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وعضو يف  كرهم لسيسرك، بصفته أمانة اللجنةن أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، إذ يعربون عن شإ
املكتب حبكم منصبه، والبنك اإلسالمي للتنمية كعضو يف املكتب حبكم منصبه، على دعمهما املتمثل يف تنظيمهما 

يف أنقرة،  2018مايو  3-2املشرتك للدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي اليت عقدت بتاريخ 
نظمات إقليمية م 10 يف املنظمة و دولة عضو 31اإلحصاء الوطنية من مندواب من مكاتب  69مبشاركة  مجهورية تركيا،

عتمدت ا ،ودولية؛ وإذ ينوهون مع التقدير ابلعروض واملداخالت اليت ألقتها مجيع الدول املشاركة واملنظمات الدولية
 القرارات التالية:  اللجنة

 ابلشكراللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي    توجهتابألنشطة املضطلع هبا،    إذ حتيط علما مع ارتياح كبري .1
على )املقرر((  فلسطني)انئيب الرئيس( و السنغالو الكويت)الرئيس( و إندونيسيا) سابقنيكتب الألعضاء امل

البلدان التالية لتكون أعضاء للمكتب  نتخبتوا (2017-2015) الدورتني اخلامسة والسادسةخالل  دعمهم
 أوغندا)انئيب الرئيس( و تونسو تركيا)الرئيس( و ماليزاي: (2019-2018) بعة والثامنةالدورتني الساخالل 

 (.ان )املقرر   فلسطنيو

إذ تقدمت ابلتهاين لسيسرك مبناسبة حلول الذكرى األربعني إن اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي،  .2
والعروض اليت أعدهتا وقدمتها األمانة العامة حول "أنشطة ابلتقارير املرحلية وإذ ترحب مع التقدير  لتأسيس املركز

 اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي املنجزة":

التنفيذ الناجح لربانمج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات اإلحصائية  تالحظ مع االرتياح .أ
(StatCaB مبا يتماشى مع املبادئ املنصوص عليها يف خطة عمل بوينس ) آيرس لتشجيع وتنفيذ

وعضوية سيسرك يف الشبكة العاملية  1978( لعام BAPAالتعاون الفين فيما بني البلدان النامية )
( حتت مظلة اللجنة اإلحصائية ابألمم املتحدة لتيسري التعاون GISTملؤسسات التدريب اإلحصائي )

 يف وجتدد ثقتها، اريةاتساقا ومعي فيما بني أعضاء الشبكة يف جمال تقدمي دورات إحصائية بطريقة أكثر
األمانة العامة إلجراء برانمج بناء القدرات اإلحصائية مع إمكانية توسيع النطاق ليشمل األنشطة اليت 

اجلهود اليت تبذهلا األمانة العامة يف نشر املواد اليت   وتقدر ،ى مؤشرات أهداف التنمية املستدامةتركز عل
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منها زايدة إثراء حمتوى املنصة  وتطلب درات اإلحصائية على اإلنرتنتتغطيها دورات برانمج بناء الق
( لنشر احملتوايت اليت تغطيها دورات بناء القدرات SEPاخلاصة ابملواد اإلحصائية للتعليم اإللكرتوين )

اإلحصائية فضاًل عن أدلة وكتيبات اإلحصاءات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة على شبكة 
أعضاءها على املشاركة بفعالية يف برانمج بناء القدرات اإلحصائية ليس  وتشجع بقوةت، اإلنرتن

وبناء على ذلك، ؛ بصفتهم كمستفيدين من أنشطة الربانمج فقط بل كمقدمني هلذه األنشطة كذلك
( الذي تستضيفه األمانة العامة فيما يتعلق روزأعضاءها إىل تعزيز مسرد خرباء اإلحصاء ) تدعو

أعضاءها، الذين مل  وتدعو كذلكرباء اإلحصاءات الرمسييني املؤهلني، اخلاصة خب املعلوماتبتسجيل 
يقوموا بذلك بعد، إىل استكمال مسح برانمج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات اإلحصائية 

 ياجات والقدرات يف بلداهنم؛لتحديد أفضل لالحت 2019-2018نصف السنوي  

بتنفيذ اتفاقية منظمة الصحة العاملية اإلطارية بشأن مكافحة التبغ  تؤكد من جديد التزامها .ب
(FCTC )لألمانة العامة ملواصلة املشروع اخلاص ابألسئلة املتعلقة ابلتبغ يف املسوح  وجتدد ثقتها
(TQS مع أصحاب املصلحة املعنيني لتسهيل إدماجها يف ) املسوحات الوطنية للبلدان األعضاء يف

