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 الدورة الثانية
 اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية للَجنة

تركيا-م، إزمير2132مايو  31-31  

 التقرير الختامي

 بالتعاون( SESRIC)نظم مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

 (OIC-StatCom)الدورة الثانية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي (IDB) مع البنك اإلسالمي للتنمية

  .م في أزمير، تركيا2132مايو  31إلى  31في الفترة من 

من أربعين دولة عضو في منظمة التعاون  (NSOs) وحضر الدورة مندوبو مكاتب اإلحصاء الوطنية

أفغانستان، والبحرين، وبنغالدش، وبنين، وبوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وساحل  :هياإلسالمي 

يران، والعراق، واألردن، وكازاخستان، والكويت،  ندونيسيا، وا  العاج، ومصر، والغابون، وغينيا بيساو، وا 

وباكستان، وقرغيزستان، وماليزيا، وجزر المالديف، وموريتانيا، والمغرب، والنيجر، وسلطنة عمان، 

وفلسطين، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وطاجيكستان، 

كما شارك في الدورة . وتوغو، وتونس، وتركيا، واإلمارات العربية المتحدة، وأوغندا وأوزبكستان واليمن

ائمة للتعاون االقتصادي والتجاري اللجنة الد :، هيووطنيةفوق وطنية / ممثلو ست منظمات دولية 

، واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمركز اإلسالمي (COMCEC)لمنظمة التعاون اإلسالمي

، واللجنة االقتصادية واالجتماعية (EUROSTAT) ، ومكتب اإلحصاء األوروبي(ICDT) لتنمية التجارة

 . اإلحصاء السويدي، و (UNESCWA) لغرب آسيا التابعة لألمم المتحدة

 :اليةالت المواضيعاإلسالمي  التعاون لمنظمةللجنة اإلحصائية  الثانية الدورة أعمال جدول وشمل

 الجلسة االفتتاحية 

  مجموعات العملOIC–StatCom  :األنشطة المنجزة والطريق للمضي قدما 
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  2131التجارب القطرية لجولة تعدادات السكان والمساكن لعام 

 رؤية وتوعية وفعالية أفضل: فرعية جلسة 

  اإلطار الوطني العام لضمان الجودة: مؤسساتيإدارة الجودة من منظور  

 اإلحصائية لعملية التجارية ل العام نموذجال: إدارة الجودة من منظور عملية اإلنتاج 

 تضافر الجهود من أجل التنسيق: بناء القدرات اإلحصائية 

 الجلسة الختامية 

 

 االفتتاحيةالجلسة . 1

م، 2132مايو  31بعد تالوة آيات بينات من القرآن الكريم، استهلت الدورة الثانية للجنة اإلحصائية في 

رئيس اللجنة اإلحصائية والمدير العام لمصلحة اإلحصاءات )ببيانات ترحيبية لكل من السيد مهنا المهنا 

رئيس إدارة البرامج )لسيد مصطفى تيكين ، وا(بالمملكة العربية السعودية  (CDSI)العامة والمعلومات

موظف فني في إدارة الشؤون )، والسيد جاكونغير خاسنوف (الدولية والمشاريع في مكتب تنسيق الكومسيك

موارد إدارة مدير )، والدكتور عبد اللطيف بيلو (االقتصادية في األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي

المدير العام لمركز )، والدكتور صافاش ألباي (لبنك اإلسالمي للتنميةفي ا (DRSD) اإلحصاءو  البيانات

وأعقبت هذه البيانات، مالحظات افتتاحية لكل من السيد عصمان عبد اهلل حجار؛ المدير العام (. أنقرة

 ، والسيد أبو بكر محمود محمد بكر الجندي؛ المدير العام ل(يمثل المنطقة األفريقية)، تشاد INSEEDل

CAPMASوالسيد بيرول ايدمير؛ رئيس( يمثل المنطقة العربية)، مصرTurkStat يمثل المنطقة )، تركيا

 (.اآلسيوية

 قرارات اتخاذب تسمح التيو  بها موثوقو  حديثة إحصاءات إنتاج أهمية على المتحدثون ركز كلماتهم، في

 البلدان معظموذلك في زمن تعرف فيه  أزمات حدوث أي من والوقاية البرامجتقييم ، و األدلة لىع مستندة
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في  التعاون أهمية على أيضا نالمتحدثو وشدد . انتقالية فترة اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء

 في أنشئت التي العمل مجموعاتكذلك و  األعضاء، الدول قدرات الرفع منو  لتعزيز اإلحصائيالمجال 

كما أشار المتحدثون إلى . م2133 أبريل فيللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي  األولى الدورة

 القدرات بناء برامج أهمية إلى باإلضافة، جودةذات  إحصاءاتمن أجل  اتالممارس لقواعد مدونة وضع

