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 مشروع المخطط التفصيلي
 جنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي لل  لوثيقة الرؤية االستراتيجية 

 مقدمة
موزعة على أربع  دولة 75 انضمامبمنظمة التعاون اإلسالمي ثاين أكرب منظمة حكومية دولية بعد األمم املتحدة تعترب 

فيما بينها يف  نسيق جهودها الرامية إىل تعزيز التعاون والتمن ظمة الدول األعضاء يف املن كثفتالعقد املاضي،   خاللقارات. 
إدارة وفهم  علىالقرار  ناعساعدة صمن أجل م حيويةاإلحصاء أداة عترب يو التنمية.  اتعملي مبا يف ذلك، اتتاجملكل 

 التعاونألعضاء يف منظمة بني الدول ا تنسيقلتعاون واليف جماتت امن املوضوعات الرئيسية  اأصبح واحد حيثاملعلومات، 
يف لتنمية استويات انعكس تباين مومع ذلك، استخدام املعلومات يف مجيع جوانب احلياة.  ارتفاعاإلسالمي بالتوازي مع 

أسباب كثرية بني قدراهتا اإلحصائية الوطنية. هذه احلقيقة هي واحدة من  علىاإلسالمي  التعاوننظمة مبلدول األعضاء ا
 قاعدة سيتم إحداث ومن خالهلا، (OIC-StatCom) اإلسالمي التعاونجنة اإلحصائية ملنظمة لل  ا إنشاءسامهت يف 

ملعرفة واخلربات تبادل ابغرض اإلسالمي  التعاوناألعضاء يف منظمة  للدول (NSO) ملكاتب اإلحصاء الوطنيةديناميكية 
 ئيةحصااإل هاكثر فعالية وكفاءة يف إدارة نظمأ لتصبح ااملبادرات اليت ميكن أن تساعده ، فيما خيصوأفضل املمارسات

 .(NSS)الوطنية 

أداة ت غىن عنها بالنسبة لواضعي  ءحصاأصبح اإلإذا  كون مثمرةأن ت كفاءةالفعالية و ال ذاتالوطنية  ءحصااإلنظم لميكن و 
اللجنة تساهم  أجل أن منو عملية صنع القرار. بالسياسات، والقطاع اخلاص واجملتمع املدين يف مجيع املهام املتعلقة 

فعالية وكفاءة، ت بد ذات نظمة امللدول األعضاء يف ل نظم اإلحصاء الوطنيةجعل اإلسالمي يف  التعاوننظمة مل اإلحصائية
رؤية الو  همةوامل وقعمعاينة املطويلة األجل من خالل توسطة و م، و ةقصري  اخطط تتضمنسرتاتيجية وثيقة لرؤية اعلى  أن تتوفر

 .صائية ملنظمة التعاون اإلسالميلل جنة اإلح

-م يف إسطنبول1122أبريل  21و  11عقدت يومي انخالل الدورة األوىل لل جنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي؛ اليت 
وضع لأكثر فعالية و  نظموذلك من أجل خلق  جنةعمل لوضع رؤية اسرتاتيجية لل  الجمموعة  تركيا، مت اتتفاق على إنشاء

مع أعضاء  إندونيسياهي  هذه اجملموعةالدولة الرائدة يف و لتحقيق هذه الرؤية. ، ومتوسطة، وطويلة األجل خطط قصرية
البنك اإلسالمي و تركياو السنغالوفلسطين و المغربو ماليزياو كازاخستانو مصرو بنغالديشآخرين مبا يف ذلك 

 .مركز أنقرة، وللتنمية

صياغة األولويات واألهداف،  ما خيص يف جنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالميلل  مبثابة وثيقة مرجعية هي وثيقة الهذه 
 التعاونو  التنسيق فيما يتعلق بتسهيل آلية لتوجيه اللجنة الطويلو  املتوسطو على املدى القصري املتخذة  واإلجراءات
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 التعاونل األعضاء يف منظمة لدو ل الوطنية اإلحصاء اتبمك تواجهها اليت التحديات على التغلبكيفية و  اإلحصائي
 اإلسالمي.

