
جنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميلل  لثة الدورة الثا  
تركيا -ةر أنقم، 1102 أبريل 01-01  

 القرارات

للجنة اإلحصائية  الثةتنظيم الدورة الثمركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية على إلى  لشكر الجزيلابأعضاء اللجنة اإلحصائية قدم تي

 للجنة لثةالثا ةدور ال وقد انعقدتن. العروض التي قدمها كافة المتحدثي على يثنونكما  ،(OIC-StatCom) اإلسالميلمنظمة التعاون 

نقرة أومركز من مكاتب اإلحصاء الوطنية،  ستة وعشرينبمشاركة  ،م1102 أبريل 01إلى  01من ، تركيا نقرةفي أ اإلحصائية

المعهد العربي للتدريب و العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي،  مكتب تنسيق الكومسيك واألمانةوالبنك اإلسالمي للتنمية و )سيسرك( 

 الشعبة، و UNESCWAاإلسكوا و  ILO , الدولية العمل منظمة ، وEUROSTATيوروستاتو     ،AITRS اإلحصائية والبحوث

 : تيةاآلوقد اتخذ أعضاء اللجنة القرارات . Prognozوشركة ، UNSD المتحدة باألمم اإلحصائية

ذ تالحظ  .0 لفترة  أعضاء المكتبمن قبل مع االرتياح األنشطة المضطلع بها اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي وا 

واليتهم لفترة السنتين من خالل توسيع فترة  دارة اللجنةإلاألعضاء الحاليين في  ا، جددت ثقته1101و  1100السنتين 

و  1102لفترة السنتين  اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي دارةإ أعضاءقد أعيد انتخاب و . 1102و  1102

 :تيكاآل 1102

 الرئيس: المملكة العربية السعودية 

 إندونيسيانائب الرئيس : 

 نائب الرئيس: السودان 

 المقرر: السنغال 

إحصاءات الخدمات المصرفية والتمويل حول " (TCE)ض اللجنة الفنية المكونة من خبراء و بعد االطالع على وثائق وعر  .1

 "، فإن اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمياإلسالمي

 ؛كان مقرراالمستقبلية كما  اتابع أنشطتهتأن  TCEأ. قررت أنه يتعين على 

، 1102حتى نهاية عام البنك اإلسالمي للتنمية و سيسريك يشارك في تنظيمه   (EGM)فريق الخبراءب. دعت إلى اجتماع 

 إلى ستقدم التي والمعايير المنهجيات اقتراحو األولية من المؤشرات  اللمسات األخيرة على المجموعةوذلك بهدف وضع 

 ؛للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي االجتماع الرابع
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اإلسالمي  تعاونمركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية إجراء زيارات دراسية بين البلدان األعضاء في منظمة ال ت منج. طلب

 والتمويل اإلسالمي،  الخدمات المصرفيةتسهيل تبادل المعلومات حول ل

المركزية  بنوكالوطنية وال ءعلى أهمية التنسيق بين جميع وكالء النظام اإلحصائي الوطني )مكاتب اإلحصا تد. أكد

 .المجال بهذا لنهوضل والتعاون المتكررة االتصاالت وشجعت، وما إلى ذلك(، المختصة والوزارات

ذ .2  TCE أعضاء من وغيرها الرائدة، الدولة باعتبارها إندونيسيا، به تضطلع الذي لعملل تقديرها عناللجنة اإلحصائية  تعرب وا 

 القصير المدى على اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية للجنة استراتيجية رؤية لوضع تنفيذية عمل خطة" على

 ،1102 مايو 6 قبل مالحظاتهم وجمع األعضاء لجميع الموجز المسح تعميم األمانة من تطلبفقد  ،"والطويل والمتوسط

 الفرعية األهداف أولويات وتحديد والطويل، والمتوسط القصير المدىب فيما يتعلق عضاءاأل آراء على للتعرف وذلك

  وثيقة الرؤية االستراتيجية. في عليها المنصوص االستراتيجية

 الدول في يناإلحصائي محترفينلل االعتماد لبرنامج اإلجرائية التفاصيل" حول TCE تقرير على اللجنة اإلحصائية اطالع بعد .2

 فقد الرائد، البلدبوصفها  البحرين، دتهأع الذي ،"ياإلسالم تعاونال منظمة في األعضاء

دراجهو  OStat برنامج في بنشاط المشاركة إلى اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء الدولت دع. أ  التخطيط ضمن ا 

