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من طرف مركز األبحاث اإلحصائية  (OIC-StatCom) لقد تم تنظيم الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي .1

نوفمبر  06-05في فترة  (IDB) البنك اإلسالمي للتنميةواالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( بالتعاون مع 

 .في قونية بجمهورية تركيا 2016

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك  34من  (NSOs) وقد شارك في االجتماع مندوبي مكاتب اإلحصاء الوطنية .2

رون، وتشاد، وكوت ديفوار، ومصر، والغابون، وغامبيا، أفغانستان، وألبانيا، وأذربيجان، والبحرين، وبنغالديش، وبنين، والكامي

وإندونيسيا، والعراق، واألردن، وكازاخستان، والكويت، وقيرغيزستان، وليبيا، وماليزيا، وجزر املالديف، وموريتانيا، واملغرب، 

وأوغندا إلى جانب والنيجر، وعمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسودان، وسورينام، وطاجيكستان، وتونس، وتركيا، 

املنظمات اإلقليمية، واملتجاوزة للحدود الوطنية والدولية بما في ذلك األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، وسيسرك، والبنك 

ي ، واملكتب اإلحصائي لالتحاد األوروب(ECO)، ومنظمة التعاون االقتصادي (DDI)اإلسالمي للتنمية، وتحالف مبادرة توثيق البيانات 

، ومنظمة (ILO)، ومنظمة العمل الدولية (GCCStat))يوروستات(، واملركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية 

، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية  ألوروبا، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية (OECD)التعاون االقتصادي والتنمية 

 :وقد تم إتاحة قائمة املشاركين على الرابط التاليلغربي آسيا )اإلسكوا(. 

detail.php?id=1517-http://www.oicstatcom.org/event. 

 :كان جدول أعمال الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي على النحو التالي .3

 جلسة افتتاحية •

 األنشطة املنفذة واملقررة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي •

 الوطنية في تنفيذ إطار عمل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ءاإلحصا نظمدور  •

  2015نحو قياس ورصد أكثر شمول لتمويل أوسع للتنمية من أجل إطار عمل تنمية قابل للمساءلة ملا بعد  •

 الوطنية من خالل النماذج املعمارية وتوسيع مجموعة املهارات للموارد البشرية ءاإلحصا نظمتحديث  •

 مناقشات مفتوحة وجلسة ختامية •

 الجلسة االفتتاحية

بعد تالوة آيات من القرآن الكريم، بدأت الجلسة االفتتاحية بخطابات ترحيبية من قبل سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، املدير  .4

العام لسيسرك؛ والدكتور عبد الباقي محمد شرف، دائرة األبحاث والسياسات االقتصادية، البنك اإلسالمي للتنمية؛ والسيد 

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1517
http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1517


 

 

 

 

 اإلسالمي الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 

 تركيا –، قونية 2016نوفمبر   06-05 
 

 التقرير النهائي
 

2 

هللا، رئيس الدورة السادسة للجنة و عامة ملنظمة التعاون اإلسالمي؛ والسيد السايري حسبجاخونغير خاسانوف، األمانة ال

 .إحصاءات إندونيسيا-BPSاإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ونائب كبير اإلحصائيين لإلحصاءات االجتماعية، 

هي اللبنات  (NSOs) ة، أن مكاتب اإلحصاء الوطنيةذكر سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، املدير العام لسيسرك، في كلمته الترحيبي .5

األساسية التي ال غنى عنها في عمليات صنع القرار، والتي لديها القدرة على تحديد "مدخالت التنمية"، وبالتالي تؤثر على "نتائج 

بوصفه الجهاز  -هذا األخير التنمية". وأضاف من خالل إعطاء أمثلة عن األنشطة واملشاريع التي أجريت مؤخرا من قبل سيسرك أن 

يساهم في الجهود التي  -الفرعي املسؤول ونقطة اإلتصال الرئيسية ملنظمة التعاون اإلسالمي من أجل القضايا املتعلقة باإلحصاءات 

عمل  تبذلها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في تعزيز قدراتها اإلحصائية مقابل البيانات ورصد االحتياجات إلطار