 التحديات
اهتزاز النسيج اتجتماعي  يةاألزمات العاملكذا بروز ة و والسياسي ةواتقتصادي ةاتجتماعي تاجملاتيف  التغري املستمرحيدث 
ضاع تلك األو  مع مأقلللت ةناسبمن اختاذ اإلجراءات امليتطلب بيانات شاملة وطبقية لتمكني صناع القرار ، والذي للبلدان

ملثل هذه البيانات، إت أهنا تواجه العديد من التحديات  كمصدرالوطنية   ءكاتب اإلحصام دور ىيتجلومن هنا املضطربة. 
 مبا يف ذلك:

 ي: تنمية القدرات اإلحصائية هاإلسالمي التعاونمناطق منظمة اختالف مستويات التنمية اإلحصائية ما بين  .1
تلبية  ا وكذا توافرهابياناهتجاهدة لتحسني نوعية  مكاتب اإلحصاء الوطنية، حيث تسعى مستمرة ومتواصلةعملية 

تنمية القدرات اإلحصائية على املستوى الدويل برامج جيري تنفيذ خمتلف تطلبات املستخدم. يف الوقت احلاضر، مل
 التعاونول األعضاء يف منظمة يف معظم الدفغالبا و . ومع ذلك، للوكاتت املنفذةددة احملهداف األبالتوازي مع 

 خمتلف املستخدمني. مع متطلباتالوطنية ء كاتب اإلحصاممن  حصاء املتوفراإل ت يتطابق اإلسالمي

 اتاملوارد البشرية ذإن : المستدامة اإلدارةو  التكنولوجيا في عاليةال ةمهار ال ذاتالموارد البشرية  قلة .2
اء الوطنية لتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية، وخاصة يف كاتب اإلحصيف مضرورية هي الكفاءات العالية 

؛ هذه املؤهالتستمكن إلدارة املستدامة. و ل، واألساليب احلديثة (ICT)جمال تكنولوجيا املعلومات واتتصاتت 
كما ،  امليةواملمارسات الع ءاإلحصااملواضيع املتعلقة بتتبع من اإلحصائيني ، ا يف ذلك مهارات اللغة األجنبيةمب
عدد   ت يزال. ومع ذلك، جودة وذ إحصاء لتعزيز إنتاج الوطنيةء كاتب اإلحصامل دون شكوبتمهد الطريق س

عدم كفاية قلة/اإلسالمي متخلف بسبب  التعاونالوطنية للدول األعضاء يف منظمة  ءكاتب اإلحصامكبري من 
 املوارد البشرية املؤهلة.

من  خدمات إحصائية طلباتلألنشطة اإلحصائية و  المخصصةميزانية ال مواردبين ارتفاع تطابق العدم  .3
 صيصخت فيه يتم الذيهج امليزانية، منالوطنية على ء كاتب اإلحصامتستند أنشطة :  مختلف الجهات المعنية

الطلب ارتفاع  يطابقجيب أن يزانياهتا. وبالتايل، مبنشطة مع التقيد الصارم املتعلقة بإدارة األ املكاتبهذه  موارد
. ومع ذلك، ونظرا اخلاصةيف موارد امليزانية  مماثل مع ارتفاعالوطنية ء كاتب اإلحصامعلى اخلدمات اليت تقدمها 

كاتب اإلحصاء انكماش يف بعض األنشطة األخرى مل إىل غالبا الطلب ارتفاعيؤدي ، امليزانيات الرفع من ةلصعوب
اجلهات املعنية طلبات الوطنية بسبب  ءمكاتب اإلحصايف عبء العمل  مع تزايدالوطنية. ويتفاقم هذا الوضع 

 ءكاتب اإلحصام تنفيذهذا التداخل أحيانا دون حيول و . يف نفس الوقت بيانات متداخلةل الوطنية والدولية
 .اهامهالوطنية مل
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على الوطنية باستمرار ارتفاع مستويات الطلب ء كاتب اإلحصاتواجه م: صعوبات في ضمان جودة البيانات .4
جتري لتلبية هذه اتحتياجات من البيانات، و متنوعة من مستخدمي البيانات.  اتالبيانات اإلحصائية من جمموع

 االزمن تأثري  عربهذا العبء  يؤثرتثقل العبء على جميبها. و عديدة تعدادات سوحات و مالوطنية  ءكاتب اإلحصام
الوقت واملال والقوى العاملة كالوطنية   ءكاتب اإلحصامل القيمةوارد ملا مما يؤدي إىل هدرالبيانات  جودةعلى  اسلبي

 .املستخدمة لرصد هذا العبء واستهداف تقليله

 حصاءلإل ؛ باعتبارها الوسيط األولالوطنية ءكاتب اإلحصام تواجه: رسميالغير  حصا العرض المتسارع لإل .5
ويف  ه؛وذلك يرجع إىل أن، إلحصائية جمال إنتاج البيانات ايف ياملستقبلمن حيث دورها  هامةتعقيدات  ،الرمسي

