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 الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 ، أنقرة، تركيا2015مايو  12-14

 جلسة حول
 منظمة التعاون اإلسالمي"ل جنة اإلحصائيةلل"األنشطة المنفذة 

 :OIC-CPOSتقرير مرحلي عن 
صدار ابرنامج     لمنظمة التعاون اإلسالمي لشهادات لمهنيي اإلحصاء الرسمياالعتماد وا 

 مقدمةال 1

صدار الشهادات لمهنيي اإلحصاء الرسمي لمنظمة التعاون اإلسالميمشروع هدف ي -OIC) برنامج االعتماد وا 

CPOS) اإلسالمي،  تعاونفي البلدان األعضاء في منظمة ال الرسمي حصاءاإل يإلى تصديق خبرة ومعرفة مهني

 مستوى مقبول من الكفاءة المهنية في فهم األساليب اإلحصائية واأولئك الذين قد حققباالعتراف باإلضافة إلى 

 لإلحصاءات الرسمية.  العالمية الممارساتأفضل مدونة قواعد السلوك والمبادئ و ب ون بالتقيدزمتليو  ها،تطبيقو 

-OIC) منظمة التعاون اإلسالميخالل الدورة األولى من اللجنة اإلحصائية لالمعلن عنه قتراح العلى ابناء و 

StatCom)  بتطوير يعنى لمنظمة التعاون اإلسالمي جنة اإلحصائيةللل عمفريق ، تم تأسيس 2011في عام 

صدار ال والمنهجية لبرنامج . وقدم هذا الفريق الخلفية المفاهيمية لمهنيي اإلحصاءات شهادبرنامج االعتماد وا 

منظمة خالل الدورة الثانية للجنة اإلحصائية لوذلك ( TOR) المرجعية والشروطعمل الاألولى من  تهسنلاالعتماد 

وتقدموا عملية االعتماد، على منظمة التعاون اإلسالمي لجنة اإلحصائية اللوافق أعضاء و . التعاون اإلسالمي

 الموارد البشرية والمالية. من حيثدعم تنفيذ البرنامج لأنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية  مركز إلى بطلب

، خصص 2013عام ل منظمة التعاون اإلسالميالدورة الثالثة للجنة اإلحصائية لببند القرار ذي الصلة وبناء على 

دعت الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية و وع. للمرحلة األولى من المشر  USD 100،000البنك اإلسالمي للتنمية 

منظمة التعاون لبلدان األعضاء في ل مكاتب اإلحصاء الوطنية 2014عام  في منظمة التعاون اإلسالميل

لجنة لترشيح خبراء أكفاء والقيام ب(، CAB)المجلس االستشاري إلصدار الشهادات لتصبح عضوا في اإلسالمي 

 .OIC-CPOS لالمستوى األساسي  راختبا، وتعزيز (ExCom)فحص ال
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 المجلس االستشاري إلصدار الشهادات  2

، من CABيتوخى من . و OIC-CPOSهيئة تحت أرفع  و( هCAB)المجلس االستشاري إلصدار الشهادات 

 بين آخرين:

  مراقبة على مستوى عال في تنفيذ مشروع الاإلشراف وOIC-CPOS. 

  قرار بشأن موضوعات امتحان شهادة المستوى األساسي؛ التحديد األولويات واتخاذ 

  لجنة الفحصالموافقة على تعيين أعضاء. 

أمانة ، دعت منظمة التعاون اإلسالميلدورة الرابعة للجنة اإلحصائية للى قرار البند المذكور أعاله لوبناء ع

OIC-StatCom  في  وا أعضاءصبحلي 2014مايو  30كافة األعضاء يومCAB عن طريق تقديم الترشيحات ،

نائب الرئيس. واستنادا إلى الردود التي ئيس أو مساعد المدير العام/الر على مستوى المدير العام/أن تكون ويفضل 

 :CABلتالية ترشيحاتها لا منظمة التعاون اإلسالميفي  بلدا عضوا 19 وردت، قدمت

 لقبال سمالا بلدال 

 عام دائرة االحصائياتمدير   نبيل بن شمس  البحرين  1

 عاممدير   غالم مصطفى كمال  بنغالديش  2

 نائب المدير العام  شي ايتونديجوزيف غي بنيامين   الكاميرون  3

 منسق  دجوموا أحمد  جزر القمر  4

 مركز التدريب اإلحصائيوكيل   آيت اسماعيل  مصر  5

 عام ئيحصاإ  نياكاسي سانيانغ  غامبيا  6

 بورعلي محمد صادق   إيران  7
رئيس إدارة اإلحصاءات االقتصادية والحسابات  

 الوطنية
 المدير العام  الزوبي قاسم  األردن  8

 مساعد المدير العام  زاسير جانكينباييف  كازاخستان  9

 وكيل قطاع العمل اإلحصائي مساعدة منى آل دعاس  الكويت  10

 نائب المدير العام  طالب عبد الرحمن محجوب  موريتانيا  11
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 يوسف محمد الريامي  عمان  12
وضمان  والموارد البشريةمدير االستراتيجيات  

