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المكونة من خبراء للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي حول برنامج فنية التقرير المرحلي للجنة ال
 االعتماد وٕاصدار الشهادات لمهنيي اإلحصاء الرسمي

 في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي
  ) OStatبرنامج  (  

 

 

 مقدمة .1
 

خاص " ءالشروع في برنامج "اعتماد مهنيي اإلحصاقد اقترح ) في البحرين CIOالجهاز المركزي للمعلومات ( كان

جنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت اإلسالمي في الدورة األولى لل تعاونلدول األعضاء في منظمة البا

خالل  ت اإلحصائية منتنمية القدرافي مفيدة النه سيكون واحدا من األدوات أ، من خالل النظر في حقيقة 2011في 

وغيرها من المؤسسات الحكومية  )NSOsالوطنية ( ءمكاتب اإلحصاتحسين الكفاءة اإلحصائية لإلحصائيين العاملين في 

تنمية ب ةالمعنيالعمل للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي مجموعة  تم إنشاءبناء على هذا االقتراح، و . المعنية

تماشيا مع قرارات الدورة األولى للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  ءاإلحصا هنييمل الشهادات وٕاصدار االعتماد برنامج

 تهاالمقترح في سن االعتماد برنامجفية المفاهيمية والمنهجية لالخل العمل هذه وقد وضعت مجموعة. 2011اإلسالمي في 

 في بما الشهادات إصدار/  االعتماد عمليةالخاصة ب اإلجراءات جميع صياغة تمتاألولى من العمل. وفي هذا السياق، 

 عام في التعاون اإلسالمي لمنظمةللجنة اإلحصائية  الثانية الدورة عليها وافقت والتي هاوقياس االعتماد معايير وضع ذلك

 م.2012
 

 اعتماد لتنفيذ الالزمة نشطةاألب للقيام أنقرة مركز إشراف تحت عمل فريق إنشاء على المندوبون اتفق ذلك، على وعالوة
 برنامجلل الفعال التنفيذ لضمانمنها  والخروج مواجهتها يتعين التي التحديات لتحديد األولية المرحلة في األساسي المستوى

 .كاملبال

 البرنامج من الهدف  .2

 للعمل المهني السلوك لقواعد الرسمي السياق إطار في والمعرفة الخبرة تصديق هو OStat برنامجمن  الرئيسي هدفال

 الكفاءة من مقبول مستوى واحقق الذين أولئكب االعتراف إلى كذلك البرنامج ويهدف. الرسمي حصاءاإل لمهنيي اإلحصائي

 لإلحصاءات الجيدة والممارسات والمبادئ السلوك قواعد مدونةب يلتزمونو  هاوتطبيق اإلحصائية األساليب فهم في المهنية

 .الرسمية

 

 الوطنية ءاإلحصا مكاتب في حاليا يعملون الذين ءاإلحصا مهنيي لبرنامجل األساسي المستهدف الجمهوريتضمن و 

صدار إ/  االعتماد عملية خالل منو . اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء الدول في الصلة ذات الحكومية والمؤسسات
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 المهنية اإلحصاءات مجاالت في هومهارات هومعارف مؤهالته إثبات على اقادر  كونسي المستهدف الجمهور فإن ،الشهادات

 اإلحصائيين كفاءات لتحسين خارجي مصدر من الدافع يكون أن المفترض منو . ودوليا رسميابذلك  االعتراف يتمسو 

أن الحد األدنى من المؤهالت  الرسمية إلحصاءاتا مستخدميل أيضا ؤكدي وسوف. الرسمية اإلحصاءات مجال في العاملين

 .اإلسالمي تعاونال منظمة دولفي  معاييرال أعلىحفظ سيمكتب اإلحصاء الوطني المطلوبة للعمل في 

  2013-2012خالل فترة التي تم تنفيذها األنشطة  .3

 اتالشهادبرنامج االعتماد وٕاصدار  للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي بتقديم الثانية الدورةمندوبو  أوصى
 حول وعي خلق أجل من) كومسيكال( والتجاري االقتصادي للتعاون الدائمة للجنة المقبلة نيعشر الو  ثمانيةال لدورةا إلى

 وفي، لدورةا فيالبحرين  البلد الرائدمن  مندوبون شاركو . اإلسالمي تعاونال منظمة مؤسساتبمستوى أعلى  في البرنامج
 ورد والذي وٕاصدار الشهادات المقترح االعتمادبرنامج  دعم أنقرة ومركز للتنمية اإلسالمي البنكمن  طلب المداوالت نهاية
 :التالي النحو على 89 رقم القرار في

 

