجى الكتابة 
 ..أدناه

 السالسل الزمنية لعدد المستفيدين  -1 مع وكاالت االتصال التنسيق القوي 
 GDDS/SDDS االنتقال إلى -2

 التركيز المحوري في أولويات الحكومة  وكاالت االتصال 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 أجل إنتاج اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

آلية متكاملة لالستجابة إلى االلتزامات في  
 الموارد

زء من التنفيذ الناجح ج يمكن أن يكون  تعبئة الموارد لنشاط محدد على أساس إلزامي
حول فعالية  NAC / AGالتقاريرالسنوية ل 

 اإلدارة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T تناسق مستويات التنمية اإلحصائية في الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على 

أساس برنامج العمل اإلحصائي الذي سيعد من 
النظر في أولويات سياسات منظمة التعاون خالل 

اإلسالمي واالحتياجات الملحة لمكاتب اإلحصاء 
 الوطنية

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6ةيرجى الكتابT 6Tأدناه 

 ثقافة األدلة المستندة على وضع السياسة دوليا6T9T 6T9Tمصممة6T9Tال 6T9Tاإلنجازات6T9Tب 6T9Tالمتعلقة6T9T 6T9Tالوضعية6T  القدرة المؤسساتية لضم أفضل الممارسات   
       المخرجات/النتائج

6T ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 

الحصيلة المشار إليها كشرط ضروري لتحقيق 
 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T لمنظمة ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
فيذية الخارجة عن سيطرة خطة العمل التن

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

 توسيع االسخدام / نشر البيانات   وكاالت االتصال  GDDS/SDDS االنتقال إلى التدريبات / المتابعة لضم أفضل الممارسات 
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6Tاإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة 
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

األولويات الوطنية لتأسيس المعرفة القائمة على    تعبئة الموارد لنشاط محدد على أساس إلزامي  آلية متكاملة لتقييم التأثير 
 المجتمع
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 افتراضات التحققوسائل  مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T موضوعيا المؤشرات التي يمكن التحقق منها

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6المهاراتT 6T6المهنيةT 6T6لموظفيT 6T تكنولوجيا المعلومات
وجمع 6T 6Tالحديثة،6T، وأساليب اإلدارة 6Tواالتصاالت

، 6Tومعالجة ونشر6T 6Tالبيانات اإلحصائية وتصنيف
6T 6وتم تطوير إدارةTNSS 6T6عن طريقT 6T6تنظيمT 6T برامج

التعلم 6T 6Tبرامج6T 6Tلتقديم6T 6Tووضع مناهج6T 6Tتدريبية
 6Tتمديد6Tك 6Tكما عرضت6T 6Tأو6T 6Tالمضمنة في6T 6Tاإللكتروني

6T6لبرامج خدمةT 6T6االستشاراتT 6T6اإلحصائية التي ستنفذT 
6Tللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون في إعداد ا

 اإلسالمي.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
 المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 

عدد ونطاق ووتيرة وأساليب التدريبات    
 مستوى دعم المتابعة  الوكاالت الممنوحة  الممنوحة

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من ابيانات التي تمكن من ما هي مصادر ال
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

 اإلعداد المؤسسي االستباقي  وكاالت االتصال  مستوى الرابط التبادلي  حاجة وتأثير وحدات التقييم  
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

األولويات الوطنية لتأسيس المعرفة القائمة على   تعبئة الموارد لنشاط محدد على أساس إلزامي  آلية متكاملة لتقييم التأثير 
 المجتمع
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

قصص النجاح" في ما 1T" و "1Tالدروس المستفادة
 6Tالتي تواجه6T 6Tوالتحديات6T 6Tالمكتسبةالخبرات 6Tيتعلق ب

6T6أعضاءT  اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون
 افتراضي6T 6Tنظام إحصائي6T 6Tخالل6Tاإلسالمي 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
عاون اإلسالمي للحصيلة؟ اإلحصائية لمنظمة الت

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
   6T6مستوى التعاونT  6التفاعليT6بينT 6T مكاتب اإلحصاء

  6Tالمساءلة6T9T 6T9Tمع6T9T 6T9Tتقييم التقدم6T9T 6T9Tإلزامية6T وكاالت االتصال    6Tالوطنية

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T اللجنة اإلحصائية لمنظمة ما إذا كانت
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
رة خطة العمل التنفيذية الخارجة عن سيط

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

6T6موقع في المتناول يضمT 6T6استخدام   جميع اإلحصائياتT6واسع ومكثف لبياناتT 6T منظمة التعاون
 اإلسالمي

مستوى التبادل الداخلي لمعلومات اإلحصاء   وكاالت االتصال  
 لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T األنشطةالمدخالت/ 

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

 6Tمنظمة  لموقع مطابقة تطوير مواقع وطنية
 التعاون اإلسالمي

6T لمستندة إلى األدلةصياغة السياسات ا  بياناتالالتوفر المنتظم لمجموعة كاملة من تحديثات 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T 6مصادرهيT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6تبادلT 6T6المعارف بشأنT 6T6مواضيع معينةT 6T6ذات أهميةT ،
6T6والمجاالتT 6T6اإلحصائية والمؤشرات الجديدةT 6T من

 6Tلجنة6T 6Tوهذا بتوجيه من6T 6Tمجلة أكاديمية6T 6Tخالل
6T6التحريرT  6التيT6تتكون منT 6T6باحثينT 6T6وممارسين فيT 
 اإلحصاءات الرسمية6T 6Tنشطة6Tأ

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tكانتإذا 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tطرةخارجة عن سي6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
 الرعاية إلجراء البحوث  والصحف الدولية NSOs  األعداد المنتظمة للمجالت البحثية المجازة علميا  

       المخرجات/النتائج
المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة ما هي 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tكانوالم6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناهبالنسبة 

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

 إلجراء البحوث التطبيقية الرعاية  واألكاديمية NSOs  مستوى إدماج معهد األبحاث واإلحصاءات  اإلرادة التشغيلية لمعهد البحوث واإلحصاءات 
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

 وجود مجموعة الخدمات اإلحصائية  التخصيصات المالية اإللزامية  في التسلسل الهرمي للحكومة NSOتعميم  
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tالكتابةيرجى 6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6تم وضع برامج الوعي اإلحصائي والتوعيةT 
6T6لعامة المستخدمينT 6T6واإلعالمينT 6T6بالتعاونT 6T مع

 المصلحة المعنيين أصحاب

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .الكتابة أدناهبالنسبة للحصيلة؟ يرجى 

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
في  NSOsمستوى ووتيرة انعكاس أعمال    

 مجتمع مدني نشط  اإللكتروني الفورياإلعالم   اإلعالم

       المخرجات / النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اتي تمكن من ما هي مصادر البيانات ال
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

6T6إنتاجT9T 6T9T6مخرجاتT9T 6T9T6مختصةT9T 6بT9T6القضاياT9T 6T9T الراهنة
  6Tوالناشئة

 االقتصادية6T9T 6T9T/6T9T 6T9Tاإلعالمية6T9T 6T9Tالخطابات6T9T 6T9TشعبيةNSO/OIC Statcom  6Tاالستشهاد ب  وتيرة OIC/NSOوتيرة الولوج إلى موقع  

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه مخرجاتال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

تجميع المخرجات في وسائل إعالم متطورة  
 وسهلة االستخدام

 الوطنيةالتصور العام لمكاتب اإلحصاء   NSOsوجود مكتب للعالقة العامة في  
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T 6ترويجT 6تصميم وتنفيذT6مناهج التعليمT 6T6الوطنية التيT 
6T6ال بدT 6T6لجلبT 6T6المعرفة اإلحصائيةT 6T6للطالبT 6T6منT 
6T6مستوياتT 6T6التعليم االبتدائي والثانويT 6T مع أصحاب

 المصلحة المعنيين.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tحققت اإلسالمي قد
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
 وجود مجموعة الخدمات اإلحصائية  / االتصال NSOsوكاالت  توظيف اإلحصائيين   

       المخرجات /النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

تحقيقها اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6Tكانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  ما إذا
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
عن سيطرة خطة العمل التنفيذية الخارجة 
 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة

6T6أدناهT. 

توسيع تبادل الخبراء فيما بين بلدان منظمة  
 التعاون اإلسالمي

المبادرات التنموية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 بمشاركة خبراء منظمة التعاون اإلسالمي

التعاون البيني بين منظمة التعاون الرفع من   الوكاالت المستفيدة / االتصال 
 اإلسالمي في مجال التنمية

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

6T6توفير قائمة محدثة للخبراءT  
 

 6T6وثائقT 6T6الموارد البشريةT 6T6عبرT 6T6منظمة التعاون اإلسالميT 
 

 6Tفي6Tمنظمة التعاون اإلسالمي 6Tالمؤيد ل 6Tالتحيز
6Tنموذج التنمية 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T منها موضوعيا المؤشرات التي يمكن التحقق

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6تم تطوير نظم نشر واتصال فعالة  بما في ذلكT 
6T6استخدامT 6T6وسائل اإلعالم االجتماعيةT 6T6من خاللT 
6T6مجموعة أدواتT 6T6االتصاالت لT مكاتب اإلحصاء

التي 6T 6Tالبيانات6T 6Tاستخدام6T 6Tلتعزيز6Tالوطنية وذلك 
 6Tتوفير6T 6Tوضمان6T 6Tمكاتب اإلحصاء الوطنية6T 6Tتنتجها

6T6البياناتT 6T6بالشكل الصحيحT 6T6وT استخدامها على النحو
 من قبل المستخدمين6Tالمالئم 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6ها أنالتي من شأنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 

   6T6وتيرة وT 6مستوىT6المراجع فيT 6T وسائل اإلعالم
 المؤسسات6Tللحكومة و6T 6Tالمستخدمين6T 6Tإدراك6T  6Tاإلعالم االجتماعي6T 6T/ المطبوعة/6T 6Tاإللكترونية6T االجتماعية

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T 6والكافيةالضروريةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من ان ما هي مصادر البيانات التي تمكن م
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

  نطاق المخرجات مع نظرة مستقبلية 
  

تيرة االقتباس من، و، القدرة على اإلقناع لعمل و
NSO 

 6T6اإللكترونيةT 6T6/ المطبوعةT 6T/6T 6T6اإلعالم االجتماعيT   ثقافة الخطاب المبني على البراهين 