 منظمة التعاون اإلسالمي؛

( للبلدان األعضاء يف منظمة التعاون NSSsابحلاجة إىل تعزيز كفاءات النظم اإلحصائية الوطنية )  تقر .ج
على فوائد عمليات مراجعة  وتؤكداإلسالمي من أجل تلبية متطلبات خطة التنمية اإلقليمية والعاملية؛ 

لألمانة العامة على إجراء مسح  وتعرب عن تقديرهاالنظراء حنو حتسني النظم اإلحصائية الوطنية؛ 
مراجعة النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي وتوسيع نطاق قاعدة روز من أجل بناء فريق من اخلرباء 

، الذين مل يقوموا بذلك بعد، أعضاءها ذلكك ذّكروتلالشرتاك يف بعثات مراجعة النظراء يف املستقبل 
إبمتام املسح املذكور وإبالغ األمانة العامة عن معلومات اخلرباء املؤهلني إلجراء بعثات مراجعة النظراء 

الوطنيني  على أوجه التآزر فيما خيص الشراكات بني أصحاب املصلحة وتشددإلدراجها يف روز؛ 
ات النظراء للنظم اإلحصائية الوطنية يف البلدان األعضاء يف املنظمة لتنفيذ مراجعواإلقليميني والدوليني 

األمانة العامة ابلتعامل رمسيا مع أصحاب املصلحة  وتوصيلدعم البلدان يف نطاق عملهم املشرتك؛ 
إلقامة روابط تعاون مؤسسية من  سواء على املستوى اإلقليمي أو الدويل أو فوق الوطين ذوي الصلة
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جعات النظراء يف النظم اإلحصائية الوطنية للبلدان األعضاء يف املنظمة وفقا لنتائج مسح أجل تنفيذ مرا
 مراجعة النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي؛ 

"املسح املعين بقاعدة بياانت صناعة على إمتامها لـ  اجلهات املعنية الوطنيةجلميع  تعرب عن شكرها .د
واجلهات أعضاءها كذلك تدعو و التمويل اإلسالمي للبلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي" 

ذلك بعد، إىل ملء االستبيان املذكور أعاله، لتمكني تفعل مل اليت الصلة،  املعنية الوطنية األخرى ذات
األمانة العامة يف فرقة عضوية ب وتشيدصلة يف هذا اجملال؛ األمانة العامة من حتديد الوكاالت ذات ال

العمل املعنية ابلتمويل اإلسالمي يف إطار الفريق العامل املشرتك بني األماانت املعين ابحلساابت القومية 
(ISWGNA من أجل متابعة أفضل جلدول األعمال اإلحصائي العاملي بشأن التمويل اإلسالمي؛ )
يت تبذهلا األمانة العامة بشأن إدراج املؤشرات اهليكلية الرئيسية يف صناعة التمويل على اجلهود ال تثينو

يف منظمة التعاون اإلسالمي يف قاعدة بياانت هذه األخرية  لصاحل الدول األعضاءاإلسالمي 
 لإلحصاءات )أويستات( حتت فئة "اخلدمات املصرفية واملالية اإلسالمية".

بعضوية سيسرك يف فرقة العمل املعنية ابلدعم الرمسي التام للتنمية املستدامة  ترحب مبشرة ابخلري .ه
(TOSSD كمؤسسة دولية للمسامهة يف تشكيل السمات اإلحصائية هلذه األخريه واليت هتدف إىل )

( من خالل زايدة الشفافية ورصد التمويل األوسع للتنمية ODAتكملة املساعدة اإلمنائية الرمسية )
مع منظمة التعاون االقتصادي  فعاليةب على التعاوناألمانة العامة  شجعوته املتعلقة ابإلبالغ؛ وتعليمات

يف والتنمية من أجل تنظيم تطبيقات جتريبية حول الدعم الرمسي التام للتنمية املستدامة وإجراء أنشطة 
اصة ابلدعم الرمسي التام بناء القدرات اإلحصائية بعد وضع الصيغة النهائية لتعليمات اإلبالغ اخلجمال 

 ختطيط واقعأعضاءها على دعم األمانة العامة يف تعميم "استبيان حول  حتثاملتطوعني؛ وأعضائه يف 
البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي" على الوكاالت ذات والتعاون يف ملساعدة التنموية ا

