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على والبنك اإلسالمي للتنمية  مركز أنقرةتقديرهم ل عنأعضاء اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي عرب أ
-OIC) اإلسالمي تعاونلمنظمة الجنة اإلحصائية الدورة الخامسة لل المشاركة في تنظيم فيالمبذولة ا مجهوده

StatCom) ،تعزيز  نحو على جهوده لمركز أنقرة المدير العام السابق ألباي، صافاش بروفيسوروقدموا شكرهم لل
تعيينه في على السفير موسى كوالكليكيا  سعادة هنؤواكما ، خالل فترة واليته الوطنية اءمكاتب اإلحص بين التعاون
 خامسةوقد انعقدت الدورة ال. لعروض التي قدمها كافة المتحدثيناكما أثنوا على  لمركز أنقرة، المدير العاممنصب 

م، بمشاركة 2015 مايو 14إلى  12في أنقرة، الجمهورية التركية من  لمنظمة التعاون اإلسالمي للجنة اإلحصائية
(، باإلضافة إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، NSOsوثالثين من مكاتب اإلحصاء الوطنية ) أربعة

SESRIC ،IDB ،،مكتب تنسيق الكومسيك EuroStat ،FAO، ILO، OPHI ،PARIS21 ،UNESCWA ،
UNSD. على القرارات اآلتية أعضاء اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي واتفق: 

ذ تالحظ  .1  عضاءاألتشكر فقد  المنجزة، األنشطة مع االرتياح اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميوا 
اآلتية البلدان  انتخبتو، 2014و  2013خالل فترة السنتين  المقدمة متهاخدمعلى للمكتب  ينالسابق

 ائبوالكويت والسنغال )نا، ()رئيس إندونيسيا: 2016و  2015جنة لفترة السنتين اللمكتب لأعضاء 
 مقرر(.وفلسطين )، الرئيس(

المنفذة والمخطط لها للجنة اإلحصائية لمنظمة  األنشطة" حولوالعروض  وثائقعلى ال وبعد االطالع .2
 :لمنظمة التعاون اإلسالمي جنة اإلحصائيةفإن الل، " التعاون اإلسالمي

ألنشطة المنفذة متعلقة بالاالمرحلية ر إعداد التقاريعلى اإلحصائية جنة اللمانة أل أعربت عن ارتياحها .أ 
 ماشى مع خطة العمل التنفيذية.تت والتيلمنظمة التعاون اإلسالمي  لها للجنة اإلحصائية والمخطط

تعزيز القدرات الوطنية مشروع "بارة المبذولة طوال فترة تنفيذ الج هجهودعلى لمركز أنقرة  اامتنانهب قدمتت .ب 
تمويل  برنامج إطار في نفذ يالذ "إحصاءات الفقرظمة التعاون اإلسالمي في للبلدان األعضاء في من

تبادل المعلومات فيما يخص القيم  اكاتب اإلحصاء الوطنية على تعاونهمت شكر و ، لكومسيكالمشروع ل
من قبل مركز أنقرة  ممعالمو  المصممالستبيان ا عن طريقفقر ال ها لقياساستخدمت التي منهجياتال حول

قياس الفقر في البلدان األعضاء في منظمة " المفصل تقريرلل وأعربت عن تقديرهاخالل إعداد التقرير، 
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الدول األعضاء على المشاركة في المرحلة  شجعت كما، نهائي للمشروع المعد كنتاج" التعاون اإلسالمي
 إقليمية؛ورشة عمل و  قطرية ريبيةالثانية من المشروع التي تشمل دورات تد

القدرات اإلحصائية لقطاع  طويرت"ليها في نهاية مشروع إ توصلالتي تم البالنتائج اإليجابية  ترحب .ج 
تمويل المشروع  برنامج إطار في نفذ يالذ" الخليجمنطقة و البحر األبيض المتوسط منطقة السياحة في 

عن  سبق تعميمهالذي  ستبيانالإلى تقديم "ا تقم بذلك بعد،، والتي لم ءاألعضا الدول تدعو لكومسيك،ل
لمرحلة الثانية من المشروع ا إلىالتدريبية في مجال اإلحصاءات السياحية"  والقدرات االحتياجات
لمنظمة اللجنة اإلحصائية أمانة  من طلبتكما ة بناء القدرات الخاصة بكل بلد، تنظيم أنشطالمصممة ل

تسهيل تنظيم ورشة من أجل مع الجهات الدولية ذات الصلة  االتعاون اإلسالمي الحفاظ على شراكته
 للسياحة. الفرعية حساباتالول ح معمقة إقليمية عمل