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 إنتاجاإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل 

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

وضعية التعاون البيني لمنظمة التعاون اإلسالمي  تخصيص الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي للموارد كجزء ضروري من إطار الميزانية   عبئة الموارد لتنفيذ هيكل أنشطة موسعت
 في األولويات الوطنية
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6تحولتT 6T6ظروف العمل الراهنةT 6T لمكاتب اإلحصاء
 6Tمن خالل النظر في6T 6Tالتعلم6T 6Tإلى بيئات6T 6Tالوطنية

 6Tعمليات6Tل6Tإعادة الهندسة 6T 6Tوأعمال6T 6Tإدارة المتغيرة6Tال
6Tمكاتب اإلحصاء الوطنية 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .صيلة؟ يرجى الكتابة أدناهبالنسبة للح

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
   6T6إطالقT 6T6عدد من المبادراتT 6T6المؤسسيةT 6T التي

6T 6TNSOعمل6T 6Tأهمية6T  مكاتب اإلحصاء الوطنية6T صياغتهاأعيدت  6T 6T6في مسألةT 6Tاإلدارة 

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T 6تشير إلىالتيT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اا هي مصادر البيانات التي تمكن من م
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

وضعية منظمة التعاون اإلسالمي في األولويات   مكاتب اإلحصاء الوطنية6T  دور في مبادرات إعادة الهيكلة  في مبادرات إعادة الهيكلةطريقة المشاركة  
 الوطنية

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 إنتاج اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

اون اإلسالمي وضعية التعاون البيني لمنظمة التع (AWP) اإلعداد والتنفيذ المنتظم لبرنامج العمل السنوي    إلزامية دعم مبادرات بناء القدرات 
 في األولويات الوطنية
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

6Tتطوير القدرات اإلحصائية 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6تم تشجيعT 6T6مكاتب اإلحصاء الوطنيةT 6T على
لتطوير 6T 6Tمؤسسات التعليم العالي6T 6Tالتواصل مع

 6Tاحتياجات6T 6Tتلبية6Tوذلك ل 6Tالمناهج الدراسية6T 6Tوتعزيز
6T6الموارد البشرية لمكاتب اإلحصاء الوطنيةT وتم ،

على 6T 6Tكليات التربية6T 6Tفي6T 6Tالمدربين6Tتشجيع ودعم 
 الصف.6T 6Tفي أنشطة6T 6Tخدماتها ومنتجاتها6T 6Tاستخدام

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
ظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ اإلحصائية لمن

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 

طلب خبراء فيما / داخل منظمة التعاون    
 االتجاه نحو إدارة قائمة على المعرفة  الجامعات/  NSO  اإلسالمي

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

تحقيقها اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6Tكانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  ما إذا
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
عن سيطرة خطة العمل التنفيذية الخارجة 
 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة

6T6أدناهT. 

 6Tمع الصناعات6T 6Tالروابط الخلفية واألمامية6T 6Tوتيرة6T في التدريب الوظيفي  6Tتبادل اإللزامي6Tال 
6Tوالجامعات 

 6T6المؤسساتT 6T6المعنيةT 6T/6T 6T6  المنظماتT6دورT 6T/6T 6T6وضعيةT 6Tتقنية المعلومات 

 شروط مسبقة6T المطلوبةالموارد 6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

6T  6  معهد قوي لإلحصاءات والتكنولوجياT6  تخصيص الموارد اإللزامية للبحوث األساسية والتطبيقيةT التعاون التفاعلي بين المنظمة اإلنتاجية
  والتعليمية واإلحصائية
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6تم البدء فيT 6T6برامجT 6T التعاون والتنسيق حول
 6Tالدول6T 6Tفي6T 6Tمكاتب اإلحصاء الوطنية6T 6Tاحتياجات

6T6األعضاءT 6T6في منظمة التعاون اإلسالميT 6T التي
الفعلية 6T 6Tاالجتماع6T 6Tجوالت6T 6Tخالل من6T 6Tستحدد

 6Tمنهجية6T 6Tبطريقة6T 6Tللجنة الخبراء6T 6Tواالفتراضية
6T6منظمةT ،6T6وTتفاعلية 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

قق من لتحاما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 

   6T6وتيرةT  التعاون البينية في منظمة التعاون
 6Tفي6Tمنظمة التعاون اإلسالمي 6Tالمؤيد ل 6Tالتحيز 6T 6T/6T 6TNSOالمنظمات المستفيدة6T والتكنولوجيا6T 6Tفي مجال المعلومات6Tاإلسالمي 

6Tخطط العمل الوطنية 
       مخرجات/نتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
التعاون اإلسالمي تحقيقها اإلحصائية لمنظمة 

كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 
 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tنالتي من شأنها أ6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T القرارات ما هي األحداث أو الظروف أو
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

إلزامي لموارد الميزانية لعقد االعتماد ا المستفيدة وكاالت االتصال/   وفعالية اجتماعات فريق الخبراء وتيرة لزامي لفريق الخبراء االجتماع اإل 
 اجتماعات للخبراء

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

للتعاون البيني لمنظمة التعاون  المراقبة النيابية اإلطار المؤسسي لتنفيذ توصية الفريق  رعاية اجتماعات الخبراء على أساس التناوب
 اإلسالمي
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6دورT 6الT6قيادة القويT 6T6لتعزيزT 6T6التنسيقT 6T والتعاون
6T6الوثيقT 6بينT 6T اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون

، والهيئات األخرى ذات الصلة في 6Tاإلسالمي
6T6منظمة التعاون اإلسالميT 6T6ذات الصلةT 6T وأصحاب

اللجنة 6T 6Tأهداف6Tحول  6Tمن خالل التواصل6T 6Tالمصلحة
اللجنة اإلحصائية  6Tأعضاء6Tتحديد احتياجات 6Tو
 منظمة التعاون اإلسالمي6Tل

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  ة حقيق اللجنتضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 

وضعية المبادرات البينية لمنظمة التعاون   AG نعكاس في تقريراال عملية الرقابة النيابية لل   
 AWPاإلسالمي في  حكومات 

       مخرجات/نتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

التعاون اإلسالمي تحقيقها  اإلحصائية لمنظمة
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tأنالتي من شأنها 6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6Tالقرارات  ما هي األحداث أو الظروف أو
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

 6T6جعلT 6T6التعاونT  6داخلT6منظمة التعاون اإلسالميT 
 التخطيطية6T 6Tاللجنة6T 6Tوالية6Tكجزء من 

 6T6وضعيةT 6T6  الخطط التنمويةT6الوكاالت الشريكةT  6T6األولوياتT 6T6فيT 6تطبيقات الT6إطارT  

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

التعاون البيني لمنظمة التعاون اإلسالمي المحرز 
 كجزء من عملية التخطيط التنموي السنوي.

 ويات في صرف األموالاألول  المخصصة تخصيص الموارد -النشاط 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6تم تعزيز التعاون بين اللجنة اإلحصائيةT  لمنظمة
 6Tالجهات المعنية6T 6Tمن6Tغيرها التعاون اإلسالمي و

6T6الوطنية واإلقليمية والدوليةT ،6T إقامة من خالل
 6Tالفعال6T 6Tالتواصل6T 6Tقنوات6T 6Tعالقة دائمة من خالل

6T6لدعمT 6T6التدريبT ،6T6وتطوير برامجT 6T.6التنقلT 6T6مثلT 6T تبادل
 6Tمكاتب اإلحصاء الوطنية6T 6Tبين6Tإعارة) 6T 6T)6Tالموظفين

6T6والمنظمات الدوليةT 6T6والزيارات الدراسيةT ،6Tالخ 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
التعاون اللجنة اإلحصائية لمنظمة 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 

التي تم 6T 6Tواالنتدابات6T 6Tالزيارات الدراسية6Tعدد   
 6Tتسهيل6Tال 6T 6T/6T/ البروتوكوالت6T 6Tاإلجرائات6T  الوكاالت المستفيدة6T  اتخاذها

6Tاللوجستي 
       المخرجات/النتائج

المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة ما هي 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 

كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 
 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .مخرجات؟ يرجى الكتابة أدناهبالنسبة لل

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

6T6اآللية المؤسسيةT 6T6لتوجيهT 6T6  العمليةT6الموضعT 6T6اإلنتاجي للمستفيدينT 6T6 من النظامT6الوكاالتT 6T6المستفيدةT 6T/6T NSOs 6T 6االمتيازات المتراكمة ما بعد المبادرةتقييمT  
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

6Tإرادة موظفي مكتب منظمة التعاون اإلسالمي في 
 .6Tالخارجية مكاتب

 6T6االتصال عبرT 6T6  دول منظمة التعاون اإلسالميT6مستوى القدراتT 6Tوجية الوطنيةالتكنول 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

6T6تنسيقT 6T6التعاون اإلحصائيT 6T6والتعاون بينT 6T مكاتب
واللجنة اإلحصائية لمنظمة 6T 6Tاإلحصاء الوطنية
 الدولية6Tوالمنظمات اإلقليمية و6T ،6Tالتعاون اإلسالمي

6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

 والية6Tاالتصال البيني وال6T المنظمات الشريكة6T  التعاونية6T 6Tالمبادرات6T وتيرة  
       الحصيلة

من قبل الجهات 6T 6Tاالستراتيجيات اإلقليمية6T 6Tإنتاج6Tتم 
الدولية لتطوير اإلحصاءات 6Tو اإلقليمية6T 6Tالمعنية

استراتيجيات الوطنية لتطوير 6Tمماثلة لل6Tال
 .اإلحصاءات

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
ؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا الم

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
   6T6وضعيةT9T 6الT9T6تحديثT9T 6T9T6  المنهجيTاالتجاه نحو المعرفة المبنية على الحوكمة  المنظمات الشريكة 

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 الكتابة أدناه.يرجى 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

 6T6اإلرادةT9T 6الT9T6تشغيليةT9T 6T9Tمصداقية   لمكاتب اإلحصاء الوطنية NSOs  NSOs   6T دور NSOs في إعداد الخطة التنموية السنوية 
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهمخرجات ال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

