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 اإلسالمي لتعاونالدورة الرابعة للجنة اإلحصائية لمنظمة ا

 ، أنقرة، تركيا1122أبريل  12-12

 حول جلسة
 :منظمة التعاون اإلسالميل جنة اإلحصائيةللاألنشطة المنفذة “
 " منظمة التعاون اإلسالميل اإلحصائيةجنة لل التنفيذية خطة العمل أنشطة

  منظمة التعاون اإلسالميتحديد أولويات األهداف اإلنمائية للبلدان األعضاء في 
 اإلحصائية  اتبناء القدر ضمن أنشطة 

 خلفية معلومات 2

كل يجري  (SESRIC)والتدريب للدول اإلسالمية  مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية، و 7002منذ عام 

بهدف تحديد االحتياجات التدريبية  (OIC-StatCaB)منظمة التعاون اإلسالمي بناء القدرات اإلحصائية ل 1مسح سنتين
واستنادا إلى الردود، . منظمة التعاون اإلسالميللبلدان األعضاء في   (NSO)اإلحصائية وقدرات مكاتب اإلحصاء الوطنية

 .مستفيدةإلى مؤسسات  مزودةريب على المدى القصير عن طريق إرسال خبراء من مؤسسات اتديتم تنفيذ 

للجنة الرؤية الستراتيجية تنفيذ ل 2(EWP) العمل التنفيذي للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي وفقا لخطةو 

منظمة التعاون للجنة اإلحصائية ل التي اعتمدت في الدورة الثالثةو  طويلالو  المتوسطو ئية على المدى القصير ااإلحص
مسح بناء القدرات اإلحصائية إعادة هيكلة  تتمحيث في أنقرة، تركيا،  7002أبريل  07-00، في الفترة من اإلسالمي

المجاالت اإلحصائية الخاص ب يستند القسم، بالنسبة لمعظم األجزاءو . كل سنتينمرة  ىلمنظمة التعاون اإلسالمي الذي يجر 
وهو معيار دولي لوصف وتصنيف العمل اإلحصائي (، CSAلتصنيف األنشطة اإلحصائية )حول نشاط التصنيف للمسح 
 مراجعة CSA موجودة في يالحالية المستخدمة في هذا االستبيان ه اإلحصائية األنشطةوتصنيف المجال.  حسبالرسمي 

 مع الهدف الفرعي تتماشىاإلحصائية  اتبناء القدر لإجراء دورات تدريبية من أجل لتحديد األولويات و . 70023أكتوبر  - 0
 7002الذي أجري في عام  OIC-StatCaB مسحيقدم  ،OIC-StatCom EWPفي  1#مع األولوية االستراتيجي

بين أهدافها اإلنمائية الوطنية  مطابقة( الi) المجيبة يسأل البلدانوالذي لقسم المجاالت اإلحصائية  عمودين جديدين
شيا مع الهدف الفرعي اتم أيضاو . للمطابقة المحددة( أولوية أهداف التنمية التي تعطى iiواألنشطة اإلحصائية؛ و)
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مسح بناء القدرات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي  شمل، OIC-StatCom EWPفي  1#مع األولوية  الستراتيجيا
المهارات المهنية لإلحصاءات الرسمية" لتحديد احتياجات وقدرات قسما جديدا تحت عنوان " سنتينكل مرة  ىالذي يجر 

يستضيف هذا القسم و في المهارات المهنية الضرورية للعمليات اإلحصائية. منظمة التعاون اإلسالمي البلدان األعضاء في 
عالقات رسمية، و نمية الشخصية في إعداد إحصاءات تالالقيادة و و هي: االتصال الفعال،  الجديد ثالث فئات رئيسية

 .صحاب المصلحة والمعرفة اإلحصائيةأ

 المسحن على والمجيب 1

ما بين  للفترة  OIC-StatCaBمسح لىعمنظمة التعاون اإلسالمي في بلدا عضوا  ن وأربعونااثن ، أجابحتى اآلن
، بنغالديشو أذربيجان، أفغانستان وألبانيا و  منها بلدا وثالثون ةثالث أرسل ،المجيبة البلدان بين منو . 7002-7002 السنتين