المجلس االستشاري إلصدار  تأسيسبشأن  للتنمية اإلسالميمركز أنقرة والبنك  ا تجاهعن ارتياحه تأعرب .د 
للعمل  المهني تصديق الخبرة والمعرفة على السلوكلتسهيل  (ExCom)فحص ال( ولجنة CAB)الشهادات 

عضاء في منظمة التعاون اإلحصاءات الرسمية في الدول األفي متخصصين اإلحصائي من قبل 
، (OIC-CPOS) ينإلحصائيين الرسميل اتشهاداالعتماد وا صدار البرنامج من خالل وذلك ، اإلسالمي

لمنظمة  اللجنة اإلحصائيةأمانة  الذي أعدته OIC-CPOSلى تنفيذ المرحلة األولى من عا عزمه توأكد
الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  اءمكاتب اإلحصجميع  شجعتكما ، التعاون اإلسالمي
بين فيما ( CertEx-Basic) يةمرحلة األساسالشهادة  نيل متحانال الترويج الفعالاإلسالمي إلى 

 .2016األول من عام في النصف  إجراؤه المقرر، و ن الرسميين في بداية حياتهم المهنيةاإلحصائيي
مع  يةتعاونأنشطة  وضعلمبادرة بفي امركز أنقرة الذي يقوم به ل الدور الفعبا رتياحمع اال  علماأحاطت  .ه 

منظمة التعاون اإلسالمي في مجال أعضاء اللجنة اإلحصائية لالجهات المعنية لتطوير قدرات 
المسوح الوطنية في  في( TQSح )و لمسلأسئلة التبغ  روع "دمجمش تحت رعايةاإلحصاءات الصحية 

الوطنية في  ءمكاتب اإلحصا / دعت تشجعكما "، (OIC) اإلسالمي منظمة التعاونالبلدان األعضاء ب
العالمي للتبغ بين البالغين بالمسح في دمج الوحدات ذات الصلة  فعاليةلمشاركة بإلى اعضاء البلدان األ
(GATS) وهي ،TQS ،قضايا الصحة العامة  فيخطوات حاسمة  لتحقيقالوطنية الجارية  المسوح في

 افحة التبغ على الصعيد الوطني؛ ومك
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البنك اإلسالمي للتنمية ومركز التنمية المالية للبنك الدولي مجموعة و  أنقرة مركزل أعربت عن تقديرها .و 
الخدمات إلحصاءات بذلوه من جهود إلنشاء قاعدة بيانات شاملة وموحدة  على مااإلسالمي العالمي 

قاعدة بيانات الصناعة المالية مشروع خالل تنفيذ من ( IBFStat)المصرفية اإلسالمية والتمويل 
التعاون الفعال بين أصحاب المصلحة ذوي الصلة في  طلبت، ومة التعاون اإلسالمياإلسالمية في منظ

NSS للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي،  يةالنقدالسلطات و  المركزية بما في ذلك البنوك
( والمنظمات الوطنية والدولية األخرى ذات الصلة IFSBفضال عن مجلس الخدمات المالية اإلسالمية )

 .IBFStatلتطوير قاعدة بيانات 
دراكا .3 في  نهج جديدة إلى جانب(، ICTواالتصاالت )المعلومات  تلتكنولوجيا ناميالمت الدورب منها وا 

بين  عالقةإقامة  من أجل ناشئةالقنوات الرفع من مستوى ال( و NSSs) الوطنية إلحصاءنظم اتحديث 
عروض حول ال وباإلشارة إلىالوطنية،  اءمكاتب اإلحصرؤى  وضوحفي  المساهمةو  البيانات مستخدمي

للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل أساليب مبتكرة واالستخدام الفعال  NSSsتحديث "
 الكويت،إيران، امبيا، ، غILO ،UNESCWA بها ت" التي أدلحصاءات الرسميةاإل تبادللللقنوات البديلة 

 :لمنظمة التعاون اإلسالمي جنة اإلحصائيةفإن الل؛ تركيامالي، عمان، ماليزيا، 
أن تلعب  هاالواسعة في العمليات اإلحصائية، يمكن ا وخبرتهامعرفتهبالوطنية،  ءمكاتب اإلحصابأن  تأقر  .أ 

إلى عضاء جميع البلدان األ حثت، كما NSSsدورا هاما في توعية وتوجيه الجهات المعنية حول تحديث 
 لمنظور؛هذا ا منفي تنسيق الجهود المبذولة  دئار ال طرفالصفه بو الوطنية  اءمكاتب اإلحص اتخاذ

نشر والتواصل العمليات ل ةفعال من أجل إدارة موضوعة بشكل جيدعلى الحاجة إلى استراتيجيات  تشدد .ب 
مل إنشاء فريق ع لمنظمة التعاون اإلسالمي جنة اإلحصائيةاللأمانة من  طلبتمع مستخدمي البيانات، و

في إعداد االجتماعي أدوات التواصل أدوات االتصاالت مع التركيز على  مل على تجميع مجموعةيع
 اإلحصاءات الرسمية.