 األكاديمية/ 6T9T 6T9Tمع المستخدمين6T9T 6T9Tمؤسسي6T9Tال 6T9Tالضرر6T لمكاتب اإلحصاء الوطنية االستقاللية المالية6T  6Tتحقيقات البيانات6T9T 6T9Tإلجراء6T9T 6T9Tمبادرة6Tاستقاللية ال
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

وضع منهجيات موحدة لمؤشرات محددة للدول 
التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير6T األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

   6T6توافرT 6T6بيانات قابلة للمقارنةT 6T6عبرT 6T منظمة التعاون
 أفضل الممارسات6T 6Tلتبني6T  6TNSOأولويات6T نشرات6Tال 6T 6T/6Tالدولية6T 6Tالوطنية / المنشورات6T  اإلسالمي

       الحصيلة
6T6تنسيقT 6T6التصنيفاتT 6T6والمفاهيم وT المنهجيات

في 6T 6Tاألنشطة اإلحصائية6Tب 6Tفي القيام6Tالمستخدمة 
 6Tفي منظمة التعاون اإلسالمي6T 6Tالدول األعضاء

6T6لتحسينT 6T6االتساق فيT 6Tالنظم اإلحصائية 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
  6T6المواقع اإللكترونيةT 6الT6رابطT 6T6فيماT 6T6عبرT 6T منظمة

 التعاون اإلسالمي
NSOs 6T6تواتر وتوقيتT 6T6المبادرات لT 6تبنيT أفضل

 الممارسات
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 

كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 
 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T هي األحداث أو الظروف أو القرارات ما
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

 AWPلتبني أحدث المعايير  
  

وتيرة اعتماد معايير موحدة عبر منظمة التعاون  
 اإلسالمي

/ NSO   منظمة التعاون اقتصاد  البيانات المحددة ألهمية الوكاالت الشريكة
 اإلسالمي

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

 اتجاهات نحو الحوكمة اإللكترونية  االتصال مع الوكاالت الوطنية / الدولية  إلزامية تقييم هيكل مكاتب اإلحصاء الوطنية 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

وضع منهجيات موحدة لمؤشرات محددة للدول 
التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير6T األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

   6T6توافرT 6T6إحصاءات محددةT 6لT منظمة التعاون
  6Tمنظمة التعاون اإلسالمي6T 6Tبيانات محددة من6T 6Tطلب6TNSO 6Tل  6Tالمواقع اإللكترونية6T  اإلسالمي

       الحصيلة
6T6تم تحديدT 6T 6المجاالتT6المحددةT 6ذات األولويةT 6T للدول

، وتم 6Tفي منظمة التعاون اإلسالمي6T 6Tاألعضاء
 6Tللمؤشرات6T 6Tالمفاهيمية والمنهجية6T 6Tالخلفية6Tتطوير 

6Tالمحددة 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
ظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ اإلحصائية لمن

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
 استخدام بيانات محددة لمنظمة التعاون اإلسالمي   

فائدة بيانات منظمة التعاون اإلسالمي ألصحاب   الهيئات االجتماعية واالقتصادية   
 المشاريع

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tتالمخرجا6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T األحداث أو الظروف أو القرارات ما هي
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

 6T6تحديدT 6T6أوجه التكاملT 6T6فيما بين الدولT 6T في منظمة
 التعاون اإلسالمي

6T6استخدامT 6T6بيانات محددةT 6T6لمنظمة التعاون اإلسالميT   6T6الهيئاتT 6T6  االجتماعية واالقتصاديةT6ظهورT 6T6تنظيم المشاريعT 6T6محورهاT 6T منظمة التعاون
 اإلسالمي

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

فيما 6T 6Tأوجه التكامل6Tاستكشاف 6Tل6T 6Tالمؤسسي6T اإلنشاء
 منظمة التعاون اإلسالمي6T 6Tبين

 6T6البنية التحتيةT 6T6والتسهيلT 6T6التشغيليT 6T/6T 6T6الماليةالستكشافT 6T6مزايا تنافسيةT 6T6مشتركةT 6T6لبلدانT 6T منظمة التعاون
 اإلسالمي

6T 6المؤيد لمنظمة التعاون اإلسالميالتحيزT 6T الدول
 الخطط الوطنية6T 6Tفي
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       الهدف العام

6T6وضع منهجياتT 6T6موحدة لT 6مؤشرات محددةT للدول
التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير6T في منظمة التعاون اإلسالمي6T 6Tاألعضاء

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6وضعT 6T6إطارT 6لT6ضمان الجودةT 6T6لT مكاتب اإلحصاء
في منظمة التعاون 6T 6Tللدول األعضاء6Tالوطنية 

 6Tاألدوات واإلجراءات6T 6Tيصف6T 6Tاإلسالمي
6T6الموضوعة لT 6ضمان جودةT 6لإلحصاءاتعاليةT 
6T6التي تنتجهاT 6T6مكاتب اإلحصاء الوطنيةT 6T مع التركيز

 اإلحصائية6T 6Tوالمخرجات6T 6Tالعمليات6T 6Tعلى

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
عاون اإلسالمي للحصيلة؟ اإلحصائية لمنظمة الت

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 

   6T6اعتمادT  6المعاييرT6الدوليةT 6T6لTGDDS 6T/6T 6TSDDS 
  6Tالحكومة6T 6Tأولويات6T االتصال6T 6Tوكاالت6TNSO/6T 6T  الخ

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
الحصيلة المشار إليها كشرط ضروري لتحقيق 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6Tظمة ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمن
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
ية الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذ

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

6TNSO  شكل6T 6Tأحدث6T 6Tبيانات محدثة في6T 6Tتوافر6T   6Tالمعايير6T 6Tلتبني6T 6Tإطار6Tتنفيذ  6T 6T/6T 6T6وكاالتT 6T6الدعم  االتصالTالحكومي 
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 تنفيذها من أجل إنتاج  اإلحصائية  وأعضائها

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .أدناهالكتابة 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

6T6إطار مؤسسيT 6T6لوضع تعاون تفاعليT 6T مع الوكاالت
 الدولية

 6T6مواردT 6لT6نشاط محددT 6T6لتطوير حلولT 6T.6  ذات الصلةT6االتجاهات نحوT 6T6صياغةT 6T6ياساتالسT 6T6المستندة إلىT 
6Tاألدلة 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

 اعتماد مهنيي اإلحصاء
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

   6T6تعزيزT 6الT6لالتحادات الدولية عضويةT    6الوكاالتT6الوطنيةT 6T/6T 6T6  الدوليةT6الوصول إلىT 6الT6امتحاناتT 6T/6T 6T6دوراتT 6T6نحوT 
6Tاالعتماد 

       الحصيلة
6T6وضعT 6T6خلفيةT 6T6نظرية وT 6منهجية لبرنامجT6االعتمادT 
6T6لإلحصائيينT 6T6الرسميينT 6T6المهنيين العاملين فيT 
6T6مؤسساتT 6T6الدول األعضاءT 6T في منظمة التعاون

 اإلسالمي

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
   6T6تحديثT 6T6قائمةT 6T6الوكاالت  الخبراءT6الوطنيةT 6T/6T 6T6الدوليةT   6T6توظيفT 6Tالمهنيين 

       النتائجالمخرجات/ 
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tوالكمية نوعية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
وضوعيا المؤشرات التي يمكن التحقق منها م

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

   6T6تغييرT 6T6فيT 6مT6عيارT 6ال النطاق والملفT6وكاالت المستفيدةT  6T /6T 6TNSO  6T6تغييرT 6T6فيT 6T6الملفT 6T6التشغيلي للTمنظمات 
 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

 6T6وحداتT 6T6للوصول إلى برنامجT 6T6االعتمادT   6T 6-البرنامجT 6T6  تمويل ودعم محددTهجرة األدمغة 
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 اإلحصاءاعتماد مهنيي 
6Tالتي تمكن من معرفة مدى تحقيق  ما هي التدابير

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ماT 6T6هي مصادرT 6T6البياناتT  6التي تمكن منT6لتحقق مناT 
6T المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا

 .6Tأدناه6T 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tبالنسبة للهدف العام

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أوT 6T6الظروف التيT 6T6يجب أن تسودT 
6T6من أجلT 6T 6ضمانTحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ت

 6Tيرجى الكتابة6Tالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
6T6أدناهT. 

        
       الحصيلة

6T6تم تشجيعT 6T6شهادةT 6T6الخبرة والمعرفةT 6T6في إطارT 
6T6السياقT 6T6الرسمي لT 6قواعد السلوك المهنيT للعمل

الذين  6Tاإلحصائيين6T 6Tللمتخصصين6T 6Tاإلحصائي
6T6يعملون في منظماتT 6T6الدول األعضاءT 6T في منظمة

 التعاون اإلسالمي

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي من شأنها أنT 6T6تشير إلىT 6T ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 6T 6Tإذا كانت

 6Tيرجى الكتابة6T؟ 6Tأم ال6T 6Tحصيلة6T 6Tاإلسالمي قد حققت
6T6أدناهT. 

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

6T6ما هيT 6T6األحداثT 6T6أو الظروف أوT 6الT6قراراتT 
 6Tالتي6Tو 6Tالتنفيذية6T 6Tخطة العمل6T 6Tخارجة عن سيطرة6Tال

6T6يجب أن تسودT 6T6من أجلT  حقيق اللجنة تضمان
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

6T6يرجى الكتابةT 6Tأدناه 
   6T6استخدامT 6T6خبراءT 6T6عبرT 6T6ال منظمة التعاون اإلسالميT / 6وكاالت المستفيدةT 6TNSO 6T6مقاربةT 6Tمنظمة التعاون اإلسالمي 

       المخرجات /  النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 يرجى الكتابة أدناه.أعاله؟ 

6T6ماT 6T6هي الشروطT 6T6التي تشير إلىT 6T6حجمT 6T6المخرجاتT 
6T6الضرورية والكافيةT 6T6لتحقيق المخرجاتT 6؟T يرجى

الفئة 6Tو6T 6Tوالمكان6T، والوقت 6Tنوعية والكمية6Tال 6Tتحديد
 6Tالتي من شأنها أن6T 6Tالمخرجات6T 6Tكل6Tالمستهدفة من 

6T6تشير إلىT 6T ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة
المخرجات أم ال؟  التعاون اإلسالمي قد حققت

 يرجى الكتابة أدناه.