أقصى حد ممكن يف حدود قدراهتم وتقدميه يف الصلة يف بلداهنم أو ملء االستبيان املذكور أعاله إىل 
 الوقت املناسب إىل األمانة العامة؛ 

التنظيم املمتاز من قبل األمانة العامة لورشيت عمل حول رصد األمن الغذائي يف سياق  تالحظ كذلك .و
إلذكاء ابلتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )الفاو(  2030خطة التنمية املستدامة لعام 
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إىل ضرورة زايدة قدرات  وتلفت االنتباه؛ 1.2الوعي بشأن رصد مقصد أهداف التنمية املستدامة 
 تشجعأصحاب املصلحة املعنيني يف النظم اإلحصائية الوطنية للبلدان األعضاء يف املنظمة؛ وبذلك، 

ذكرة تعاون من أجل األمانة العامة على حتقيق التآزر مع منظمة األغذية والزراعة من خالل توقيع م
 استمرار أنشطة رصد األمن الغذائي وإحصاءات الزراعة.

تطوير ونشر اخلدمات والوحدات فيما يتعلق واملتواصل األمانة العامة على عملها الدؤوب  هتنئ .ز
والتطبيقات عرب اإلنرتنت مبا يف ذلك املوقع اإللكرتوين اجلديد للجنة اإلحصائية، وتوسيع نطاق تغطية 

ياانت أويستات بفئات ومؤشرات جديدة، ووحدة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي يف أرقام قاعدة ب
(CIF وتطبيق حممول سيسرك، ودليل املؤسسات الوطنية يف الدول األعضاء يف منظمة التعاون ،)

ها إىل التحقق دوراًي من صحة ءأعضا تدعواإلسالمي املعنية بنطاق جماالت اختصاصات سيسرك؛ و
من  تطلباملعلومات املتاحة يف بلداهنم وإبالغ األمانة العامة بذلك يف حالة عدم التوافق؛ ووسالمة 

أعضائها تقدمي الدعم الالزم يف مجع املعلومات ذات الصلة بشأن املؤسسات املوجودة يف بلداهنم مبجرد 
 إطالق دليل املؤسسات الوطنية يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي.

استدامة األنشطة  لضمان لدى أعضائها بشأن ما سبق ذكره على ضرورة زايدة حس امللكية  كدتؤ  .ح
 واملشاريع اإلحصائية اليت تقوم هبا األمانة العامة؛

للعروض املقدمة يف جلسة "حتسني  إذ تويل االهتمام مع الشكر، إن اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي .3
من تعدادات السكان  2020( جلولة عام CRVSإجراء التعدادات ونظم التسجيل املدين واإلحصاءات احليوية )

 (UNFPA)وصندوق األمم املتحدة للسكان   (UNSD)  واملساكن" من قبل الشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة
اللذان وفَّرا إحاطة حول التقدم األخري احملرز يف الساحة اإلحصائية العاملية بشأن نظم التسجيل املدين واإلحصاءات 

من تعدادات السكان واملساكن من قبل كل من ألبانيا وأذربيجان وغامبيا وإيران واألردن  2020احليوية وجولة 
تغطي ممارساهتا الوطنية املتعلقة ابلتسجبل املدين واإلحصاءات  وكازاخستان ومايل واململكة العربية السعودية اليت

وعدم وجود آلية تنسيق ملشاركة  أن ضعف نظم هذا األخري وإذ أتخذ يف االعتباراحليوية وإجراء التعدادات؛ 
اسب لتوفري  البياانت بني املؤسسات يؤدي إىل اعتماد كبري على تعداد السكان الذي رمبا مل يتم تطويره على النحو املن
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أن نظام التسجيل املدين  وإذ تضع يف اعتبارها حقيقةكفاية ودقة البياانت املطلوبة للتخطيط الوطين الشامل؛ 
ابجملموعة املتنوعة من  وإذ تعرتفواإلحصاءات احليوية يلعب دورا حموراي خاصة يف ما بني جوالت التعداد؛ 

ىل زايدة تكاليف مجع البياانت اليت يواجهها أعضاؤها يف إجراء التحدايت اليت ترتاوح بني خفض معدالت املشاركة إ
واحللول املبتكرة اليت طورها ونفذها أصحاب املصلحة الدوليون  2020تعدادات السكان واملساكن يف جولة عام 

 من أجل البلدان اليت تواجه صعوابت يف إجراء تعدادات السكان واملساكن التقليدية الكاملة:

يف إجراء التعداد الثالث للسكان واملساكن واملنشآت يف ضوء األوضاع  اعلى جناحه فلسطني هتنئ .أ
جئني الفلسطينيني يف اللمعين اب تعداد للسكان واملساكناالستثنائية بسبب االحتالل وكذلك أول 

تبادل الدراية وأفضل املمارسات املرتاكمة لدى  تدعماملخيمات والتجمعات اخلاصة هبم يف لبنان، و
 هاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين مع مجيع أعضائها؛اجل

على ختصيص مستوى كاٍف من املوارد لتخطيط أنظمة التسجيل املدين واإلحصاءات تشدد بقوة  .ب
احليوية وتطويرها وتنفيذها وصيانتها وحتديث النظم الورقية واليدوية يف هذه األنظمة املدعومة 

منظمة التعاون اإلسالمي لتقليل العبء على املكاتب ابلتكنولوجيا من قبل البلدان األعضاء يف 
اإلحصائية الوطنية اجملهدة ابلطلبات على البياانت الدميوغرافية املؤقتة واليت مت احلصول عليها من 

 التعدادات السكانية؛

أعضاءها ملناصرة وجود آليات تنسيق راسخة لتبادل البياانت بني املؤسسات بكفاءة حنو بناء  تدعو .ج
 عالة للتسجيل املدين واإلحصاءات احليوية؛ نظم ف

من األمانة العامة التعاون مع الوكاالت الدولية ذات الصلة لتنظيم أنشطة إحصائية لزايدة الوعي  تطلب .د
بشأن تكنولوجيات مجع البياانت اإللكرتونية لتحسني تكلفة إجراء التعدادات وجودته وكفاءته؛ 

 ؛الوطين األوسع نطاقا وإنتاج بياانت التعدادات اجلغرافية املرجعيةالتعدادي وأساليب بديلة لزايدة العمل 
ءات احليوية مبا يتماشى مع صاخمتلط؛ وتشغيل نظم التسجيل املدين واإلحتعدادي إجراء إحصاء و 

 ، والكتيب املنقح اخلاص هبا.3التنقيح    -املبادئ والتوصيات لنظام اإلحصاءت احليوية 
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يف العروض املقدمة حتت إطار "تعزيز إنتاج  إذ تنظر ابهتمام كبريية ملنظمة التعاون اإلسالمي، إن اللجنة اإلحصائ .4
ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني  املنظمة الدولية للهجرةإحصاءات اهلجرة ونشرها واستخدامها" من قبل 

إندونيسيا وجزر الالجئني، ومن قبل كل من مع الرتكيز على املبادرات العاملية املتعلقة إبنتاج إحصاءات اهلجرة و 
اإلحصائية بشأن قياس أبنظمتها القطرية احلالية املتعلقة خرباهتا من خالهلا عن طلع ت  اليت  املالديف والسودان وتركيا

تتطلب بياانت عالية اجلودة يف املعنية ابملهاجرين والالجئني سياسات ال أن  وإذ تدرك حقيقةتدفقات اهلجرة، 
القرارات ذات الصلة اليت تعترب حيوية ليس فقط للحكومات الوطنية واملنظمات الدولية فحسب، ولكن تشكيل 

 أيضاً للمهاجرين والالجئني:

يؤدي إىل تفاقم  اإلحصائية وأن نقص القدرات الناميةبلدان الأبن معظم تدفقات اهلجرة هي بني  ُتسلم .أ
 ندرة البياانت املتعلقة ابهلجرة الدولية؛

على احلاجة إىل برانمج عاملي يتماشى مع امليثاق العاملي من أجل اهلجرة اآلمنة والنظامية  ُتشدد .ب
واالنتظامية وامليثاق العاملي بشأن الالجئني من أجل حتسني النظم اإلحصائية الوطنية جلمع البياانت 

بلغة واإلس
 
هام بصورة أفضل يف املتعلقة ابهلجرة وتصنيفها ومعاجلتها ونشرها لزايدة عدد البلدان امل

من األمانة العامة أن تواصل البحث عن تطلب و عمليات صنع القرار بشأن املهاجرين والالجئني؛ 
سبل ممكنة للتعاون مع أصحاب املصلحة اإلقليميني والدوليني ذوي الصلة لإلسهام يف جهود أعضائها 

األمانة  تدعوو عنها بفعالية؛ ضمن حتسني نظمها اإلحصائية الوطنية لقياس تدفقات اهلجرة واإلبالغ
األعضاء يف منظمة التعاون لصاحل البلدان واللجوء العامة إىل تنظيم ورشة عمل حول إحصاءات اهلجرة 

