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 مذكرة مفاهيمية مشروع

 ملكاتب اإلحصاء الوطنية مراجعة النظراء" 

 "  (OIC-Peer)في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 خلفية املشروع .1

في أنقرة  2015مايو  14-12التعاون اإلسالمي التي عقدت خالل فترة أعربت الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة 

تخطيط بشكل أفضل وتنسيق االستراتيجيات املستقبلية في ال (M&E) لتقييمابتركيا عن أهمية أنظمة االرصد و 

 راءمراجعة النظوقد طلبت اللجنة اإلحصائية من أمانتها بدء مشروع بعنوان " .(NSOs) ملكاتب اإلحصاء الوطنية

ويهدف هذا املشروع إلى تسهيل  ".(OIC-Peer) ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

لتعزيز مصداقية األنظمة  مراجعة النظراءالتعلم في تطوير اإلحصاءات فيما بين دول الجنوب من خالل آلية 

إنتاج إحصاءات عالية الجودة وطمأنة أصحاب املصلحة حول ، وتعزيز قدرة النظام على (NSS) اإلحصائية الوطنية

البيانات والتحليالت اإلحصائية  علما أنحصاء الوطنية ومصداقية النظام. جودة اإلحصاءات الصادرة عن مكاتب اإل 

 .عالية الجودة والسليمة تلعب دورا هاما في صنع السياسات على املستوى الوطني والدولي

، راجعة النظراءاملركز بيوروستات للتعاون في هذا املشروع من أجل إنشاء آلية سليمة ملوفي هذا الصدد، اتصل 

مراجعة القطاعات والتقييم الذاتي على أساس أداة خاطفة مثل الطرائق املمكنة لعملية التقييم. ويحدد  مراجعةو 

ويتكون هذا األخير من  .(COP)ات ارساملبادئ اإلحصائية ومعايير الجودة التي هي مفصلة أكثر في قانون املم النظراء

املبادئ التي تغطي البيئة املؤسسية والعمليات واملخرجات اإلحصائية، كما تحدد معايير لتطوير وإنتاج ونشر 

والدقيقة. وتوفر املؤشرات التي وضعت لكل مبدأ مرجعية لقياس تنفيذ قانون املالئمة  اإلحصاءات ذات الصلة

يتمتع ، يعتزم املركز دعوة معهد اإلحصاء التركي )تركستات( للمشاركة في املشروع بحيث . وإلى جانب ذلكاتاملمارس

والجولة الثانية  (LPR) ةالخارجي مراجعة النظراءعلى شكل  مراجعة النظراءالجولة األولى من  خالل كبيرة من بخبرة

واستبيان التقييم الذاتي  (QoC) نسيقواستبيان الت (SAQ) املؤلف من استبيان التقييم الذاتي مراجعة النظراءمن 

 .على التوالي 2015و  2011 يعامفي التي تم إجراؤها من طرف مكتب اإلحصاء األوروبي  (LiSAQ) الخارجي

 للنظام اإلحصائي مراجعات النظراءبعض عينات  .2

 )يوروستات( – (LPRs) الخارجية مراجعات النظراء •

من طرف يوروستات على أساس هيكل  سهلةامل راجعاتمن امل هي واحدة (LPRs) الخارجية مراجعات النظراء

وهي مصممة للدول املرشحة والدول التي لديها نظام  (ESS) للنظام اإلحصائي األوروبي مراجعة النظراءوإجراءات 

، على وجه الخصوص، هي تقييم امتثال املعهد الوطني لإلحصاء راجعاتإحصائي متطور. واألهداف من هذه امل

من قانون املمارسات لإلحصاء األوروبي وتقييم الدور التنسيقي للمعهد  15و  6-1للمبادئ  (NSI) املستعرض
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لتعزيز االمتثال  داول القابلة للتاملناسبة الوطني لإلحصاء داخل النظام اإلحصائي وتسليط الضوء على املمارسات 

 .االمتثال التام للقانون وتوصية إجراءات التحسين الالزمة في ضوء  اتلقانون املمارس

 (يوروستات) – (AGA) التقييمات العاملية املالئمة •

العاملية التقليدية للنظم اإلحصائية ولكنها مصممة  راجعاتعلى امل (AGAs) تقوم التقييمات العاملية املالئمة

خصيصا للمرشحين املحتملين ودول سياسة الجوار األوروبية بهدف التوفيق بين اإلنتاج اإلحصائي مع املعايير 

