مشروع المخطط التفصيلي
لوثيقة الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
مقدمة
تعترب منظمة التعاون اإلسالمي ثاين أكرب منظمة حكومية دولية بعد األمم املتحدة بانضمام  75دولة موزعة على أربع
قارات .خالل العقد املاضي ،كثفت الدول األعضاء يف املنظمة من جهودها الرامية إىل تعزيز التعاون والتنسيق فيما بينها يف
كل اجملاتت ،مبا يف ذلك عمليات التنمية .ويعترب اإلحصاء أداة حيوية من أجل مساعدة صناع القرار على إدارة وفهم
املعلومات ،حيث أصبح واحدا من املوضوعات الرئيسية يف جماتت التعاون والتنسيق بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي بالتوازي مع ارتفاع استخدام املعلومات يف مجيع جوانب احلياة .ومع ذلك ،انعكس تباين مستويات التنمية يف
الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي على قدراهتا اإلحصائية الوطنية .هذه احلقيقة هي واحدة من بني أسباب كثرية
سامهت يف إنشاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ) ،(OIC-StatComومن خالهلا سيتم إحداث قاعدة
ديناميكية ملكاتب اإلحصاء الوطنية ) (NSOللدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي بغرض تبادل املعرفة واخلربات
وأفضل املمارسات ،فيما خيص املبادرات اليت ميكن أن تساعدها لتصبح أكثر فعالية وكفاءة يف إدارة نظمها اإلحصائية
الوطنية (.)NSS
وميكن لنظم اإلحصاء الوطنية ذات الفعالية والكفاءة أن تكون مثمرة إذا أصبح اإلحصاء أداة ت غىن عنها بالنسبة لواضعي
السياسات ،والقطاع اخلاص واجملتمع املدين يف مجيع املهام املتعلقة بعملية صنع القرار .ومن أجل أن تساهم اللجنة
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي يف جعل نظم اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء يف املنظمة ذات فعالية وكفاءة ،ت بد
أن تتوفر على وثيقة لرؤية اسرتاتيجية تتضمن خططا قصرية ،ومتوسطة وطويلة األجل من خالل معاينة املوقع واملهمة والرؤية
للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي.
خالل الدورة األوىل للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي؛ اليت انعقدت يومي  11و  21أبريل 1122م يف إسطنبول-
تركيا ،مت اتتفاق على إنشاء جمموعة العمل لوضع رؤية اسرتاتيجية للجنة وذلك من أجل خلق نظم أكثر فعالية ولوضع

خطط قصرية ،ومتوسطة ،وطويلة األجل لتحقيق هذه الرؤية .والدولة الرائدة يف هذه اجملموعة هي إندونيسيا مع أعضاء

آخرين مبا يف ذلك بنغالديش ومصر وكازاخستان وماليزيا والمغرب وفلسطين والسنغال وتركيا والبنك اإلسالمي
للتنمية ،ومركز أنقرة.

هذه الوثيقة هي مبثابة وثيقة مرجعية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي يف ما خيص صياغة األولويات واألهداف،
واإلجراءات املتخذة على املدى القصري واملتوسط والطويل لتوجيه اللجنة فيما يتعلق بتسهيل آلية التنسيق والتعاون
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اإلحصائي وكيفية التغلب على التحديات اليت تواجهها مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي.

التحديات
حيدث التغري املستمر يف اجملاتت اتجتماعية واتقتصادية والسياسية وكذا بروز األزمات العاملية اهتزاز النسيج اتجتماعي
للبلدان ،والذي يتطلب بيانات شاملة وطبقية لتمكني صناع القرار من اختاذ اإلجراءات املناسبة للتأقلم مع تلك األوضاع
املضطربة .ومن هنا يتجلى دور مكاتب اإلحصاء الوطنية كمصدر ملثل هذه البيانات ،إت أهنا تواجه العديد من التحديات
مبا يف ذلك:
.1