اإلسالمي ابلتنسيق مع املنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة، مبا يف ذلك املنظمة الدولية للهجرة، 
  عبة اإلحصاء ابألمم املتحدة؛ومفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئني، وش

 -أعضاءها ذوي القدرات املناسبة الستكشاف مدى مالءمة املصادر البديلة لبياانت اهلجرة  تشجع .ج
، ووسائل اإلعالم االجتماعية، واستفسارات حمركات البحث، ة املسجلةاخللويالبياانت املستقاة من 

من  -وغريها من أوجه التواجد املمكن على اإلنرتنت اليت تستضيف البياانت الكبرية ذات الصلة 
مستقبلية بشأن تدفقات توقعات بسرعة وتقدمي الراهنة خالل تقدير حدودها وخماطرها لتحديد احلالة 

 ؛اهلجرة
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 مة ابلنظر يف اإلحصاءات املتعلقة ابالجتار ابلبشر يف الدورات املقبلة؛األمانة العا  توصي .د

إنتاج بياانت قابلة للمقارنة مصنفة  للرفع بشكل كبري من مستوىعلى بذل جهود أعضاءها  حتث .ه
اجملتمع اإلحصائي الدويل إىل تعزيز دعم بناء  تدعوحسب حالة املهاجرين والالجئني، وابلتايل 

 .أهداف التنمية املستدامةمن  18.17 قصد املى مع  القدرات مبا يتماش

إىل العروض املقدمة حتت إطار جلسة "حتديد   إذ تستمع مع التقديرإن اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي،   .5
أولوايت وقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ومطابقتها وملكيتها على الصعيد الوطين" من قبل كل من 

واليت تلقي الضوء على أولوايت أهداف التنمية املستدامة للبلدان األعضاء يف  ، وأفريستات21وابريسسيسرك، 
منظمة التعاون اإلسالمي، وأدوات لتحديد موقع هذه األهداف ورصدها، واملبادرات اإلقليمية لتحديد أولوايهتا 

مع املمارسات  كستان وفلسطني والصومالالكامريون وإندونيسيا واألردن والنيجر وابقبل كل من  وقياسها، ومن  
ابلقرارات والواثئق  وإذ تسرتشدالقطرية بشأن حتديد أولوايت وقياس مؤشرات األهداف املعنية يف سياقاهتا احمللية؛ 

ذات الصلة الصادرة عن األمم املتحدة واليت تسلط الضوء على متابعة واستعراض تنفيذ خطة التنمية املستدامة لعام 
أساس النهج الطوعي والق طري مع مراعاة خمتلف احلقائق والقدرات ومستوايت التنمية الوطنية واحرتام  على 2030

 مساحة السياسات واألولوايت:

لألمانة العامة خبصوص متابعة جدول األعمال اإلحصائي العاملي املتعلق مبؤشرات  عن تقديرها تعرب .أ
املؤسسة املعينة هلذا الغرض على مستوى منظمة  أهداف التنمية املستدامة وإطار الرصد ابعتبارها

التعاون اإلسالمي واإلعداد املتميز للتقرير حول نتائج مسح امليول حول أولوايت أهداف التنمية 
 عضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي؛املستدامة للدول األ

، إلرسال ابألساسمل ترسل أي رد جزئية أو  اردوداليت قدمت إىل أعضائها،  تكرر أتكيد دعوهتا .ب
االستبيان املكتمل حول أولوايت أهداف التنمية املستدامة للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي 
مبا يتماشى مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورات احلادية والثالثني والثانية والثالثني والثالثة  

 تغطية أكثر مشواًل ألولوايت أهداف التنمية والثالثني للكومسيك لتمكني األمانة العامة من تقدمي 
حتديد احتياجات وقدرات أعضائها فيما يتعلق مبؤشرات  فضال عناملستدامة على مستوى املنظمة 

 األهداف املعنية ألغراض التحليل وتنظيم أنشطة إثراء املهارات؛



 

 الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
 تركيا  -أنقرة  ،  2018مايو   2-3

 قرارات 

8 

 تنظيم األنشطة اإلحصائية من األمانة العامة التعاون مع اجلهات املعنية الدولية ذات الصلة يف تطلب .ج
بشكل مشرتك بشأن اجملاالت ذات األولوية يف التقرير املتعلق بنتائج مسح امليول بشأن أولوايت 