 .األخيرة السنوات خالل أنقرة ومركز للتنمية اإلسالمي البنك أنجزت من قبل التي

النشاطات المنفذة والطريق للمضي : عمل اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي مجموعات. 2

 قدما

النشاطات المنفذة والطريق : مجموعات عمل اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي"خالل جلسة 

 ، أنصت المشاركون إلى عروض"للمضي قدما

  اإلسالميمؤشرات إحصائية خاصة بالدول األعضاء بمنظمة التعاون " حولمجموعة العمل "

 ؛(دائرة اإلحصاء األردنيةبير في مديرية الحسابات القومية بخ)السيد علي زيتون  قدمهاي ذال

  وضع وثيقة رؤية استراتيجية  "مجموعة العمل حول(SVD ) للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون

المكتب المركزي لإلحصاء  كبير اإلحصائيين في)الدكتور سوريامين ي قدمها ذال" اإلسالمي

  ؛(BPSبإندونيسيا 

  وضع برنامج االعتماد لإلحصائيين المهنيين في الدول األعضاء في "مجموعة العمل حول و

المدير العام إلدارة اإلحصاء )لدكتور نبيل محمد شمس االذي قدمها " منظمة التعاون اإلسالمي

 ( من البحرين (CIO) المركزي للمعلوماتفي الجهاز 

منظمة التعاون اإلسالمي، التي أنشئت في اللجنة اإلحصائية لوتتعلق بالتقارير المرحلية لمجموعات عمل 

 .لمناقشاتالمجال ل فتحهذه العروض،  تقديم بعدو . لجنةهذه الالدورة األولى ل
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بالدول األعضاء بمنظمة التعاون مؤشرات إحصائية خاصة " حول مناقشات مجموعة العمل 1.2

 "اإلسالمي

ضرورة إدراج المؤشرات الدولية بما في ذلك األهداف اإلنمائية في سلطنة عمان ب ن منصرح مندوبو 

 التعاونلبلدان األعضاء في منظمة ا مميزات وسلبياتمجموعة العمل، وذلك لتحديد نطاق عمل 

 .اإلسالمي

لبلدان األعضاء في الخاصة بامؤشرات ال حديدبت المتعلقةتناقضات الالسودان مسألة  مندوبون من وطرح

على ينبغي أن تركز  لمجموعة العمل يةمستقبلالعمال أن األب مندوبونال وأفاد. اإلسالمي التعاونمنظمة 

أيضا  المندوبونوأشار . باعتباره مجاال ذو أولويةالقتصاد الوطني انعكاس المؤشرات االقتصادية على ا

من هذه المؤشرات  المثلىأن تركز على أنواع القرارات المطلوب اتخاذها لالستفادة ينبغي إلى أن اللجنة 

 .اإلسالمي التعاونالخاصة بالبلدان األعضاء في منظمة 

لبلدان األعضاء في منظمة الخاصة بامؤشرات ال تحديدكون ي الكويت على ضرورة أن مندوبون منوشدد 

لتنفيذ بين المختلفة المتعلقة بامستويات ال مندوبونالوبين . مقبولة دولياضمن معايير مي اإلسال التعاون

ينبغي أن  مجموعة العملن أالمندوبون إلى  وأشار. الخاصةالدول األعضاء بشأن بعض هذه المؤشرات 

نقائص بوصفه وسيلة هامة لمعالجة  هذا األخير حيث يبرزتركز أيضا على مؤشرات التمويل اإلسالمي 

تجد س ت مجموعة العملإذا كانعن ما  مندوبونال تساءلباإلضافة إلى ذلك، . الفهم المالي الحالي

 .مزيد من المناقشاتل بالمؤشرات الخاصةاالحتياجات الالزمة لجمع البيانات المتعلقة 

حول العنف ضد المرأة قد متعددة األبعاد القضية الدولة اإلمارات العربية المتحدة أن  مندوبون منوأعلن 

مجموعة العمل على ضرورة وجود  المندوبونوشدد . المحافل الدوليةنوقشت في و  بالغة اكتسبت أهمية
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القانونية التي تشمل األبعاد الطبية و الموضوعة استنادا إلى التعريفات  هاقياسبوذلك  هذه القضيةالخاصة ب

أن تدرس سبل التنسيق بين الدول  مجموعة العملعلى ن بأ وصرح المندوبون. واإلحصائية والثقافية

المنظمات الدولية أن على أيضا أن  وبوندوذكر المن. اإلحصائيفي المجال األعضاء من أجل التعاون 

 .3102تشارك في مجموعة العمل التي من شأنها أن تقدم تقريرا إلى اللجنة في دورتها الثالثة في عام 