دراكا منها .4 مكاتب لالستراتيجيات المستقبلية ل أفضل وتنسيقلتخطيط  (M&E)أهمية نظم الرصد والتقييم ب وا 
نظم الرصد والتقييم )تقييم األقران( لإلحصاءات الرسمية للعروض حول " وبعد االستماعالوطنية،  اءاإلحص
فإن ، الكاميرون، مصر، تونس، تركيا؛ EuroStat كل من ألقاهاالتي  "أكثر كفاءةنظام إحصاء وطني نحو 

 اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي:
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، وتقييم الوطنية في البلدان األعضاء اءاإلحص لنظمالحاجة الماسة لتصوير الوضع الحالي على  تأكد .أ 
 لتفاهم؛نين والمعايير الدولية لاالمتثال إلى القوا

 تقييم القرائنإنشاء آلية سليمة ل من أجلعمل في المشروع لل EuroStatمن مركز أنقرة وكل تعاون ب ترحب .ب 
 عضاءالوطنية للبلدان األ اءلمكاتب اإلحص

شحة من أجل معرفة مر من المشروع من خالل التطوع كبلدان الستفادة على اعضاء البلدان األ شجعت .ج 
 للتطوير.صول على توصيات فعالة والح NSSs لنقاط القوة والضعف لموضوعية 

 NSSsأولويات استراتيجية لوضع إجراءات وطنية من أجل أن تحتضن  " حول في العروضبعد النظر  .5
، FAO، OPHI، PARIS21  ،UNSD المقدمة من قبل" 2015 جدول أعمال التنمية لما بعد عام

 :لمنظمة التعاون اإلسالمي جنة اإلحصائيةفإن الل؛ ، إندونيسياالجزائر، بنغالديش
 2015مناقشة جميع جوانب إطار التنمية ما بعد على عضاء الوطنية للبلدان األ ءمكاتب اإلحصا تحث .أ 

 المكتسبةخبرات الاالستفادة من بفي عملية صياغة األهداف والمؤشرات ذات الصلة  بفعاليةوالمشاركة 
 ؛الل الفترة المشمولة بالتقريررصد األهداف اإلنمائية لأللفية وخ أثناء

( IAEGالمشترك بين الوكاالت ) الخبراء فريقالتي من شأنها أن تكون عضوا في الدول األعضاء  دعت .ب 
هتمامات والمصالح المشتركة عن اال( للتعبير بفعالية SDGsالمعني باألهداف اإلنمائية المستدامة )

 لمكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء؛
مكاتب عمل  في حجمزيادة  سينتج عنه  2015جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد أن  أكدت على .ج 

المشاركة النشطة إلى  تدع، وي مجاالت جديدةمن خالل توسيع أنشطتها فوذلك ، الوطنية ءاإلحصا
قدرات البلدان  تطويرمساهمة في جهود بهدف ال المختصةذات الخبرة  واإلقليمية لوكاالت الدوليةل

 ؛األعضاء
الدولية لإلحصاءات الرسمية  منظمةلل العامتجمع ال على رئاستهالفلسطيني الجهاز المركزي لإلحصاء  هنئت .6

(IAOS)  ءمكاتب اإلحصا منظمة التعاون اإلسالميل جنة اإلحصائيةالل شجعتو، 2017-2015لفترة 
دولة  ضيفهستي ستذالو  IAOSل  الخامس عشرلمشاركة في المؤتمر على االوطنية للبلدان األعضاء 
 .2016ديسمبر  08-06ي أبو ظبي في اإلمارات العربية المتحدة ف

 2014نوفمبر  24في  ي عقدذلجنة الكومسيك الجلسات ل الخامس والعشرينإلى تقرير االجتماع  شارةباإل .7
دراسة القيام بمركز أنقرة من منظمة التعاون اإلسالمي اللجنة اإلحصائية ل طلبتفقد في اسطنبول، تركيا، 
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 بياناتالالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي كمجموعة في قواعد  انخراط بشكل معمق وتقييم
حصائية لمنظمة النتائج في الدورة السادسة للجنة اإلعرض منظمات الدولية ذات الصلة، و لل اإلحصائية

 التعاون اإلسالمي.
في الفترة ( البلد) تها القادمة فيدور  تعقد أن منظمة التعاون اإلسالميل جنة اإلحصائيةالل قررت .8

 (.2016يوم/شهر/)

 منظمة التعاون اإلسالميل جنة اإلحصائيةاللأعضاء 
 2015مايو  13أنقرة، 


