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 اإلسالمي لتعاونالدورة الرابعة للجنة اإلحصائية لمنظمة ا

 ، تركيا، أنقرة1122أبريل  12-12

  حول جلسة
 : للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمياألنشطة المنفذة ""
 "للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميالتنفيذية خطة العمل أنشطة 

OIC-CPOS 

صدار ابرنامج   منظمة التعاون اإلسالميل لشهادات لمهنيي اإلحصاء الرسمياالعتماد وا 
 

 ملخص المشروع 2

 اإلحصاء مهنييلعمل اإلحصائي من قبل في السلوك المهني لبرة والمعرفة تصديق الخلى إ باألساسيهدف المشروع 

أولئك الذين حققوا باإلسالمي. ويهدف المشروع كذلك إلى االعتراف تعاون في البلدان األعضاء في منظمة ال الرسمي
أفضل مدونة قواعد السلوك والمبادئ و ب ونلتزممفهم وتطبيق األساليب اإلحصائية و مستوى مقبول من الكفاءة المهنية في 

جنبا إلى (CAB)  اتشهادإلصدار الستشاري مجلس ا م تشكيلسيت، في إطار المشروعو مارسات لإلحصاءات الرسمية. الم

صدار الشهادات لمهنيي آلية العالقات العامة لتعزيز سيتم وضع و ، (ExCom)جنب مع لجنة فحص  برنامج االعتماد وا 
كما ، اإلسالميتعاون في البلدان األعضاء في منظمة ال (OIC-CPOS) اإلحصاء الرسمي في منظمة التعاون اإلسالمي

 سيقوم مكتب التنسيقو . خالل هذه المرحلة األولى (CertEx-Basic) شهادة المستوى األساسيلنيل  ختباراتسيتم إجراء ا
(CO) المعنية في  طرافتسهيل التنسيق بين األبOIC-CPOS . ات شهادإلصدار الستشاري االجلس المسيعين و

(CAB) المتطوعة البلدان األعضاءو  اإلسالمي لتعاونمنظمة ال جنة اإلحصائيةاللتكون من أعضاء مكتب يأن المقترح ؛ 
 اإلحصاء الوطنية من بين الترشيحات المقدمة من مكاتبالمختارة  ExComاإلسالمي، أعضاء  تعاونفي منظمة ال

منظمة التعاون األكاديمية التي تمثل المناطق الجغرافية واالجتماعية واالقتصادية لالمؤسسات أو و/ (NSO)المختصة 

 رفع الوعي فيلتعزيز و  CO أنشطة العالقات العامة من قبل وضعذلك، سيتم  مع موازاةو ، والمنظمات الدولية. اإلسالمي
منح الشهادات لمن يجتاز و  اختبارات إجراءالمحطة النهائية للمرحلة األولى  تتضمنسوف و . OIC-CPOS ما يخص

 .بنجاح ختباراال
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جنة اإلحصائية لل وثيقة الرؤية االستراتيجية فيفي إطار االعتماد لمهنيي اإلحصاء المتضمنة  واحدة من األهداف الفرعيةو 

في عام  OIC-StatCom منظمة التعاون اإلسالميلجنة اإلحصائية اللالتي وافقت عليها و ، منظمة التعاون اإلسالميل
الخبرة  تصديقتشجيع " يه ، http://www.oicstatcom.org/strategic-vision.phpعبر الرابط ومتاحة 2102

لحساب مؤسسات الدول  العاملين ينلمتخصصين اإلحصائيللعمل اإلحصائي في السلوك المهني رسمي لالمعرفة في سياق و 
منظمة لجنة اإلحصائية للرؤية االستراتيجية للقسم التحديات  بشكل واضحويؤكد . "منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في 
 من بين أمور أخرى، ،يالتعاون اإلسالم

i. ؛منظمة التعاون اإلسالميمناطق لتنمية اإلحصائية بين لتلفة مستويات مخ 
ii.  داريةو  قوية تكنولوجيةمهارات  ذاتنقص الموارد البشرية  ، مستدامة ا 

iii. صعوبات في ضمان جودة البيانات. 

