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 مقدمة 1

واالعتماد دورا هاما في توفير األدوات الالزمة  إصدار الشهاداتكل من يلعب من أدوات ضمان الجودة،  اكونهمل

املعايير املتعارف عليها بشكل عام. ووفقا من وفقا ملجموعة  في زمن محددلتلبية متطلبات معينة أو إثبات كفاءات 

مجموعة من  مع املطابقة لدراسة اإجراء يعد إصدار الشهاداتفإن لتعاريف املنظمة الدولية للمعايير ذات الصلة، 

إلجراء بعض األنشطة و املهام. وعند  الكفاءةهو إجراء يفحص  االعتمادواملتطلبات املتوقعة واملحددة بوضوح. 

الوطنية لدعم اتخاذ القرارات  اإلحصاءتنفيذها بشكل مناسب، يمكن لهذه اإلجراءات أن تعزز الدور الرئيس ي ملكاتب 

  لزيادة جودة املوارد البشرية املستخدمة.املبنية على األدلة بالتوازي 

على  (OIC–CPOS)  ملنظمة التعاون اإلسالمي اإلحصاء الرسميوإصدار الشهادات ملهنيي عتماد برنامج اويستند 

( ململكة البحرين للبدء في برنامج حول "اعتماد محترفي CIOاالقتراح املقدم من قبل الجهاز املركزي للمعلومات )

 اإلحصاء الرسميين مهنييويهدف املشروع إلى مساعدة نظمة التعاون اإلسالمي. مفي اإلحصاء" للدول األعضاء 

وضع مسارات وظيفية واضحة و فعالة عن  و بهالجعل تنميتهم املهنية معترف  في املنظمةالعاملين في الدول األعضاء 

برنامج االعتماد وإصدار الشهادات ملهنيي يهدف مشروع و طريق تأييد الخبرة واملعرفة في ظل سياق رسمي و منهي. 

أولئك الذين حققوا مستوى مقبول من الكفاءة بإلى االعتراف كذلك  اإلحصاء الرسمي ملنظمة التعاون اإلسالمي

املتعلقة املمارسات أفضل و واملبادئ  بأخالقيات املهنةقواعد ب وامللتزمينفي فهم وتطبيق أساليب اإلحصاء املهنية 

ملنظمة  برنامج االعتماد وإصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاء الرسميإلحصاءات الرسمية. تم قبول وتقديم مشروع بال

دعوة البنك ملنظمة التعاون اإلسالمي وتم  ئيةاإلحصافي شكله الحالي من قبل الدورة الرابعة للجنة التعاون اإلسالمي 

 اإلسالمي للتنمية لتقديم الدعم املادي لتنفيذ األنشطة.

، تلعب ملنظمة التعاون اإلسالمي االعتماد وإصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاء الرسميمشروع برنامج  في إطار و

أكثر األدوار أهمية. ويعتبر املجلس  (ExCom) ولجنة الفحص (CAB)املجلس االستشاري إلصدار الشهادات  ، أيبنيتان

االستشاري إلصدار الشهادات من أهم األجهزة الرئيسية تحت برنامج االعتماد و إصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاء 

نظمة التعاون اإلسالمي بما يتضمن مل دولة 20من  اعضو  20املجلس من الرسمي ملنظمة التعاون اإلسالمي. ويتكون 

وإيران واألردن وكازاخستان والكويت وليبيا وموريتانيا  وغامبياومصر  وجزر القمركاميرون الالبحرين وبنغالدش و 

 في: CABواجبات  وتتمثلتوغو وتركيا واليمن. سينغال والسودان و الوعمان وفلسطين وقطر و 
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(i) رنامج بمستوى عاليباإلشراف و مراقبة تنفيذ مشاريع ال 

(ii)  تعيين أعضاءExCom 

(iii) والهيكل والجدول الزمني ومعايير القبول الختبار نيل الشهادة املوافقة على املنهج 

في إعداد املواد التدريبية. من املتوقع من أعضاء اللجنة صياغة املناهج لجنة الفحص هي األساس وتعد 

على نحو واف. وبعد أن تم  (CertEx-Basic) شهادة املستوى األساس ي اختباراتأسئلة الرسمية وإعداد مواد التدريب و 

عضو في منظمة  دول  10عضو من اللجنة من  15، قام 2015ترشيح واختيار أعضاء لجنة الفحص في منتصف عام 

موضوع في اإلحصاء الرسمي  30في االختبارات التعاون اإلسالمي بالعمل على تحضير محتوى الدورة والكتب وأسئلة 

 .2009أكتوبر –املراجعة األولى  (CSA)األنشطة اإلحصائية ونطاق معين في تصنيف  فتعريتمشيا مع 

لضمان درجة معينة  االختبار تفقد مسبق ملواد التدريب وأسئلة بمركز أنقرة  قام( COبصفته مكتب التنسيق )و 