لتحقق من اما هي مصادر البيانات التي تمكن من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

6T ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 6Tيرجى الكتابة6T ؟6Tمخرجة6T 6Tكل6T 6Tلتحقيق6T 6Tوالالزمة
6T6أدناهT. 

6T6مبادرات التوظيفT 6الT6محددةT 6T لمنظمة التعاون
 اإلسالمي

6T6قائمة الخبراءT 6T6المشاركةT 6T6عبرT 6T منظمة التعاون
 منظمة التعاون اإلسالمي6T 6Tمقاربة6T 6TNSO  6Tوكاالت المستفيدة / 6Tال اإلسالمي

 شروط مسبقة6T الموارد المطلوبة6T المدخالت/ األنشطة

6T6ما هيT 6T يجب على اللجنة اإلجراءات المحددة التي
 اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج

 مخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهال

6T ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم
يرجى 6Tأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

6T6الالزمةT 6T6للتنفيذ الناجحT 6T6لإلجراءات المرتقبةT ؟
6T6يرجى كتابةT 6T.أدناه 

دول 6T 6Tفي6T 6Tلتعزيز فرص العمل6T 6Tإلطار المؤسسي6Tا
  6Tمنظمة التعاون اإلسالمي

 التعليقات اإليجابية للمستفيدين6T  والية6Tال 6Tالمالية الالزمة لتنفيذ6Tو 6Tالبنية التحتية6Tو 6Tالتشغيلية 6Tالموارد 
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24B5.1.7  البلدV 
 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

 تطوير القدرات اإلحصائية
ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف العام؟ يرجى 
 الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة للهدف 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ العام

 من أجل يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي ضمان 

 .أدناه يرجى الكتابةللهدف العام ؟ 

 

المستفيدين من البرامج التدريبية التى تنفذها استقصاء عدد -1 
 منظمة التعاون االسالمى فى الدول االعضاء.

مدى استفادة الدول االعضاء من الدعم الفنى المقدم فى  -2
مجاالته المختلفة ( خبراء فى المجاالت المختلفة , اجهزة و 

 معدات ... الخ).

 االجهزة االحصائية فى الدول االعضاء 
 رامج مع احتياجات الدول االعضاءتوافق الب -1
 ضمان استمرارية برامج بناء القدرات  -2
 توفر الموارد المادية الالزمة  -3

       الحصيلة
 للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميإطار  تم إعداد

 في منظمة التعاون اإلسالمي للدول األعضاء 6TNSS6T لدعم
 تطوير مجاالت اإلطارهذا  حددو اإلنمائية. وفقا ألولوياتهم

 احتياجات من خالل تحديد ذات األولوية اإلحصائية القدرات
 الضرورية المهنية والمهارات مكاتب اإلحصاء الوطنية

، ونشرها، ومعالجتها ومقارنتها المعلومات اإلحصائية لجمع
 برامج فعالة لتنفيذ االستراتيجيات العامةوتصف 

اللجنة  ما إذا كانت إلى تشير التي من شأنها أن هي الشروط ما
؟ أم ال حصيلة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد حققت

 .أدناه يرجى الكتابة

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة عن لا قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 من أجل يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 أدناه يرجى الكتابةللحصيلة؟ 

 

توفر استراتيجية وطنية لالحصاء لكل دولة من الدول  -1
 االعضاء

تكون هذه االستراتيجيات جزء من االطار العام  -2
 للمنظمة

 تقييم تنفيذ االستراتيجيات تقارير -1
 

دعم و التزام الدولة فى تنفيذ االستراتيجية  -1
 االحصائية .

       المخرجات/النتائج

على اللجنة اإلحصائية  تعتقد أن المخرجات التي ما هي
 تحقيقها كشرط ضروري لتحقيقلمنظمة التعاون اإلسالمي 

 أدناه. يرجى الكتابة الحصيلة المشار إليها أعاله؟

الضرورية  المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
، نوعية والكميةال يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات والكافية
التي من  المخرجات كلالفئة المستهدفة من و والمكانوالوقت 
ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى شأنها أن

ى الكتابة التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ يرج
 أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة عن 
 كل لتحقيق سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجات

 كادر مؤهل و كفؤ  -1
 جودة االنتاج االحصائى -2
 االلتزام بالمعايير و المفاهيم االحصائية -3
 استخدام التقانات الحديثة  -4

احصائى / اقتصادى / تقنية معلومات  200تدريب  -1
 /حاسوب/نظم معلومات جغرافية /ديمغرافى 

 تنفيذ البرامج التدريبية خالل خمسة سنوات  -2
 خارجياً يتم التدريب داخليا و  -3

 عدم توفر التمويل الالزم -1 االجهزة االحصائية فى الدول االعضاء 
 وجود مراكز التدريب المالئمة  -2

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة اإلحصائية   ما هي

وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج المخرجات المذكورة 
 يرجى الكتابة أدناهأعاله؟ 

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق إلتمامها، أي على 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ المدى القصير أو المتوسط 

عن  ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة
 للتنفيذ الناجح الالزمةسيطرة خطة العمل التنفيذية 

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
تحديد خطط و برامج التدريب و ارسالها للدول  -1

 االعضاء قبل وقت كاف
 اخطار الدول ببرامج العون الفنى المتاح -2

 توفر مراكز التدريب -1
 توفر الخبراء فى المجاالت المختلفة -2
 توفر التمويل الالزم  -3
  2013يتم تنفيذ البرنامج خالل خمس سنوات تبدا من العام  -4

 عدم توفر التمويل -1
 عدم كفاية الخبراء -2
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       الهدف العام

مدى تحقيق ما هي التدابير التي تمكن من معرفة  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

وضع آلية حوكمة واضحة ومنظمة على أساس 
نهج دورة حياة ألنشطة تنمية القدرات اإلحصائية 

 للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي

ما  تشير إلى شأنها أنالتي من  هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

أو القرارات ما هي األحداث أو الظروف 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والتي 

يجب أن تسود من أجل ضمان تحقيق اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 يرجى الكتابة أدناه
اهمية وجود هيكل فعال  لتنفيذ  برامج  -1  

 بناء القدرات باالستراتيجية الوطنية 
 وجود نظام للمراقبة و التقييم  -2

 تقارير تنفيذ االستراتيجية الوطنية -1
 تقارير المراقبة و التقييم -2

 عدم وجود الية مراقبة و تقييم  -1

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
المشار إليها كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

الالزمة لتحقيق كل مخرجة؟ يرجى الكتابة و
 ..أدناه

 عدم االلتزام بموجهات الخطة   لجان تقييم تنفيذ االستراتيجية -1 مؤشرات تنفيذ المهام  -1  تنسيق االعمال و ضبط االداء -1
 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج   اإلحصائية

 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

 2017-2013توفير معينات العمل المادية و البشرية خالل الخمسة سنوات  -1 االلتزام بقوانين و لوائح موجهات العمل  -1
  

 عدم االلتزام بموجهات الخطة  

  



79 

 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق اللجنة  تطوير القدرات اإلحصائية
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف العام؟ 

 أدناهيرجى الكتابة 

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
تناسق مستويات التنمية اإلحصائية في الدول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على أساس 
برنامج العمل اإلحصائي الذي سيعد من خالل النظر 

في أولويات سياسات منظمة التعاون اإلسالمي 
 واالحتياجات الملحة لمكاتب اإلحصاء الوطنية

 ما إذا كانت تشير إلى التي من شأنها أن الشروطهي  ما
 اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد حققت

 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو حداثاأل ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 التمويل  كفاية   تقارير االداء   اليات تنفيذ فعالة  
 التزام الدول االعضاء

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 تحديديرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة من و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا كانت  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كل

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد حققت 
 المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
التحقق منها موضوعيا المؤشرات التي يمكن 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

برامج تدريبية تستجيب الحتياجات الدول  -1
 االعضاء

رسالة هياكل تنظيمية قادرة على تحقيق   -2
 النظام االحصائى

اطر قانونية فعالة للنظام االحصائى  -3
 الوطنى

تقنيات تكنولوجيا المعلومات  متطورة  -4
 ومواكبة

  

 
ضرورة وجود استراتيجيات وطنية تضمن  -1

فيها االحتياجات التدريبية من حيث النوعية و 
الكيفية و الوقت و المكان و الهياكل التنظيمية 

 و االطر القانونية و التقانات الحديثة 

تقارير التنفيذ من االجهزة االحصائية فى الدول  
 االعضاء

 توفر التمويل -1
 كفاية الخبراء -2

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة شطةالمدخالت/ األن
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
 تحديد االحتياجات التدريبية  -1
مراجعة افضل الممارسات و الخبرات   -2

الموجودة فيما يختص بالهياكل التنظيمية و 
 االطر القانونية

 التعرف على احدث التقانات المستخدمة -3

 موارد مالية   -1
 خبراء  -2
 ومعداتاالالت  -3
 و تستغرق عام واحد 2013يبدأ التنفيذ فى العام  -4

  

   
 كفاية التمويل
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
التعاون اإلسالمي للهدف اللجنة اإلحصائية لمنظمة 
 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

التحقق التي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها  من

 يرجى الكتابة؟ موضوعيا بالنسبة للهدف العام
 .أدناه

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة
تكنولوجيا المعلومات  لموظفي المهنية المهارات

وجمع  الحديثة،، وأساليب اإلدارة واالتصاالت
، ومعالجة ونشر البيانات اإلحصائية وتصنيف

برامج  تنظيم طريقعن  NSSوتم تطوير إدارة 
التعلم  برامج لتقديم ووضع مناهج تدريبية

 تمديدك كما عرضت أو المضمنة في اإللكتروني
 اإلحصائية التي ستنفذ االستشارات لبرامج خدمة

في إعداد اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 
 اإلسالمي.