اختالف مستويات التنمية اإلحصائية ما بين مناطق منظمة التعاون اإلسالمي :تنمية القدرات اإلحصائية هي
عملية مستمرة ومتواصلة ،حيث تسعى مكاتب اإلحصاء الوطنية جاهدة لتحسني نوعية بياناهتا وكذا توافرها تلبية
ملتطلبات املستخدم .يف الوقت احلاضر ،جيري تنفيذ خمتلف برامج تنمية القدرات اإلحصائية على املستوى الدويل
بالتوازي مع األهداف احملددة للوكاتت املنفذة .ومع ذلك ،فغالبا ويف معظم الدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي ت يتطابق اإلحصاء املتوفر من مكاتب اإلحصاء الوطنية مع متطلبات خمتلف املستخدمني.

.2

قلة الموارد البشرية ذات المهارة العالية في التكنولوجيا واإلدارة المستدامة :إن املوارد البشرية ذات
الكفاءات العالية هي ضرورية يف مكاتب اإلحصاء الوطنية لتمكينها من مواكبة التطورات التكنولوجية ،وخاصة يف
جمال تكنولوجيا املعلومات واتتصاتت ( ،)ICTواألساليب احلديثة لإلدارة املستدامة .وستمكن هذه املؤهالت؛
مبا يف ذلك مهارات اللغة األجنبية ،اإلحصائيني من تتبع املواضيع املتعلقة باإلحصاء واملمارسات العاملية ،كما
ستمهد الطريق وبدون شك ملكاتب اإلحصاء الوطنية لتعزيز إنتاج إحصاء ذو جودة .ومع ذلك ،ت يزال عدد
كبري من مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي متخلف بسبب قلة/عدم كفاية
املوارد البشرية املؤهلة.

.3

عدم التطابق بين ارتفاع موارد الميزانية المخصصة لألنشطة اإلحصائية وطلبات خدمات إحصائية من
مختلف الجهات المعنية :تستند أنشطة مكاتب اإلحصاء الوطنية على منهج امليزانية ،الذي يتم فيه ختصيص

موارد هذه املكاتب املتعلقة بإدارة األنشطة مع التقيد الصارم مبيزانياهتا .وبالتايل ،جيب أن يطابق ارتفاع الطلب
على اخلدمات اليت تقدمها مكاتب اإلحصاء الوطنية مع ارتفاع مماثل يف موارد امليزانية اخلاصة .ومع ذلك ،ونظرا
لصعوبة الرفع من امليزانيات ،يؤدي ارتفاع الطلب غالبا إىل انكماش يف بعض األنشطة األخرى ملكاتب اإلحصاء
الوطنية .ويتفاقم هذا الوضع مع تزايد عبء العمل يف مكاتب اإلحصاء الوطنية بسبب طلبات اجلهات املعنية
الوطنية والدولية لبيانات متداخلة يف نفس الوقت .وحيول هذا التداخل أحيانا دون تنفيذ مكاتب اإلحصاء
الوطنية ملهامها.

2

مشروع المخطط التفصيلي لوثيقة الرؤية االستراتيجية للَجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
]المرجو إرسال تعليقاتكم إلى [secretariat@oicstatcom.org

.4

صعوبات في ضمان جودة البيانات :تواجه مكاتب اإلحصاء الوطنية باستمرار ارتفاع مستويات الطلب على
البيانات اإلحصائية من جمموعات متنوعة من مستخدمي البيانات .ولتلبية هذه اتحتياجات من البيانات ،جتري
مكاتب اإلحصاء الوطنية مسوحات وتعدادات عديدة تثقل العبء على جميبها .ويؤثر هذا العبء عرب الزمن تأثريا
سلبيا على جودة البيانات مما يؤدي إىل هدر املوارد القيمة ملكاتب اإلحصاء الوطنية كالوقت واملال والقوى العاملة
املستخدمة لرصد هذا العبء واستهداف تقليله.