 الجودة

 زيدان إينائيا  فلسطين  13
مساعد رئيس اإلحصاء الفلسطيني للشؤون  

 اإلحصائية

 أولباحث إحصائي   وضحة آل جبر  قطر  14

 العام مساعد المدير  مبينغي فالو مامادو  السنغال  15

 مدير المالية والمسوح االقتصادية  العالم عبد الغني محمد  سودان  16

 رئيس قسم الدراسات  تشيبالو بوزوبندو تيلو  توغو  17

 الفوقية والمعايير  قسم البياناتالقائم بأعمال  الرئيس نيلغون دورسان  تركيا 18

 المجتمع المدنيمساعد نائب رئيس منظمات   الكبسي طارق  اليمن 19
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 فحصالجنة ل 3
 (ExCom)فحص اللجنة لترشيح خبراء أيضا إلى منظمة التعاون اإلسالمي اللجنة اإلحصائية لأمانة ت دعكما 

المجاالت  إحدىفي  نأن يكونوا متخصصيو من الخبرة، عشرة أعوام ال يقل عن  مع ما، OIC-CPOS ل

، 2009أكتوبر  - 1 مراجعة، CSAلتصنيف األنشطة اإلحصائية )التالية على النحو الوارد وفقا  اإلحصائية

 (:http://goo.gl/olg3Tz الرابط" متاحة عبر

 الديمغرافية واالجتماعية. اإلحصاءات 

 .اإلحصاءات االقتصادية 

  المجال ةة ومتعدديالبيئاإلحصاءات. 

  ا وتحليلهاونشرهومعالجتها منهجية جمع البيانات. 

 جية واإلدارية لإلحصاءات الرسميةالقضايا االستراتي. 
 

 :المقررة واجباتالتنفيذ لجنة الفحص أعضاء  ويتوخى من

  من قبل  ةالمحدد األساسي متحان شهادة المستوىلمواضيع اصياغة المناهج الدراسية الرسميةCAB. 

  متحان جتياز اال، والخطوط العريضة لمواد التدريب هيكل، والجدول الزمني، ومعايير القبولالصياغة

 شهادة المستوى األساسي؛

  متحان شهادة المستوى األساسي.الإعداد المواد التدريبية واألسئلة 

وقدمت أمانة اللجنة  الفحص.خبيرا للجنة  36 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي 17رشحت وقد 

دولة عضو  17 من الذين رشحوا من قبلخبيرا  33وجدت أن من الترشيحات، و  بينمن  اأولي اتقييم  اإلحصائية

د المواد التدريبية ذات إلعدا الفحصللجنة وا أعضاء لديهم الخبرة الالزمة ليكونمنظمة التعاون اإلسالمي في 

الترشيحات خبيرا من  27. وحتى اآلن، أكد CSA إحصائية وفقا لتصنيفأنشطة  47حول أسئلة الفحص الصلة و 

 في لجنة الفحص.  للعمل األولية استعدادهم

على عقود الخدمة واالختصاصات اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي  أمانةفي غضون ذلك، أعدت و 

 لجنة الفحص.لها إلى أعضاء أن يتم إرسا
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 الخالصة والطريق للمضي قدما 4
إلى مستوى   OIC-CPOS مشروعللوصول ب هاجهودمنظمة التعاون اإلسالمي أمانة اللجنة اإلحصائية لبذلت 

عام من بحلول نهاية فبراير  أسئلة الفحصأن يتم االنتهاء من مواد التدريب و من المقرر . وفي هذا الصدد، متقدم

2016. 

ترغب في المضي قدما في توقيع العقود منظمة التعاون اإلسالمي للجنة اإلحصائية لأمانة امن هذه الغاية، فإن و 

البنك  دوالر أمريكي من قبل 100،000 للتخصيص األولي لوفقا و . الفحصلجنة ألعضاء مع الهيئة الحالية 

سوف تصل أجور خدمات أعضاء لجنة ، OIC-CPOSضمن  المستوى األساسي المتحاناتاإلسالمي للتنمية 

 .دوالر أمريكي في المجموع 40،000إلى  الفحص

حصول للرغب في المضي قدما منظمة التعاون اإلسالمي تللجنة اإلحصائية لا أمانة وباإلضافة إلى ذلك، فإن

 ميزانيةخصصت لها نشر والتي لالفحص على االنترنت لو لتعلم اإللكتروني منصة لعلى خدمات لتطوير وصيانة 

 لعقد اجتماع USD 30،000يصل إلى الذي دوالر أمريكي. وقد تم حجز المبلغ المتبقي  30،000حوالي  تبلغ

 .ولجنة الفحص CABبمشاركة أعضاء  2016في 
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