 الرسمي ءإلحصامهنيي اهذا المشروع في المرحلة األولى في إنتاج نظام إلصدار الشهادات ل هماسيسفي هذا الصدد، و 
 . نحو نظام أكثر ديناميكية منظمة التعاون اإلسالميالبلدان األعضاء في  في مؤسسات ينالعامل

 الهدف العام 1

والمساهمة في  منظمة التعاون اإلسالميالوطنية للبلدان األعضاء في  اءمكاتب اإلحصحسين نوعية الموارد البشرية في ت
 تصديقمن خالل دعم و  منظمة التعاون اإلسالميللبلدان األعضاء في  (NSS) الوطنية ءنظم اإلحصاتنمية قدرات 

 .مهنيي اإلحصاء المبتدئين المتألقين

 مشروعالغرض من ال 2

منظمة التعاون الوطنية للبلدان األعضاء في  ءمكاتب اإلحصافي  ينالعاملالمهنيين المبتدئين  اإلحصائيينتصديق 

 .CertEx-Basic  من خالل سنتين خبرة ال تقل عن ذوي اإلسالمي

 نتظرةالنتائج الم 2

  كبار لعمل اإلحصائي الرسمي بين في السلوك المهني لالخبرة والمعرفة تصديق زيادة الوعي حول الحاجة إلى
 .منظمة التعاون اإلسالميالوطنية في البلدان األعضاء في  ءمكاتب اإلحصاوموظفي أعضاء اإلدارة 

  االعتراف بإنجازاتهم.و  لمهنيي اإلحصاءنية لفالقدرة ازيادة 
  ةالرسمي اتالمستمر في اإلحصاءم يمفهوم التعلتعزيز. 
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  ةالوطنية وموظفيها للمعايير اإلحصائي ءلتزام مكاتب اإلحصااإثبات . 
  اإلحصائيين المعتمدين ل اإلحصائية من خاللالجودة في العمليات تحسين OIC-CPOS. 
  ةالرسمي اتاءفي وظيفة اإلحص يةاالحترافتعزيز. 

 المستهدفة فئةال 5

 من مجموعة من خبراء ومهنيييتضمن عشرة أعضاء كحد أقصى  ExCom، سوف يركز المشروع على إنشاء في البداية

ة التي تمثل المناطق األكاديميالمؤسسات الوطنية المختصة و / أو  ءمكاتب اإلحصامن طرف حهم يترشيتم حصاء اإل
 منهج الرسميالمشروع  من أجل وضعالمنظمات الدولية ، و يمنظمة التعاون اإلسالماالجتماعية واالقتصادية لالجغرافية و 

عداد مجموعة مCertEx-Basic ل مواد تدريبية، والجدول الزمني، ومعايير القبول، و الهيكلو   يتعينن األسئلة التي ، وا 

أنشطة العالقات وف تركز وس. ExComأعضاء  CAB تعينكما س .CertEx-Basicلنيل  طرحها على المرشحين
 اءمكاتب اإلحص في ءمهنيي اإلحصاو  كبار اإلدارةمن على كل  ،CO؛ المنفذة من قبل OIC-CPOSالعامة لتعزيز 

. منظمة التعاون اإلسالميللبلدان األعضاء في  (NSS) الوطني ءذات العالقة داخل نظام اإلحصا األجهزةوجميع الوطنية 
 ءمكاتب اإلحصافي  ال تقل عن سنتين عمل خبرة ذوي اءاإلحص مهنييمن  CertEx-Basic ل الفئة المستهدفةستتكون و 

 CertEx-Basic  يجتازونسالذين  المرشحونوسوف يساهم . منظمة التعاون اإلسالميالوطنية في البلدان األعضاء في 

، بشكل عامو . منظمة التعاون اإلسالميالوطنية للبلدان األعضاء في  ءلمكاتب اإلحصاتحسين نوعية الموارد البشرية في 
من خالل  منظمة التعاون اإلسالميللبلدان األعضاء في  NSS اتالقنوات لتطوير قدر  بين روع واحدا منسيكون هذا المش