عن طريق تحقيق التآزر مع الوكاالت اإلقليمية والدولية. وأكد املدير العام لسيسرك  (SDGs) مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

أيضا على أنه قد تم تشكيل بنود جدول أعمال الدورة السنوية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي سويا مع مدخالت الدول 

وهو األمر الذي يعد مؤشرا للملكية التي أظهرتها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تجاه اللجنة  األعضاء في املنظمة

 .اإلحصائية لهذه األخيرة

ركز الدكتور عبد الباقي محمد شرف، ممثل البنك اإلسالمي للتنمية، على االتجاهات الجديدة في مشهد البيانات من خالل ظهور  .6

وإنترنت األشياء، وإدماج املعلومات الجغرافية املكانية التي جمعت من صور األقمار الصناعية، وأفضل تصور البيانات الضخمة، 

 .في كلمته االفتتاحية

لقد تمت قراءة رسالة سعادة األمين العام باإلنابة ملنظمة التعاون اإلسالمي إلى الدورة السادسة للجنتها اإلحصائية من طرف السيد  .7

وف. وإذ يثني على دور اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي للمساهمة في تعزيز وإدامة بناء القدرات جاخونغير خاسان

 2025اإلحصائية في الدول األعضاء في املنظمة، أبرز أن كال من أهداف التنمية املستدامة وبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

أجل تحسين تجميع املوارد والجهود الجماعية للدول األعضاء في املنظمة الستعراضها في  قد زادا من أهمية البيانات اإلحصائية من

 .خطة التنمية الجديدة

إحصاءات إندونيسيا، مالحظات افتتاحية مكتب اإلحصائيين لإلحصاءات االجتماعية،  ألقى السيد السايري حسبوهللا، نائب كبير .8

ملنظمة التعاون اإلسالمي. وفي خطابه، ركز السيد السايري على الوضع الحالي  بكونه رئيس الدورة السادسة للجنة اإلحصائية

 واملتعلق باألهداف اإلنمائية لأللفية ومؤشرات أهداف التنمية املستدامة، ومبادرات (NSS) للنظام اإلحصائي الوطني في إاندونيسيا

BPS-نية التحتيةإحصاءات إندونيسيا بشأن تحديث املوارد البشرية ونظام حديث للب.  
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  األنشطة املنفذة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

خالل الجلسة بعنوان "األنشطة املنفذة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي"، تم تقديم العروض امللخصة لألنشطة  .9

التعاون اإلسالمي، من قبل الدكتور اتيال كارامان، باحث واملبادرات التي تم تنفيذها منذ الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة 

أول بدائرة اإلحصاءات واملعلومات، سيسرك، والسيدة ناندان أوكتفاروليا شانتي، باحثة بدائرة اإلحصاءات واملعلومات، سيسرك، 

 .والدكتور نهاد غوموش، مشاور املشروع، سيسرك

 :شطة املنفذة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالميالتاليةخالل هذه الدورة، تم إطالع املشاركين حول األن .10

 (StatCaB)  برنامج بناء القدرات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي •

 تعزيز القدرات الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إحصاءات الفقر •

 في إحصاءات السياحةتحسين قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  •

 (OIC-CPOS)  برنامج منظمة التعاون اإلسالمي العتماد وإصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاءات الرسمية •

 التطبيقات اإلحصائية •

 في املسوح الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي "(TQS) دمج "األسئلة املعنية بالتبغ للمسوح •

 (OIC-Peer)  اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميمراجعة النظراء ملكاتب  •

 على قطاع التعليم 2015أثر جدول أعمال التنمية  ملا بعد  •

 تطوير قاعدة بيانات الصناعة املالية اإلسالمية •

قدمه أوال على برنامج بناء القدرات ركز الدكتور أتيال كارامان، باحث أول بدائرة اإلحصاءات واملعلومات، سيسرك، في العرض الذي  .11

استنادا إلى الردود املقدمة على املسح نصف السنوي الذي تم تعميمه في صيف  (StatCaB) اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 190 نظم املركز 2007بعد الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي. وأبلغ املشاركين بأن منذ عام  2015

زيارات  8ورشة عمل دولية، و  22دورة دراسية قصيرة املدى لبناء القدرات، و  152برنامجا لبناء القدرات اإلحصائية بما في ذلك 