 اإلحصائية اللجنة وضعتها التيو  الرسمية إلحصاءاتلمهنيي ا شهاداتال ٕاصداربرنامج االعتماد و  بمبادرة حب" ير 
 في اومالي افني لمساهمةا أنقرة ومركز للتنمية اإلسالمي البنك من وطلب ،)OIC-STATCOM( اإلسالمي تعاونال لمنظمة
 " األعضاء البلدان في الوطنية اإلحصاء مؤسسات لصالح مهمال البرنامج لهذا الفعال التنفيذ

 

 ءاإلحصا مهنييل االعتماد برنامج بتنفيذ فريق العمل المعني اجتماعانعقد  للكومسيك، الثامنة والعشرين الدورة وعقب
 أنقرة، في سيسريك مقر في 2012 أكتوبر 12 يوم) OStat( اإلسالمي تعاونال منظمة في األعضاء الدولبرنامج  في

 البنكو  البحرين،-CIO ذلك في بما األساسية المصلحة أصحاب جمع هو االجتماع من الرئيسي الهدف وكان. تركيا
 سينظر التي الحيوية القضايا من وغيرها الصلة ذات المنظمات ومسؤوليات أدوار لمناقشة أنقرة ومركز للتنمية اإلسالمي

 .المقترح البرنامج تفعيل خالل فيها
 

 اتباعها؛ الواجبالمستقبلية  اإلجراءات تحديد أجل من التالية القضايا جتماع، نوقشتاال خاللو 

 شهادةب الدولي االعترافب الراغبة منظماتلل الدولي المعيار وهو ،في البرنامج ISO 17024 يمكن تطبيق كيف) أ

 ،ألشخاصل شهادة على للحصولللهيئات العاملة  عامةال متطلباتال صفيو  األفراد اختصاص

 نتائج في النظر خالل من المقترح البرنامج لتفعيل المطلوبة الميزانية لتخصيص الممكنة التمويل فرص ما هي) ب

 منظمةل للجنة اإلحصائية الثانية الدورة قرارات نطاقو التعاون اإلسالمي للجنة اإلحصائية لمنظمة  الثالثة مجموعة العمل

 ).1 الملحق انظر( كاملال تنفيذال لمرحلة بالتفصيل البنود تكلفةتم تحديد  مداوالتال نهاية في. اإلسالمي تعاونال
 

 .والدولي اإلسالمي تعاونال منظمة مستوى على سواء مقبول OSTAT لجعل تخاذهاال الالزمة اإلجراءاتماهي ) ج

 

للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  الثانية الدورة عن المترتبة توصياتال إلى استناداو  القضايا، هذه إلى وباإلضافة

 على وعالوة. متقدمو  أساسي ىمستو  مستويين؛على  المقترح للبرنامج اتشهادإصدار ال مستويات مراجعةمي، تمت اإلسال

 .البرنامج في المشاركة الرفع من أجل من االعتماد من مستوى لكل التدريب عنصر تضمين تم، ذلك
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 األنشطة التي سيتم تنفيذها .4

 :لتنفيذ الالزمة باألنشطة للقيام لجنتين إنشاء، سيتم الشهادات برنامج إصدار لمتطلبات وفقا

 )PGS( العامة األمانة برنامج •
 )EC( فحصال لجنة •

 فحصال لجنةتقيم  وسوف، البرنامج ومنسق اإلداري الجهاز بمثابة) PGS( العامة األمانة برنامجوسوف يكون 

)EC (الالزمة االختبارات ستعدو  تطبيقاتال. 
 

 مهني وخبرات لمعارف وفقا الشهادات من ينمختلف ينمستوي المقترح شهاداتإصدار ال برنامج، يضم أعاله ذكر كما

 مستوياتال التالية؛ الفئات في الصلة ذات الحكومية والمؤسسات الوطنية ءاإلحصا مكاتب في حاليا عاملينال ءاإلحصا

 التفاصيل جميع ، سيتم تنفيذالسياق هذا وضمن. مستوى كلفي  التطبيق متطلبات تختلف حيث والمتقدمة، األساسية

 العامة المتطلبات صفي يذال ،ISO/IEC 17024لمعيار الدولي ل وفقا OStat برنامج لتنفيذ الالزمة اإلجرائية

 لالعتراف أساس بمثابةهو  الدولي المعيار هذا). 2 الملحق انظر( ألشخاصصدار شهادات لفي إ العاملة مؤسساتلل

 .والدولي واإلقليمي الوطني يدالصع على مقبوله تسهيل أجل من برامجهاو ، لألشخاص الشهادات إصدار بمؤسسات
 

 ؛OStat برنامج إطار في المراحلتشمل و 
 

 والتسجيل، تطبيقال) أ(

 والفحص، الرسمية الدراسية المناهج إعداد) ب(

 لمشاركةا للراغبين في األجل قصيرة تدريبية دورات تنظيم) ج(

  الفحص، اختبار) د(

 .والنتائج فحصبعد ال) ه(
 

 في ذلك جاء كما محايدةهي  اتشهادإصدار ال أنشطة أن من للتأكد العمليات لهذه اإلجرائية التفاصيل إعداد وسيتم