 ؛لموظفيها المهني

 المنظمات مع شراكة إقامة األمانةمن  وطلبت،  OStat برنامج تنفيذ في فنيا المساهمة إلى األعضاء الدول دعت كما. ب

 مماثلة؛ برامج علىالتي تعمل  الصلة ذات الدولية

في وذلك  والتمويل البشرية الموارد حيث من سواء البرنامج هذا تنفيذ لدعم للتنمية اإلسالمي البنك إلى نداءها جددت. ج

 الوقت المناسب،

 الموارد من يكفي ما تأمين يتم أن شريطةفي الوقت المناسب المقدم  OStat برنامجل ساسياأل مستوىوضع ال طلبت. د

 .والمالية البشرية

 فإنها ،"بالنوع االجتماعي المتعلقة القضايا" بشأن TCE توصياتأن اطلعت اللجنة اإلحصائية على  بعد .5

 في 1102 يناير 11-10 في عقد الذي التحضيري االجتماع الستضافة سيسريك بذلها التي للجهود اامتنانه عبرت عن. أ

 الرائد؛ البلد دور المتحدة العربية اإلمارات دولةل حصاءلإل الوطني ركزالمعلى تولي و  ،أنقرة

  ،(األول الملحقمرفقة في ) المذكور االجتماع بشأن عليها المتفق التوصيات أيدت. ب
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 تعزيز أجل من منسقة بطريقة الصلة ذاتوالمؤشرات  المواضيع بشأن األعضاء للدول المشتركة النظر وجهة قبلت. ج

 .المجاالت هذه في العالمي اإلحصائي المجتمع أعمال

 األعضاء الدول في همارساتوم والمساكن السكانتعداد تجارب  حول الشامل ملفال على أن اطلعت اللجنة اإلحصائية بعد .6

 ، فإنهاالعامة األمانة أعدته يالذ اإلسالمي تعاونال منظمة في

في  هممارساتو  والمساكن لسكانتجارب تعداد ا" ندوةل للتنمية اإلسالمي والبنك أنقرة مركزعلى تنظيم  اشكره عن تأعرب. أ

 أنقرة؛ في 1102 مارس 10-16 في تعقد يالت" اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء لبلدانا

 ؛(الثاني ملحقال فيمرفقة ) أعاله المذكورةالندوة  في إليها التوصل تمالتي  ستنتاجاتاال مع تتفق. ب

 أفضل على تقديم أعاله المذكورة ندوةال حضور من التي لم تتمكن اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء الدول تدع. ج

  ،ذو الصلة لمسحعلى ا جابةواإل اهممارسات

 للتعداد جولة كلل وفقا وتحديثه االنترنت على موقعها على الملف الشامل الذي أعدته تنشر أن األمانةمن  طلبت. د

 نحو" جلسة خاللوتركيا  وماليزيا ومصر الدولية العمل منظمةالتي قدمتها  عروضال نحوأظهرت اللجنة اإلحصائية اهتماما  .7

 كما "العمل إلحصاءات شامل نظام

 ؛الوطنية الهتماماتا مراعاة مع الدولية للمعايير وفقا العمل إحصاءات إنتاج بأهمية تفاعتر . أ

 هذا وفي. العمل خبراء إحصاءات حيث من األعضاء البلدان في البشري المال رأس زيادة إلى الحاجة على أكدت. ب

 برامج من المزيد تنظيم للتنمية اإلسالمي والبنكمن سيسريك  اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي طلبت الصدد،

 األعضاء؛ الدولفي  خبراءال مهارات قاعدة لتوسيع القدرات بناء

 العمل؛ إحصاءات إنتاج في الوطنية ءاإلحصا مكاتب ومسؤوليات الحيوية األدوارب اعترفت. ج

 يالذ 1102 أكتوبر في العمل إحصاءات لخبراء التاسع عشر الدولي المؤتمر حضورب الوطنية ءاإلحصا مكاتب أوصت. د

 .والعمل العاملة القوىإحصاءات معايير ل المنقحة المسودات عتمدسي

خالل  وتركيا والسنغال وفلسطين ندونيسياا  و  Prognoz شركة التي قدمتها عروضال إلى اللجنة اإلحصائيةأن استمعت  بعد .0

 فإنها "مكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالميالبيانات المفتوحة: فرص وتحديات جلسة "
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 البيانات نهج من االستفادة على اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء للبلدان الوطنية ءاإلحصا مكاتب تشجع. أ

