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بصفته مكتب تنسيق برنامج االعتماد واصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاءات الرسمية ملنظمة التعاون  -سيسرك وإذ نشكر 

 (،CAB( على تنظيم اجتماع املجلس االستشاري )IDB( والبنك اإلسالمي للتنمية ) OIC–CPOSاإلسالمي )

برنامج االعتماد واصدار الشهادات بإنجازاتهم في تطوير مواد التدريب في املنظمة والخاصة  علىوإذ ننهئ أعضاء لجنة التدقيق 

ملهنيي اإلحصاءات الرسمية ملنظمة التعاون اإلسالمي ولتطوير  هيكل الويب التجريبي تحت بوابة اللجنة اإلحصائية للمنظمة 

(OIC-StatCom. ) 

خذت
ُ
،  (OIC-StatCom) خالل الدورة األولى للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي وإذ نشير إلى القرارات ذات الصلة التي ات

وفي الدورة الثانية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، والدورة الثامنة والعشرون للكومسيك، والدورة الثالثة للجنة 

ئية ملنظمة التعاون اإلسالمي، و الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، والدورة الرابعة للجنة اإلحصا

 اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي،

على الدور األساس ي للملكية من قبل مراكز اإلحصاء الوطنية لدول منظمة التعاون اإلسالمي للحفاظ على استدامة  نؤكدوإذ 

 برنامج االعتماد واصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاءات الرسمية ملنظمة التعاون اإلسالمي،

 - االعتمادو  -ملتوقعة وذات معالم واضحة كإجراء لفحص املطابقة مع مجموعة من املتطلبات ا - شهادةالعلى أن  وإذ نؤكد

يجب أن تكون مناهج تكميلية للجهود الرامية لزيادة املوارد البشرية وقدرات  -لبعض األنشطة واملهام  الكفاءةكإجراء لفحص 

 اإلحصائية،املكاتب اإلحصائية الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وبالتالي ضمان جودة عمليات اإلنتاج 

 ،CABوإذ نعير االهتمام للعروض الشاملة التي قدمت من قبل املشاركين ونتائج الجلسات الجانبية التي حصلت خالل اجتماع 

( في متابعة ومراجعة العمليات املتعلقة باملواضيع اإلحصائية COنأخذ بعين االعتبار التحديات التي يواجهها مكتب التنسيق )وإذ 

( التي تم تقريرها في وقت سابق إلى تناولها في 2009األولى، أكتوبر  CSAاملتعددة ووفقا لتصنيف األنشطة اإلحصائية )مراجعة 

 إطار مخططات البرامج القطرية ملنظمة التعاون اإلسالمي،

-5( املزمع عقدها في OIC-StatComالدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ) وإذ نوص ي باألخذ بعين االعتبار 

( CABاالستشاري إلصدار الشهادات )املجلس فإن في قونية، بجمهورية تركيا باعتماد مشاريع القرارات التالية،  2016نوفمبر  6

 (:OIC-CPOSسمية ملنظمة التعاون اإلسالمي  )الشهادات ملهنيي اإلحصاءات الر صدار إو لبرنامج االعتماد 
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 من سيسرك والبنك اإلسالمي للتنمية تقديم دعم يطلب .1
 
 مستمر  ا

 
لتنفيذ البرنامج سواء من حيث املوارد البشرية  ا

 أوالتمويل؛

املشروع وضمان االستدامة الذاتية  وثيقةعلى إنشاء فرقة عمل تحت رعاية سيسريك إلعداد  مكتب التنسيق يشجع .2

ملخططات البرامج القطرية ملنظمة التعاون اإلسالمي على املدى الطويل ورسم خارطة الطريق مع جدول زمني فعال 

ملخططات البرامج القطرية للمنظمة ومتابعة تدفق عملية إصدار الشهادات بناءا على اقتراحات أعضاء برنامج بناء 

 مج القطرية ملنظمة التعاون اإلسالمي؛القدرات والقيام باألنشطة الالزمة لتنفيذ مخططات البرا

التعاون وإقامة شراكة مع املنظمات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة للحصول  مكتب التنسيقمن  يطلب .3

 على التمويل، والعمل على برامج مماثلة؛

والنظر في برنامج االعتماد في اقتراح مكتب التنسيق املتعلق بتحديد أولويات املهام الخاصة ببرنامج الشهادة  يدعم .4

 مرحلة أخيرة؛

قترحة، استنادا إلى وبشكل غير ب يوص ي .5
ُ
إعطاء األولوية ملواضيع امتحان الشهادة خالل املرحلة األولية للمواد امل

 منحصر  نتائج مسح امليل حول أولويات امتحان الشهادة التي سيتم توزيعها على أعضاء برامج بناء القدرات؛

تنسيق على اتخاذ اإلجراءات الالزمة ملا بعد مرحلة التجربة إلعادة النظر في مواد التدريب وأسئلة مكتب ال يحث .6

االمتحان وإنشاء مواد تدريبية وأسئلة جديدة من خالل إعطاء األولوية لإلحصاءات السكانية وإحصاءات التعليم من 

 للمرشحين؛ نوعية جيدة قبل كيان مستقل أو أكثر لضمان توفير محتوى جديد ذو 

والبنك اإلسالمي للتنمية مهمة تفعيل بوابة إلكترونية قائمة بذاتها، و تحسين املحتوى املتاح  مكتب التنسيق يسلم .7

 ؛حاليا بما في ذلك مستودع الستضافة املواد الدراسية واملعلومات حول إجراءات االمتحانات

وتعزيز مخططات دعم إلى األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  للدول ( NSOsاملكاتب اإلحصائية الوطنية ) يدعو  .8

 ؛البرامج القطرية ملنظمة التعاون اإلسالمي بين جميع أصحاب املصلحة الخاصة بنظمها اإلحصائية الوطنية

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على تسجيل  للدول في األنظمة اإلحصائية الوطنية  العامليناإلحصائيين  يشجع .9

( الذي تم إنشاؤه من قبل سيسرك بهدف إنشاء OIC-ROSEسيرتهم الذاتية من خالل جدول خبراء اإلحصاء )

 مجموعة من الخبراء املختصين الذين يساهمون من الناحية الفنية في تنفيذ البرنامج.