 التي أعدت سابقا. االختبار نماذج أسئلة  /ومواد التدريب من التوحيد مع التوجيهات

 دف العاماله 2

تنطوي املحطة األخيرة من املرحلة األولى من مشروع برنامج االعتماد وإصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاء الرسمي 

األساس ي  اختبار نيل الشهادةومنح الشهادات ألولئك الذين يجتازون ختبارات اال  إجراءملنظمة التعاون اإلسالمي على 

بنجاح. في هذا الصدد، يحتاج مكتب التنسيق إلى توجيه من املجلس االستشاري لوضع اللمسات األخيرة على مسائل 

 وغيرها من العمليات. االختبار تتعلق باملواد التدريبية وأسئلة 

 املنجزات املستهدفة واملتوقعة 3

  يتمثل الهدف العام من االجتماع في:

(i) ر املهارات األساسية في اإلحصاءات الرسمية ونظم إصدار الشهادات لالعتراف إبالغ املشاركين حول أط

تعليم اإلحصاءات الرسمية على مستوى الدراسات  ومناهج مواءمةباملؤهالت املهنية اإلحصائية 

 ،العليا

(ii)  األساس ي اختبار نيل الشهادةتحديد املواضيع ذات األولوية التي يجب تغطيتها في، 

(iii)  األساس ي الختبار نيل الشهادةاتخاذ قرار بشأن الهيكل والجدول الزمني ومعايير القبول، 

(iv)  رسم خارطة طريق متقدم إلى األمام لبرنامج االعتماد وإصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاء الرسمي ملنظمة

 التعاون اإلسالمي في ضوء التقدم املحرز حتى اآلن.
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 ية هذا االجتماع مايلي:وتتضمن اإلنجازات املتوقعة في نها

(i) زيادة الوعي حول أطر املهارات األساسية اإلحصائية املتنوعة ونظم إصدار الشهادات واالعتماد 

(ii)   األساس ي. اختبار نيل الشهادةفي دراجها إموضوعات محددة ليتم 

(iii)  األساس ي. الختبار نيل الشهادةهيكل وجدول زمني ومعايير قبول واضحة ومفهومة 

(iv)  االعتماد وإصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاء الرسمي ملنظمة التعاون اإلسالمي في ضوء مستقبل برنامج

 املوارد املتاحة.

 املنهجية 4

سيجري االجتماع جلسات عامة إلطالع املشاركين على االتجاهات الحالية في إصدار الشهادات واالعتماد في 

 العابرة للحدود الوطنية أو الدولية أو الوطنية.اإلحصاءات الرسمية، سواء كان من وجهات نظر املنظمات 

املستوى األساس ي ملشروع برنامج االعتماد وإصدار  اختبار ستكون جلسة فريق العمل حول املواضيع وإجراء 

باستخدام نفس مبادئ  ةالشهادات ملهنيي اإلحصاء الرسمي ملنظمة التعاون اإلسالمي  كمساحة نقاش مفتوح

BarCamps  وهي شبكة دو(" لية تتألف منopen non-conferences املشاركون " التي يقترح: )مواضيعها مباشرة 

 أوال.       التكافؤ: جميع املشاركين في نفس املستوى.

 ثانيا.       املشاركة: يمكن ألي مشارك أن يأخذ الكلمة يقدم أفكاره و اقتراحاته و اعتباراته

سيتم اقتراح املوضوع العام "مواضيع وتنفيذ مشروع برنامج االعتماد وإصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاء 

الرسمي ملنظمة التعاون اإلسالمي" على املشاركين بدون قائمة مواضيع للمتابعة. ولذلك سيتم وضع موضوع عام من 

اء أي تعديل من أجل تخطيط أفضل قبل املشاركين أنفسهم باستخدام السبورة حيث سيسمح ألي أحد بإجر 

أخذ الكلمة و سيساعد في مراحل  مداخالت األفراد الذين يودون للمناقشات املختلفة. وسينظم "منسق املعسكر" 

العصف الذهني. وسيتم إغالق هذه الدورة مع ملخص للمدخالت الرئيسية ليتم استخدامها من قبل مكتب 

 التنسيق.
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 الجهة املستهدفة 5

في دولة عضو  20اع مشاركين من ضمنهم أعضاء املجلس االستشاري إلصدار الشهادات من سيشمل االجتم

التعاون اإلسالمي ومنظمات وطنية ودولية فعالة في إصدار الشهادات وبناء القدرات في اإلحصاءات الرسمية  منظمة

 والبيئة األكاديمية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة.

 الزمنية املوعد و الفترة 6

 2016سبتمبر  8-7سيتم انعقاد االجتماع خالل يومي 

 مكان االنعقاد 7

 أنقرة ، تركيابسيتم انعقاد االجتماع كما هو مخطط مبدئيا في سيسرك 

 لغات العمل 8

اللغات املستخدمة في ورشة  هيالفرنسية( و ، ليزيةجاإلنو اللغات الرسمية الثالث ملنظمة التعاون اإلسالمي )العربية، 

 العمل.

 