 .مهنيي اإلحصاء المبتدئين المتألقينباالعتراف 

  منظمة التعاون اإلسالميل أعضاء اللجنة اإلحصائية متعدد األطراف بينالمساهمة في التعاون  6

منظمة الوطنية في البلدان األعضاء في  اءمكاتب اإلحصلتحسين قدرات الموارد البشرية  علىهذا المشروع  يعملسوف 
من  خبرة ال تقل عن سنتين ذوي ءاإلحصا مهنيي المشروع إلى تصديق المدى القصير، يهدفوعلى . اإلسالميالتعاون 

شهادة على المستويين الغطي ي أنالمشروع  يتوخى من، طويلوالعلى المدى المتوسط و . CertEx-Basicاجتياز خالل 
فبالنسبة . الصلة ذات اتختبار اال خالل من سنوات 5 و 3 عن قلت ال ذوي خبرة اإلحصاء لمهنيي والمتقدمالمتوسط 

األكاديمية  والمؤسسات المختصة الوطنية اإلحصاء مكاتب إلى رسمية دعوةارسال  يتم سوف المشروع، من األولى لمرحلةل
التي  ExComل مرشحين  الختيار، والمنظمات الدولية منظمة التعاون اإلسالميفي  المختارة في البلدان األعضاء

محفز لتطوير القدرات اإلحصائية بمثابة  المشروع كوني. ومن المتوقع أن CertEx-Basicل ستتعامل مع الجوانب التقنية 

 .منظمة التعاون اإلسالميفي البلدان األعضاء في ء اإلحصا مهنيي نوعيةالوطنية من خالل رفع  ءمكاتب اإلحصال
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 CAB  ،ExCom ،COاجباتو و  تركيب 7

متطوع بلد عضو ي أو  منظمة التعاون اإلسالميل أعضاء مكتب اللجنة اإلحصائية من CABأعضاء  يتألف أنمن المقترح 
نين من رئيس )المملكة العربية السعودية(، واث OIC-StatComأعضاء مكتب  يتألف، . حاليامنظمة التعاون اإلسالميفي 

مركز و  البنك اإلسالمي للتنمية) المنصببحكم  وعضوين دائمين، (، ومقرر )السنغالمن نواب الرئيس )إندونيسيا والسودان(
، المنصببحكم  العضوين الدائمين، باستثناء منظمة التعاون اإلسالمي أعضاء المكتبلجنة اإلحصائية الل نتخبوت .(أنقرة

 .اإلسالميمنظمة التعاون التوزيع الجغرافي العادل للبلدان األعضاء في  مع األخذ بعين االعتبارلمدة سنتين 

 :ما يلي CAB واجباتوتتضمن 
  تعيين أعضاءExCom؛ 

  شهادة؛ال نيل اتختبار المواضيع التحديد 
  ؛ دةشهانيل الات ختبار المواد التدريبية الوالجدول الزمني، ومعايير القبول، و  ، والهيكل،المنهج الرسميالموافقة على 

  شهادةنيل الات اختبار  اجتازو ااإلعالن عن المرشحين الذين . 

 من بين الترشيحات المقدمة CAB من قبلهم يتم تعيينمقترحين ل، خبراء عشرة منعلى األغلب  ExComأعضاء ويتألف 

األكاديمية التي تمثل المناطق الجغرافية واالجتماعية المؤسسات الوطنية المختصة و / أو  ءمكاتب اإلحصامن 
 .سنوات خمسلمدة أقصاها  ExComأعضاء  وقد يعمل، والمنظمات الدولية. منظمة التعاون اإلسالميواالقتصادية ل

 :ما يلي ExComواجبات وتتضمن 

  من قبل ةشهادة المحددنيل ال اختبارلموضوعات المنهج الرسمي صياغةCAB ؛ 
  ؛ةشهادال نيل اتختبار المواد التدريب الخطوط العريضة ل، والجدول الزمني، ومعايير القبول، و هيكلالصياغة 

  شهادة؛ نيل الات ختبار الإعداد المواد التدريبية واألسئلة 
 ات للمرشحينختبار تقييم اال. 

