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 القرارات

 

مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية على تنظيم الدورة الثانية للجنة اإلحصائية لمنظمة إلى  لشكر الجزيلابأعضاء اللجنة اإلحصائية قدم تي

في أزمير،  للجنة الثانية ةدورال وقد انعقدتن. العروض التي قدمها كافة المتحدثي على يثنونكما  ،(OIC-StatCom)اإلسالميالتعاون 

بمشاركة أربعين عضوا من مكاتب اإلحصاء الوطنية، ومؤسسات منظمة التعاون  ،م2132مايو  31إلى  31خالل الفترة من تركيا 

 : وقد اتخذ أعضاء اللجنة القرارات التالية، واإلحصاء السويدي. UNESCWA، و EUROSTATاإلسالمي، و

التعاون في منظمة  بالدول األعضاء إحصائية خاصةمؤشرات حول " مجموعة العمل ضعرووثائق و أخذا بعين االعتبار .3

 لمنظمة التعاون اإلسالمي "، فإن اللجنة اإلحصائيةاإلسالمي

 ولياألمسح الب أشادت (SPIN-OIC ) ةاألردني ات العامةاإلحصاءاألمانة ودائرة الذي أعدته (DOS؛) 

 مسحالعلى  في المنظمة التي أجابتالدول األعضاء على جهودها المبذولة و مجموعة العمل كرت أعضاءش SPIN-OIC 

 راجعت التقرير المقدم من قبل األردن؛ 

 خبراء مكونة من فنية ةنلجك مجموعة العمل أنشطتها المستقبلية اللجنة أن تتابع قررت (TCEs) واضيعحول ثالثة م 

  .المنتجات والوقفاألغذية الحالل و وصناعة، الصيرفة والتمويل اإلسالمي :وهي

وضع حول " مجموعة العمل منظمة التعاون اإلسالمي التي أعدتهاوثيقة الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ل بعد االطالع على .2

 هذه األخيرة"، فإن ( للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميSVDاستراتيجية ) رؤيةوثيقة 

 المكتب المركزي لإلحصاء عن استضافة و، أعضاء مجموعة العملجهود التي يبذلها عبرت عن امتنانها لل

 ؛رائدبلد ك هدورالتحضيري، و االجتماع  BPS-Statistics Indonesiaاألندونيسي

  الرؤيةوثيقة أقرت ( االستراتيجيةSVD) أنشطتها المستقبلية؛ لتوجيه المرفقة 

 جنة فنية مكونة من خبراء إنشاء ل قررتTCE والطويل تنفيذية على المدى القصير والمتوسط  خطة عمل" لوضع

 ".منظمة التعاون اإلسالميوضع رؤية استراتيجية للجنة اإلحصائية لل

 لإلحصائيين المهنيين في الدول األعضاء في االعتمادوضع برنامج حول " بعد االطالع على الوثائق التي أعدتها مجموعة العمل .1

 ، فإن اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي"منظمة التعاون اإلسالمي



اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية لل جنة الثانية الدورة  
تركيا-إزمير م،2102 مايو 13-15  

 

  القرارات

 

2 

 وعلى وجه التحديدمجموعة العملأعضاء من طرف  المبذولة جهودلأعربت عن تقديرها ل ، CIO-Bahrain اللتزامها 

 مجموعة العمل؛ بتوجيهالكامل 

 ؛وقررت تشكيل لجان فنية لمتابعة تفاصيل اإلجراءات المتعلقة ببرنامج االعتماد أقرت بالتقرير المقدم من البحرين 

  ؛عمل برعاية مركز أنقرة للقيام باألنشطة الالزمة لتنفيذ المستوى األساسي لالعتمادوافقت على إنشاء فريق 

  أو من ناحية التمويلسواء برنامج ال تنفيذ هذالمساهمة بنشاط من أجل االبنك اإلسالمي للتنمية ومركز أنقرة من طلبت 

 ؛الموارد البشرية

 م.2132 في اجتماعها المقبل في أكتوبرلكومسيك لجنة اأوصت بتقديم برنامج االعتماد الدولي ل 

 مثل الحديثة مؤشراتالو المواضيع بشأن األعضاء للدول مشتركةال نظرال وجهة عن لتعبيراللجنة اإلحصائية على ا وافقت .4

 قيم يعكس مما المجاالت هذه في اإلحصائي العالمي للمجتمع دراسات تعزيز أجل من، منسق نحو على االجتماعي النوع إحصاءات

 على أجريت التي الدراسات متابعة بهدف وذلك خبراء، منمكونة  فنية لجنة وإنشاء، اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء البلدان

 .الجنس نوع بقضايا المعنيةو الدولي المستوى

في عروض كل من  " 2131لجولة عام  تعدادات السكان والمساكنلالتجارب القطرية  " خالل جلسة كبيرال هتماماال وإذ نالحظ .1