ها وتقييم القانون تمراجعهي تقييم القدرات اإلدارية والفنية لألنظمة اإلحصائية التي تم  هااألوروبية. وأهداف

صائي واألعمال القانونية األخرى واحترامها للتوصيات واملبادئ األوروبية والدولية وتقييم اآلليات املستخدمة اإلح

آليات التخطيط الطويل واملتوسط األمد  مراجعةمن قبل املعهد الوطني لإلحصاء لتنسيق النظام اإلحصائي و 

واقتراح قائمة من اإلجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين وتعزيز النظام اإلحصائي وتقييم اإلنتاج  القائمة

 .اإلحصائي ضد املكتسبات في مجال اإلحصاء

 21باريس -حول األنظمة اإلحصائية الوطنية األفريقية  مراجعة النظراء •

من قبل اجتماع اللجنة االقتصادية للجنة  NSSs للنظم اإلحصائية الوطنية ةاألفريقي مراجعة النظراء تأطلق

، 21بأن تجري الدول األفريقية، بدعم من باريس CODI . وقد أوصت2003أفريقيا املعنية باملعلومات اإلنمائية في 

 نظراءلللضمان مرور املمارسة الجيدة من بلد إلى بلد، بناء على الخبرة املباشرة األولى  مراجعات النظراء

 هذه على حوكمة مراجعات النظراءللمساعدة في تسريع عمليات التغيير في إصالح النظم اإلحصائية. وتركز 

. ويضم اواستدامته اللمستخدمين وتمويله ااالستراتيجي وخدمته اوتخطيطه اوتنظيمه األنظمة اإلحصائية الوطنية

وكبار صناع السياسة من  (NSS و نائب رئيسكبار اإلحصائيين )عادة رئيس أ كال منعادة  مراجعة النظراءفريق 

 .دولتين أخريين

  – UNECE التقييم العاملي للمكاتب اإلحصائية الوطنية •

يتم اإلضطالع بالتقييم العالمي للمكاتب اإلحصائية الوطنية بشكل مشترك من قبل لجنة األمم املتحدة 

األوروبية )يوروستات(. اإلحصائية واللجنة  (EFTA) ورابطة التجارة الحرة األوروبية (UNECE) االقتصادية ألوروبا

ويستند  . (UNECE)لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا وقد بودر بالتقييم استجابة لطلب الدول املوجه إلى

خالل بعثات التقييم بهدف وصف وتحليل الجوانب املؤسسية  اتم إنجازه ةشامل مراجعةهذا التقييم على 

والقواعد وروبية األ والتنظيمية للنظم اإلحصائية الوطنية بما في ذلك امتثال اإلحصاءات الرسمية للمعايير 

 .والتوصيات الدولية

 (PRS) مراجعات النظراءالدول األعضاء في املنظمة التي أجرت  .3

ولجنة األمم املتحدة  21بالتنسيق مع منظمات دولية مثل يوروستات وباريسها تمراجع تدولة تم 14هناك 

 :االقتصادية ألوروبا كما هو مفصل أدناه
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 الدولة الرقم
سنة 

راجعةامل  
مراجعة النظراءتنسيق  من قبل مراجعة  راجعةنوع امل   

 يوروستات 2013 ألبانيا 1
 

 مراجعات النظراء الخارجية

 2009 أذربيجان 2

األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا لجنة 

ويوروستات ورابطة التجارة الحرة 

 األوروبية
 

 التقييم العالمي املالئم

 بوروندي وغينيا 21باريس 2010 بنين 3
لألنظمة  مراجعة النظراء

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 21باريس 2009 بوركينا فاسو 4
الكاميرون 

 والنيجر

لألنظمة  مراجعة النظراء

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 تشاد والسنغال 21باريس 2015 الكاميرون 5
لألنظمة  مراجعة النظراء

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 2008 كازاخستان 6

لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

واللجنة االقتصادية واالجتماعية آلسيا 

 واملحيط الهادئ
 

 التقييم العالمي

 2010 قرغيزستان 7

لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

ويوروستات ورابطة التجارة الحرة 

 األوروبية
 

 التقييم العالمي

 جيبوتي ومالي 21باريس 2014 موريتانيا 8
لألنظمة  مراجعة النظراء

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 مالوي وتنزانيا 21باريس 2009 موزمبيق 9
لألنظمة  مراجعة النظراء