عن  ؤلاستللوفقا  مجموعة العملمضمون غي إعادة النظر في هدف و ركيا أنه ينبتمندوبون من  وأفاد

 المتعلقةالمؤشرات المندوبون أمثلة عن قدم لهذا الغرض، . غير اإلسالميةو / ت اإلسالمية مؤشراال هيما

، الذي في مجموعة العملأن هناك بعض المؤشرات في تقرير  مندوبونوذكر ال. الحماية االجتماعيةب

 يواقعكأمر ال ينبغي أن تدرج  التيصدقة، المن قبل األفراد، مثل  اأن يتم الكشف عنه لواقع ال ينبغيا

de facto .التي أو  الخاصةمؤشرات الأن تركز فقط على  وتساءل المندوبون عن ما إذا كان ينبغي للجنة

 .أهميةأكثر هي 

 هم،انبلدفي  سراألالبيانات المجمعة من بتفسير  المتعلقةبعض األمثلة  مندوبون من ساحل العاجقدم و 

 غيرمن  كونت قد األسرة بقيةألن و  دين رب األسرة، استنادا إلىين مسلمالمثل تحديد هوية السكان 

 .األبعادمثل هذه مناقشة كيفية قياس لالحاجة  لفتوا االنتباه إلى نلمندوبيا فإن، المسلمين

اإلسالمي  التعاونمقارنة بين البلدان األعضاء في منظمة  على ضرورة عملإيران وأفاد مندوبون من 

 .قضيةودول أخرى فيما يتعلق بهذه ال

على السجالت المدنية أو  والتركيز، خاصةقطر حول الهدف من جمع مؤشرات  وتساءل مندوبون من

 .تعدادات بشأن جمع هذه البياناتال
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وبالنسبة  .الخاصةلمؤشرات اعمليات بشأن ول الدبين  الملحوظة من العراق االختالفات وأفاد مندوبون

المساعدات اإلنسانية  بتوجيهاإلسالمي  التعاونمنظمة المندوبون إلى ضرورة أن تقوم  أفادلقضية الزكاة، 

 .في أمس الحاجةالتي هي و  منظمةالإلى البلدان األعضاء في 

منهجيات لحساب  تتوفر علىأخرى البحرين إلى أن األمم المتحدة ومنظمات دولية  مندوبون من وصرح

ركز على يجب أن ت على أن مجموعة العمل المندوبونباإلضافة إلى ذلك، أكد  .نقل المدخرات

 .اإلسالمي التعاونلبلدان األعضاء في منظمة ل الخصائص الفريدة والمميزة

 التعاونباكستان على الدور المحوري لألسرة في البلدان األعضاء في منظمة  مندوبون منوشدد 

لذلك، وفقا . الخاصةمؤشرات للاللجنة يجب أن تركز على الجانب اإليجابي اإلسالمي، وذكر أن أعضاء 

 .عليها لتركيزاإلى ي تحتاج م التتحديد تلك القي لمجموعة العملينبغي ، مندوبينلل

جميع على على أن ال تنعكس  مجموعة العملنطاق  أن يتسعمن البنك اإلسالمي للتنمية  مندوبونأراد و 

إلضافة النطاق القانوني، والذي سوف أن هناك حاجة  مندوبونال أفادو  .اإلسالمي التعاونمناطق منظمة 

 .الخاصةمؤشرات بالالمكاتب اإلحصائية الوطنية جمع البيانات المتعلقة على سهل ي

تحديد إلى  منظمةالالبلدان األعضاء في  التعاون اإلسالمي منظمةمندوبون من األمانة العامة لدعا و 

كيفية  تهموضع منهجية ، وبدء العمل في مجموعة العملمؤشر من بين تلك التي وردت في تقرير 

على قاعدة بيانات على وضعها يمكن فإنه ، المجمعةبعد العمليات المطلوبة على البيانات و . عهايجمت

 .اإلسالمي التعاونمستوى منظمة 

لمجموعة العمل البلد الرائد ؛ بوصفه عن األسئلة التي طرحها أعضاء اللجنة مندوبون من األردن وأجاب

أنه  مندوبونوذكر ال". اإلسالمي التعاونلدول األعضاء في منظمة خاصة بامؤشرات إحصائية " حول
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 قاعدةضع اإلسالمي لو  التعاونتوافق في اآلراء بين الدول األعضاء في منظمة ينبغي أن يكون هناك 

تعريف و . جهود التنميةب الخاصةمؤشرات ال حجملدراسة وينبغي تشكيل لجنة فنية . لمزيد من األنشطة

المؤشرات المتعلقة  أن وأشار المندوبون إلى. مقبولة دوليااللتعريفات لموازية هي  الخاصة المؤشرات