.5

العرض المتسارع لإلحصا غير الرسمي :تواجه مكاتب اإلحصاء الوطنية؛ باعتبارها الوسيط األول لإلحصاء
الرمسي ،تعقيدات هامة من حيث دورها املستقبلي يف جمال إنتاج البيانات اإلحصائية ،وذلك يرجع إىل أنه؛ ويف
السنوات األخرية ،أصبح مقدمو البيانات اإلحصائية غري الرمسيني مصدرا بديال للمعلومات .ومن هنا نستعرض
أسباب نشأة مقدمي البيانات اجلدد:
 تقصي البيانات اإلحصائية الرمسية أحيانا بعض جماتت املنتجات والقطاعات كاألسواق اجلديدة ،واليت
تنشأ عموما من تكنولوجيا املعلومات واتتصاتت الذي يشملها اإلحصاء غري الرمسي؛
 يقدم اإلحصاء غري الرمسي خمتلف أنواع البيانات غري املدرجة يف البيانات اإلحصائية الرمسية؛
 يف بعض احلاتت ،يضيف مقدمو البيانات اإلحصائية غري الرمسية تعليقات على البيانات الرمسية املتاحة
للعموم اليت تقدم أفكارا عملية حول أهم التطورات.

.6

ضعف التواصل بين مكاتب اإلحصا الوطنية ومستخدمي البيانات :عندما يستفيد مستخدمو البيانات
استفادة صحيحة من البيانات اإلحصائية الرمسية فإن هذه األخرية تكون ذات قيمة .ومع ذلك ،مييل املستخدمون
كثريا إىل تفسري البيانات اإلحصائية بشكل غري صحيح ،وحىت يف توجه يوافق أغراضهم ("غرض موجه") ،كما هلا
عوامل خارجية سلبية على اإلحصاء الرمسي نفسه ،وذلك نظرا لعدم وجود املستوى املطلوب من التواصل الصحي
بني مكاتب اإلحصاء الوطنية ومستخدمي البيانات .فمن املهم جدا أن تعطي مكاتب اإلحصاء الوطنية القدر
الكايف من الرتكيز على إنتاج اإلحصاء الرمسي ،وعلى التواصل مع مستخدمي البيانات حول استخدام البيانات
وتفسريها على الوجه الصحيح.

.7

االستخدام غير الكافي لألدلة في عملية صنع القرار :يعترب استخدام أدلة إحصائية سليمة يف تصميم
السياسات وتنفيذها ورصدها وتقييمها يف مجيع املستويات ويف مجيع القطاعات أمرا ملحا للتقدم صوب حتقيق
التنمية .ومع ذلك ،تواجه مكاتب اإلحصاء الوطنية عقبات يف إحداث النظم حيث أن القرار املستند على األدلة
هو ت غىن عنه بالنسبة لصناع السياسات .كما يؤدي إىل تفاقم هذه العقبات :ضعف التمويل املتاح ملكاتب
اإلحصاء الوطنية؛ كما مت اإلشارة إليه آنفا ،إىل جانب عدم اختاذ اإلجراءات املستندة على سياسات وطنية،
وبرامج غري فعالة ملناصرة العمل اإلحصائي.
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.8

محدودية الوعي في مجال اإلحصا  :يشمل اإلحصاء كافة جوانب احلياة .إت أن اجلهود املبذولة من أجل
حتقيق النتائج املوجهة حنو مبادرات التوعية اإلحصائية (على شكل ختطيط غري مستوعب للتوعية حيث أن طبيعة
اجليل اجلديد من مستخدمي البيانات هي غري مفهومة حقا) تعيق إجنازات مكاتب اإلحصاء الوطنية .حىت ،أهنا
جتعل أفراد اجملتمع تلحظ دور مكاتب اإلحصاء الوطنية يف إنتاج معلومات إحصائية ذات جودة عالية ويف الوقت
املناسب.

.9

االفتقار إلى الديناميكية في عمليات مكاتب اإلحصا الوطنية :على الرغم من التغريات اهليكلية يف اجملتمع
واتقتصاد على حد سواء ،إت أن مكاتب اإلحصاء الوطنية يف بعض األحيان قد تكون بطيئة يف التكيف مع
األوضاع الراهنة .فاتفتقار إىل الديناميكية له آثار على اتبتكار واإلنتاجية يف عمليات مكاتب اإلحصاء الوطنية.