بعثات فنية. وأوضح كذلك أن منذ الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، أجرى سيسرك ما  8دراسية، و 

 5بعثات فنية، و 6زيارات دراسية، و  7دورة لبناء القدرات على املدى القصير، و 52القدرات اإلحصائية ) نشاطا لبناء 70مجموعه 

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي من هذه األنشطة التي تم  38مشارك من  1000ورش عمل(. وفي املجموع، استفاد حوالي 

 .دولية أخرى  منظماتمن  10و  من املنظمة 17توفيرها من قبل 



 

 

 

 

 اإلسالمي الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 

 تركيا –، قونية 2016نوفمبر   06-05 
 

 التقرير النهائي
 

4 

أطلع الدكتور كارامان املشاركين حول املشروع بعنوان "تحسين القدرات اإلحصائية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في  .12

إحصاءات الفقر" والذي يهدف إلى بناء القدرات اإلحصائية في إحصاءات الفقر واملساهمة اإلجمالية في نظم اإلحصاء الوطنية 

ن اإلسالمي من خالل برامج بناء القدرات في دول املنظمة املختارة. وقام أيضا في عرضه بتغطية الدورات لدول منظمة التعاو 

التدريبية والزيارات الدراسية التي جرت منذ الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي وورشة العمل حول قياس 

مكتب إحصاء وطني  17بمشاركة وفود من  2015ديسمبر  6-نوفمبر 30نغال في فترة الس-الفقر متعدد األبعاد التي عقدت في داكار

للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بما في ذلك بوركينا فاسو، والكاميرون، وتشاد، وجزر القمر، وكوت ديفوار، وجيبوتي، 

منظمات  5جيريا، وفلسطين والسنغال وتوغو وتونس و ومصر، وغامبيا، وغينيا بيساو، وماليزيا، وجزر املالديف، والنيجر، وني

، واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري (OPHI) مبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشريةو دولية بما في ذلك سيسرك، 

 .نمية، والبنك اإلسالمي للت(ISFD) ملنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(، وصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية

واصل الدكتور كارامان العرض الذي قدمه بمشروع "تحسين قدرات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إحصاءات  .13

السياحة" الذي يهدف إلى بناء القدرات اإلحصائية في مجال اإلحصاءات السياحية واملساهمة بشكل عام في نظم اإلحصاء الوطنية 

التعاون اإلسالمي. وقد أنار املشاركين بخصوص أنشطة بناء القدرات اإلحصائية في إحصاءات السياحة للدول األعضاء في منظمة 

التي أجراها سيسرك منذ الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة املتعاون اإلسالمي، وخاصة بشأن ورشة العمل اإلقليمية حول 

آسيا الوسطى وجنوب آسيا ملنظمة التعاون اإلسالمي. وقد حضر هذه  التي ركزت على منطقة (TSA) الحسابات الفرعية للسياحة

واستضافتها لجنة اإلحصاء  (UNWTO) التي نظمها سيسرك بالتعاون مع منظمة السياحة العاملية التابعة لألمم املتحدة ،الورشة

يعملون في مكاتب اإلحصاء الوطنية،  خبيرا 16، 2015ديسمبر  3 -نوفمبر  30التابعة لجمهورية كازاخستان في أملاتي في فترة  

وسلطات السياحة، والبنوك املركزية من أذربيجان وبنغالديش وإيران وكازاخستان وقيرغيزستان وباكستان وطاجيكستان 

 .وأوزبكستان

هادات ملهنيي كما أبلغ الدكتور كارامان املندوبين حول التقدم بشأن مشروع برنامج منظمة التعاون اإلسالمي العتماد وإصدار الش .14

الذي يهدف إلى التصديق على خبراء اإلحصاءات الرسمية واالعتراف بأولئك الذين حققوا  (OIC-CPOS) اإلحصاءات الرسمية

مستوى مقبول من الكفاءة املهنية في فهم وتطبيق األساليب اإلحصائية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. واطلع 

سبتمبر  8-7للبرنامج املعني في فترة  (CAB) لتي اتخذت في اجتماع املجلس االستشاري إلصدار الشهاداتالحضور حول التوصيات ا