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي اللجنة  كانت

 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة قد حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق 
من المؤشرات التي يمكن التحقق منها 

موضوعيا بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة 
 .أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية لخطة العم خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة

 نوعيتها عدد المتدربين حسب البرامج و -1  
 توفر التمويل -1 تقارير االجهزة االحصائية   مجاالتهاالخدمات االستشارية المقدمة و -2

 توفر الخبراء االستشاريين  -2
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 

كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 
 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق
من المؤشرات التي يمكن التحقق منها 

موضوعيا بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة 
 .أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

        
 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ صير أو المتوسط ستستغرق إلتمامها، أي على المدى الق

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن التحقق 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

قصص النجاح" في ما " و "الدروس المستفادة
 التي تواجه والتحديات الخبرات المكتسبةيتعلق ب
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  أعضاء

 افتراضي نظام إحصائي خاللاإلسالمي 

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من ما هي 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
نشر التجارب الناجحة و تعميمها على الدول  -1  

 االعضاء
زيارات متبادلة بين االجهزة االحصائية  -2

 للوقوف ميدانيا على التجارب الناجحة

تقارير االداء و منشورات اللجنة االحصائية و مواقع  
 البيانات فى الشبكة العنكبوتية 

 التزام الدول بنشر تجاربها -1
 توفر الموارد المالية -2

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
الحصيلة المشار إليها كشرط ضروري لتحقيق 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

ظمة التعاون اإلسالمي قد كانت اللجنة اإلحصائية لمن
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية الخارجة عن سيطرة خطة العمل 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة

زيادة الطلب على البيانات االحصائية  -1
 واستخدامها فى رسم السياسات 

حجم البيانات  االقتصادية و االجتماعية  -1
 المستخدمة  فى رسم السياسات.

تقارير الزيارات المتبادلة بين االجهزة  -2
 االحصائية

 

منشورات اللجنة االحصائية و مواقع تقارير االداء و   
 البيانات فى الشبكة العنكبوتية

 التزام الدول بنشر تجاربها  -1
 توفر الموارد المالية -2

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 

 المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناهالمخرجات 

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق إلتمامها، 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ أي على المدى القصير أو المتوسط 

القرارات ما هي األحداث أو الظروف أو 
 الالزمةالخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح
 أدناه.

 توفير البيانات و عرضها بطريقة ميسرة -1
تدريب راسمى السياسات على استخدام  -2

البيانات بطريقة سليمة التخاذ القرارات و 
 رسم السياسات

 التمويل الكافى  -1
 المؤهلةالكوادر  -2
 2017-2013الفترة من  -3

 التمويل -1
 عدم االلتزام بالتدريب -2
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

، ذات أهمية مواضيع معينة المعارف بشأن تبادل
من  اإلحصائية والمؤشرات الجديدة والمجاالت

 لجنة وهذا بتوجيه من مجلة أكاديمية خالل
 وممارسين في باحثين تتكون منالتي  التحرير

 اإلحصاءات الرسمية نشطةأ

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
موضوعيا المؤشرات التي يمكن التحقق منها 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
 وجود هيئة تحرير للمجلة -1  

صدور المجلة بلغات الدول انتظام  -2
 االعضاء

 تقارير االجهزة االحصائية  وتقرير المنظمة 
 بحوث و تقارير الخبراء

 توفر التمويل -1
 ضرورة تفرغ هيئة التحرير -2

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
لتحقيق الحصيلة المشار إليها كشرط ضروري 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ئية لمنظمة ما إذا كانت اللجنة اإلحصا تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية الخارجة عن سيطرة خطة العمل 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

تبادل التجارب و الخبرات فى  -1
 المجاالت االحصائية المختلفة 

 استدامة نشر التجارب و المعارف -1
 استخدام وسائل النشر المختلفة -2
 

 عدم توثيق التجارب -1 تقارير االجهزة االحصائية  

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

تبادل زيارات العمل بين االجهزة  -1
 االحصائية فى دول المنظمة

 توفر الموارد المالية و البشرية -1
 2017-2013خالل  -2

 توفر التمويل فى الوقت المناسب 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن التحقق 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
لعامة  تم وضع برامج الوعي اإلحصائي والتوعية

مع أصحاب  بالتعاون واإلعالمين المستخدمين
 المصلحة المعنيين

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
حقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن الت

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

االحصائى  باهمية البيانات ارتفاع  الوعى  -1  
االحصائية فى اوساط المستخدمين  و 

 المزودين و المنتجين و الجمهور عموما.
 توفر الموارد المالية و الكوادر  تقارير فريق العمل 

       المخرجات / النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

كشرط اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

لجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد كانت ال
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق خطة العمل التنفيذية والالزمة عن سيطرة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

 برامج توعية فى وسائل االعالم المختلفة -1
 مواد مدرسية -2
 اجتماعات عمل  -3
 تقارير و كتيبات -4
 مؤتمرات صحفية -5
 نشرات و مقاالت فى الصحف -6
 ندوات -7
 معارض و عروض تقديمية -8

  
 تشكيل فريق العمل المكلف بالتوعية -1
 مواد التوعية االساسيةتوفير  -2
 اعداد الجدول الزمنى لتنفيذ االنشطة -3
 تحديد العناصر االساسية المعنية بالعمل -4
 اعداد الخطة و الموازنة -5

 توفر التمويل و الكادر البشرى المدرب  التقارير الدورية لفريق العمل -1

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
التي يجب على اللجنة اإلجراءات المحددة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهل) لإلجراءات التي ذكرت؟ أو الطويإلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
 تحديد الفئات المستهدفة -1
 اعداد المواد و الرسائل االعالمية -2
 المناسبةاختيار وسائل االعالم  -3
 تحديد اماكن العرض المناسبة -4

 االجهزة و المعدات  -1
 الكادر االعالمى المدرب -2
 الموارد المالية الالزمة -3
 2017-2013خالل  -4

 توفر التمويل و الخبراء 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق ما  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود لظروف التيا أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
 ال بد الوطنية التي مناهج التعليمتصميم وتنفيذ ترويج 

 مستويات من للطالب المعرفة اإلحصائية لجلب
مع أصحاب المصلحة  والثانويالتعليم االبتدائي 

 المعنيين.

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
سبة المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالن

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

المناهج بادراج و تنفيذ  االعضاء الدول اقتناع -1  
 عدم استجابة الدول االعضاء للمقترح  تقارير الدول االعضاء  االحصائية

       المخرجات /النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى الشروطهي  ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 ابة أدناه.حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

مواد دراسية  فى مجال االحصاء ضمن  -1
 مناهج التعليم االبتدائى و الثانوى 

 استهداف الطالب فى مرحلة التعليم العام -1
 اعداد المنهج المناسب -2
 تدريب المعلمين على المنهج -3
التنسيق مع وزارات التربية و التعليم فى  -4

 الدول االعضاء

 تقارير االحصاء التربوى بالدول االعضاء -1
 تقارير االجهزة االحصائية  -2

 توفر التمويل و الخبراء  -1
ضرورة استجابة السلطات فى الدول  -2

االعضاء الدراج المنهج االحصائى ضمن 
 مناهج التعليم 

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

أجل إنتاج اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

حداث أو الظروف أو القرارات الخارجة ما هي األ
 للتنفيذ الناجح الالزمةعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
 اختيار الوسائط التعليمية المناسبة -1 اختيار لجنة خبراء لوضع المنهج -1

 كوادر تعليمية مدربة -2
 الموارد المالية الكافية -3
 2013عام تبدأ فى عام الفترة الزمنية لمدة  -4

عدم استجابة السلطات المعنية بالدول  -1
 االعضاء
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اإلسالمي للهدف اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
 تم تطوير نظم نشر واتصال فعالة  بما في ذلك

 من خالل وسائل اإلعالم االجتماعية استخدام
مكاتب اإلحصاء الوطنية االتصاالت ل مجموعة أدوات

مكاتب  التي تنتجها البيانات استخدام لتعزيزوذلك 
بالشكل  البيانات توفير وضمان اإلحصاء الوطنية

من قبل استخدامها على النحو المالئم و الصحيح
 المستخدمين

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

انشاء روابط اتصال بين موقع اللجنة  -1  
 االحصائية وروابط االتصال المختلفة

تكوين ادارة مختصة للنشر باالجهزة  -2
 االحصائية الوطنية

تقارير اللجنة االحصائية لمنظمة التعاون االسالمى و  
 االجهزة االحصائية بالدول االعضاء

عدم وجود تنسيق فعال فيما بين االجهزة االحصائية  
 ومع اللجنة االحصائية لمنظمة التعاون االسالمى

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى ضروري لتحقيق 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

لمنظمة التعاون اإلسالمي قد كانت اللجنة اإلحصائية 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق فيذية والالزمةعن سيطرة خطة العمل التن

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

 بناء قواعد البيانات  -1
 العرض الميسر للبيانات -2
شرح المنهجيات و المفاهيم االحصائية  -3

 بطريقة مبسطة 

  
 توفر البيانات من االجهزة االحصائية -1
 توفر الكادر التقنى الالزم -2

 وجود الكادر المؤهلعدم   تقارير االجهزة االحصائية بالدول االعضاء 

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
تنسيق قواعد البيانات حسب المواضيع   -1

 المختلفة
 التحديث الدورى لقواعد البيانات -2
 تكوين ادارة مختصة بالنشر -3
توثيق المناهج و المفاهيم االحصائية  -4

 المستخدمة

  
 اجهزة و معدات -1
  Softwareبرامج  -2
 ماليةموارد  -3

 عدم توفر الموارد المالية  
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 افتراضا وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 أدناهللهدف العام؟ يرجى الكتابة 

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة
لمكاتب اإلحصاء  ظروف العمل الراهنة تحولت
 من خالل النظر في التعلم إلى بيئات الوطنية

 عملياتلإعادة الهندسة  وأعمال دارة المتغيرةاإل
 مكاتب اإلحصاء الوطنية

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
لمنظمة التعاون اللجنة اإلحصائية  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو ةالتنفيذي خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
        

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
إليها كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
سالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ التعاون اإل

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

 توفير بيئة عمل جيدة  -1
 توفير المعدات و االجهزة الالزمة -2
تحديد االجراءات المتبعة و  -3