.11

عدم كفاية التعاون والتنسيق داخل نظم اإلحصا الوطنية وعلى مستوى منظمة التعاون اإلسالمي :التعاون
والتنسيق اإلحصائي داخل نظم اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي وعلى مستوى
املنظمة مها غري كافيني نظرا لعوامل عدة من بينها:
 عدم وجود اإلرادة السياسية واملوارد الالزمة إلنشاء آليات تنسيق قوية؛
 قلة الشعور بالوتء بني أصحاب املصلحة املعنيني من أجل الرفع من مستوى التعاون اإلحصائي وتنسيق
األنشطة اإلحصائية داخل نظم اإلحصاء الوطنية وعلى الصعيد الدويل؛
 توزيع غري واضح للمسؤوليات؛
 جهود مضاعفة؛
 اتمتناع عن التآزر بسبب التنافس املؤسسي؛
 عدم وجود الوعي حول الفوائد املرتبطة بتبادل أفضل املمارسات واخلربات؛
 التعاون على املدى القصري وعلى نطاق حمدود بني املنظمات الدولية عائق أمام اتستفادة الكاملة من
اخلربات.

مهمة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
"ضمان جودة اإلحصا على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي"
مهمة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي هي أن تكون قاعدة لنظم اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي وذلك ب:
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 العمل على تعزيز كفاءات مكاتب اإلحصاء الوطنية ونظم اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء يف منظمة التعاون
اإلسالمي من خالل برامج تنمية القدرات اإلحصائية اليت تأخذ بعني اتعتبار مستويات خمتلفة من القدرات
والتنوعات اإلقليمية بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي؛
 تنسيق أنشطة التعاون والتنسيق اإلحصائي داخل وبني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات
اإلحصائية اإلقليمية  /والدولية بوضع هنج لتجنب ازدواجية اجلهود؛
 املسامهة يف حتسني جودة اإلحصاء الرمسي يف الدول األعضاء باملنظمة من خالل مساعدهتم على التغلب على
حتديات جودة البيانات؛ حيث جيب أن تكون خمتصة ودقيقة ويف الوقت املناسب ومتاحة وقابلة للمقارنة ومتسقة؛
 تبادل املعرفة واخلربات وأفضل املمارسات هبدف تعزيز أدائهم؛ بتوجيه من األهداف واملباد  ،حنو تعزيز التضامن
والتعاون بني الدول األعضاء؛
 رفع صورة اإلحصاء يف الدول األعضاء مبنظمة التعاون اإلسالمي من خالل مناصرة السلطات السياسية يف الدول
األعضاء لوضع أفضل املوارد البشرية واملالية.

القيم والمبادئ التوجيهية للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
القيم اليت ستوجه أنشطة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي واليت ستلتزم هبا هي:

 االحترافية (مع الرتكيز على التميز والكفاءة .وتشمل مكونات اتحرتافية :الكفاءة واتبتكار ،والريادية والفعالية
واحلماس وتوفر هنج منظم).
 النزاهة (مع الرتكيز على أخالقيات اإلحصاء اليت تتمثل يف الصدق .وتشمل مكونات النزاهة :املسؤولية والتفاين،
واتتساق ،واتنضباط ،واتنفتاح ،والسرية واملساءلة).
 التآزر (مع الرتكيز على إقامة عالقات وثيقة بني الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي .وتشمل مكونات
التآزر :التعاون والتواصل والتضامن واتنسجام).