 الحساباتتضم ال . في وقت الحق إضافتهايمكن و في التقرير الحالي، ال توجد بالعنف ضد المرأة 

ذا أر و . الوطنية جميع جوانب التنمية في الحسابات  خاصةيمكن إدراج بعض المؤشرات الفإنه دت، يا 

على ضرورة تطوير لغة مشتركة لتدريب صناع القرار بشأن استخدام مؤشرات  مندوبونوشدد ال. لوطنيةا

التمويل اإلسالمي، وتعليقات دولة فيما يخص تعليقات الكويت م لتقديرهالمندوبون عن أعرب و . خاصة

أن هناك حاالت  مندوبونردا على سؤال تركيا، ذكر الو . اإلمارات العربية المتحدة حول العنف ضد المرأة

ومع ذلك، هناك خالفات بين الدول األعضاء بشأن تنفيذ مثل هذه . علنا امثل الزكاة ينبغي القيام به

في الختام و . السجالت المدنية لجمع البيانات ستخدامالإمكانية  أن هناك إلى مندوبونال فوأضا. القضايا

رساله ملء االستبيان ب التي لم تفعل ذلك بعد البلدان األعضاء مندوبونطالب ال  .إلى األمانة العامةوا 

 أن مجموعة العملعلى بأن  مرأيهب مندوبونالشارك حيث . أخيرمتدخل الكلمة كاألمانة العامة أخذت و 

موضوعات مثل الصيرفة والتمويل الخبراء بشأن تتبع أنشطتها في المستقبل كلجنة فنية مكونة من 

خبراء إعداد تقرير عن المكونة من وينبغي للجنة الفنية . األطعمة والمنتجات الحالل صناعةاإلسالمي، و 

يمكن النظر في موضوع العنف ضد ، نمندوبيوفقا للو . الخاصةمختارة المؤشرات بالالمنهجية المتعلقة 

في . إلى توافق في اآلراء بين األعضاءلتوصل النوعية، وذلك لالمرأة في إطار اإلحصاءات على أساس 

المجتمع الدولي حول الجوانب المختلفة الثقافية والتقليدية بشأن هذه  يتم إبالغهذا الصدد، يمكن أن 

 .قضيةال
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للجنة اإلحصائية لمنظمة وضع وثيقة الرؤية االستراتيجية " عملمناقشات حول مجموعة ال 2.2

 "التعاون اإلسالمي

 الوثيقة أدرجت فيالتي هجرة األدمغة ب المتعلقةمن البنك اإلسالمي للتنمية في المناقشات  مندوبونساهم 

 أنهمبالقول  اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمينظرهم حول  اتوجهتبادلوا كما  .التحديات قسمك

ل مع قضايا التنمية المنهجية، وما تتعامولكن أيضا كمنظمة  قاعدةليس فقط أن تكون اللجنة،  يودون من

اإلسالمي من خالل تعزيز  التعاونلمنظمة خطة العمل العشرية هم في ايمكن للجنة أن تسو  .إلى ذلك

لى أن األهداف االستراتيجية يجب أن اإلشارة إب مندوبونوذهب ال. اإلحصائية للبلدان األعضاءالقدرات 

 .اإلسالمي التعاونمنظمة  أنشطةب موصولةو  مبسطةتكون 

إال . االستراتيجية الرؤية وثيقة فيبشكل جيد  على التحديات التي تم تلخيصها تركيا من وشدد مندوبون

 تدعم أن ينبغي السبب، لهذا. ى هذه التحدياتعل التغلبحول كيفية االستجابة و  جزء يمكن إضافة ،هأن

 خطةبعد وضع . الطويلو  المتوسطو على المدى القصير  ستنفذ التي نشطةاأل تعرض تنفيذ خطةب وثيقةال

التي تم نشطة األفيما يتعلق ب حرزالتقدم الم حولإلى اللجنة  تقديم تقريرلمجموعة العمل  ينبغيالعمل، 

 مراقبة مثل، ؛النتائج على المرتكزة الدراسات تفعيل الضروري من ،لتتبع أنشطة مجموعة العملو  .تحديدها

 تواجهها التي القصور وأوجه اإلسالمي، التعاون منظمة في األعضاء الدول قبل من الخطة تنفيذ ومناقشة

 .المحصلة نتائجوال
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األمانة العامة للمنظمة الحاجة إلى مثل هذه الوثيقة، ألنها ستعمل على تطوير  ن منمندوبو  وأبرز

 .بين الدول األعضاءاإلحصائي والتنسيق التعاون 

تكلم نيابة عن للجنة أن تالبنية الحالية للقاعدة، ال يمكن أنه بموجب من ساحل العاج  مندوبونوأبرز 

