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 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 71( 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 7
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 ل2
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. 3
 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. 4
، 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( 

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. 1
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 ا8
 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  2222عام جولة المشاركين بشأن خطط
 .2272عام جولة في  تمعداد كما لتل