 ؛المفتوحة البياناتمبادرات  تتيحها التي الفرص اعتبار خالل من اإلحصائية امعلوماته نشر نطاق لتوسيع المفتوحة

 اإلسالمي البنك من بدعم المفتوحة بالبيانات المتعلقة القدرات بناء برامج من وغيرها دراسية زيارات تنظيم فكرة تدأي. ب

  أنقرة، ومركز للتنمية

 اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء لبلدانل وحدة الرسوم البيانية المتحركة تقديم على أنقرة مركز بمبادرة ترحب. ج

 السياسةوضع  في للبيانات الفعال واالستخدام التحليلية القدرات لتحسين وذلك مرئية بطريقة بياناتها تقديممن  لتمكينها

 .األدلة على القائمة

 ،EUROSTATو المتحدة، لألمم اإلحصائية الشعبة ممثلو قدمها التي العروض إلى هاهتمامااإلحصائية وأظهرت اللجنة  .9

مؤشرات التنمية  إلى MDGs  لفيةمؤشرات التنمية األ  من خالل جلسة "وتركيا  عمان، وسلطنة والنيجر، والكاميرون،

 فإنها ، "1102د بع ما فترة في المحرز التقدم قياس في الوطنية اءاإلحص مكاتب إشراك: SDGs المستدامة

 في لمشاركةعلى ا اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء للبلدان الوطنية ءاإلحصا مكاتب تحث اللجنة االحصائية. أ

 خالل من الصلة ذات والمؤشرات األهداف صياغة عملية في بنشاط والمشاركة، 1105ما بعد  التنمية إطار مناقشة

 ؛بالتقرير المشمولة الفترة وخالل لأللفية اإلنمائية األهداف رصد خالل هاتاكتسب التي اخبراته من االستفادة

 المتحدة ألممل العضوية ةالمفتوح مجموعة العمل في تشاركالتي  اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء الدول تدع. ب

في  الوطنية ءاإلحصا لمكاتب المشتركةوالمصالح  االهتمامات عن للتعبير (SDGs) المستدامة التنمية أهدافب ةالمعني

 .اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء لبلدانا

 ةتركيالجمهورية لل اوامتنانه اتقديرهو ، على كرم الضيافة هاشكر عن  اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية اللجنة أعربت .01

 .بوصفها البلد المضيف

 م.1102 مايوشهر  تركيا فيفي قررت اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تعقد دورتها القادمة   .00

 

 أعضاء اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي

 1102 أبريل 00 أنقرة،
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 الملحق األول:

 اإلسالمي اجتماع اللجنة الفنية المكونة من خبراء للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاونتوصيات 
 حول القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي

 تركيا –، أنقرة 1102يناير  10-11
 

-OIC اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية للجنة (TCE) خبراء من المكونة الفنيةاللجنة اجتماع الوفود المشاركة في أشادت 

StatCom ذلك  إحصاءات النوع االجتماعي، بما فيملف و  مضمون ونطاقالمتعلقة بالنوع االجتماعي، بأن لقضايا حول ا
عن  فضال العاداتو  ةيوالثقاف يةاالقتصاداالختالفات اإلحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، تختلف من بلد إلى آخر بسبب 

 على التوصيات التالية: TCE ت لجنة، وافقوبالنظر إلى ما تقدماالختالفات في األهداف السياسية. 
 

رتبطة العمليات اإلحصائية المب ما يتعلق اإلسالمي في تعاونأداء البلدان األعضاء في منظمة الال يزال هناك مجال لتحسين  .0
مركز و البنك اإلسالمي للتنمية ينبغي على في هذا الصدد، و لى المستوى المطلوب. إللوصول  بالنوع االجتماعيبالبيانات المتعلقة 

 بناء القدرات في هذا المجال.في جهود النطاق  توسيعأنقرة بالتعاون مع اإلسكوا 
 

، TCEالمهتمين من األعضاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة، بالتشاور مع   (NBS)حصاءالوطني لإل مركزالعلى ينبغي  .1
"العنف ضد المرأة" التي قدمها المجتمع اإلحصائي الدولي.  مؤشرات مفاهيم وتعاريفحول وجهة نظره يبرز إعداد مشروع تقرير 

 .مجلس التعاون الخليجيل األخرى دوللالمشتركة ل اآلفاقشمل ليمتد يمشروع التقرير أن ل، يمكن رؤية أوسع نطاقا ومن أجل
 

مكاتب  إلى NBSمشروع تقرير أن يعمم  على سيسريك، بوصفه أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، ينبغي .2
للجنة اإلحصائية لمنظمة اإلسالمي لجمع مالحظاتهم قبل الدورة الثالثة  تعاوناإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة ال

 التعاون اإلسالمي.
 