، منسق) OIC-StatComل لألمانة العامة اثنين تتألف من موظفين التي ، CO ب ExCom ستعيني ومن المقترح أن
وردا . الجهات المعنيةومختلف  ExComبين ية نشطة الترويجاألبما في ذلك   OIC-CPOSمتخصص(، لتنسيق أنشطة

نشر في اج التعلم اإللكتروني الستخدامه حول التقدم المحرز في تطوير منه الجهات المعنية ستبلغ CO، فإن سؤالعلى ال

جراء اال التنسيق بين الجهات  CO ومن المقترح أن يسهلات عبر اإلنترنت. ختبار المواد التدريبية على المدى القصير وا 
-OIC للتعزيز ورفع الوعي  CO ذلك، سيتم تطوير أنشطة العالقات العامة من قبللموازاة و . OIC-CPOS ل المعنية

CPOS. 
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 تنفيذهااألنشطة التي يتعين  8

 .اتشهادال إلصدار تشكيل المجلس االستشاري النشاط األول (CAB) شهادة ال اختبار مواضيعل محور وتحديد
 اللجنة اإلحصائية مكتبمن أعضاء  رح بأن يتألفتالمق؛ CAB أعضاء قرروسي: (CertEx-Basic) األساسية

 )مواضيع(  موضوع محور، منظمة التعاون اإلسالميمتطوع في  بلد عضو أيو  منظمة التعاون اإلسالميل

CertEx-Basic. 
 الفحصتشكيل لجنة  .الثاني النشاط (ExCom) منظمة التعاون اإلسالميجنة اإلحصائية لاللأمانة : سوف تقوم 

 عن منظمة التعاون اإلسالمياألعضاء في  المؤسسات األكاديمية في البلدانالوطنية و  ءاإلحصامكاتب إبالغ ب

أن تتألف  من المقترحالتي  ،ExComأعضاء  CAB ستعين ،من بين الترشيحاتو . ExCom ل ترشيح خبراء
 .CertEx-Basic ل على األغلب عشرة خبراءمن 

 معايير القبول، والخطوط العريضة و الجدول الزمني، و ، هيكلوال، لمنهج الرسميلمشروع وضع . الثالث النشاط
اإلحصاءات و ، في اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية CertEx-Basicل  ExComلمواد التدريب من قبل 

القضايا بيانات وتجهيزها ونشرها وتحليلها، و جمع ال ومنهجيةالمجال،  ةمتعددالبيئة و اإلحصاءات و ، االقتصادية
األعضاء المعنيين في  سيعد، OIC-StatComأمانة  إبالغ: بعد االستراتيجية واإلدارية لإلحصاءات الرسمية

ExCom  واإلحصاءات االقتصادية، واإلحصاءات البيئة ومتعددة االجتماعيةفي إطار اإلحصاءات الديمغرافية و ،
إلحصاءات مواضيع اوالقضايا االستراتيجية واإلدارية ل المجال، ومنهجية جمع البيانات وتجهيزها ونشرها وتحليلها،

 العريضة للمواد التدريبيةالخطوط ، ومعايير القبول و ، والجدول الزمنيالهيكلو  المنهج الرسميمشروع و ، الرسمية
 خ(.كترونية )البريد اإللكتروني، المن خالل وسائل االتصال اإللCertEx-Basic  لموضوعات

 مقدم من أعاله( الثالثكما هو موضح في البند ) للبنودلوضع الشكل النهائي  عاماجتماع  تنظيم الرابع. النشاط 

 عام اجتماع عقدسيتم المواضيعية،  ExComقبل : بعد االنتهاء من مشروع المواد من ExCom قبل
سيكون . و CertEx-Basic لتجسيد مشروع الوثائق التي أعدت لكل موضوع ExComو  CABبمشاركة

 .نشروسائل ال، والمحتوى، و نطاقالبمثابة خطوة أولية إلعداد المواد التدريبية من حيث  العام االجتماع
 ل األجل التدريب قصير  موادنشر ل م اإللكترونييالتعلمنهاج صيانة و وضع  الخامس. النشاطCertEx-Basic 

