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الجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي حول "خطة عمل عظاء أ وجهات نظر الخاص بتحديد املسح نتائج

 على املدى القصير واملتوسط والطويل"تنفيذية لوضع رؤية استراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 
 

 خلفيةال

ن ع تركيا، -في أنقرة 1102أبريل  01-01و املنعقدة في  (OIC-STATCOM)ة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لثالدورة الثاعبرت 

خطة عمل "حول (TCE) لجنة الفنية املكونة من خبراءأعضاء آخرين من او ، بصفتها البلد الرائد، اندونيسيا للعمل الذي قامت به تقديرها

أن  وطلبت من األمانةعلى املدى القصير واملتوسط والطويل" تنفيذية لوضع رؤية استراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 

 عدد ممكن من أكثر من وجهات النظر للتعرف على، وذلك 1102مايو   6في أجل أقصاه مالحظاتهم وجمع األعضاء لجميع مسح موجز تعمم

الفرعية الواردة في وثيقة الرؤية االستراتيجية  اإلستراتيجية والطويل و األولوية لألهداف ،املدى القصير واملتوسطتحديد بشأن األعضاء

 .للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

، بنغالديش، البحرين، أذربيجان : التالية في منظمة التعاون اإلسالمي ةعضو دولة   30الالذي عممته األمانة من طرف  املسحتم ملئ 

، باكستان، النيجر، املغرب، مالي، جزر املالديف، ماليزيا، الكويت، كازاخستان، األردن، إيران، اندونيسيا، غينيا، مصر، تشاد، الكاميرون

العربية اإلمارات و ، تركيا، تونس، طاجيكستان، سورينام، السودان، الصومال، سيراليون ، اململكة العربية السعودية، قطر، فلسطين

 .املتحدة

 نججيةامل

حصائية ملنظمة التعاون في وثيقة الرؤية االستراتيجية للجنة اإل  كورةذامل نيالعشر  دهدا  الفرعيةال  : املجاالت التالية وشملت الدراسة

 .(20-1)مستوى الولوية أعمدة  و؛ زمنيال عيين اإلطاراملدى القصير واملتوسط والطويل لت، أعمدة  اإلسالمي

 

 1بين  الولوية مستوى  وإعطاء فرعي إستراتيجيإلى كل دهد    )أو طويل، متوسط، قصير ( واحد إطار زمني تعيين جيبينملا منوطلب 

 . مرة واحدة فقط يتم استخدامه  20و

 

 لترتيب املسند مستوى الولوية تم استخدام .فرعي إستراتيجي كل دهد  املسندة إلى عالماتال بأخذ معدل الطر الزمنية وقد تم تحديد

  ) رتبةال تعارتفكلما  الولوية نقاط مجموع كلما قل( اإلطار الزمنيالتي تنتمي إلى نفس  الفرعية االستراتيجية الدهدا 

 

 جنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي على املدى القصير واملتوسط والطويللل لوضع رؤية استراتيجية خطة عمل تنفيذية

 
 أدهدا  10، و )1016و   2013بين( قصيرة املدى فرعية إستراتيجية أدهدا  7 عينوا جيبينملأن ا الذي عممته المانة نتائج املسح أظهرت

 .) م 2020و 1019 بين(املدى  فرعية طويلة إستراتيجية أدهدا  3، و ) 1019و  1016بين  (املدىمتوسطة فرعية  إستراتيجية

 
جنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي على املدى القصير لل لوضع رؤية استراتيجيةتنفيذية العمل الخطة تتلخص ، دهذا الصدد في

 .1الجدول  في واملتوسط والطويل

 

 

 



2 

 خطة عمل تنفيذية لوضع رؤية استراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي على املدى القصير واملتوسط والطويل  الجدول الول 

ةاالولوي ترةفي الف أن يبدأ اإلطار الزمني الفرعي ستراتيجياإل   الهد   

1 

إعداد إطار للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لدعم نظم اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في املنظمة وفقا 

القدرات اإلحصائية من خالل تحديد ألولوياتها في التنمية. حيث سيوضح هذا اإلطار املجاالت ذات األولوية في تنمية 

احتياجات مكاتب اإلحصاء الوطنية، واملهارات املهنية الضرورية لجمع املعلومات اإلحصائية ومقارنتها وتجهيزها ونشرها، 

 وكذا وصف االستراتيجيات العامة لتنفيذ برامج فعالة؛

 2014-2013 على املدى القصير

2 
وتنسيقية لتلبية احتياجات مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في املنظمة، من املبادرة إلى وضع برامج تعاونية  :

 خالل قيام فريق من الخبراء بدورات الجتماعات حية وافتراضية، منظمة وممنهجة وتفاعلية؛
 2014-2013 على املدى القصير

3 

وأساليب اإلدارة الحديثة، وجمع البيانات تحسين املهارات املهنية للموظفين حول تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت، 

اإلحصائية وتبويبها وتجهيزها ونشرها، وإدارة نظم اإلحصاء الوطنية عن طريق تنظيم برامج تدريبية ووضع قواعد لتقديم 

برامج التعليم اإللكتروني املضمنة في/أو التي عرضت كتمديد لخدمة برامج االستشارات اإلحصائية التي ستنفذ بين 

لجنة اإلحصائية؛أعضا
َ
 ء ال

 2015-2014 على املدى القصير

 2015-2014 على املدى القصير تنمية الوعي اإلحصائي وبرامج التواصل للعاملين في القطاع العام وفي اإلعالم وذلك بالتعاون مع الجهات املعنية؛ 4