أيًضا ابلنظر يف البيئة   توصيأهداف التنمية املستدامة للدول األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي، و
رز حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة، مبا يف املؤسسية لإلحصاءات الرمسية دعمًا لرصد التقدم احمل

ذلك احلوكمة والقيادة وآليات التنسيق وأدواته ابإلضافة إىل احلوار والشراكة بني املنتجني ومستخدمي 
 البياانت واإلحصاءات؛

نقص املوارد املالية ابعتبارها عقبة رئيسية كما ورد يف تقرير األمانة العامة حول  تلفت االنتباه إىل .د
اجملتمع الدويل مبا يشمل سيسرك  حتثالطريق حنو حتقيق أهداف التنمية املستدامة وابلتايل رصدها؛ و

كم والبنك اإلسالمي للتنمية بصفته عضوا يف مكتب اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي حب
منصبه وصناع القرار يف البلدان األعضاء يف منظمة التعاون اإلسالمي على تعبئة املزيد من املوارد 

 لتحُّول النظم اإلحصائية الوطنية لتكون قادرة على إنتاج مؤشرات أهداف التنمية املستدامة. 

ة اسرتاتيجية جديدة للجنة النتائج اليت قدمتها جمموعات اجللسة اجلانبية حول "رؤي فائقة بعنايةدرست إذ  .6
اللجنة اإلحصائية ملنظمة  ترحب"، 2030اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي: أين نريد أن نصل حبلول عام 

للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون جديدة سرتاتيجية ا( معين بتطوير رؤية WGالتعاون اإلسالمي إبنشاء فريق عمل )
من  وتطلبأعضاءها للمشاركة يف فريق العمل هذا،  وتدعو، إيرانو ماليزاييشرتك يف رائسته كل من اإلسالمي 

األمانة العامة أبن تكون عضوًا حبكم منصبها يف فريق العمل وأن تعمم استبيااًن خمتصًرا على اإلنرتنت ألعضائها 
طوط العريضة لتحديد أعضاء الفريق املعين ومجع التعليقات من أعضاء اللجنة اإلحصائية من أجل صياغة اخل

فريق العمل واألمانة لاملتشاركني    الرئيسني  من تتوقعللجنة اإلحصائية للمنظمة، و اجلديدةحملتوايت الرؤية االسرتاتيجية  
بشأن نتائج املشاورات املباشرة و / أو عرب اإلنرتنت اليت للدورة القادمة للجنة اإلحصائية العامة تقدمي تقرير مرحلي 

 .اجلديدة  ؤية االسرتاتيجيةستجري لتطوير هذه الر 

ؤمتر اإلحصاء الدورة احلادية والستني ملعلى جناحه يف تنظيم  املغرباللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي  هتنئ .7
على  كذلك ثينوتمبراكش،  2017يوليو  21و  16بني  ( يف الفرتة ماWIالعاملي للمعهد الدويل لإلحصاء )
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الذي  (ISI)الدويل لإلحصاء ( للمعهد WSCملؤمتر اإلحصاء العاملي )والستني الثانية الستضافتها للدورة  ماليزاي
أعضاءها للمشاركة يف هذا احلدث  وتدعويف كواال ملبور،  2019أغسطس  23و  18سيعقد يف الفرتة ما بني 

عضاء الدورة بني الدول األكال من األمانة العامة والبنك اإلسالمي للتنمية على الرتويج هلذه  تشجعواملسامهة فيه، و
 يف منظمة التعاون اإلسالمي.

اللجنة اإلحصائية  تدعمة، يالطبيعاملوارد على البيئي وطأة أثران  لتخفيف منأن حتقيق احلماية البيئية يبدأ ابإذ تؤكد  .8
املتاحة الستخدام املندوبني الواثئق الورقية كمية    ومبادرات األمانة العامة سعيا لتقليص  ملنظمة التعاون اإلسالمي جهود

بنشر النسخ اإللكرتونية من الواثئق ذات الصلة املتاحة على موقعها اإللكرتوين يف الوقت  ترحبخالل دوراهتا، و
 املناسب لتكون قابلة للتحول إىل بيئة غري ورقية. 

وتشجع كل بلد   2019ري من عام  الربع األخ  يفاللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي عقد دورهتا الثامنة   تقرر .9
 .عضو يرغب يف استضافة الدورة املذكورة على تقدمي ترشيحه لألمانة العامة يف الوقت املناسب

 

 أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
 2018  مايو  3أنقرة،  