 .في مقر سيسرك، أنقرة بجمهورية تركيا 2016

واختتم الدكتور كارامان عرضه بإعطاء تفاصيل عن التطبيقات اإلحصائية التي يطورها سيسرك ويحافظ عليها. وبشكل خاص،  .15

اء اإلحصاء )روز(، وهي منصة الستضافة ملحات موجزة عن خبراء اإلحصاءات الرسمية للدول األعضاء في منظمة شمل قائمة خبر 
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التي تم تطويرها مؤخرا،  (OICStat) التعاون اإلسالمي لتسهيل التواصل بينهم، و قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التعاون اإلسالمي

 .لسيسرك (BASEIND) املؤشرات االقتصادية واالجتماعية األساسيةوهي منصة البيانات الخلف لقاعدة بيانات 

عقب الدكتور كارامان، قدمت السيدة ناندان أوكتافاروليا شانتي، باحثة بدائرة اإلحصاءات واملعلومات، سيسرك، عرضا لها حول  .16

ية في الدول األعضاء في منظمة التعاون في املسوح الوطن "(TQS) التقدم املحرز في تحقيق إدماج "األسئلة املعنية بالتبغ للمسوح

 اإلسالمي . وقد اختار املشروع الذي يهدف إلى بناء القدرات في مجال اإلحصاءات الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العاملية

(WHO)ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ، (CDC)  ،سالمي في دولة عضو في منظمة التعاون اإل  15ومؤسسة هذه األخيرة

البداية لدراسة تجريبية في إطاره وهي: ألبانيا، وأذربيجان، والكاميرون، ومصر، وإندونيسيا، واألردن، وكازاخستان، وماليزيا، 

وموريتانيا، واملغرب، والسنغال، والسودان، وطاجيكستان، وتونس وأوغندا. وتحدثت أيضا عن دعم سيسرك ملكاتب اإلحصاء 

ء املشار إليها مسبقا في إدماج األسئلة املعنية بالتبغ للمسوح في املسوحات الوطنية الجارية الخاصة بهم. كما الوطنية للدول األعضا

مايو  04-03أبلغت الوفود بشأن ورشة عمل توجيهية حول األسئلة املعنية بالتبغ للمسوح التي عقدت في مقر سيسرك في فترة 

 (CDC) ، ومراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها(WHO) العاملية من قبل سيسرك بالتعاون مع منظمة الصحة 2016

ومؤسسة هذه األخيرة. وقد حضر ورشة العمل مكاتب اإلحصاء الوطنية من أذربيجان، وتشاد، وكوت ديفوار، ومصر، وغامبيا، 

. كما شارك أيضا في ورشة العمل وإندونيسيا، ومالي، واملغرب، والنيجر، وقطر، وطاجيكستان، وتوغو، ووزارة الصحة املغربية

، ومكتب منظمة (WHO) ممثلين عن مركز السيطرة على األمراض والوقاية منها، ومؤسسة هذه األخيرة، ومنظمة الصحة العاملية

، ومكتب منظمة الصحة العاملية القطري في تركيا، وهيئة تنظيم سوق التبغ (EMRO) الصحة العاملية اإلقليمي لشرق املتوسط

 .(YESILAY) ، وجامعة يلدرم بايزيد، والهالل األخضر التركي(TAPDK) حول في تركياوالك

عالوة على ذلك، عرضت السيدة شانتي التقدم بشأن مشروع مراجعة النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي التي ذكرت أنه قد تم  .17

االستراتيجيات املستقبلية ملكاتب اإلحصاء الوطنية من لتخطيط أفضل وتنسيق  (M&E) التأكيد على أهمية نظم الرصد والتقييم

قبل الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي. وقامت بتحديث املشاركين بشأن األنشطة التي نفذت والتي يتعين 

الذي  (EGM) تماع فريق الخبراء، واج2016االضطالع بها بما في ذلك جوالت االجتماعات االفتراضية التي أجريت في مارس وأبريل 

، وتصميم مسح امليول ملراجعة النظراء 2016نوفمبر  04، واجتماع املائدة املستديرة الذي أجري في 2016نوفمبر  03أجري في 