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 موريتانيا 21باريس 2009 النيجر 10
لألنظمة  مراجعة النظراء

 اإلحصائية الوطنية األفريقية

 يوروستات 2012 فلسطين 11
 

 مراجعات النظراء الخارجية

 21باريس 2011 السنغال 12
كوت ديفوار 

 وغينيا

لألنظمة  مراجعة النظراء

 اإلحصائية الوطنية األفريقية
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 2013 طاجيكستان 13

لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا 

ويوروستات ورابطة التجارة الحرة 

 األوروبية
 

 التقييم العالمي

 يوروستات 2011 تركيا 14
 

 مراجعات النظراء الخارجية

 الهدف .4

الدول األعضاء في املنظمة باملبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية تقييم مدى التزام املكاتب اإلحصائية الوطنية في 

( وضمان كون اإلحصاءات التي تنتجها املكاتب اإلحصائية الوطنية ليست فقط 2014يناير  29)بصيغتها املعدلة في 

ملزيد من ذات صلة ومالئمة ودقيقة ولكن أيضا ملتزمة بمبادئ االستقاللية والنزاهة واملوضوعية املهنية ودعم ا

 .التحسن في هذه املكاتب

 غرض املشروع .5

 .تعزيز مصداقية مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في املنظمة •

 .تعزيز قدرة األنظمة اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في املنظمة إلنتاج إحصاءات عالية الجودة •

اإلحصائية الوطنية ومصداقية هذه طمأنة أصحاب املصلحة حول نوعية البيانات التي تنتجها األنظمة  •

 .األخيرة

 .تقييم التقدم املحرز في االلتزام بمبادئ قانون املمارسات •

ملعرفة نقط القوة )بما في ذلك  مراجعة النظراءتشجيع الدول األعضاء في املنظمة على االستفادة من آلية  •

تحديد املمارسات املبتكرة( والضعف في املكاتب اإلحصائية الوطنية بشكل موضوعي والحصول على 

 .توصيات فعالة لتحسين أنظمتها

 النتائج املترقبة .6

 .سيتم ضمان جودة اإلحصاءات الصادرة عن مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في املنظمة •

دور التنسيق بين املكاتب اإلحصائية الوطنية في إطار األنظمة اإلحصائية الوطنية للدول  سيتم تحديد •

 .األعضاء في املنظمة

سيتم تحديد توصيات إلدخال تحسينات على املكاتب اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في املنظمة في  •

 .ضوء االمتثال التام لقانون املمارسات

 املستهدفة الفئة .7

للدول األعضاء في املنظمة والوكاالت الدولية بما في ذلك يوروستات والشعبة  (NSOs) اإلحصاء الوطنيةمكاتب 

واملعهد اإلحصائي  (UN-ESCWA) آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية واللجنة (UNSD) اإلحصائية باألمم املتحدة
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 21و باريس (UNECE) األمم املتحدة االقتصادية ألوروباولجنة  (UN-SIAP) -لدى االمم املتحدة  آلسيا واملحيط الهادئ

 .ستات وأفريستات واملعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية، الخ -ودول مجلس التعاون الخليجي

املساهمة في التعاون متعدد األطراف بين الدول األعضاء في منظمة التعاون  .8

 اإلسالمي

سيعمل هذا املشروع أساسا للحفاظ على معايير الجودة وتحسين األداء وتوفير مصداقية املكاتب اإلحصائية 

الوطنية. وعلى املدى القصير واملتوسط، يهدف املشروع إلى ضمان جودة اإلحصاءات الصادرة عن مكاتب اإلحصاء 

القابلة املناسبة تسليط الضوء على املمارسات ضمن األنظمة اإلحصائية الوطنية و  دورها التنسيقيالوطنية وتقييم 

الالزمة في ضوء االمتثال التام بها. ففي  اتاملمارسات والتوصية بإجراءات التحسينقانون لللتداول لتعزيز االمتثال 

بمشاركة  (RM) واجتماع املائدة املستديرة (EGM) املرحلة األولى من املشروع، سيتم عقد اجتماع فريق الخبراء

اتب اإلحصائية الوطنية املختارة من الدول األعضاء في املنظمة والوكاالت الدولية بما يشمل يوروستات والشعبة املك

واملعهد اإلحصائي  (UN-ESCWAواللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا ) -UN اإلحصائية باألمم املتحدة

