
 مراجعات النظراء ملكاثب إلاحصاء الوطنية في البلدان ألاعضاء في منظمة التعاون إلاسالمي:

 ، قونية  ثركيا6102نوفمبر  3

 مشروع التوصيات

ق والاجخماعيت والخدزيب للدوى إلاطالميت )طيظسك( على الدعم في جنظيم اجخماع فسيمعسبا عن شنسه ملسلص ألابحار إلاحصائيت والاقخصاديت 

في قونيت،  2016نوفمبر  3هاجب إلاحصاء الوننيت للللدا  ألاعااء في منظمت الخعاو  إلاطالم  الر  عدد في الخبراء حوى مساجعاث النظساء مل

من أعااء منظمت الخعاو  إلاطالم  بما في  ابلد 14)افتراض ي(، و  24اث، وبازيعبمشازلت وفود من يوزوطخ ، والر  جمبالجمهوزيت الترليت

ذلو، أللانيا، وأذزبيجا ، وبني ، ومصس، واندونيظيا، وألازد ، وماشاخظخا ، والنيجس، وبالظخا ، وفلظطي ، وقطس، وناجينظخا ، وجسليا، 

ع املخهلمي ، اجفق املشازمو  في الاجخماع على الخوصياث الخاليت التي جم أخرها وأوغندا، واعترافا وجدديسا للعسوض واملداوالث التي قدمها جمي

 في قونيت، بجمهوزيت جسليا 2016نوفمبر  6 -5بعي  الاعخلاز خالى الدوزة الظادطت للجنت إلاحصائيت ملنظمت الخعاو  إلاطالم   التي عددث في 

 :على مايلي

هاجب إلاحصائيت الوننيت وحعصيص قدزة ألانظمت إلاحصائيت الوننيت للللدا  ألاعااء في على الحاجت إلى حعصيص مصداقيت املالخأليد  .1

 ،2015منظمت الخعاو  إلاطالم  في الخصد  للخحدياث التي يشهلها جدوى أعماى الخنميت في مسحلت ما بعد عام 

الللدا  ألاعااء في املنظمت، والحاجت لخدييم على الحاجت املاطت لخصويس الوضع الحالي للمهاجب إلاحصائيت الوننيت من الخأليد  .2

 حالت الامخثاى للدواني  واملعايير الدوليت،

 فيما الخعاو   لخعصيص جيد مثاى جهو   طوف والتي إلاطالم  الخعاو   ملنظمت النظساء مساجعاث حوى  طيظسك بمشسوع الترحيب .3

 في ألاعااء الللدا  في الوننيت إلاحصائيت املهاجب في والاعف الدوة نداط جحديد أجل من الثالث  والخعاو   الجنوب بلدا  بي 

 املنظمت،

اقتراح جأليف فسيق فني مخطوع من الللدا  ألاعااء في منظمت الخعاو  إلاطالم  لهدف زصد وجدييم جلادى الخبراث مع  دعم .4

 طيظسك،

نس  .5
ُ

ظمت الخعاو  إلاطالم  )أبسيع(، وجحث الفسيق أخر شمام امللادزة إلعداد مشسوع مسح ميل مساجعت النظساء ملنعلى طيظسك  ش

 )ليدلع(، 21الفني على جحظي  محخوى وهيهل أبسيع في ضوء خبراتهم بالخعاو  مع يوزوطخاث وبازيع

من طيظسك أ  يعمم ويوشع أبسيع على جميع الللدا  ألاعااء في منظمت الخعاو  إلاطالم  ويؤلد على أهميت انتهاء  الطلب .6

 أبسيع في الوقذ املناطب من قلل الدوى ألاعااء وفدا للجدوى الصمني للمشسوع،

الفسيق الفني حشير إلى اقتراح املعايير ألاطاطيت / ألانظب والتي بناءا عليها طيخم جدييم مدى التزام الدوى ألاعااء في  دعوة .7

 املنظمت في الخطوع ملساجعت ألاقسا ، وجوفير ألاطاض املنطد  وملموطت القتراحاتهم،

والترشيح لمساجع في إناز مشسوع مساجعاث النظساء  املهاجب إلاحصائيت الوننيت للدوى ألاعااء في املنظمت  للخطوع ودعوة .8

 ملنظمت الخعاو  إلاطالم .