جراء اال نشر  لهمن خاليتم م اإللكتروني يمنهاج التعل OIC-StatComأمانة  ستطور: ات عبر اإلنترنتختبار وا 
جراء اال CertEx-Basicمواد التدريب قصير األجل ل  ذات  ختباراتاالجراء إ. وسيتم ات عبر اإلنترنتختبار وا 

 .عمل النظامأجل حسن سير  منالصيانة الصلة و 
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 مواضيعاألسئلة عن كل  ومجموعةإعداد مواد التدريب قصير األجل  السادس. النشاط CertEx-Basic:  بعد

-OICمانة ألالمواد التدريبية  باإلضافة إلىأسئلتهم المواضيعية  ExCom ل أعضاء سيقدم، العاماالجتماع 

StatCom ختبارالل المعتمد هائي المحدد وفقا للجدول الزمني، قبل الموعد الن. 
 كل ومواد التدريب ل معايير القبول،و الجدول الزمني، و هيكل، وال، المنهج الرسمياإلعالن عن  السابع. النشاط

، الهيكلو  الرسميهج المن عن اإلعالن سيتم ،العامجتماع االعقب  CAB عد موافقةب :CertEx-Basi موضوع ل

 .OIC-StatComأمانة  قبل ، منCertEx-Basicوالجدول الزمني، ومعايير القبول ل
 إجراءالخاصة بإعداد واإلعالن عن اإلجراءات  الثامن. النشاط CertEx-Basic: إلجراءإعداد اإلجراءات  سيتم 

CertEx-Basic  أمانة ستعلن عنها وOIC-StatCom.  مختلفة المستويات الوسوف تحدد هذه الوثيقة أيضا
عطاء الخطوط العريضة للحوافز التي يمكن الحصول عليها بعد و CertEx-Basic الجتياز رسوم الدخول ل ا 

 . شهادة المستوى األساسي الحصول على
 لالترويج  التاسع. النشاط OIC-CPOS : أمانةستجريOIC-StatCom   أنشطة العالقات العامة لتعزيز

OIC-CPOS التواصل الوطنية من خالل حمالت وسائل  اءمكاتب اإلحصوموظفي  كبار اإلدارة بين
 . رسائل البريد اإللكتروني، والملصقات، و ةاالجتماعي

 ل  االختبار التجريبيفي الوطنية إلى المشاركة  ءكاتب اإلحصامدعوة  .العاشر النشاطCertEx-Basic ستقوم :

سوف و . االختبار التجريبيالوطنية للمشاركة في مرحلة  ءمكاتب اإلحصاستدعاء اب  OIC-StatComأمانة

 . الختبار التجريبيا في مرحلةشهادة الات اختبار إجراءات مع  تتوافقالوطنية التي  ءتشارك مكاتب اإلحصا
 ل االختبار التجريبي الحادي عشر. النشاط  CertEx-Basic: جراء تعوق اإلعقبات  ةيألمسبق  من أجل تحديد

بمشاركة CertEx-Basic ل  اختبارا تجريبيا OIC-StatComأمانة  ستجري، CertEx-Basicناجح لال
 .CertEx-Basicإجراءات  المتوافقة مع المتطوعة الوطنيةء مكاتب اإلحصا

 ل  ر التجريبيختبااالمراجعة القضايا التي تم تحديدها أثناء  .ي عشرنالثا النشاطCertEx-Basic إذا لزم :

-CertEx التجريبي لختبار االالنظر في القضايا التي تم تحديدها أثناء  OIC-StatComأمانة ستعيد األمر، 

Basic. 
 الجتياز استالم ملفات الطلب الرسمي ثالث عشر.ال النشاط CertEx-Basic أمانة: ستقومOIC-StatCom 

ترشيحهم في  للمصادقة علىرسوم الدخول المقدمة من المتقدمين الرسمية المطلوبة و على الملفات  إلشرافبا
أو لم )تم قبول إذا  عما إبالغ المتقدمينب،  OIC-StatComأمانة ستقومو  .ختارةشهادة المواضيعية المال ختباراتا

 .اكتمال وصحة الوثائق التحقق منترشيحهم بعد  (يتم قبول
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 إجراء الرابع عشر. النشاط CertEx-Basic :منصة االختبار على االنترنت من قبل مقدمي  يمكن الولوج إلى