و (UNECE) ة األمم املتحدة االقتصادية ألوروباولجن  (UN-SIAP) املتحدةمم األ آلسيا واملحيط الهادئ لدى 

ستات وأفريستات واملعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية وما إلى ذلك  -ودول مجلس التعاون الخليجي 21باريس

 .بما يتضمن أدوات وقانون املمارسات الخاصة بهذا األخير مراجعة النظراءللتعرف على آلية 

 ايتعين االضطالع بهاألنشطة املقترحة التي  .9

وشارك فيها كل  2016: أجريت هذه االجتماعات في مارس وأبريل تنظيم اجتماعات الكترونية - 1النشاط  •

بما يشمل خارطة الطريق وأدوات اللقطات الخاطفة  مراجعة النظراءمن تركستات ويوروستات لتحديد آلية 

 .وسبل املض ي قدما

بما يشمل املنهجية والحصول  مراجعات النظراءلتقديم  :(EGM)تنظيم اجتماع فريق الخبراء  - 2النشاط  •

بما في ذلك خارطة الطريق واألدوات وقانون  مراجعة النظراءعلى بعض التوصيات واملدخالت حول آلية 

اط الطوعي في عملية املمارسات من الخبراء املدعوين. ويعطي هذا االجتماع أيضا فرصة للدول لالنخر 

 .في قونية بتركيا 2016نوفمبر  3. يخطط إجرؤه في مراجعة النظراء

ستتم املشاركة في االجتماع من قبل كل من تركستات  :(RM) تنظيم اجتماع املائدة املستديرة - 3النشاط  •

-UNآسيا )واللجنة االقتصادية واالجتماعية لغربي  ويوروستات والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة

ESCWA) واملعهد اإلحصائي آلسيا واملحيط الهادئ لدى االمم املتحدة (UN-SIAP) ولجنة األمم املتحدة

ستات وأفريستات واملعهد العربي  -ودول مجلس التعاون الخليجي 21و باريس (UNECE) االقتصادية ألوروبا

مراجعة املتعلق بل و ياملجوبة  مسح للتدريب والبحوث اإلحصائية وغيرها من الوكاالت الدولية لتقييم أ

ومناقشة سبل املض ي قدما بما يشمل خارطة الطريق واألدوات  (OPRIS) ملنظمة التعاون اإلسالمي النظراء

دول( للمشاركة في املشروع  3-2)حوالي  التجريبيةوقانون املمارسات واختيار الدول التي ستشملها الدراسة 
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تبادل ملدة نصف يوم مفي قونية بتركيا كاجتماع  2016نوفمبر  4. يخطط إجراؤه يوم راجعةوفريق خبراء امل

 .عقب انتهاء اجتماع فريق الخبراء

 :(OPRIS) ملنظمة التعاون اإلسالمي مراجعة النظراءاملتعلق بل و ياملتصميم وتداول مسح  - 4النشاط  •

في الدول األعضاء في املنظمة. وسيتم تصميم  مراجعات النظراءاستبيان حول الوضع الراهن بشأن تنفيذ 

 .للمنظمةالثالث باللغات الرسمية االستبيانات وتعميمها 

 .لجمع وتصنيف الردود على االستبيان :OPRIS جمع وتصنيف - 5النشاط  •

إلجراء الدراسة  دول املختارةالإلى  مراجعة النظراءوبعثات  نظراءات مراجعتنظيم  - نشاط مستقبلي •

 .التجريبية

 خطة العمل .11

 النشاط الرقم
2016 2017 

 ماي أبريل مارس فبراير يناير ديسمبر نوفمبر أكتوبر

        X تنظيم اجتماع افتراض ي .1

       X  (EGM) تنظيم اجتماع فريق الخبراء .2

3. 
 تنظيم اجتماع املائدة املستديرة

(RM) 
 X        

4. 

املتعلق ل و ياملتصميم وتداول مسح 

ملنظمة التعاون  مراجعة النظراءب

  (OPRIS) اإلسالمي

  X X X X   

5. 

املتعلق ل و ياملمسح  جمع وتصنيف 

ملنظمة التعاون  مراجعة النظراءب

 (OPRIS) اإلسالمي

      X X 

 ةطرائق التعاون بين أصحاب املصلح .11

 .(RM)  املستديرةسيتم مناقشتها خالل اجتماع املائدة 
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