 ومن هنا نستعرضمصدرا بديال للمعلومات.  نيغري الرمسيالبيانات اإلحصائية  ومقدم أصبحالسنوات األخرية، 
 :دمي البيانات اجلدنشأة مقد أسباب

 واليتاجلديدة األسواقك  والقطاعات املنتجات جماتت بعض أحيانا رمسيةال حصائيةاإل ياناتالب تقصي ، 
 ؛الرمسي غري حصاءاإل شملهاي يالذ واتتصاتت املعلومات تكنولوجيا من عموماتنشأ 

 تلف أنواع البيانات غري املدرجة يف البيانات اإلحصائية الرمسية؛خم رمسيال غري حصاءقدم اإلي 

 تاحةامل الرمسية البيانات تعليقات على الرمسية غرييضيف مقدمو البيانات اإلحصائية  احلاتت، بعض يف 
 .حول أهم التطورات عملية أفكارا تقدم اليت للعموم

 
البيانات  ومستخدم يستفيد ماعند الوطنية ومستخدمي البيانات:  كاتب اإلحصامضعف التواصل بين  .6

ن  و ملستخدما مييلقيمة. ومع ذلك،  تكون ذاتفإن هذه األخرية  البيانات اإلحصائية الرمسية مناستفادة صحيحة 
كما هلا ه"(،  )"غرض موج   يوافق أغراضهمغري صحيح، وحىت يف توجه بشكل البيانات اإلحصائية  تفسريإىل كثريا 

صحي النظرا لعدم وجود املستوى املطلوب من التواصل ، وذلك عوامل خارجية سلبية على اإلحصاء الرمسي نفسه
لوطنية القدر ا ءإلحصاكاتب اتعطي ممن املهم جدا أن ف. الوطنية ومستخدمي البيانات ءكاتب اإلحصامبني 

 البيانات استخدام حول مستخدمي البيانات التواصل مع علىو ، الرمسي حصاءإلاإنتاج على الكايف من الرتكيز 
 .وتفسريها على الوجه الصحيح

: يعترب استخدام أدلة إحصائية سليمة يف تصميم ألدلة في عملية صنع القرارلاالستخدام غير الكافي  .7
لتقدم صوب حتقيق لمجيع املستويات ويف مجيع القطاعات أمرا ملحا  يف هاوتقييم هارصدو  هاوتنفيذالسياسات 

 األدلةاملستند على القرار  حيث أنيف إحداث النظم  عقباتالوطنية  ءكاتب اإلحصام تواجهومع ذلك،  .التنمية
ملكاتب  املتاح ويلالتم ضعف :تفاقم هذه العقبات إىل يؤديكما . السياسات صناعبالنسبة ل ت غىن عنههو 

، سياسات وطنية علىجراءات املستندة اإلعدم اختاذ آنفا، إىل جانب  مت اإلشارة إليهكما ؛  اإلحصاء الوطنية
 .ملناصرة العمل اإلحصائي غري فعالة برامجو 
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اجلهود املبذولة من أجل  إت أنجوانب احلياة. كافة  حصاءاإل يشمل :حصا اإلمحدودية الوعي في مجال  .8
طبيعة  حيث أنللتوعية  غري مستوعب شكل ختطيط علىالنتائج املوجهة حنو مبادرات التوعية اإلحصائية ) حتقيق

 هناأ. حىت، مكاتب اإلحصاء الوطنيةإجنازات  تعيق حقا( ةغري مفهومهي اجليل اجلديد من مستخدمي البيانات 
إحصائية ذات جودة عالية ويف الوقت ات علومميف إنتاج  مكاتب اإلحصاء الوطنيةلحظ دور تأفراد اجملتمع عل جت

 املناسب.