، ومداولته، وجمعه وتصنيفه، وتنظيم ورشة عمل ملراجعة النظراء، وإجراء بعثات مراجعة (OPRIS) ملنظمة التعاون اإلسالمي

 .ظراء للدول األعضاء املختارةالن

على إحصاءات التعليم   2015قدمت السيدة شانتي أيضا عرضا حول ورشة العمل القادمة حول أثر جدول أعمال التنمية ملا بعد  .18

في أنقرة، تركيا.  2016نوفمبر  30-29املزعم إجراؤه من قبل سيسرك بالتعاون مع معهد اإليسيسكو واليونسكو لإلحصاء في فترة 
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وأبلغت الحضور بأن ورشة العمل ستنظرعلى حد سواء في التقدم املحرز في فترة األهداف اإلنمائية لأللفية، وتغطي مؤشرات 

 .الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة وآثارها على إحصاءات التعليم

ملسجل حتى اآلن في مشروع "تطوير قام الدكتور نهاد غوموش، مستشار املشروع، سيسرك، بتحديث املشاركين حول التقدم ا .19

قاعدة بيانات الصناعة املالية اإلسالمية". حيث غطى في عرضه لفترة وجيزة توصيات اجتماع أصحاب املصلحة الذي عقد على 

. ويمكن الوصول إلى هذه التوصيات من 2016هامش اجتماعات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي السنوي الذي عقد في أكتوبر 

. وكوسيلة للمض ي قدما، قال للمشاركين على أنه http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1533ل الرابط التالي: خال

وجدواها، ومنهجيتها، ومحتواها وممارسات سيتم تعميم دراسة استقصائية حول سياق الصناعة املالية اإلسالمية، ومدى مالءمتها 

 .تجميع بياناتها املتاحة على املؤسسات ذات الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لجمع ردود فعلهم في إطار املشروع

ود في معظم مكاتب بعد هذه العروض، فتح الرئيس باب التدخالت من قبل املندوبين. ذكرت غامبيا بأن تحليل بيانات الفقر محد .20

اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في املنطقة وبأنه يجب التركيز على الدعم الفني لتعزيز القدرات في 

مختلف وسائل تحليل بيانات الفقر وبالتالي طالبت بتدريب بناء القدرات في هذا املوضوع. كما أوصت غامبيا بوجوب اعتماد الدول 

األعضاء في املنظمة للمزيد من أنشطة بناء القدرات بشأن إحصاءات السياحة. ثم أكدت السيدة زهرة زمرد سلجوق، مديرة دائرة 

اإلحصاءات واملعلومات بسيسرك، للمندوبين على أن سيسرك يقوم ببذل جهود كثيرة للمساهمة في جهود الدول األعضاء في منظمة 

هم في اإلحصاءات الرسمية، وأبلغت الحضور بأنه سوف تعقد ورشة عمل إقليمية حول إحصاءات التعاون اإلسالمي لتعزيز قدرات

بالتعاون مع كل من مكتب االحصاء في الجزائر، ومنظمة السياحة العاملية، وسيسرك. وفيما  2017السياحة في الجزائر في فبراير 

ت ملهنيي اإلحصاءات الرسمية، طلبت منظمة العمل الدولية ما يتعلق بمشروع منظمة التعاون اإلسالمي العتماد وإصدار الشهادا

إذا كانت املواد التدريبية املطورة تتماش ى مع املمارسات اإلحصائية املقبولة دوليا، مثل تلك الخاصة باملؤتمر الدولي لخبراء 

نصت على  2016ادات في سبتمبر إحصاءات العمل. وأجاب الدكتور كارامان أن توصيات اجتماع املجلس االستشاري إلصدار الشه

مراجعة املواد الدراسية املتاحة من قبل مراجعي النظراء، وتطوير مواد دراسية جديدة وتشكيل مجموعة من أسئلة اختبار بدعم 

ج من الهيئات الوطنية والدولية واملستقلة لضمان توفير جودة املحتوى للمرشحين. وطلبت بنغالديش إدراج بالدهم في مشروع إدما

. وقد شكرت السيدة شانتي 2017أو يناير  2016صدد إطالق دراسة مماثلة في ديسمبر باألسئلة املعنية بالتبغ للمسوح بحيث أنهم 