مكاتب عوة المشاركين من دحتى يتم  للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميينبغي تقديم التقرير النهائي إلى الدورة الثالثة  .4
 اإلسالمي. تعاونفي منظمة الالمعنية البلدان األعضاء  اهتمامات ألخذ بعين االعتبارلالوطنية والمنظمات الدولية  ءاإلحصا

 

عنف المجموعة أدوات العربي و  النوع االجتماعيقائمة مؤشر في  المبذولة UNESCWA ل النظر في الجهود السابقةمن خالل  .2
رساله إلى مكاتب اإلحصاVAW)المرأة ضد   تعاونالوطنية للبلدان األعضاء في منظمة ال ء(، ينبغي إعداد استبيان قصير وا 

النوع  مجموعة مؤشراتالحد األدنى للتقييم مدى مالءمة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، أمانة عبر اإلسالمي 
 .OIC-StatComأعضاء ينبغي تقاسم نتائج المسح مع كما  ألمم المتحدة.ل االجتماعي

 

اإلسالمي المشاركة والقيام بدور نشط في جميع اجتماعات فريق الخبراء ذات  لتعاونلبلدان األعضاء في منظمة اعلى اينبغي  .6
 االجتماعات.محددة أثناء تلك القضايا العن وجهات نظرهم والمخاوف بشأن المباشر  والتعبير، الصلة في األمم المتحدة
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 الجنسانية اإلحصاءات حول والخبراء الوكاالت بين المشترك الفريقللمشاركة في  مدعوون مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية .7
(IAEG-GS). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية للَجنة الثالثة الدورة
 تركيا -أنقرة م،1102 أبريل 01-01

 

 القرارات

7 

 

 : ثانيالالملحق 

 في البلدان األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي  مساكنالسكان والتعداد ندوة حول ممارسات 
 تركيا –، أنقرة 1102مارس  16-10

 
 االستنتاجات

 
إلى اجتماع فريق الخبراء  STATCOM لجنةأعضاء دعا ، للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميوفقا لقرارات الدورة الثانية 

(EGMال )شمل جميع المراحل ذات الصلة ي ملف شاملاإلسالمي للتنمية لتعريف بنية  والبنك سيسريكمن قبل  ي سيتم تنظيمهذ
ممارسات من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بهدف الشروع في أنشطة الالخبرات القطرية و مختلف التعدادات وتجميع ب

 التعاون الممكنة بين الدول األعضاء في هذا الصدد.

، بلدا عضوا 07( من NSOsوفود من مكاتب اإلحصاء الوطنية ) البنك اإلسالمي للتنميةسيسريك مع الذي نظمه وحضر االجتماع 
المملكة العربية و قطر، و فلسطين، و باكستان، و ندونيسيا والعراق وماليزيا وجزر المالديف والنيجر، ا  وهي أفغانستان والبحرين ومصر و 

 .UNESCWAباألمم المتحدة و ءواليمن وممثلين عن شعبة اإلحصاأوغندا و تركيا، و السودان، و السنغال، و السعودية، 

 في نهاية المداوالت، وافق المشاركون في الندوة على االستنتاجات التالية:

مساكنهم،  ووضعيةعدد وخصائص السكان  حولعلى مستوى منطقة صغيرة األكثر شمولية . توفير البيانات االجتماعية واالقتصادية 0
الصدد، تعتبر التعدادات  معظم البلدان، وال سيما بالنسبة للبلدان النامية. وفي هذافي  لإلحصاءات ت المصدر الرئيسيالتعداداتعتبر و 

طار أخذ العينات إلجراء كمعيار   .المسوحلتخطيط التنمية وا 

لحكومات وصناع القرار ة لبالنسبمعلومات االجتماعية واالقتصادية تكون مصدرا جيدا للأن مصادر اإلدارية والسجالت ل. يمكن ل1
بعض من ب يتعين االلتزاموظيفية، السجالت التعدادات التقليدية و لل سليماسجل بديال كون الليو طالما ضمنت جودة البيانات واكتمالها. 