على الرغم من التغريات اهليكلية يف اجملتمع  :مكاتب اإلحصا  الوطنية ياتلديناميكية في عمال االفتقار إلى .9
تكون بطيئة يف التكيف مع  قد يف بعض األحيان مكاتب اإلحصاء الوطنيةإت أن ، على حد سواء واتقتصاد
 .مكاتب اإلحصاء الوطنية ياتيف عملآثار على اتبتكار واإلنتاجية  له الديناميكية فاتفتقار إىل. الراهنةاألوضاع 

: التعاون اإلسالمي التعاونعلى مستوى منظمة و  نظم اإلحصا  الوطنيةعدم كفاية التعاون والتنسيق داخل  .11
على مستوى و اإلسالمي  اونالتعللدول األعضاء يف منظمة  نظم اإلحصاء الوطنيةوالتنسيق اإلحصائي داخل 

 نظرا لعوامل عدة من بينها: ينيكاف  مها غرينظمة امل

  ؛ةتنسيق قويواملوارد الالزمة إلنشاء آليات عدم وجود اإلرادة السياسية 

 تنسيقو  اإلحصائي مستوى التعاون الرفع منبني أصحاب املصلحة املعنيني من أجل  قلة الشعور بالوتء 
 وعلى الصعيد الدويل؛ نظم اإلحصاء الوطنيةداخل  ةاإلحصائي نشطةاأل

 واضح للمسؤوليات؛غري  توزيع 

 ؛مضاعفة جهود 

 اتمتناع عن التآزر بسبب التنافس املؤسسي؛ 

  أفضل املمارسات واخلربات؛بتبادل عدم وجود الوعي حول الفوائد املرتبطة 

  أمام اتستفادة الكاملة من  بني املنظمات الدولية عائقعلى املدى القصري وعلى نطاق حمدود التعاون
 اخلربات.

 مهمة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 اإلسالمي"التعاون على مستوى منظمة  حصا ضمان جودة اإل"

الوطنية للدول األعضاء يف منظمة  ءنظم اإلحصال قاعدةتكون  نهي أ مهمة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
 :وذلك بي اإلسالم التعاون
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 التعاون لدول األعضاء يف منظمة ل نظم اإلحصاء الوطنيةو  مكاتب اإلحصاء الوطنيةت كفاءا تعزيز على العمل
من خالل برامج تنمية القدرات اإلحصائية اليت تأخذ بعني اتعتبار مستويات خمتلفة من القدرات اإلسالمي 

 اإلسالمي؛ون التعابني الدول األعضاء يف منظمة  ةاإلقليمي اتوالتنوع

 واملنظمات اإلسالمي التعاون منظمة يف األعضاء الدول وبني داخل اإلحصائيوالتنسيق  التعاونأنشطة  تنسيق 
 ؛ازدواجية اجلهود لتجنب بوضع هنج الدوليةو /  اإلقليمية اإلحصائية

 على التغلب لىع مساعدهتم خالل من الرمسي يف الدول األعضاء باملنظمة حصاءاإل جودة حتسني يف املسامهة 
 ومتسقة؛للمقارنة  وقابلةمتاحة و  املناسب الوقت يفودقيقة و  خمتصة أن تكونحيث جيب ؛ البيانات جودة حتديات

 تعزيز التضامن ، حنو باد املهداف و بتوجيه من األ؛ هبدف تعزيز أدائهماخلربات وأفضل املمارسات و  املعرفة تبادل
 والتعاون بني الدول األعضاء؛

 الدول يف السياسية السلطات مناصرة خالل من اإلسالمي التعاون نظمةمب األعضاء الدول يف حصاءإلا صورة رفع 
 البشرية واملالية. ملواردا أفضل وضعل األعضاء

 اإلسالميالتعاون لمنظمة لل جنة اإلحصائية القيم والمبادئ التوجيهية 
 تلتزم هبا هي:سواليت إلسالمي لل جنة اإلحصائية ملنظمة التعاون ااالقيم اليت ستوجه أنشطة 

 والفعالية  والريادية الكفاءة واتبتكار، :يةفاتحرتا وناتمك تشملو . والكفاءة التميز على الرتكيز مع) يةالحترافا
 (.هنج منظمتوفر و واحلماس 

 والتفاين، املسؤولية: النزاهة مكوناتوتشمل . الصدق يف اليت تتمثل حصاءاإل أخالقيات على الرتكيز مع) النزاهة 
 .(واملساءلة والسرية واتنفتاح، واتنضباط، واتتساق،

 مكونات تشمل و . اإلسالمي التعاون)مع الرتكيز على إقامة عالقات وثيقة بني الدول األعضاء يف منظمة تآزر ال
 .(التعاون والتواصل والتضامن واتنسجام: التآزر

 
، اليت اعتمدهتا الرمسي حصاءهي نفس املباد  األساسية لإلون اإلسالمي لل جنة اإلحصائية ملنظمة التعااملباد  التوجيهية 

 .م1994األمم املتحدة يف عام 
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 م0202لعام  لل جنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميارؤية 

 لجميع"ا الحتياجات مستجيبةموثوقة و إحصائية بيانات  "