بنغالديش الهتمامهم باملشروع وذكرت أن األمانة ستوصل هذا الطلب للشركاء في املشروع. وأكد سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، 

أن التمويل اإلسالمي هو إحدى األدوات الرئيسية لتوسيع نطاق الشمول املالي في العالم، وحث جميع مكاتب املدير العام لسيسرك، 

بنشاط في االستطالع الذي سيعمم في إطار مشروع ملشاركة على ااإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

  .إحصاءات الخدمات املصرفية والتمويل اإلسالمي

http://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=1533
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  دور نظم اإلحصاء الوطنية في تنفيذ إطار عمل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة

واصلت الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي أعمالها بجلسة تحت عنوان "دور نظم اإلحصاء الوطنية في  .21

كينان بخش ي، باحث أول بدائرة األبحاث االقتصادية تنفيذ إطار عمل مؤشرات أهداف التنمية املستدامة". ألقى كل من الدكتور 

واالجتماعية، سيسرك، والدكتور أتيال كارامان، باحث أول بدائرة اإلحصاءات واملعلومات، سيسرك، عرضين بعنوان "االنتقال من 

لتعاون اإلسالمي" و "مسح األهداف اإلنمائية لأللفية إلى أهداف التنمية املستدامة: اآلفاق والتحديات التي تواجه دول منظمة ا

امليول حول أولويات أهداق التنمية املستدامة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". وأعقب ذلك عروض من قبل الدكتور 

 يوراي رييكان، مدير بشعبة اإلحصاء في اإلسكوا؛ والسيد شير محمد جامي زاده، رئيس املنظمة املركزية لإلحصاءات في أفغانستان؛

والسيد مودو ساندا، مدير تنفيذي أول باملعهد الوطني لإلحصاء في الكاميرون؛ والسيد محمد أحمد محمد علي زيد، مدير الدائرة 

 .العامة لتدريب معلومات التكنولوجيا، الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء في مصر

(. أكدت فلسطين على أن املؤشرات ذات Q&Aلألسئلة واألجوبة ) بعد العروض في الجزء األول من هذه الجلسة، فتح الرئيس الباب .22

الصلة باملواضيع في املنطقة العربية ليست مدرجة وسألت ما إذا كان أي بلد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي قد 

لوكاالت الدولية ودول املنطقة وضعت خطة تقوم على خطة العمل العاملية. وأجابت اإلسكوا بأن هناك أنشطة كثيرة جدا بين ا

 العربية وأن دمج مبادرات مختلفة في إطار آلية تنسيق واحد لوكاالت األمم املتحدة في املنطقة العربية هو أمر مطلوب.

لقد تم تقديم عروض إضافية في إطار الجلسة من طرف كل من السيدة لويكسينا تيكييفا، نائبة رئيس لجنة اإلحصاء الوطني،  .23

تان؛ والسيدة إزاتول نيشا عبد الرحمن، نائبة املدير، شعبة إحصاءات األسعار والدخل واإلنفاق، دائرة اإلحصاءات قيرغيزس

العامة في ماليزيا؛ والسيد سجاد أختار، عضو اإلحصاءات االقتصادية، مكتب باكستان لإلحصاء؛ والسيدة إسانغول تانريكولو، 

ت االجتماعية، معهد اإلحصاء التركي من تركيا. ونظرا لضيق الوقت، اقترحت رئيسة مصلحة الشؤون االقتصادية واملؤشرا

 مع املشاركين بدال من تقديمه. عرضها مشاركةفلسطين 

قدم الرئيس املالحظات الختامية لليوم األول من الدورة. وسلط الضوء أيضا على أن هناك حاجة إلى الحصول على مزيد من  .24

 االضطالع بها باعتبارها استراتيجية لتحويل نظم اإلحصاء الوطنية كما نوقش في الجلسة. أنشطة بناء القدرات التي يتعين

 2015نحو قياس ورصد أكثر شمول لتمويل أوسع للتنمية إلطار تنمية قابل للمساءلة ملا بعد 

يد ويليم لويجكس، مستشار بدأ اليوم الثاني واألخير من الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بعرض الس .25

بشأن تمويل وإحصاءات التنمية، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية والذي أنار من خالله الجمهور حول "نحو قياس ورصد 

مشاركتها" "، (DAC) أكثر شمول لتمويل أوسع للتنمية". وقد غطى في عرضه والية لجنة املساعدات التنموية التابعة للمنظمة
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 مع الدول األخرى، واالجراء الجديد الذي وضع مؤخرا بعنوان "إجمالي الدعم الرسمي من أجل التنمية املستدامةوعالقاتها 

(TOSSD)." 