تعدادات السكان  أن تتطرق أكثر إلى قررت اللجنة اإلحصائية وإيران، والكويت، وسلطنة عمان، وتركيا، فإن ،بنغالديش

  اللجنة اإلحصائيةفإن ، في هذا الصددو. والمساكن

  إلى اجتماع فريق الخبراء دعت(EGM)  وذلك  2132نهاية عام ينظمه مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية حتى سالذي

ع الخبرات القطرية المختلفة، وأفضل ملجتعدادات السكان، بجميع المراحل ذات الصلة  تتضمن بهدف تحديد صورة شاملة

  ؛اإلسالمي تعاونمنظمة اللبلدان األعضاء بمن االممارسات 

 منظمة التي ترغب في الألعضاء في مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية إجراء زيارات دراسية بين البلدان ا ت منطلب

 ؛في تنفيذ التعداداتبعة المت ةجديدال ساليبألا حول تتعمقأن 

 سجل قائم  عدادإ بغية السكان عددب الصلة ذات اإلحصاءات الستخالص اإلدارية السجالت دمجب األعضاء الدول أوصتو

 .كلفةالتوفير  عن فضال البيانات، تحليل في الزمني الفارق من يقللس حيث تعداداتعلى ال

، وسائل اإلعالم، والصحافةك) الجهات ذات العالقةمع جميع  اتصاالت استراتيجية على أهمية إقامة بشدة وإذ نسلط الضوء .6

االستخدام  والتشجيع على مكاتب اإلحصاء الوطنية توضيح رؤية من أجل وما إلى ذلك(المواطنين، والطالب ووصانعي السياسات 
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ليتم  األمانة العامةإلى  توعويةال أساليبهم إرسال جميع األعضاء إلى دعت المنتجة، فإن اللجنة اإلحصائيةبيانات الواسع النطاق لل

 .هاموقع عبر نشرها

تعهدات كافة وإذ تجدد تقديرها لالهتمام المتزايد الملحوظ، فإن اللجنة اإلحصائية دعت جميع األعضاء إلى المشاركة بنشاط في  .7

 واللجان الفنية المكونة من خبراء والقيام بمهامهم في الوقت المطلوب.مجموعات العمل 

فإن اللجنة اإلحصائية بدعم من مركز ، خالل الدورةالتي تم عرضها  إدارة الجودةب وإذ نحيط علما مع االرتياح القضايا المتعلقة .8

سبق لها أن ، والتي ناء القدرات للدول الرائدةبحول زيارات دراسية وبرامج أخرى  تنظيم فكرةأيدت أنقرة والبنك اإلسالمي قد 

، GSBPMاإلحصائية  األعمال عملياتالعام ل نموذجالو NQAF الجودة لضمان الوطني اإلطارك دارة الجودةإل نماذج نفذت

المرتبطة  المتعلق بالقضاياوالعمل على زيادة الوعي  فيما بين الوكاالت المشاركة التجارب والدروس المستخلصة لتبادلوذلك 

 الجودة.ب

 إيصال البيانات من خالل تقدم المجتمعات على تيسير NSS نظم اإلحصاء الوطنيةالتأثير المباشر ل علىوإذ تم تسليط الضوء  .9

في المنظمة والمنظمات  الدول األعضاء مناشدتها لكافة اللجنة اإلحصائية قد جددت، فإن صانعي السياساتل األدلة إلىالمستندة 

 .بناء القدرات اإلحصائيةل فعالة برامج من خاللنظم اإلحصاء الوطنية  لتعزيز الدولية

وإذ نعرب عن تقديرنا للجهود التي يبذلها مركز أنقرة والبنك اإلسالمي فيما يخص أنشطة بناء القدرات اإلحصائية، فإن اللجنة  .31

 .األعضاءاإلحصائية طلبت تعزيز وتنسيق جهودها من أجل تحقيق منافع عليا للدول 

طالب من البلدان  حضور، رحبت اللجنة اإلحصائية بقبول إندونيسيا  BPS-Indonesiaباإلصغاء إلى العرض الذي قدمته  .33

 .(STIS)إلحصاء ااألعضاء بالمنظمة في معهد 

 البنك اإلسالمي للتنمية على إدراج اللجنة قد وافقتجنة اإلحصائية، فإن لل النظام الداخلي التعديل المدخل علىب وإذ تم اإلقرار .32

 .اللجنة المتعلقة بأنشطة المسائل التنظيميةب للقيام بحكم المنصبدائمين  كأعضاء ومركز أنقرة

 م.2131 أبريل شهر فيتركيا -إسطنبولفي دورتها القادمة  أن تعقداللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي  قررت .31
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