 منظمة  يف األعضاء الدول يف واملتاحة املمارسات احلالية ضلوأف واخلربات املعرفة لتبادل قاعدة فعالة عل اللجنةجل
، مع اإلحصائية ونشرها وفقا للمنهجيات واملعايري املقبولة دوليا عزيز إنتاج البياناتتوذلك بالتعاون اإلسالمي، 

 .واملنظمات الدوليةنظمة امليف  ضمان التنسيق والتعاون فيما بني الدول األعضاء

 لدول األعضاء يف منظمة ا حنو وجهةامل اإلحصائية القدرات تنميةب املتعلقة والتنسيق عاونالت أنشطة مجيع معجل
 ؛اللجنة اإلحصائيةاإلسالمي حتت مظلة  التعاون

 املتعلقة حصائيةاإل للمؤشرات مشرتكة ومنهجيات معايري وضعب اإلسالمي التعاون منظمة يف العليا اهليئة لتصبح 
 اإلسالمي؛ عاونالت منظمة يف األعضاء لدولبا

 ل نظمة من أجاملالدول األعضاء يف  العاملني يف مؤسسات نييالرمس لإلحصائيني املهنيني عتمادا نظام إلنتاج
 .أكثر التوصل إىل نظام ديناميكي

 األهداف االستراتيجية
 :التايلوهي كلتحقيق رؤية اللجنة اإلحصائية سرتاتيجية اتهداف موضوعات لأل مت حتديد أربعة

 القدرات اإلحصائيةة تنمي
 نظمة املللدول األعضاء يف  نظم اإلحصاء الوطنيةلدعم  للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي إطار إعداد

تنمية القدرات اإلحصائية من خالل أولوية جماتت هذا اإلطار  وضحيحيث س. لديها تنميةالوفقا ألولويات 
 ع املعلومات اإلحصائية ومقارنتهااملهارات املهنية الضرورية جلمو ، مكاتب اإلحصاء الوطنيةحتديد احتياجات 

 صف اتسرتاتيجيات العامة لتنفيذ برامج فعالة؛و كذا ونشرها، و  هاوجتهيز 

 احلياة نوعية هنج أساس على ةومنظم ةواضح ةكمو ح آلية وضع (life-cycle approach) أنشطة  تطويرل
 ؛لل جنة اإلحصائية القدرات

 اإلسالمي على أساس برنامج العمل  التعاونويات التنمية اإلحصائية للدول األعضاء يف منظمة بني مست جتانس
اإلسالمي واحلاجات امللحة  التعاونمن خالل النظر يف أولويات سياسات منظمة الذي جيب أن يعد اإلحصائي 

 كاتب اإلحصاء الوطنية؛مل
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  لومات واتتصاتت، وأساليب اإلدارة احلديثة، ومجع تكنولوجيا املع حول للموظفني املهنية املهارات حتسني
وضع تنظيم برامج تدريبية و  عن طريق نظم اإلحصاء الوطنيةوتبويبها وجتهيزها ونشرها، وإدارة  اإلحصائيةالبيانات 

اتستشارات اإلحصائية  برامج دمةخلتمديد ك اليت عرضتأو /يف املضمنة التعليم اإللكرتوينرامج بلتقدمي قواعد 
 ؛ال لجنة اإلحصائيةليت ستنفذ بني أعضاء ا

 أعضاء تواجه اليت والتحديات املكتسبة اخلرباتب يتعلق ما يف" النجاح قصص" و" املستفادة الدروس" تبادل 
 ؛افرتاضيمن خالل نظام إحصائي  الل جنة اإلحصائية

 من خالل  ؤشراتاملو  اجلديدة ، واجملاتت اإلحصائيةذات اتهتمام املشرتكموضوعات حمددة  جولعرفة امل تبادل
 ؛الرمسي حصاءيف اإل نيطينش ارسنيممو  باحثنيمن جلنة حترير مؤلفة من  موجهةجملة أكادميية 

 التعاون مع اجلهات املعنية؛ب وذلك اإلعالم ويف العام القطاع يف للعاملني التواصل وبرامج اإلحصائي الوعي تنمية 

 املصلحة أصحاب مع والثانوي اتبتدائي التعليم ذو للطالب الوطنية الرتبية مناهج وتنفيذ تصميم على تشجيعال 
 ؛باإلحصاء هبدف اإلملام املعنيني