  - FLOWCHARTكتابتها
 توثيق جميع العمليات االحصائية -4

  
 توفير الدعم الفنى  و الموارد المالية -1

 توفر الموارد الماليةعدم   تقارير و مستندات االجهزة االحصائية الوطنية 

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

تحديد و شراء االجهزة و المعدات  -1
 الالزمة

 خبراء  -2

 معدات  و اجهزة مكتبية -1
 توفير الكادر الفنى -2
  2014و تنتهى  2013الفترة الزمنية عامان تبدأ فى  -3

 عدم توفر الكادر الفنى المطلوب -1
 عدم توفر التمويل -2
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       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  تطوير القدرات اإلحصائية
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
 على التواصل مع مكاتب اإلحصاء الوطنية تم تشجيع

المناهج  لتطوير وتعزيز مؤسسات التعليم العالي
الموارد البشرية  احتياجات تلبيةوذلك ل الدراسية

 المدربين، وتم تشجيع ودعم لمكاتب اإلحصاء الوطنية
في  خدماتها ومنتجاتها على استخدام كليات التربية في

 الصف. أنشطة

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 للمقترح عدم استجابة الدول االعضاء  تقارير الدول االعضاء  ادراج و تنفيذ المناهج االحصائية  -1  
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 
 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
ي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات الت

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

 مناهج تتوافق مع احتياجات العمل االحصائى -1
اتاحة البيانات االحصائية للجامعات و  -2

 مؤسسات التعليم العالى 
 

  
 توفير كوادر كافية للعمل االحصائى -1
االستجابة لنوعية الكوادر المطلوبة من  -2

 الدول 

  
 تقارير االجهزة االحصائية -1
 احصائيات التعليم العالى -2

 الدعم المالى -1
 الدعم الفنى(خبراء) -2

 شروط مسبقة المطلوبةالموارد  المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
تكوين لجنة تنسيقية بين مؤسسات التعليم  -1

 و االجهزة االحصائية
االتفاق على تضمين احتياجات العمل  -2

 االحصائى ضمن المناهج
 اعداد المنهج المطلوب -3

  
 خبراء فى  تصميم و اعداد مناهج العمل االحصائى -1
 موارد مالية -2
 2017-2013خالل الفترة  -3

  
 توفر التمويل الالزم -1
موافقة السلطات المختصة على تضمين  -2

 المناهج فى مقررات الجامعات
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تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلحصاء 

 اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
مكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي ي

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
  

 عدد وحجم برامج التعاون المنفذة 
االحصائية فى الدول االعضاء تقارير االجهزة -1 

 وتقارير المنظمات االقليمية و الدولية
 زيارات المتابعة الميدانية – 2

التزام االجهزة  و المنظمات المعنية ببرامج التعاون  
 المبرمة

       الحصيلة
 التعاون والتنسيق حول احتياجات برامج تم البدء في

في  األعضاء الدول في مكاتب اإلحصاء الوطنية
 من خالل التي ستحدد منظمة التعاون اإلسالمي

 للجنة الخبراء الفعلية واالفتراضية االجتماع جوالت
 تفاعليةو، منظمة منهجية بطريقة

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ ال

 االلتزام  بتنفيذ ببرامج التعاون تقارير الدول و المنظمات  تنفيذ جميع برامج التعاون و التنسيق   
       مخرجات/نتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 

لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى ضروري 
 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد كانت اللجنة 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق العمل التنفيذية والالزمةعن سيطرة خطة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

 
 التنسيق فى مجال بناء القدرات االحصائية -1
التنسيق فى مجال المساعدات الفنية(الخبراء  -2

 و المستشارين)

  
 عدد برامج التعاون المبرمة -1
 عدد البرامج المنفذة – 2
 عدد المنظمات المشاركة فى برامج التعاون- 3

  تقارير الدول و المنظمات 
 االلتزام بتنفيذ برامج التعاون

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
تكوين الية للتنسيق الفعال بين االجهزة   -1

 الوطنية و جميع المنظمات االقليمية و الدولية
  

 خبر اء و مستشارين 
 موارد مالية 
 2017-2013التنفيذ خالل 

 وجود برنامج متفق عليه و قابل للتنفيذ 
 االلتزام بتنفيذ برامج التعاونعدم 
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تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدولية

هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق ما 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود لظروف التيا أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
 بين الوثيقوالتعاون  التنسيق لتعزيز قيادة القويال دور

، والهيئات اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
ذات  منظمة التعاون اإلسالمياألخرى ذات الصلة في 

حول  من خالل التواصل وأصحاب المصلحة الصلة
اللجنة  أعضاءتحديد احتياجات اللجنة و أهداف

 منظمة التعاون اإلسالمياإلحصائية ل

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
التعاون اإلسالمي قد اللجنة اإلحصائية لمنظمة  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

قدرة القيادة على تنفيذ البرامج و اهداف   -1  
 التعاون التنسيقى.

 تقارير منظمة التعاون االسالمى  -1
 تقارير الهيئات االخرى ذات الصلة  -2

المقترحة بين الدول اتساق  و انسجام خطط التعاون  
 االعضاء و منظمة التعاون االسالمى

       مخرجات/نتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

البيانات التي تمكن من التحقق من ما هي مصادر 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

 انتظام فى االجتماعات الدورية  -1
توافر تقارير و دراسات تمتن من  -2

 تعزيز التنسيق و التعاون

  
 عدد االجتماعات التنسيقية التى تمت -1
عدد الدراسات و التقارير التى تم  -2

 اصدارها و نشرها
 عدد زيارات العمل التى تمت -3

 التزام الجهات المعنية بتنفيذ البرامج   تقارير منظمة التعاون االسالمى 
 توافر الميزانيات المطلوبة فى الوقت المناسب

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 أدناهالمخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة 

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالعمل التنفيذية  عن سيطرة خطة

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
 االجتماعات الدورية -1
 تبادل زيارات العمل -2
 نشر و تبادل التقارير الدورية و الدراسات -3

 موارد مادية وبشرية -1
 تحديث و تطوير مواقع النشر االلكترونى -2
 خبراء و مستشارين -3
 2017-2013الفترة الزمنية  -4

 توافر الميزانيات بالحجم المطلوب و الوقت المناسب 
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       الهدف العام

تنسيق التعاون اإلحصائي والتعاون بين مكاتب 
اإلحصاء الوطنية واللجنة اإلحصائية لمنظمة 

 اإلقليمية والدوليةالتعاون اإلسالمي، والمنظمات 

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

التحقق التي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها  من

 يرجى الكتابة؟ موضوعيا بالنسبة للهدف العام
 .اهأدن

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

لمنظمة  تم تعزيز التعاون بين اللجنة اإلحصائية
 الجهات المعنية منالتعاون اإلسالمي وغيرها 
من خالل إقامة ، الوطنية واإلقليمية والدولية

 الفعال التواصل قنوات عالقة دائمة من خالل
تبادل  مثل التنقل. وتطوير برامج، التدريب لدعم

 مكاتب اإلحصاء الوطنية بينإعارة) ( الموظفين
 الخ، والزيارات الدراسية والمنظمات الدولية

إذا ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي  كانت

 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة قد حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق 
من المؤشرات التي يمكن التحقق منها 

موضوعيا بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة 
 .أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرةخارجة ال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة

قدرة منظمة التعاون االسالمى و اجهزة االحصاء    
 الوطنية فى تنفيذ برنامج تبادل الخبرات و التنقل

 تقارير االجهزة االحصائية 
 تقارير منظمة التعاون االسالمى

 التزام الجهات المعنية بتنفيذ البرامج  
 توافر الميزانيات المطلوبة فى الوقت المناسب

       المخرجات/النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
إليها كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
سالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ يرجى التعاون اإل

 الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق 
من المؤشرات التي يمكن التحقق منها 

موضوعيا بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة 
 .أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل قيقلتح والالزمة
 .أدناه

 انتظام تبادل الخبراء و الموظفين -1
 انتظام زيارات العمل  -2

 عدد الخبراء و الموظفين الذين تم تبادلهم -1
 عدد زيارات العمل  -2

 تقارير االجهزة االحصائية 
 تقارير منظمة التعاون االسالمى

 التزام الجهات المعنية بتنفيذ البرامج  
 الميزانيات المطلوبة فى الوقت المناسبتوافر 

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

 تبادل الخبراء و الموظفين-1
 تبادل زيارات العمل-2
 نشر و تبادل التقارير الدورية و الدراسات-3

 موارد مادية وبشرية-1
 خبراء و موظفين مختصين فى مختلف المجاالت االحصائية-2
 2017-2013الفترة الزمنية  -5

توافر الميزانيات بالحجم المطلوب و الوقت   
 المناسب



91 
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       الهدف العام

مكاتب  والتعاون بين التعاون اإلحصائي تنسيق
واللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  اإلحصاء الوطنية

 الدوليةوالمنظمات اإلقليمية و، اإلسالمي

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق 
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه لكتابةيرجى ا؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه يرجى الكتابةاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
من قبل الجهات  االستراتيجيات اإلقليمية إنتاجتم 

مماثلة اإلحصاءات الالدولية لتطوير اإلقليمية و المعنية
 .ستراتيجيات الوطنية لتطوير اإلحصاءاتلال

ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
التحقق منها موضوعيا بالنسبة المؤشرات التي يمكن 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

االعضاء استراتيجيات ان تمتلك كل الدول  -1  
 وطنية لتطوير االحصاء

ان تمتلك منظمة التعاون االسالمى  -2
 استراتيجية احصائية 

رغبة منظمة التعاون االسالمى و الدول االعضاء فى   تقارير الدول االعضاء و تقارير المنظمة 
 امتالك استراتيجيات احصائية

       المخرجات/النتائج
تعتقد أن على اللجنة ما هي المخرجات التي 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

ستهدفة الفئة المو والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كلمن 

كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد 
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .الكتابة أدناهللمخرجات؟ يرجى 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق عن سيطرة خطة العمل التنفيذية والالزمة

