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 ورشة عمل حول 

 آليات مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية 

 في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 تركيا –، أنقرة 2017ديسمبر  19-20 

 مشروع التوصيات

 إن الجهات املشاركة،

الجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( على الدعم الذي وفره املركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية و إذ تعرب عن شكرها 

في تنظيم ورشة العمل حول آليات مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

دولة من الدول األعضاء في املنظمة  25بالجمهورية التركية، بمشاركة مندوبين من في أنقرة  2017ديسمبر  20-19املنعقدة بتاريخ 

وهي: أفغانستان وألبانيا وبنغالديش والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار ومصر والغابون وغامبيا وإيران واألردن وكازاخستان والكويت 

العربية السعودية والسنغال وتونس وتركيا وأوغندا  وقيرغيزستان وماليزيا واملغرب وموزمبيق والنيجر وفلسطين واململكة

 ومفوضية االتحاد اإلفريقي، 21وأوزبكستان، فضال عن منظمات دولية وفوق وطنية مثل يوروستات وباريس

لسيسرك على حسن االستضافة وأللبانيا والكاميرون ومصر وإيران واألردن وكازاخستان  تتقدم بأسمى عبارات الشكر .1

 21اليزيا وموزمبيق والنيجر وفلسطين والسنغال وتونس وتركيا وأوغندا وأوزبكستان ويوروستات وباريسوقيرغيزستان وم

 ومفوضية االتحاد اإلفريقي على عروضهم القيمة؛

على دعمها لبرنامج النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي الرامي إلى تعزيز مصداقية مكاتب اإلحصاء الوطنية وتقوية  تؤكد .2

اإلحصائية الوطنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي سعيا وراء التصدي للتحديات املطروحة على جداول  قدرات النظم

 األعمال اإلقليمية والدولية واستعدادها لالنخراط فيه؛

بجهود سيسرك املتمثلة في تصميم مسح امليول الخاص بمراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء  تشيد .3

www.sesric.org/activities-( وتداوله )يمكن الولوج إليه من خالل الرابط OPRISفي منظمة التعاون اإلسالمي )

detail.php?id=404-announcements) ،مكاتب اإلحصاء الوطنية  وتدعوللتقرير املرحلي لهذا املسح،  وتعرب عن تقديرها

 في الدول األعضاء في املنظمة التي لم تجب بعد على املسح إلى تسليمه لسيسرك؛

باستعداد سيسرك للعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية وفوق الوطنية ذات  ترحب .4

مراجعات النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة، وتؤيد مقترح إبرام اتفاقية الصلة من أجل تنفيذ 

ومفوضية االتحاد اإلفريقي لتحديد سبل التعاون فيما يخص برنامج  21متعددة األطراف بين سيسرك ويوروستات وباريس

 املشترك؛ النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي لدعم البلدان في نطاق عملها
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سيسرك على االنخراط في الفرق إلجراء مراجعات النظراء بصفة مؤسسة مراقبة أو شريكة، من خالل إدراج  تشجع  .5

 الدراية والخبرات املكتسبة من قبل األطراف املعنية ذات الصلة؛

على سيسرك كونه البنك الرئيس ي للمعلومات ملنظمة التعاون اإلسالمي واملضطلع بدور أمانة اللجنة اإلحصائية  تقترح .6

ملنظمة التعاون اإلسالمي استضافة مستودع بيانات على الشابكة يكون مخصصا لوثائق مراجعة النظراء تحمل االعترافات 

 طراف املعنية ذات الصلة ملشاركة الوثائق ذات الصلة مع سيسرك؛بالطلب إلى األ  وتتقدمبامللكية الفكرية املناسبة، 

( )يمكن الولوج إليه من خالل الرابط ROSEمن سيسرك تحسين خصائص مسرد خبراء اإلحصاء ) تطلب  .7

www.sesric.org/rose.php ) بغرض تشكيل مجموعة من الخبراء البارزين الذين سيكونون املرشحين لتكوين فرق برنامج

مكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة اقتراح  تدعو النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي، وفي هذا الصدد 

 مرشحين من ذوي الكفاءات العالية.

مكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على التطوع في إطار برنامج النظراء ملنظمة  تشجع .8

 التعاون اإلسالمي وإذكاء الوعي بشأنه.
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