 .تعلى االنترن مناسبةتحتية نية ب التي تتوفر علىدول لل CertEx-Basic إجراء الطلبات في يوم
  الجتياز  المتقدمينتقييم  الخامس عشر. النشاطCertEx-Basic  من قبلExCom :اختبارت عند استالم 

الئحة المتقدمين  ExCom وستقدمللتقييم.  ExComإحالتها إلى ب OIC-StatComأمانة ، ستقوم المتقدمين
 . إلصدار شهادات المستوى األساسي OIC-StatComأمانة عن طريق  CAB إلى CertEx-Basic جتيازال

 الذين اجتازوا اإلعالن عن المتقدمين  عشر. السادس النشاطCertEx-Basic  عند استالم  ا صدار الشهادات:و

علن قائمة المرشحين الناجحين ست CAB ، فإنExComمن  CertEx-Basic الذين اجتازواالئحة المتقدمين 

-OICأمانة ستقوم كما . OIC-StatComأمانة التي أعدتها شهادات ال عستوقو CertEx-Basic ل المجتازين

StatCom ينناجحال ءبتسليم الشهادات لمهنيي اإلحصا. 
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 خطة العمل 9

 النشاط
 الشهر

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

             (CertEx-Basic)  شهادة األساسيةال اختبار مواضيع وتحديد محور (CAB)إلصدار الشهادات تشكيل المجلس االستشاري  .0

             (ExCom) الفحص تشكيل لجنة . 2

ل  ExComالخطوط العريضة لمواد التدريب من قبل معايير القبول، و و ، الجدول الزمنيو ، لهيكوال ،المنهج الرسميتطوير مشروع . 3
CertEx-Basic منهجية و ، المجال ةمتعددالبيئة و اإلحصاءات و ، اإلحصاءات االقتصاديةو ، في اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية

 ةالرسمي اتاإلدارية لإلحصاءو االستراتيجية القضايا ، و هاتحليلو  هانشر و  هاجمع البيانات وتجهيز 

            

             ExCom( مقدم من أعاله 3)كما هو موضح في البند  للبنودلوضع الشكل النهائي  عاماجتماع  تنظيم. 4

جراء االصيانة منهاج التعلم اإللكتروني لنشر مواد التدريب قصير األجل و و  وضع. 5              ات عبر اإلنترنتختبار ا 

             CertEx-Basicموضوع ل األسئلة عن كل  مجموعةاألجل و ر إعداد مواد التدريب قصي. 6

             CertEx-Basicلكل موضوع مواد التدريب و معايير القبول، و ، الجدول الزمنيو ، لهيكوال، المنهج الرسمياإلعالن عن . 7

             CertEx-Basic بإجراء اإلعالن عن اإلجراءات الخاصة إعداد و . 8

             OIC-CPOS عن الترويج. 9

             CertEx-Basicل  االختبار التجريبيالوطنية إلى المشاركة في  ءمكاتب اإلحصادعوة . 01

             CertEx-Basicل  االختبار التجريبي. 00

             CertEx-Basicل  االختبار التجريبيمراجعة القضايا التي تم تحديدها أثناء . 02

             CertEx-Basicل استالم ملفات الطلب الرسمي . 03

             CertEx-Basic. إجراء 04

             ExComلمقدمي الطلبات من قبل CertEx-Basic  تقييم. 05

صدارو   CertEx-Basicالمجتازين لاإلعالن عن المتقدمين . 06              الشهادات ا 
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 مختصرات 21

CertEx-Basic المستوى األساسي شهادة اختبار 

CAB  لشهاداتإلصدار االمجلس االستشاري  

CO  أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي مكتب التنسيق في 

ExCom جنة الفحصل  

IT تكنولوجيا المعلومات  

NSO الوطني ءمكتب اإلحصا  

NSS الوطنيء نظام اإلحصا  

OIC-CPOS  منظمة التعاون اإلسالميوإصدار الشهادات لمهنيي اإلحصاء الرسمي لاعتماد برنامج  

OIC-StatCom اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي 
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