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

تصميم استراتيجية اقليمية لمنظمة التعاون -1 
 االسالمى

االستفادة من االستراتجيات الوطنية فى تصميم  – 2
 االستراتيجية االقليمية

 عدد االستراتيجيات الوطنية الجاهزة -1
عدد الخبراء فى مجال االسترتيجيات   -2

 االحصائية

تقارير منظمة التعاون االسالمى و االجهزة  
 االحصائية الوطنية

رغبة الدول المختلفة فى امتالك استراتيجيات وطنية  
 لتطوير االحصاء

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 للتنفيذ الناجح الالزمةالتنفيذية  عن سيطرة خطة العمل

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة
التأكد من كل الدول االعضاء تمتلك  -1

 استراتيجيات وطنية لتطوير االحصاء
تقديم الدعم الفنى للدول التى ليس لديها  -2

 استراتيجيات لتطوير االحصاء 

  
 خبراء فى مجال تصميم االستراتيجيات االحصائية -1
 موارد مالية -2
 2017-2013الفترة خالل  -3

رغبة الدول المختلفة فى امتالك استراتيجيات وطنية  
 لتطوير االحصاء
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       الهدف العام

وضع منهجيات موحدة لمؤشرات محددة للدول 
ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  اإلسالمياألعضاء في منظمة التعاون 

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

استخدام المراشد و االدلة الموحدة  فى     
 لجان الخبراءالتزام الدول بمخرجات   تقارير االجهزة االحصائية و تقارير المنظمة  الدراسات االحصائية

       الحصيلة
المنهجيات والمفاهيم و التصنيفات تنسيق

في  األنشطة اإلحصائيةب في القيامالمستخدمة 
 في منظمة التعاون اإلسالمي الدول األعضاء

 النظم اإلحصائية االتساق في لتحسين

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
التعاون  اللجنة اإلحصائية لمنظمة إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يالتو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
 التزام الدول بمخرجات لجان الخبراء  تقارير االجهزة االحصائية و تقارير المنظمة  المراشد و االدلة الموحدة     

       المخرجات/النتائج
تعتقد أن على اللجنة ما هي المخرجات التي 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلستهدفة من الم

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بة أدناهبالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتا

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

اعداد مراشد للمفاهيم و التعاريف و  -1
 المنهجيات

 اعداد ادلة التصانيف االحصائية -2

انواع وكميات المراشد  و االدلة التى  -1
 تم تصميمها

 

 التزام الدول بمخرجات لجان الخبراء  تقارير لجان الخبراء 

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى اعداد ادلة الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ 
أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ وكم ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
ة خطة العمل التنفيذية الخارجة عن سيطر

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

اجتماعات خبراء فى المجاالت  -1
االحصائية المختلفة لمناقشة توحيد 

 المفاهيم و التصنيفات

  
 الخبراء و التمويل

 2013خالل عام 

 توفر التمويل 
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وضع منهجيات موحدة لمؤشرات محددة للدول 
ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 الكتابة أدناهللهدف العام؟ يرجى 

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 الكتابة يرجىالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة
للدول  ذات األولوية المحددةالمجاالت  تم تحديد
، وتم في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء
 للمؤشرات المفاهيمية والمنهجية الخلفيةتطوير 
 المحددة

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
التعاون اللجنة اإلحصائية لمنظمة  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
 التزام الدول بالمؤشرات الموحدة  تقارير االجهزة االحصائية و تقارير المنظمة  المؤشرات الموحدة     

       المخرجات/النتائج
اللجنة ما هي المخرجات التي تعتقد أن على 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

هي األحداث أو الظروف أو القرارات ما 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

 اعداد المؤشرات الموحدة-1
 التوافق على طرق حساب المؤشرات-2

 انواع واعداد  المؤشرات الوحدة  -2
 

 بالمؤشرات الموحدةالتزام الدول   تقارير االجهزة االحصائية الوطنية 

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

اجتماعات خبراء فى مجال اعداد و  -2
 حساب المؤشرات االحصائية

  
 الخبراء و التمويل

 2013خالل عام 

 توفر التمويل 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  الموجز السردي
       العامالهدف 

للدول مؤشرات محددة موحدة ل وضع منهجيات
ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  في منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء

اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
التي يمكن التحقق منها موضوعيا المؤشرات 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

        
       الحصيلة

مكاتب اإلحصاء ل ضمان الجودةل إطار وضع
في منظمة التعاون  للدول األعضاءالوطنية 

 األدوات واإلجراءات يصف اإلسالمي
التي  عالية لإلحصاءاتضمان جودة الموضوعة ل

 مع التركيز على مكاتب اإلحصاء الوطنية تنتجها
 اإلحصائية والمخرجات العمليات

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اإلحصائية لمنظمة التعاون  اللجنة إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 التيو التنفيذية العملخطة  خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة

 التزام الدول بمؤشرات قياس الجودة   تقارير االجهزة االحصائية و تقارير المنظمة  مؤشرات قياس الجودة المختلفة    
       المخرجات/النتائج

ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 

كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 
 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .النسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناهب

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

 اعداد مؤشرات قياس الجودة-1
 التوافق على طرق حساب المؤشرات-2

 التزام الدول بمؤشرات قياس الجودة  االجهزة االحصائية الوطنية تقارير  انواع و اعداد مؤشرات قياس الجودة

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

اجتماعات خبراء فى مجال جودة البيانات و 
المقاييس المستخدمة لقياس جودة العمل 

 االحصائى

  
 الخبراء و التمويل

 2013خالل عام 

 توفر التمويل 
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 افتراضات التحقق وسائل مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  اعتماد مهنيي اإلحصاء
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 للهدف العام؟ يرجى الكتابة أدناه

التحقق التي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
موضوعيا المؤشرات التي يمكن التحقق منها  من

 .أدناه يرجى الكتابة؟ بالنسبة للهدف العام

 يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة ضمان  من أجل

 يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للهدف العام ؟ 
 .أدناه

تطبيق الوصف الوظيفى و التدرج لمهنييى    
 االحصاء

االسالمى و تقارير تقارير منظمة التعاون  
 االجهزة االحصائية الوطنية

التزام الدول االعضاء بتطبيق الوصف الوظيفة  
 و التدرج لمهنييى االحصاء

       الحصيلة
 االعتمادمنهجية لبرنامج نظرية و خلفية وضع

 المهنيين العاملين في الرسميين لإلحصائيين
في منظمة التعاون  الدول األعضاء مؤسسات
 اإلسالمي

ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  إذا كانت

 يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة اإلسالمي قد حققت
 .أدناه

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق 
من المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

 قراراتال أو الظروف أو األحداث هي ما
 التيو التنفيذية خطة العمل خارجة عن سيطرةال

ضمان تحقيق اللجنة  من أجل يجب أن تسود
اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

 أدناه يرجى الكتابة
اعتماد وصف وظيفى و تدرج لمهنييى    

االجهزة االحصائية الوطنية باعتماد التزام   تقارير لجنة الخبراء  االحصاء 
 مخرجات لجنة الخبراء

       المخرجات/ النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها 
كشرط ضروري لتحقيق الحصيلة المشار إليها 

 أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
يرجى ؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة و والمكان، والوقت نوعية والكميةال تحديد
 التي من شأنها أن المخرجات كلالمستهدفة من 

ما إذا كانت اللجنة اإلحصائية لمنظمة  تشير إلى
التعاون اإلسالمي قد حققت المخرجات أم ال؟ 

 يرجى الكتابة أدناه.

ر البيانات التي تمكن من التحقق ما هي مصاد
من المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا 

 .بالنسبة للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
الخارجة عن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 يرجى الكتابة؟ مخرجة كل لتحقيق والالزمة
 .أدناه

        
 شروط مسبقة الموارد المطلوبة األنشطةالمدخالت/ 

اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي
اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل إنتاج 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم 
يرجى أو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ ستستغرق إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

 .الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات 
التنفيذية  الخارجة عن سيطرة خطة العمل

؟ لإلجراءات المرتقبة للتنفيذ الناجح الالزمة
 أدناه. يرجى كتابة

اجتماعات خبراء لوضع وصف وظيفى -1 
 لمهنييى االحصاء

 اعتماد تدرج وظيفى لمهنيي االحصاء-2
 تحسين العائد المادى لمهنيي االحصاء -3

 الخبراء فى مجال اعداد الوصف الوظيفى و الهياكل المهنية-1 
 الموارد المادية – 2
 2013خالل – 3

 توفر التمويل 
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 افتراضات وسائل التحقق مؤشرات يمكن التحقق منها موضوعيا  موجز سردي
       الهدف العام

ما هي التدابير التي تمكن من معرفة مدى تحقيق  اعتماد مهنيي اإلحصاء
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي للهدف 

 الكتابة أدناهالعام؟ يرجى 

 التحقق منالتي تمكن من  البيانات هي مصادر ما
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ للهدف العام

من  يجب أن تسود الظروف التي أو األحداث ما هي
تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ضمان  أجل

 .أدناه الكتابة يرجىاإلسالمي للهدف العام ؟ 
        

       الحصيلة
 السياق في إطار الخبرة والمعرفة شهادة تم تشجيع
 للعمل اإلحصائيقواعد السلوك المهني الرسمي ل

 يعملون في منظماتالذين  اإلحصائيين للمتخصصين
 في منظمة التعاون اإلسالمي الدول األعضاء

إذا ما  تشير إلى التي من شأنها أن هي الشروط ما
اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد  كانت
 .أدناه يرجى الكتابة؟ أم ال حصيلة حققت

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للحصيلة؟ يرجى الكتابة أدناه

خارجة ال قراراتال أو الظروف أو األحداث ما هي
 يجب أن تسود التيو التنفيذية خطة العمل عن سيطرة

ضمان تحقيق اللجنة اإلحصائية لمنظمة  من أجل
 أدناه يرجى الكتابةالتعاون اإلسالمي للحصيلة؟ 

تطبيق قواعد واسس شهادة الخبرة و المعرفة و    
السلوك المهنى التى تعتمد على المبادى االساسية 

المنظمات الدولية لالحصاءات الرسمية  وتجارب 
 االخرى

التزام االجهزة االحصائية بتطبيق قواعد واسس   تقارير االجهزة االحصائية الوطنية 
 شهادة الخبرة و السلوك المهنى

       المخرجات /  النتائج
ما هي المخرجات التي تعتقد أن على اللجنة 

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي تحقيقها كشرط 
لتحقيق الحصيلة المشار إليها أعاله؟ يرجى ضروري 

 الكتابة أدناه.