إحصاءات مكتب في العرض الذي قدمه السيد ساسميتو هادي ويبوو، نائب كبير اإلحصائيين للتوزيع وإحصاءات الخدمات،  .26

 .ألخيرة في حشد األموال لألنشطة اإلحصائيةإندونيسيا، أبلغ املشاركين عن تجربة هذه ا

قدم العرض الثالث في الجلسة من طرف السيد إيمري يوكسيك، خبير أول، وحدة التنمية االستراتيجية وإعداد التقارير والتنسيق،  .27

ا مع وكاالت حكومية وكالة التنسيق والتعاون التركية )تيكا(. وقد غطى في عرضه مسؤولية تيكا في تنسيق التعاون اإلنمائي لتركي

أخرى، واملنظمات الدولية، والجهات املانحة الثنائية األخرى، جمع وإعداد تقارير إحصاءات املساعدة اإلنمائية الرسمية، ونظام 

 املساعدة اإلنمائية الرسمية الحالية، والحاجة إلى التغيير في جدول أعمال أهداف التنمية املستدامة.

الجسة، وجه املندوبون األسئلة إلى املحاضرين وتقاسموا آرائهم معهم. وذكر البنك اإلسالمي للتنمية أن وفي جزء أسئلة وأجوبة من  .28

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ليس لديهم مستوى النمو ذاته فيما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة وبالتالي دعا إلى 

طلبت األردن من تركيا ذكر الخطة التي تم اعتمادها من أجل أهداف التنمسة إجراء دراسة لكشف أسباب هذه االختالفات. و 

املستدامة لتقليل الفجوات، وكيفية تنفيذ هذه األهداف ونوع املساعدات التي قدمت من قبل تيكا للمشاريع في الدول أخرى. وردا 

الجنوب وأنه يمكن استشارة مكاتب تيكا القطرية بشأن  على هذه األسئلة، قالت تيكا بأن لديهم برامج جارية للقدرات الفنية لبلدان

تفاصيل برامج التعاون الفني. شكر السفير موس ى كوالكليكايا، املدير العام لسيسرك، األردن ملا بذلته من جهود في إجراء التعداد 

 ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.السكاني في اآلونة األخيرة بنجاح وطلب منهم تسهيل نقل تجاربهم أيضا إلى الدول األخرى األع

 تحديث نظم اإلحصاء الوطنية من خالل نماذج معمارية وتوسيع مجموعة املهارات للموارد البشرية

تواصل اليوم الثاني واألخير من الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بجلسة تحت عنوان "تحديث نظم  .29

النماذج املعمارية وتوسيع مجموعة املهارات للموارد البشرية". وألقى السيد ستيفن فالي، كبير اإلحصاء الوطنية من خالل 

اإلحصائيين واملستشار اإلقليمي في لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا، عرضين حول )ط( النماذج املعمارية اإلحصائية بما 

، (GAMSO) ، ونموذج النشاط العام للمؤسسات اإلحصائية(GSBPM) يشمل النموذج العام إلجراءات العمل اإلحصائية

 2015إدارة املوارد البشرية ملكاتب اإلحصاء الوطنية في فترة ما بعد عام  (ii) ، و( GSIM) والنموذج العام للمعلومات اإلحصائية

 .التحديث اإلحصائيوالذي خلص فيه إلى أن تحديد وتطوير الفرد، والفريق والقدرات التنظيمية الصحيحة هو مفتاح 
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قدم السيد خواكيم واكيراو، رئيس املجلس العلمي ملبادرة توثيق البيانات، عرضا حول دور مواصفات مبادرة توثيق البيانات  .30