 الذي من شأنههيكل الحالي للجنة ي للاتإضفاء الطابع المؤسس ينبغيجميع الدول األعضاء، وبالتالي، 

يجب  ومع ذلك،. 3131 رؤية لعامال وضع على مندوبونال وافقكما  .ميزانيةوضع و  برامجو خطط  تنفيذ

وقدم . في نفس االتجاه ه األعضاءيليس فقط تبادل الخبرات ولكن أيضا توج األخذ بعين االعتبار

 الموجودةفي توحيد ممارسات مكاتب اإلحصاء الوطنية  AFRISTAT مثاال عن مهام ودور مندوبونال

 المنظمات أخذ عين االعتبار منمن خالل  انفسه إثراءلجنة مدى إمكانية العن  وتساءلوافي المنطقة، 

 .والممارسات الحالية

حيث . تضافر الجهود بين الخبرات الدولية المختلفة بشأن هذه القضيةماليزيا إلى من  مندوبونودعا 

وينبغي لألنشطة التي ستنفذ وفقا . الدولية حالية تم تطويرها كنتيجة لبرنامج المقارناتمعايير  توجد

إعطاء مزيد من باإلضافة إلى ذلك، ينبغي . هم في تطوير قدرات الخبراءاتسأن  ستراتيجيةاالألهداف ل

 .للتعبير عن مطالبهمة بما في ذلك مستخدمي البيانات مختلف الجهات المعنيل الفرص

ية تنفيذ االستراتيجيات الوطنية للدول أن كيفينبغي اتخاذ قرار بش هالسودان أنمن  مندوبون ووضح

على أن  مندوبونذكر الو . الدول األعضاءوذلك بناء على مستويات  إلحصاءلتطوير ا األعضاء

 تتماشىولذلك، ينبغي أن . EuroStatإحصائية مثل هيئة  بأن اللجنة ستصبح وافكر أن ياألعضاء 

 .مع هذا الغرضالرؤية 
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 مصطلح بدال منف. الوثيقة المسائل المتعلقة بداللة الكلمات فيبعض إلى البحرين من  مندوبون وأشار

 إلى تجدر اإلشارةكما . مهمةالمقصود في بيان اليعكس بشكل أفضل " التآزر"، فإن مصطلح "التضامن"

اإلحصائية لمنظمة التعاون اللجنة  يةأيضا عن وضع مندوبونوذكر ال. الوثيقةداخل بتعزيز التعاون 

 (.نظيراتهممساعدة المنظمات الدولية األخرى أو )بشأن عالقاتها مع المنظمات الدولية  اإلسالمي

لجنة ك مجموعة العملإعادة هيكلة أنه ينبغي  مندوبونوذكر ال. في التدخل األخير مانة الكلمةاأل أخذتو 

الرؤية االستراتيجية  تنفيذوالتي من شأنها أن تعمل على وضع خطة عمل تنفيذية لخبراء مكونة من فنية 

 .والطويلالمدى القصير والمتوسط على  لمنظمة التعاون اإلسالمي

محترفين في الدول األعضاء حصائيين الوضع برنامج االعتماد لإل" ل مجموعة العملحومناقشات  2.2

 "اإلسالمي التعاون في منظمة

الذي يتطلب من برنامج االعتماد لالمستويات األربعة بالمتعلقة  القضايا حولمن أوغندا  مندوبونتساءل 

 هناكذا كان معرفة ما إ مندوبونالأراد حيث . ست سنواتفي  جميع االمتحانات المطلوبة إنجازإحصائي 

اإلحصاءات  فيما عا 31 خبرة ذومختلفة، مثل خبير خلفيات  وذو معايير أخرى بشأن اعتماد خبراء  ةأي

 .الرسمية

المدارس في غرب أفريقيا تقدم هذه الدورات وفق ما بعض هناك فقط أن العاج من ساحل  مندوبون وأشار

 فنيين نضمتي القليلة المدارس هذه تقدمه الذي التدريبهذا  الواقع، فيو . نظام االعتماد يقتضيه

حصائيينو  إحصائيين مهندسينو  ،إحصائيين معرفة ما إذا كان  مندوبونأراد الو . االقتصاد تخصصفي  ،ا 

 .الخدمة المدنية وموظف باعتبارهماإلحصائيين،  تشجيع علىتأثير  ون لهبرنامج االعتماد يمكن أن يك
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ذا عما إ وامة في برنامج االعتماد وسئلمن البنك اإلسالمي للتنمية على المستويات المقد مندوبونوعلق 

 .الخبراء ذوي خلفيات مختلفةصعوبة تصنيف ل( األساسية والمتقدمة) اختصارها في مستويينكان يمكن 