5 
األنشطة اإلحصائية في الدول األعضاء بمنظمة تعزيز التجانس بين التصنيفات واملفاهيم واملنهجيات املستخدمة لتنفيذ 

 التعاون اإلسالمي لتعزيز التماسك في النظم اإلحصائية؛
 2015-2014 على املدى القصير

6 
جنة 

َ
تبادل "الدروس املستفادة" و"قصص النجاح" في ما يتعلق بالخبرات املكتسبة والتحديات التي تواجه أعضاء الل

 إحصائي افتراض ي؛اإلحصائية من خالل نظام 
 2016-2015 على املدى القصير

7 
(  لتطوير أنشطة القدرات life-cycle approachوضع آلية حوكمة واضحة ومنظمة على أساس نهج نوعية الحياة   )

جنة؛
َ
 اإلحصائية لل

 2016-2015 على املدى القصير

8 

بما في ذلك استخدام وسائل اإلعالم االجتماعية  بالنسبة ملكاتب اإلحصاء الوطنية وضع نظم فعالة لالتصال والتوزيع؛

من خالل مجموعة من أدوات االتصال، وذلك لتعزيز استخدام البيانات التي تنتجها هذه املكاتب، وضمان تعاطي 

 املستخدمين مع البيانات املقدمة على النحو املالئم؛

 2016-2015 على املدى املتوسط

9 

تعاون وتنسيق وثيق بين اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، والهيئات األخرى اتخاذ دور قيادي قوي لتعزيز 

املختصة في املنظمة وكذا أصحاب املصلحة املعنية، من خالل التواصل الفعال حول أهداف اللجنة واالحتياجات التي تم 

 تحديدها من قبل أعضاء اللجنة اإلحصائية؛

 2017-2016 على املدى املتوسط

10 
تحديد املجاالت ذات األولوية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وتطوير الخلفية املفاهيمية واملنهجية 

 للمؤشرات املختارة؛
 2017-2016 على املدى املتوسط

11 

إقامة عالقات تعزيز التعاون بين اللجنة اإلحصائية وغيرها من الجهات املعنية الوطنية واإلقليمية والدولية، من خالل 

مستدامة كوضع قنوات لتواصل فعال لدعم الدورات التدريبية، وتطوير برامج التنقل؛ مثل تبادل املوظفين )إعارة( بين 

 مكاتب اإلحصاء الوطنية واملنظمات الدولية والزيارات الدراسية، وما إلى ذلك؛

 2017-2016 على املدى املتوسط

12 

التواصل مع مؤسسات التعليم العالي لتطوير وتعزيز املناهج الدراسية، وذلك  تشجيع مكاتب اإلحصاء الوطنية على

لتلبية احتياجات املوارد البشرية ملكاتب اإلحصاء الوطنية، وكذلك لتشجيع ودعم املعلمين في التدريب في كليات التربية 

 الستخدام خدماتها ومنتجاتها في نشاطات الصف؛

 2018-2017 على املدى املتوسط

13 
تبادل املعرفة جول موضوعات محددة ذات االهتمام املشترك، واملجاالت اإلحصائية الجديدة واملؤشرات من خالل مجلة 

 أكاديمية موجهة من لجنة تحرير مؤلفة من باحثين وممارسين نشيطين في اإلحصاء الرسمي؛
 2018-2017 على املدى املتوسط

14 
قبل الجهات املعنية اإلقليمية والدولية، لتطوير إحصاء مماثل لالستراتيجيات  دعم االستراتيجيات اإلقليمية املنتجة من

 الوطنية؛
 2018-2017 على املدى املتوسط

15 

تجانس بين مستويات التنمية اإلحصائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على أساس برنامج العمل اإلحصائي 

أولويات سياسات منظمة التعاون اإلسالمي والحاجات امللحة ملكاتب اإلحصاء الذي يجب أن يعد من خالل النظر في 

 الوطنية؛

 2019-2018 على املدى املتوسط

16 
وضع خلفية نظرية ومنهجية لبرنامج االعتماد لإلحصائيين املهنيين الرسميين العاملين في مؤسسات الدول األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي؛
 2019-2018 املتوسطعلى املدى 

17 

وضع إطار لضمان الجودة في مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في املنظمة، الذي يوضح األدوات واإلجراءات التي 

وضعت لضمان الجودة العالية لإلحصاء التي تنتجه مكاتب اإلحصاء الوطنية مع التركيز على العمليات اإلحصائية 

 واملخرجات؛

 2019-2018 املتوسطعلى املدى 

18 
تحويل ظروف العمل الحالية ملكاتب اإلحصاء الوطنية إلى أمكنة للتعلم، بالنظر في تغيير إدارة وإعادة هندسة عمليات 

 (  لتعزيز الديناميكية في عمليات مكاتب اإلحصاء الوطنية؛business process re-engineeringاألعمال )
 2020-2019 على املدى الطويل

19 
التشجيع على تصميم وتنفيذ مناهج التربية الوطنية للطالب ذو التعليم االبتدائي والثانوي مع أصحاب املصلحة املعنيين 

 بهدف اإلملام باإلحصاء؛
 2020-2019 على املدى الطويل

20 
اإلحصائي التشجيع على إصدار شهادات الخبرة واملعرفة في إطار السياق الرسمي، للمهنيين الذين يديرون العمل 

 وللمتخصصين اإلحصائيين الذين يعملون لحساب مؤسسات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
 2020-2019 على املدى الطويل

 