لتحديث اإلحصاءات الرسمية. وأوضح أن التركيز الرئيس ي للمبادرة هو التقاط البيانات الفوقية حول البيانات الجزئية وأنها محاذية 

 .سجل البيانات الفوقية(، والنموذج العام للمعلومات اإلحصائية) ISO/IEC 11179 ير مثل دبلن كور، وملعاي

أطلعت السيدة كلوديا يونكر، رئيسة وحدة التعاون اإلحصائي، يوروستات، املشاركين بشكل موجز حول تحديث النظام اإلحصائي  .31

نفس . وركزت على الدوافع الرئيسية األربعة، وخمسة مجاالت رئيسية لتحقيق 2020األوروبي مع التركيز على رؤية هذا األخير لعام 

 .الرؤية

لباقي محمد شرف، دائرة األبحاث والسياسات االقتصادية، البنك اإلسالمي للتنمية، املشاركين حول مفهوم أبلغ الدكتور عبد ا .32

 .البيانات الضخمة والفرص التي يتيحها ملجتمع اإلحصاءات الرسمية

ت إحصاءا-BPSشارك أيضا كل من السيد ساسميتو هادي ويبوو، نائب كبير اإلحصائيين للتوزيع وإحصاءات الخدمات،  .33

إندونيسيا، والسيدة منى دهاني الجيش إب زغولي، املديرة العامة لتوزيع وتنسيق تكنولوجيا املعلومات، املعهد الوطني لإلحصاء، 

تونس، تجاربهم الوطنية بشأن "إصالح النظام اإلحصائي الوطني من خالل توظيف عمارة إطار عمل األعمال اإلحصائية" و "سياسة 

 .التوالي االتصاالت والنشر"، على

 فتوحة والجلسة التتاميةاملناقشات امل

فتح الرئيس باب املناقشات قبل اختتام الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي. علقت الكويت على عروض  .34

لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا مشيرا إلى أن عبء العمل على مكاتب اإلحصاء الوطنية يتطلب من األنشطة اإلحصائية التي 

ملي وفي هذا الصدد، تحتاج الدول األعضاء إلى تحسين مجموعة مهارات مواردها البشرية. وقالت أجريت أن تكون على أساس ع

تشاد بأنه ينبغي للدول األعضاء أيضا أن تدعم ماليا بحيث أن نقص التمويل يحد من األنشطة التي سيضطلع بها مكاتب اإلحصاء 

ول أولويات أهداف التنمية املستدامة للدول األعضاء في منظمة الوطنية. واقترحت تشاد أيضا وجوب إعادة تصميم مسح امليول ح

التعاون اإلسالمي الذي أجراه سيسرك بطريقة تمكن املكاتب اإلحصائية الوطنية لإلبالغ عن توافر البيانات مقابل مؤشرات أهداف 

ءات واملعلومات، سيسرك، أن هذا األخير التنمية املستدامة. وردا على تشاد، ذكرت السيدة زهرة زمرد سلجوق، مديرة إدارة اإلحصا

يطلب من مكاتب اإلحصاء الوطنية تسهيل تداول املسح املعني على أصحاب املصلحة في نظم اإلحصاء الوطنية والذين من املتوقع 

ن االعتبار إتمامهم لألجزاء ذات الصلة بمجاالت مسؤوليتهم. وقالت أيضا أن سيسرك ستقيم إعادة تصميم االستبيان مع األخذ بعي
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الدول األعضاء وللقيام به على أساس متجدد. كما انتدبت السودان تشاد وقالت بأن دول املنطقة بحاجة أيضا إلى تبادل أدوات 

 .ووسائل لألنشطة اإلحصائية التي تتطلب ميزانيات كبيرة؛ مثل تعداد السكان

حصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي يمكن الوصول إليها من عقب املناقشات، اعتمد املشاركون قرارات الدورة السادسة للجنة اإل  .35

. وقرر انعقاد الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة detail.php?id=1517-http://www.oicstatcom.org/eventخالل: 

 .2018ع عام التعاون اإلسالمي في ربي

لقد اختتمت الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بمالحظات ختامية للرئيس، وسيسرك، والبنك اإلسالمي  .63

 للتنمية.
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