ع المستويات في برنامج االعتماد، قصى للسن الستكمال جميفرض حد أعلى مصر من  مندوبون أفادو 

 .برنامجالمشجعا للخبراء الستكمال  حيث سيكون

وشدد . جديذو طابع أن يخضعوا المتحان أن على األشخاص المتدربين تركيا من  مندوبون صرحو 

. مختلفتينمن قبل منظمتين  المتحانريب واهيئات التدعلى ينبغي االضطالع  أنهالمندوبون على 

بناء على تلك المعايير، يمكن تنظيم الدورات التدريبية و . لكل مستوىواضحة  وينبغي وضع معايير

 العملية هذه تنفيذ ينبغي عالية، جودة ذات إحصاءات إنتاج أجل ومن .واالمتحانات من قبل هيئة مستقلة

 .المدى الطويل على

العتماد يمكن أن يشكل أن البرنامج المقترح ل مندوبونالوأبرز . أخيرمتدخل وقدمت األمانة تعليقات ك

إلى القول  مندوبونذهب الو . متخصصمجال على  مجموعة العمل تركز حيث أنمثاال للمجتمع العالمي 

 .برنامج االعتماد إجراءاتب المتعلقةنشاء لجان فنية لمتابعة التفاصيل من األفضل إأنه سيكون 

 2212لجولة عام  التجارب القطرية لتعدادات السكان والمساكن. 2

 قبل من"  3101 عام لجولة والمساكن السكان لتعدادات القطرية التجارب"  جلسة في عروض قدمت

يران ،(لإلحصاء بنغالدش مكتب عن المسؤول المدير العالم؛ شمس) بنغالديش من مشاركين  السيد) وا 

 اإلحصائي للمركز السياسية والمؤشرات الكلية الخطة حساب لمكتب العام المدير طاهري؛ خضرت

 وسلطنة ،(الكويت في المركزي اإلحصاء لمكتب العام المدير سهر؛ اهلل عبد الدكتور) والكويت ،(إليران
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 السيد) وتركيا( عمان سلطنة في الوطني اإلحصاء مكتب في إحصائي داغيشي؛ آل حامد السيد) عمان

 (. TurkStat في االجتماعية اإلحصاءات قسم رئيس طاشط؛ أنور

يران بنغالديش عروض أن حين في  ،هاتعدادات في التقنيات أحدث استخدام على ركزت عمان وسلطنة وا 

 .تعداداتها خالل المدنية والسجالت اإلدارية السجالت استخدام إلى أشارت وتركيا الكويت عروض فإن

تراوح بين التي تمستويات تكلفة وحدة التعداد تفاوت ناقش المندوبون مشاكلهم مثل هذه العروض،  بعد

. المستقبلية لتعداداتلخالل مرحلة تنفيذ التعدادات وخططهم التي تحققت  واإلنجازات، USD01 و 1.0

وذكرت األمانة العامة أنه من األفضل تنظيم . األعضاء تمداخاللتلخيص  األمانة العامة الكلمةأخذت و 

للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون الدورة الثانية والثالثة  بينما ء خبراالمكون من  لفريقلاجتماع 

تعدادات بالمختلفة، والممارسات المتعلقة  تجارب البلدان تضممرجعية نشرة  خراجبهدف إ ،اإلسالمي

باإلضافة إلى ذلك، يمكن تنظيم زيارات دراسية بين . اإلسالمي التعاونالبلدان األعضاء في منظمة 

تنفيذ ب تتعلقاإلسالمي التي ترغب في معرفة أساليب جديدة التعاون البلدان األعضاء في منظمة 

 .التعدادات

 أفضل توعية وفعاليةو رؤية : فرعية جلسة. 4

 حول فرعية بجلسة في منظمة التعاون اإلسالمي اإلحصائية للجنة الثانية الدورة من األول اليوم اختتم

 العام المدير) هداية الرحمن عبد محمود السيد قدم الجلسة، بداية في". أفضل وفعالية وتوعية رؤية"

 والفعالية والتوعية الرؤية حول عرضا( (PCBS)لإلحصاء الفلسطيني المركزي المكتب في لإلحصاءات

 والمسابقات المشاريع مختلف بدء كيفية حول دارت التي المناقشات إلى باإلضافة. (PCBS) للجهاز
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 المندوبون أشارو  اإلسالمي، التعاون منظمة مستوى وعلى الوطني الصعيدين على التوعوية اإلحصائية

 من الرفع وكيفية الجهات، مختلف تنتجها التي واالتصاالت البيانات بتوزيع يتعلق فيما نهجهم إلى أيضا

 :العمليات هذه فعالية

 اإلحصائية؛ العمليات نتائج توزيعو  اإلحصاءات استخدام حول تدريبية عمل ورش تنظيم 

 اإلحصائية؛ المعلومات نشر في الهام لدورها نظرا اإلعالم وسائل مع منتظمة اجتماعات عقد 

  ؛اإللكترونيةتطوير المنشورات 

  استخدام الشبكات االجتماعية مثلTwitter and Facebook؛  

  ؛يزانيات لضمان وضوح اإلحصائيةمصناع القرار لتخصيص حملة انتخابية على مستوى 

 دمج اإلحصاءات في المناهج المدرسيةلالتعليم  راتالتعاون مع وزا. 