املباد التوجيهية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي هي نفس املباد األساسية لإلحصاء الرمسي ،اليت اعتمدهتا
األمم املتحدة يف عام 1994م.
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رؤية اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي لعام 0202م
" بيانات إحصائية موثوقة ومستجيبة الحتياجات الجميع"
 جلعل اللجنة قاعدة فعالة لتبادل املعرفة واخلربات وأفضل املمارسات احلالية واملتاحة يف الدول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي ،وذلك بتعزيز إنتاج البيانات اإلحصائية ونشرها وفقا للمنهجيات واملعايري املقبولة دوليا ،مع
ضمان التنسيق والتعاون فيما بني الدول األعضاء يف املنظمة واملنظمات الدولية.
 جلمع مجيع أنشطة التعاون والتنسيق املتعلقة بتنمية القدرات اإلحصائية املوجهة حنو الدول األعضاء يف منظمة
التعاون اإلسالمي حتت مظلة اللجنة اإلحصائية؛
 لتصبح اهليئة العليا يف منظمة التعاون اإلسالمي بوضع معايري ومنهجيات مشرتكة للمؤشرات اإلحصائية املتعلقة
بالدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي؛
 إلنتاج نظام اعتماد لإلحصائيني املهنيني الرمسيني العاملني يف مؤسسات الدول األعضاء يف املنظمة من أجل
التوصل إىل نظام ديناميكي أكثر.

األهداف االستراتيجية
مت حتديد أربعة موضوعات لألهداف اتسرتاتيجية لتحقيق رؤية اللجنة اإلحصائية وهي كالتايل:

تنمية القدرات اإلحصائية
 إعداد إطار للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لدعم نظم اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء يف املنظمة
وفقا ألولويات التنمية لديها .حيث سيوضح هذا اإلطار جماتت أولوية تنمية القدرات اإلحصائية من خالل
حتديد احتياجات مكاتب اإلحصاء الوطنية ،واملهارات املهنية الضرورية جلمع املعلومات اإلحصائية ومقارنتها
وجتهيزها ونشرها ،وكذا وصف اتسرتاتيجيات العامة لتنفيذ برامج فعالة؛
 وضع آلية حوكمة واضحة ومنظمة على أساس هنج نوعية احلياة
القدرات اإلحصائية للجنة؛

(approach

 )life-cycleلتطوير أنشطة

 جتانس بني مستويات التنمية اإلحصائية للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي على أساس برنامج العمل
اإلحصائي الذي جيب أن يعد من خالل النظر يف أولويات سياسات منظمة التعاون اإلسالمي واحلاجات امللحة
ملكاتب اإلحصاء الوطنية؛
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 حتسني املهارات املهنية للموظفني حول تكنولوجيا املعلومات واتتصاتت ،وأساليب اإلدارة احلديثة ،ومجع
البيانات اإلحصائية وتبويبها وجتهيزها ونشرها ،وإدارة نظم اإلحصاء الوطنية عن طريق تنظيم برامج تدريبية ووضع
قواعد لتقدمي برامج التعليم اإللكرتوين املضمنة يف/أو اليت عرضت كتمديد خلدمة برامج اتستشارات اإلحصائية
اليت ستنفذ بني أعضاء اللجنة اإلحصائية؛
 تبادل "الدروس املستفادة" و "قصص النجاح" يف ما يتعلق باخلربات املكتسبة والتحديات اليت تواجه أعضاء
اللجنة اإلحصائية من خالل نظام إحصائي افرتاضي؛
 تبادل املعرفة جول موضوعات حمددة ذات اتهتمام املشرتك ،واجملاتت اإلحصائية اجلديدة واملؤشرات من خالل
جملة أكادميية موجهة من جلنة حترير مؤلفة من باحثني وممارسني نشيطني يف اإلحصاء الرمسي؛
 تنمية الوعي اإلحصائي وبرامج التواصل للعاملني يف القطاع العام ويف اإلعالم وذلك بالتعاون مع اجلهات املعنية؛
 التشجيع على تصميم وتنفيذ مناهج الرتبية الوطنية للطالب ذو التعليم اتبتدائي والثانوي مع أصحاب املصلحة
املعنيني هبدف اإلملام باإلحصاء؛
 وضع نظم اتتصاتت والتوزيع الفعال ملكاتب اإلحصاء الوطنية؛ مبا يف ذلك استخدام وسائل اإلعالم اتجتماعية
من خالل جمموعة من أدوات اتتصال ،وذلك لتعزيز استخدام البيانات اليت تنتجها هذه املكاتب ،وضمان
تعاطي املستخدمني مع البيانات املقدمة على النحو املالئم؛
 حتويل ظروف العمل احلالية ملكاتب اإلحصاء الوطنية إىل أمكنة للتعلم ،بالنظر يف إدارة التغيري وإعادة هندسة
عمليات األعمال ( )business process re-engineeringلتعزيز الديناميكية يف عمليات مكاتب اإلحصاء
الوطنية؛
 تشجيع مكاتب اإلحصاء الوطنية على التواصل مع مؤسسات التعليم العايل لتطوير وتعزيز املناهج الدراسية،
وذلك لتلبية احتياجات املوارد البشرية ملكاتب اإلحصاء الوطنية ،وكذلك لتشجيع ودعم املعلمني يف التدريب يف
كليات الرتبية تستخدام خدماهتا ومنتجاهتا يف النشاطات الصفية.