ندونيسياو ، غامبياو ، احل العاجسو ، مصرو ، تشادو ، الكاميرونو  فاسو، بوركيناو  يرانو ، ا   كازاخستان،و األردن، و العراق، و ، ا 
، سيراليونو ، السنغالو  السعودية،المملكة العربية و ، وباكستان، وموريتانيا ماليو ، جزر المالديفو ، ماليزياو ، قيرغيزستانو 
 أهدافها تطابق بشأن ردودها الكويتو  وفلسطيننيجيريا و  أوغنداو ، تركياو ، تونسو ، طاجيكستانو ، سورينامو  السودان،و 

قد  جميع البلدانليست أن  ومن المالحظ .المختار للتطابق أهدافها اإلنمائية وأولوية؛ واألنشطة اإلحصائية اإلنمائية الوطنية
 .المضافة حديثا لألعمدة كاملة إجاباتقدمت 

 األنشطة اإلحصائيةالتنمية و  أهداف بينالتطابق  2

 :النتائج التالية 7002-7002السنتين  فترةل OIC-StatCaB مسح على التحليل الذي أجري أظهر

 الديمغرافيةاالجتماعية و  اتءحصااإل 2.2

اإلحصاءات  ضمن مجالالتالية األنشطة اإلحصائية و  اإلنمائية الوطنية خططه بين تطابقا بلدا وعشرونثمانية  قدم
 : الديموغرافيةو  االجتماعية

 الهجرة والسكان  إحصاءات 

 إحصاءات العمل  
  االستهالك الدخل و إحصاءات 

  الجريمةالعدالة و إحصاءات 
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 االقتصادية اتءحصااإل 1.2

اإلحصاءات  مجال ضمنالتالية األنشطة اإلحصائية و  اإلنمائية الوطنية خططه بين تطابقا ابلد خمسة وعشرون قدم
 : االقتصادية

 الفصلية الحسابات القومية  
  والمخرجات والمدخالتاالستخدام العرض و جداول  
  الدوليةالتجارة و  المدفوعات ميزانإحصاءات  
 األعمال إحصاءات  

o  مصايد األسماك والغابات و  الزراعةإحصاءات 
o  تصنيعالإحصاءات  
o  والتجزئة الجملةإحصاءات تجارة  

  ة شاملة لعدة قطاعاتاقتصاديإحصاءات 
o (لسياحةل الفرعية حساباتال )بما في ذلك السياحة اتءحصاإ  

o  االبتكارو  والتكنولوجيا العلومإحصاءات  

 المجال ةمتعددحصاءات اإلة و يالبيئ اتءحصااإل 2.2
ة يبيئحصاءات الاإلضمن مجال التالية األنشطة اإلحصائية و  اإلنمائية الوطنية خططه بين تطابقا بلدا وعشرونأربعة  قدم
 :المجال ةمتعددو 
 بيئةال اتءحصاإ  

 الجغرافية نظم المعلومات (GIS ) 
  المتشعبةالقضايا االجتماعية و شية الظروف المعيالفقر و إحصاءات  
  للسكان الخاصةالمجموعات و إحصاءات النوع االجتماعي  
 األهداف اإلنمائية لأللفية مؤشرات  
 المستدامة إحصاءات التنمية 

 ونشرها وتحليلها جمع البيانات وتجهيزها منهجية 2.2

بيانات ومعالجتها جمع ال ضمن مجالاإلنمائية الوطنية واألنشطة اإلحصائية التالية  بين خططه تطابقا ابلدعشرة  أحد قدم
 : هاتحليلونشرها و 
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  البيانات الوصفية 
  ربط البيانات البيانات و تحرير 

 تحليل البيانات 

 لإلحصاءات الرسميةاإلدارية االستراتيجية و  لقضاياا 3.2

 القضايا االستراتيجية ضمن مجالالتالية األنشطة اإلحصائية و  خططها اإلنمائية الوطنية بين تطابقا بلدان ةثماني قدم
 : الرسمية لإلحصاءاتاإلدارية و 

  المعلوماتا تكنولوجي مشاريعسليمة لإدارة  

 المعلومات تكنولوجيادعم ل توظيف 
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