 أساليبهم التوعويةترسل أن اإلسالمي  التعاون البلدان األعضاء في منظمة طلب منعقب المباحثات، 

 .موقعها اإللكترونيفي  هالتنشر األمانة العامة  إلى

 اإلطار الوطني العام لضمان الجودة: مؤسساتيإدارة الجودة من منظور . 5

رئيسة وحدة التعاون )م؛ اليوم الثاني للجنة اإلحصائية، قدمت السيدة كلوديا جونكر 3103مايو  01في 

، وصياغة (QAF) عرضا عن اإلطار العام الوطني لضمان الجودة (EUROSTATاإلحصائي في

أبلغت السيدة يونكر و . المتطلبات األساسية لتحقيق اإلدارة الجيدة للجودة في مكاتب اإلحصاء الوطنية

من منظور النظام اإلحصائي األوروبي،  EUROSTAT على جودة نهجفي عرضها،  المشاركين

 . EUROSTATلالمستخدمة حاليا من قب QAFو  (CoP) ومدونة قواعد الممارسات
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 وتستند. على أهمية تعزيز اإلطار القانوني واستقاللية اإلحصاءاتعرضها في السيدة يونكر  شددتو 

 التي األوروبية اتلإلحصاء مدونة قواعد الممارسات على األوروبي اإلحصائي النظام في الجودة إدارة

 المبادئ أهم يونكر السيدة خصتول. األوروبي في االتحاد األعضاء الدول تتبعهاو  إلزامية، غير هي

 جانب منتم تطوير المدونة ومتابعة تنفيذها  كيف توشرح مدونة قواعد الممارساتالخمسة عشر في 

 اإلطار العام الوطني لضمان الجودةأن  يونكر السيدة وذكرت. األوروبي االتحاد في األعضاء الدول

 التقييم عمليات خالل من تتم التي اإلحصائية العمليات جميع استعراض على المنفذ في يوروستات يرتكز

يجري و  والقياس، والتوثيق التقييم من مراحل اإلطار ويتضمن. الزمالء قبل من الخارجي التقييم أو الذاتي

 الوطني العام اإلطارو . سنوات أربع لمدة مكثفطويل و  تقييمي برنامج خالل من مرحلتين أولحاليا تنفيذ 

 . اإلحصائي إلنتاجل العامة عملياتال لمالئمة حاليا المراجعة قيدهو  حاليا الجودة لضمان

 البنية أن ،TurkStat في الجودة إدارة على أجريت التي الدراسات إلى إشارة في ،تركيا مندوبون من وأكد

 واوأكد. اإلحصاءات مجال في وجودة مدونة قواعد الممارسات لتنفيذ األساسي الشرط هو القانونية التحتية

 اكتسبتو  المبادئ هذه مع شيااتم 3110 عام في القانونية التحتية البنية وضعتقد  TurkStat أن أيضا

 هو اإلحصائي القانون هذا مثل أن واأكد ،ذلك على وعالوة. سواء حد على والتقني المهني االستقالل

 األعضاء البلدان في النظراء لمراجعة دراساتتجرى  بأن أيضاوا وأوص. دقة والموثوقيةل الرئيسي الشرط

 .ومثل هذا النظام يمكن وضعه خارجي، دعمب اإلسالمي التعاون منظمة في

يونكر لمعرفة المزيد عن  على السيدةسئلة األن طرح المشاركو سؤال وجواب حيث  بفقرة واختتمت الجلسة

 .اإلطار الوطني العام لضمان الجودة
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 اإلحصائية التجارية للعملية العام النموذج: اإلنتاج عملية منظور من الجودة إدارة. 6

حيث ( نائب رئيس قسم العمليات في اإلحصاء السويدي)وأعقبت السيدة يونكر، السيد ماتس بيرغدال 

 اإلحصائية التجارية للعملية العام النموذجب تحدث عن التجربة السويدية في عرضه الذي قدمه فيما يتعلق

(GSBPM) وصرح السيد . للجودة القائمة على عمليات اإلنتاج اإلحصائي في اإلحصاء السويدي

. بيركدهل أن اإلحصائيات السويدية تخصص النموذج المطور في نيوزيلندا الحتياجاتها ومتطلباتها