في موثوق بها الحلول ال، والقوانين اإلحصائية الالزمة، والثقة العامة في السجالت و الراسخة نيةفالبنية التحتية ال: الشروط األساسية
  .جوانب األمن

د على أن هناك حاجة يشدتم التتوقيت ونوعية بيانات التعداد. و  أن تزيد منتطبيق التكنولوجيات المتقدمة في عمليات التعداد  يعتبر. 2
 إدخال التكنولوجيا الجديدة مكلفا.يمكن أن يكون ومع ذلك، لتطبيق السليم لها. لالختبار كاف 

تكلفة الفرصة لالدقيق  تحليلفإن القيودا مالية، من البلدان تواجه  ألن العديدهي مستمرة في االرتفاع و التعدادات كلفة وحدة ت بما أن. 2
، واستخدام التكنولوجيا الحديثة، والمسوحلتعداد وغيرها من التطبيقات )أي التقليدية، المستندة إلى السجل، لالبديلة منهجيات البين  البديلة

 تم قبل تحديد األنشطة المستقبلية المتعلقة بتنفيذ تعدادات السكان والمساكن.تأن يجب وما إلى ذلك( 
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الكتيبات المصاحبة كمبادئ توجيهية كذلك السكان والمساكن و تعدادات لصالح  ها. ينبغي النظر في مبادئ األمم المتحدة وتوصيات5
التعدادات وتنفيذها. وفي هذا السياق، تشجع البلدان على تطبيق المواضيع األساسية التي أوصت بها األمم المتحدة في مفيدة لتخطيط 
 تعكس واقع مجتمعاتها.مواضيع  ضيفدان يمكن أن تتعداد على الرغم من أن البللل همتصميم استبيانات

فرصة لجمع البيانات حول العديد من المواضيع التي  هيالتعدادات  أنا بم، التعداد استبيانات تزيد العبء علىالبلدان . العديد من 6
يم بعناية توافر مصادر أخرى تقأن البلدان بح ااقتر تم عواقب سلبية على جودة البيانات. و  اوأيضا له يمكن أن تزيد من تكلفة التعدادات

 تعداد.البعض الموضوعات المعقدة من خالل  حوللتلبية احتياجات بيانات محددة وكذلك مدى مالءمة جمع البيانات  المسوحمثل 

والتعاون بين الدول والمنظمات الدولية ضروري لتبادل الخبرات والمعارف وكذلك الحصول على معلومات مفصلة عن  التنسيق. 7
وكذلك األدوات والتطبيقات  همعمل تدريبية، يمكن للبلدان تبادل معدات وورشدراسية  أفضل الممارسات. باإلضافة إلى تنظيم زيارات

البلد العضو الذي يجري التعدادات المستندة إلى  البحرينتعتبر تعداد إلنتاج مخرجات ملموسة. في هذا الشأن، لالتي تم تطويرها ل
 االقتراح.بلدول األعضاء األخرى وأشاد المشاركون أعربوا عن استعدادهم لتبادل الخبرات واألدوات مع احيث ، السجل

مركز أنقرة  ظهرأالخبراء، قائمة من أن يكون لها ببناء على طلب الدول و نية إلى البلدان. لف. الخبرة مهمة جدا في تقديم المساعدة ا0
 ستعزز أكثرالتي و ( http://www.sesric.org/statistics-experts.phpهذه القائمة من خالل قاعدة البيانات الخاصة بهم ) بأن توفر
 من الخبراء. امزيدلتشمل 

مختلفة ال لسكان والمساكن من أجل توفير معلومات تفصيلية وحديثة عن الجوانباتعداد ل المقبلة جولةللعمل  ورشتنظيم  تم اقتراح. 9
البنك اإلسالمي للتنمية، و ، سيسريكإنشاء شبكة بين حول  UNESCWAلتعدادات. في هذا الصدد، رحب المشاركون باقتراح ل
أعلمت ذلك،  . وباإلضافة إلىمناسبة ميزانيةبو  ليةأكثر شمو  سنوية عمل ورشاتتكون قادرة على تنظيم  AITRS، وUNESCWAو

UNSD  ورشات عمل إقليمية ليها إجراء يتعداد للالتي ستشمل تحديث المبادئ التوجيهية  1111عام جولة المشاركين بشأن خطط
 .1101عام جولة في  تمعداد كما لتل