تنسيق التعاون والتنسيق اإلحصائي بين مكاتب اإلحصا الوطنية ،واللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون
اإلسالمي ،والمنظمات اإلقليمية والدولية
 املبادرة إىل وضع برامج تعاونية وتنسيقية لتلبية احتياجات مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء يف املنظمة،
من خالل قيام فريق من اخلرباء بدورات تجتماعات حية وافرتاضية ،منظمة وممنهجة وتفاعلية؛
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 اختاذ دور قيادي قوي لتعزيز تعاون وتنسيق وثيق بني اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،واهليئات
األخرى املختصة يف املنظمة وكذا أصحاب املصلحة املعنية ،من خالل التواصل الفعال حول أهداف اللجنة
واتحتياجات اليت مت حتديدها من قبل أعضاء اللجنة اإلحصائية؛
 تعزيز التعاون بني اللجنة اإلحصائية وغريها من اجلهات املعنية الوطنية واإلقليمية والدولية ،من خالل إقامة
عالقات مستدامة كوضع قنوات لتواصل فعال لدعم الدورات التدريبية ،وتطوير برامج التنقل؛ مثل تبادل املوظفني
(إعارة) بني مكاتب اإلحصاء الوطنية واملنظمات الدولية والزيارات الدراسية ،وما إىل ذلك؛
 دعم اتسرتاتيجيات اإلقليمية املنتجة من قبل اجلهات املعنية اإلقليمية والدولية ،لتطوير إحصاء مماثل
لالسرتاتيجيات الوطنية؛

تطوير منهجيات مشتركة للمؤشرات المرتبطة بالدول األعضا في منظمة التعاون اإلسالمي
 تعزيز التجانس بني التصنيفات واملفاهيم واملنهجيات املستخدمة لتنفيذ األنشطة اإلحصائية يف الدول األعضاء
مبنظمة التعاون اإلسالمي لتعزيز التماسك يف النظم اإلحصائية؛
 حتديد اجملاتت ذات األولوية للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي وتطوير اخللفية املفاهيمية واملنهجية
للمؤشرات املختارة؛
 وضع إطار لضمان اجلودة يف مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء يف املنظمة ،الذي يوضح األدوات
واإلجراءات اليت وضعت لضمان اجلودة العالية لإلحصاء اليت تنتجه مكاتب اإلحصاء الوطنية مع الرتكيز على
العمليات اإلحصائية واملخرجات.

اعتماد اإلحصائيين المهنيين
 وضع اخللفية النظرية واملنهجية لربنامج اتعتماد لإلحصائيني املهنيني الرمسيني العاملني يف مؤسسات الدول
األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي؛
 التشجيع على إصدار شهادات؛ اخلربة واملعرفة يف إطار السياق الرمسي ،للمهنيني الذين يديرون العمل اإلحصائي
وللمتخصصني اإلحصائيني الذين يعملون حلساب مؤسسات الدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.
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