الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 12-12أبريل  ،1122أنقرة ،تركيا
جلسة حول
“األنشطة المنفذة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي:

أنشطة خطة العمل التنفيذية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي"

تحديد أولويات األهداف اإلنمائية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
ضمن أنشطة بناء القدرات اإلحصائية
2

معلومات خلفية

منذ عام  ،7002ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية ) (SESRICيجري كل
سنتين مسح 1بناء القدرات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي ) (OIC-StatCaBبهدف تحديد االحتياجات التدريبية
اإلحصائية وقدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية ) (NSOللبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .واستنادا إلى الردود،
يتم تنفيذ تداريب على المدى القصير عن طريق إرسال خبراء من مؤسسات مزودة إلى مؤسسات مستفيدة.
ووفقا لخطة العمل التنفيذي للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي ( 2)EWPلتنفيذ الرؤية الستراتيجية للجنة
اإلحصائية على المدى القصير والمتوسط والطويل والتي اعتمدت في الدورة الثالثة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون
اإلسالمي ،في الفترة من  07-00أبريل  7002في أنقرة ،تركيا ،حيث تمت إعادة هيكلة مسح بناء القدرات اإلحصائية
لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي يجرى مرة كل سنتين .وبالنسبة لمعظم األجزاء ،يستند القسم الخاص بالمجاالت اإلحصائية
للمسح حول نشاط التصنيف لتصنيف األنشطة اإلحصائية ( ،)CSAوهو معيار دولي لوصف وتصنيف العمل اإلحصائي
الرسمي حسب المجال .وتصنيف األنشطة اإلحصائية الحالية المستخدمة في هذا االستبيان هي موجودة في  CSAمراجعة
 - 0أكتوبر  .37002ولتحديد األولويات من أجل إجراء دورات تدريبية لبناء القدرات اإلحصائية تتماشى مع الهدف الفرعي
االستراتيجي مع األولوية  #1في ،OIC-StatCom EWPيقدم مسح  OIC-StatCaBالذي أجري في عام 7002
عمودين جديدين لقسم المجاالت اإلحصائية والذي يسأل البلدان المجيبة ( )iالمطابقة بين أهدافها اإلنمائية الوطنية
واألنشطة اإلحصائية؛ و( )iiأولوية أهداف التنمية التي تعطى للمطابقة المحددة .وأيضا تماشيا مع الهدف الفرعي

 1متاح عبر الرابط http://www.oicstatcom.org/statcab.php
 2متاح عبر الرابط http://www.oicstatcom.org/working-group.php
 3متاح عبر الرابط http://goo.gl/olg3Tz
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االستراتيجي مع األولوية  #1في  ،OIC-StatCom EWPشمل مسح بناء القدرات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
الذي يجرى مرة كل سنتين قسما جديدا تحت عنوان "المهارات المهنية لإلحصاءات الرسمية" لتحديد احتياجات وقدرات
البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في المهارات المهنية الضرورية للعمليات اإلحصائية .ويستضيف هذا القسم
الجديد ثالث فئات رئيسية هي :االتصال الفعال ،والقيادة والتنمية الشخصية في إعداد إحصاءات رسمية ،وعالقات
أصحاب المصلحة والمعرفة اإلحصائية.
1

المجيبون على المسح

حتى اآلن ،أجاب اثنان وأربعون بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي على مسح  OIC-StatCaBللفترة ما بين
السنتين  .7002-7002ومن بين البلدان المجيبة ،أرسل ثالثة وثالثون بلدا منها أفغانستان وألبانيا وأذربيجان ،وبنغالديش،
وبوركينا فاسو ،والكاميرون ،وتشاد ،ومصر ،وساحل العاج ،وغامبيا ،واندونيسيا ،وايران ،والعراق ،واألردن ،وكازاخستان،
وقيرغيزستان ،وماليزيا ،وجزر المالديف ،ومالي وموريتانيا ،وباكستان ،والمملكة العربية السعودية ،والسنغال ،وسيراليون،
والسودان ،وسورينام ،وطاجيكستان ،وتونس ،وتركيا ،وأوغندا ونيجيريا وفلسطين والكويت ردودها بشأن تطابق أهدافها
اإلنمائية الوطنية واألنشطة اإلحصائية؛ وأولوية أهدافها اإلنمائية للتطابق المختار .ومن المالحظ أن ليست جميع البلدان قد
قدمت إجابات كاملة لألعمدة المضافة حديثا.
2

التطابق بين أهداف التنمية واألنشطة اإلحصائية

أظهر التحليل الذي أجري على مسح  OIC-StatCaBلفترة السنتين  7002-7002النتائج التالية:

 2.2اإلحصاءات االجتماعية والديمغرافية
قدم ثمانية وعشرون بلدا تطابقا بين خططه اإلنمائية الوطنية واألنشطة اإلحصائية التالية ضمن مجال اإلحصاءات
االجتماعية والديموغرافية:


إحصاءات السكان والهجرة



إحصاءات العمل



إحصاءات الدخل واالستهالك



إحصاءات العدالة والجريمة
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 1.2اإلحصاءات االقتصادية
قدم خمسة وعشرون بلدا تطابقا بين خططه اإلنمائية الوطنية واألنشطة اإلحصائية التالية ضمن مجال اإلحصاءات
االقتصادية:


الحسابات القومية الفصلية



جداول العرض واالستخدام والمدخالت والمخرجات



إحصاءات ميزان المدفوعات والتجارة الدولية



إحصاءات األعمال
 oإحصاءات الزراعة والغابات ومصايد األسماك
 oإحصاءات التصنيع
 oإحصاءات تجارة الجملة والتجزئة



إحصاءات اقتصادية شاملة لعدة قطاعات
 oإحصاءات السياحة (بما في ذلك الحسابات الفرعية للسياحة)
 oإحصاءات العلوم والتكنولوجيا واالبتكار

 2.2اإلحصاءات البيئية واإلحصاءات متعددة المجال
قدم أربعة وعشرون بلدا تطابقا بين خططه اإلنمائية الوطنية واألنشطة اإلحصائية التالية ضمن مجال اإلحصاءات البيئية
ومتعددة المجال:


إحصاءات البيئة



نظم المعلومات الجغرافية ()GIS



إحصاءات الفقر والظروف المعيشية والقضايا االجتماعية المتشعبة



إحصاءات النوع االجتماعي والمجموعات الخاصة للسكان



مؤشرات األهداف اإلنمائية لأللفية



إحصاءات التنمية المستدامة

 2.2منهجية جمع البيانات وتجهيزها ونشرها وتحليلها
قدم أحد عشرة بلدا تطابقا بين خططه اإلنمائية الوطنية واألنشطة اإلحصائية التالية ضمن مجال جمع البيانات ومعالجتها
ونشرها وتحليلها:
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البيانات الوصفية



تحرير البيانات وربط البيانات



تحليل البيانات

 3.2القضايا االستراتيجية واإلدارية لإلحصاءات الرسمية
قدم ثمانية بلدان تطابقا بين خططها اإلنمائية الوطنية واألنشطة اإلحصائية التالية ضمن مجال القضايا االستراتيجية
واإلدارية لإلحصاءات الرسمية:


إدارة سليمة لمشاريع تكنولوجيا المعلومات



توظيف لدعم تكنولوجيا المعلومات
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