 المخرجات حجم التي تشير إلى هي الشروط ما
 يرجى تحديد؟ لتحقيق المخرجات الضرورية والكافية

الفئة المستهدفة من و والمكان، والوقت نوعية والكميةال
ما إذا  تشير إلى التي من شأنها أن المخرجات كل

ئية لمنظمة التعاون اإلسالمي قد كانت اللجنة اإلحصا
 حققت المخرجات أم ال؟ يرجى الكتابة أدناه.

ما هي مصادر البيانات التي تمكن من التحقق من 
المؤشرات التي يمكن التحقق منها موضوعيا بالنسبة 

 .للمخرجات؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي األحداث أو الظروف أو القرارات الخارجة 
 كل لتحقيق التنفيذية والالزمةعن سيطرة خطة العمل 

 .أدناه يرجى الكتابة؟ مخرجة

قواعد  و اسس شهادة الخبرة و المعرفة و  -1
السلوك المهنى التى تعتمد على المبادى 

االساسية لالحصاءات الرسمية و تجارب 
 المنظمات الدولية االخرى

 عدد االجتماعات للجنة الخبراء -1
 عدد نشرات قواعد و اسس شهادة الخبرة و -2

 المعرفة و السلوك المهنى
 

التزام الدول االعضاء باعتماد اسس و قواعد شهادة   تقارير لجنة الخبراء 
 الخبرة و المعرفة و السلوك المهنى

 شروط مسبقة الموارد المطلوبة المدخالت/ األنشطة
اإلجراءات المحددة التي يجب على اللجنة  ما هي

إنتاج اإلحصائية  وأعضائها  تنفيذها من أجل 
 المخرجات المذكورة أعاله؟ يرجى الكتابة أدناه

ما هي المواد، واليد العاملة، والموارد األخرى الالزم اتخاذها والفترة الزمنية (متى ستبدأ وكم ستستغرق 
 .يرجى الكتابة أدناهأو الطويل) لإلجراءات التي ذكرت؟ إلتمامها، أي على المدى القصير أو المتوسط 

ث أو الظروف أو القرارات الخارجة ما هي األحدا
للتنفيذ  الالزمةعن سيطرة خطة العمل التنفيذية 

 أدناه. يرجى كتابة؟ لإلجراءات المرتقبة الناجح
لجنة من الخبراء لتحديد قواعد شهادة الخبرة  -1

 و المعرفة  و السلوك المهنى لالحصائيين
 خبراء مختصين -1
 موارد مالية -2
 2013الفترة  خالل  -3

 التمويل الالزمتوفر  
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26B2.7 الثانية النتائج المجمعة من مسح المرحلة   
 

 

 المدى
  قصيرال

المدى 
 متوسط ال

المدى 
 نتيجة  طويل ال

 تنمية القدرات اإلحصائية
إعداد إطار للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي لدعم نظم اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في المنظمة  )1

ألولويات التنمية لديها. حيث سيوضح هذا اإلطار مجاالت أولوية تنمية القدرات اإلحصائية من خالل تحديد وفقا 
احتياجات مكاتب اإلحصاء الوطنية، والمهارات المهنية الضرورية لجمع المعلومات اإلحصائية ومقارنتها وتجهيزها 

 ؛ونشرها، وكذا وصف االستراتيجيات العامة لتنفيذ برامج فعالة

 القصير المدى 0% 0% 100%

) لتطوير أنشطة life-cycle approachآلية حوكمة واضحة ومنظمة على أساس نهج نوعية الحياة ( وضع )2
 القدرات اإلحصائية لَلجنة؛

 متوسط المدى ال 29% 43% 29%

برنامج العمل تجانس بين مستويات التنمية اإلحصائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على أساس  )3
اإلحصائي الذي يجب أن يعد من خالل النظر في أولويات سياسات منظمة التعاون اإلسالمي والحاجات الملحة 

 لمكاتب اإلحصاء الوطنية؛

 متوسطالمدى ال 29% 71% 0%

 تحسين المهارات المهنية للموظفين حول تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت، وأساليب اإلدارة الحديثة، وجمع )4
البيانات اإلحصائية وتبويبها وتجهيزها ونشرها، وٕادارة نظم اإلحصاء الوطنية عن طريق تنظيم برامج تدريبية 
ووضع قواعد لتقديم برامج التعليم اإللكتروني المضمنة في/أو التي عرضت كتمديد لخدمة برامج االستشارات 

 اإلحصائية التي ستنفذ بين أعضاء اَللجنة اإلحصائية؛

 متوسطالمدى ال 29% 43% 29%

تبادل "الدروس المستفادة" و "قصص النجاح" في ما يتعلق بالخبرات المكتسبة والتحديات التي تواجه أعضاء  )5
 الَلجنة اإلحصائية من خالل نظام إحصائي افتراضي؛

 القصير المدى 14% 29% 57%

اإلحصائية الجديدة والمؤشرات من تبادل المعرفة جول موضوعات محددة ذات االهتمام المشترك، والمجاالت  )6
 خالل مجلة أكاديمية موجهة من لجنة تحرير مؤلفة من باحثين وممارسين نشيطين في اإلحصاء الرسمي؛

 متوسطالمدى ال 0% 86% 14%
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تنمية الوعي اإلحصائي وبرامج التواصل للعاملين في القطاع العام وفي اإلعالم وذلك بالتعاون مع الجهات  )7
 المعنية؛

 متوسطالمدى ال 14% 57% 29%

التشجيع على تصميم وتنفيذ مناهج التربية الوطنية للطالب ذو التعليم االبتدائي والثانوي مع أصحاب المصلحة  )8
 المعنيين بهدف اإللمام باإلحصاء؛

 طويل المدى ال 57% 43% 0%

استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية وضع نظم االتصاالت والتوزيع الفعال لمكاتب اإلحصاء الوطنية؛ بما في ذلك  )9
من خالل مجموعة من أدوات االتصال، وذلك لتعزيز استخدام البيانات التي تنتجها هذه المكاتب، وضمان تعاطي 

 المستخدمين مع البيانات المقدمة على النحو المالئم؛

 تعادل 14% 43% 43%

أمكنة للتعلم، بالنظر في إدارة التغيير وٕاعادة هندسة تحويل ظروف العمل الحالية لمكاتب اإلحصاء الوطنية إلى   )10
) لتعزيز الديناميكية في عمليات مكاتب اإلحصاء business process re-engineeringعمليات األعمال (

 الوطنية؛

 تعادل 43% 43% 14%

المناهج الدراسية، تشجيع مكاتب اإلحصاء الوطنية على التواصل مع مؤسسات التعليم العالي لتطوير وتعزيز   )11
وذلك لتلبية احتياجات الموارد البشرية لمكاتب اإلحصاء الوطنية، وكذلك لتشجيع ودعم المعلمين في التدريب في 

 كليات التربية الستخدام خدماتها ومنتجاتها في النشاطات الصفية.

 متوسطالمدى ال 29% 57% 14%

 اإلحصاء الوطنية، واللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمنظمات اإلقليمية والدوليةتنسيق التعاون والتنسيق اإلحصائي بين مكاتب 

المبادرة إلى وضع برامج تعاونية وتنسيقية لتلبية احتياجات مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في المنظمة،  )12
 منظمة وممنهجة وتفاعلية؛من خالل قيام فريق من الخبراء بدورات الجتماعات حية وافتراضية، 

 القصير المدى 0% 43% 57%

اتخاذ دور قيادي قوي لتعزيز تعاون وتنسيق وثيق بين اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، والهيئات  )13
األخرى المختصة في المنظمة وكذا أصحاب المصلحة المعنية، من خالل التواصل الفعال حول أهداف اللجنة 

 التي تم تحديدها من قبل أعضاء اللجنة اإلحصائية؛واالحتياجات 
29% 57% 14% 

 

 متوسطالمدى ال

تعزيز التعاون بين اللجنة اإلحصائية وغيرها من الجهات المعنية الوطنية واإلقليمية والدولية، من خالل إقامة  )14
التنقل؛ مثل تبادل الموظفين عالقات مستدامة كوضع قنوات لتواصل فعال لدعم الدورات التدريبية، وتطوير برامج 

 (إعارة) بين مكاتب اإلحصاء الوطنية والمنظمات الدولية والزيارات الدراسية، وما إلى ذلك؛
29% 43% 29% 

 

 متوسطالمدى ال
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دعم االستراتيجيات اإلقليمية المنتجة من قبل الجهات المعنية اإلقليمية والدولية، لتطوير إحصاء مماثل   )15
 الوطنية؛لالستراتيجيات 

0% 71% 29% 
 متوسطالمدى ال

 تطوير منهجيات مشتركة للمؤشرات المرتبطة بالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
تعزيز التجانس بين التصنيفات والمفاهيم والمنهجيات المستخدمة لتنفيذ األنشطة اإلحصائية في الدول األعضاء   )16

 في النظم اإلحصائية؛ بمنظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز التماسك
 تعادل 14% 43% 43%

تحديد المجاالت ذات األولوية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتطوير الخلفية المفاهيمية   )17
 والمنهجية للمؤشرات المختارة؛

 القصير المدى 0% 43% 57%

المنظمة، الذي يوضح األدوات وضع إطار لضمان الجودة في مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في   )18
واإلجراءات التي وضعت لضمان الجودة العالية لإلحصاء التي تنتجه مكاتب اإلحصاء الوطنية مع التركيز على 

 العمليات اإلحصائية والمخرجات.
 طويلالمدى ال 57% 14% 29%

 اعتماد اإلحصائيين المهنيين
لإلحصائيين المهنيين الرسميين العاملين في مؤسسات الدول  وضع الخلفية النظرية والمنهجية لبرنامج االعتماد  )19

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي؛
 القصير المدى 29% 29% 43%

التشجيع على إصدار شهادات؛ الخبرة والمعرفة في إطار السياق الرسمي، للمهنيين الذين يديرون العمل   )20
لحساب مؤسسات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلحصائي وللمتخصصين اإلحصائيين الذين يعملون 

 اإلسالمي.
 طويلالمدى ال 43% 29% 29%
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