 اتجتماعية  اإلعالم وسائل استخدام ذلك يف مبا؛ ملكاتب اإلحصاء الوطنية والتوزيع الفعال اتتصاتت نظم وضع
 وضمان، كاتبهذه املات اليت تنتجها لتعزيز استخدام البيانوذلك ، لأدوات اتتصامن من خالل جمموعة 

 ؛على النحو املالئمالبيانات املقدمة  تعاطي املستخدمني مع

 إعادة هندسة و إدارة التغيري  ، بالنظر يفلتعلمل أمكنة إىل كاتب اإلحصاء الوطنيةمل احلالية العمل ظروف حتويل
مكاتب اإلحصاء يف عمليات  يكيةديناماللتعزيز ( business process re-engineering) عمليات األعمال

 ؛الوطنية

 الدراسية املناهج تعزيزو  لتطوير العايل التعليم مؤسسات مع التواصل على مكاتب اإلحصاء الوطنية تشجيع ،
التدريب يف  تشجيع ودعم املعلمني يف ل، وكذلك الوطنية كاتب اإلحصاءململوارد البشرية ااحتياجات  تلبيةوذلك ل

 دام خدماهتا ومنتجاهتا يف النشاطات الصفية.ستختكليات الرتبية 

واللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون ، مكاتب اإلحصا  الوطنيةاإلحصائي بين  والتنسيق تنسيق التعاون
 المنظمات اإلقليمية والدوليةو ، اإلسالمي

 املنظمة يف األعضاء لدولل مكاتب اإلحصاء الوطنية احتياجات لتلبية ية وتنسيقيةتعاونوضع برامج  املبادرة إىل ،
 ؛وممنهجة وتفاعلية منظمة، حية وافرتاضية اتجتماعت دوراتبقيام فريق من اخلرباء  من خالل
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 واهليئات بني اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالميوثيق  وتنسيق قيادي قوي لتعزيز تعاون دور اختاذ ،
أهداف اللجنة حول من خالل التواصل الفعال ، يةاملعنأصحاب املصلحة كذا نظمة و امليف  املختصة األخرى

 ؛اللجنة اإلحصائيةأعضاء  قبل واتحتياجات اليت مت حتديدها من

 من خالل إقامة ، والدولية الوطنية واإلقليمية املعنية وغريها من اجلهاتاللجنة اإلحصائية  بني التعاون تعزيز
التدريبية، وتطوير برامج التنقل؛ مثل تبادل املوظفني  فعال لدعم الدوراتقنوات لتواصل  كوضععالقات مستدامة  

 واملنظمات الدولية والزيارات الدراسية، وما إىل ذلك؛ مكاتب اإلحصاء الوطنية)إعارة( بني 
 مماثل إحصاء لتطوير، والدولية اإلقليمية املعنية اجلهات قبل من املنتجة قليميةاإل سرتاتيجياتات دعم 

 وطنية؛ال السرتاتيجياتل
 اإلسالمي التعاونلدول األعضا  في منظمة با المرتبطةمؤشرات لتطوير منهجيات مشتركة ل

 األعضاء الدول يف اإلحصائية األنشطة تنفيذل املستخدمة واملنهجيات واملفاهيم التصنيفات بني التجانس تعزيز 
 اإلحصائية؛ النظم يف التماسك لتعزيز اإلسالمي التعاون نظمةمب

 المي وتطوير اخللفية املفاهيمية واملنهجية اإلس التعاون منظمة يف األعضاء للدول األولوية ذات اجملاتت حتديد
 ختارة؛املللمؤشرات 

 األدوات، الذي يوضح نظمةامل يف األعضاء للدول مكاتب اإلحصاء الوطنية يف اجلودة لضمان إطار وضع 
مع الرتكيز على  مكاتب اإلحصاء الوطنية تجهتن اليت حصاءإلاجلودة العالية ل لضمان وضعت اليت واإلجراءات

 .املخرجاتالعمليات اإلحصائية و 

 المهنيين  يناإلحصائياعتماد 

 الدول ملني يف مؤسساتاني العالرمسي املهنيني إلحصائينيل عتمادات ربنامجل واملنهجية النظرية اخللفية وضع 
 اإلسالمي؛ التعاون منظمة يف األعضاء

 لعمل اإلحصائيا ، للمهنيني الذين يديرونر السياق الرمسيإطا يف واملعرفة ربةخلدات؛ اإصدار شها على التشجيع 
 اإلسالمي. التعاونيعملون حلساب مؤسسات الدول األعضاء يف منظمة الذين  نيلمتخصصني اإلحصائيلو 