 مراحل تسعة من يالسويدء اإلحصا المعمول به في اإلحصائية عملياتلل النموذج الحالي العام ويتكون

 المشاركون ناقش العرض، هذا بعد. اإلحصائية المعلومات نشر إلى المستخدم احتياجات تقييم من بدءا

ذات  إحصاءات إلنتاج نماذج وضع أجل من والسياسات واالستراتيجيات الممارسات أفضل توظيف كيفية

 .عالية جودة

 من وغيرها دراسية زيارات تنظيم العروض تقديم بعد األعضاء قدمها التي التوصيات أهم من توكان 

 طاراإل في الرائدة البلدان إلى للتنمية اإلسالمي والبنك أنقرة مركز من بدعم وذلك القدرات، بناء برامج

 .(GSBPM) اإلحصائية التجارية للعملية العام النموذجو  الجودة ضمانل الوطني

 تضافر الجهود من أجل التنسيق: بناء القدرات اإلحصائية. 7

لبنك اإلسالمي في ا DRSD مدير)أنصت المشاركون إلى محاضرات للدكتور عبد اللطيف بيلو 

المكتب  كبير اإلحصائيين من)سوريامين  ، والدكتور(باحث في مركز أنقرة)تيال كارامان أ، والسيد (للتنمية

 ".لتنسيقمن أجل اتضافر الجهود : قدرات اإلحصائية بناء ال"خالل جلسة ( BPSالمركزي لإلحصاء

-IDB) بناء القدرات اإلحصائية للبنك اإلسالمي للتنمية مبادرةإلى في خطابه، أشار الدكتور بيلو 
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STATCAP) بناء وتعزيز قدراتها اإلحصائية لتمكينها من في هدف إلى مساعدة البلدان األعضاء تي تال

وغيرها من الوقت المناسب، ودقيقة، ومالية  ، وفيةموثوق اقتصادية واجتماعية وديمغرافية إنتاج بيانات

صد التنمية والحد لصياغة السياسات وصنع القرار، ور ( وفقا لألطر والممارسات الجيدة الدولية)البيانات 

  .الهدف االستراتيجي للبنك اإلسالمي للتنمية من الفقر بوصفه

كارامان النسخة الجديدة المطورة في مركز أنقرة لوحدة الرسومات  الدكتور بيلو، قدم السيد اتيال وعقب

يتميز باستخدام تطبيق  SMC وذكر السيد كارامان أن اإلصدار الجديد لوحدة (SMC) البيانية المتحركة

. SMCل المصدر المفتوح فليكس اإلطار، والذي يعطي مرونة أكبر للمطورين مقارنة مع النسخة الحالية

   يد كارامان المشاركين على نتائج مسح برنامج بناء القدرات اإلحصائية لمركز أنقرةكما أطلع الس

(StatCaB)  3102-3103لفترة السنتين . 

، وهو أعلى (STIS) أعقب السيد كارامان، الدكتور سوريانيم حيث قدم عرضا حول معهد اإلحصاءو 

. إدارة مكتب اإلحصاء اإلندونيسي تحتسنوات  1لمدة برامج البكالوريوس لمعهد رسمي يمنح تعليما 

مستعد الستقبال طالب جدد من الدول  (STIS) سويانيم في نهاية عرضه، أن معهد لدكتوروصرح ا

 .األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 البلدانبخلق تعاون بين  اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي ى أعضاءأوص المداوالت، بعد

ندونيسيا منظمةال في األعضاء  يةتعليم مرافقالتي تتوفر على  منظمةال في عضو أخرى دولة أي أو وا 

 StatCaB االستقصائية الدراسات تقديم إلى األعضاء الدول العامة األمانة دعت كما. (STIS)كمعهد 

 الدولفي  اإلحصائية القدرات بناءمتعلقة ببرامج جديدة  في للشروع 3102-3103 السنتين لفترة االنتهاء

  .األعضاء
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 الختامية الجلسة. 8

الصادرة عن الدورة الثانية للجنة اإلحصائية لمنظمة جدول األعمال  د قراراتااعتماختتم االجتماع ب

 للجنة الداخلي النظام على المدخل بالتعديل، أقر أعضاء اللجنة إلى ذلك باإلضافة .التعاون اإلسالمي

 بحكم دائمين مكتب كأعضاء أنقرة ومركز للتنمية اإلسالمي البنك إدراج على التي تنص اإلحصائية،

 التعاون لمنظمة اإلحصائية اللجنة قررتو  .اللجنة بأنشطة المتعلقة التنظيمية بالمسائل للقيام المنصب

 .م3102 أبريل شهر في تركيا-بإسطنبول القادمة دورتها تعقد أن اإلسالمي

 

 

 