17024 ISO/IEC .لجانو  العامة األمانة برنامج إلنشاء الالزمة الوثائق جميع إعداد ستشمل البدء مرحلة فإن، هنا ومن 

 لشهادات المقابلة ممارساتال مدونة أو حصائيةاإل المهنية المعايير وكذلك ISO 17024على غرار متطلبات  فحصال

 توفر وسوف ،الدراسة مواردو  الدراسية مناهجموضوع الل آمنتجميع  أيضا هي المرحلة هذه. المتقدماألساسي و  المستوى

 .ينالنسبي للمرشحين الفوري الوصول إمكانية
 

 سوف ،اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي عليه توافق يلذا OStat لبرنامج الكامل التنفيذ أن المتوقع ومن

 تنفيذ سيتم البداية فيو . الشهاداتإصدار  من مستوى لكل والتجريبية بدئيةالالمراحل  ذلك في بما سنوات، خمس يستغرق

 التفاصيل الستعراضوذلك  التجريبية، المرحلة أيضا ستكون والتيفقط  شهادةلل ساسىاأل المستوىعلى  OStat برنامج

 يتم حتى األساسي، المستوىعام من  بعد المستوى المتقدم تنفيذيأتي  وسوف. الفعلي التنفيذ لمتطلبات وفقا اإلجرائية
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 في بما سنوات خمس تغرقيسس المقترح للبرنامج الكامل التنفيذ فإن أخرى، وبعبارة. لذلك وفقا اإلجرائية التفاصيل استعراض

 .وليةاأل مرحلةال ذلك
 

 نشاءإل وليةاأل مرحلةفي ال سيتم البدء اإلسالمي،للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون  الثالثة الدورة توصيات على وبناء

ٕاعداد و  العتماد،لالدولي  منتدىلل العامة األمانة برنامج في معتمدة لتكون الالزمة الوثائق تضمنست يتال، و OStat برنامج

 .إلخ التسجيلو  تطبيقلل الالزمة الوثائق
  

 األجل قصيرة تدريبية دورات تنفيذ 1.4

 تقييمب OStat برنامج سيقوم ،للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي العمل مجموعةل النهائي النشاط لتقرير وفقا

 من مستوى كل لمتطلبات وفقا التحريرية االختبارات تنفيذ سيتمة قدمالم الملفات تقييم وبعد ،ملفاتهم على بناء المتقدمين

 مستوى لكل األجل قصيرة تدريبية دورات تنظيم سيتم ،أعالها إليه ةالمشار  يةالتقييم مراحلال إلى باإلضافة. إصدار الشهادات

 هذه تتاح وسوف. اإلسالمي تعاونال منظمة صعيد على البرنامج تطبيق إمكانية تعزيز أجل من الشهاداتإصدار  من

 إصدار من مستوىكل ل المحددة االحتياجات لمعرفة حضورال في يرغبون الذين ألولئكو  مسبقا للمتقدمين التدريبية الدورات

 الشهاداتإصدار  من مستوى كل لمتطلبات وفقا سيتم األجل قصيرة التدريبية الدورات هذه تنظيم أن يفترضو . الشهادات

 .البرنامج في والمشاركة الوعي زيادة على تساعد سوفو 
 

 متطلباتال تكلفة 2.4

 ؛OStat برنامج تنفيذل التقديرية التكاليفبنود  تتضمن

 جنةول العامة األمانة برنامج بإنشاء المتعلقة الصلة ذات اإلجراءات إعداد المثال سبيل على: األولية مرحلةال نفقات) أ

 في إصدار العاملة مؤسساتل عامةال متطلباتال صفي دولي معيار هو والذي ،17024ISO/IEC ل وفقا فحصال

 ألشخاص،ل اتشهاد

 تدريبية دورات تنفيذ وكذلك الفحص مراكز وٕانشاء ،الفحص لجنة أعضاء أتعاب مثل :تنفيذلل أخرى جارية نفقات) ب

 .لمشاركةا الراغبين في للمتقدمين العتمادل مستوى كل لمتطلبات وفقا األجل قصيرة

 .1 الملحق في OStat لبرنامج الكامل للتنفيذ البنودتكلفة  حول تفاصيلتوجد 

 األولية المرحلة ذلك في بما OStat لبرنامج الكامل للتنفيذ التقديرية التكلفة :1لحقالم
 

 العاملة مؤسساتلل العام التقييم المطابقةمتطلبات  ؛ISO/IEC 17024:2003 تطبيق بشأن  IAF توجيهات: 2 ملحقال

 IAF GD 24:2009شخاص: ألالشهادات لفي إصدار 
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 1 الملحق
 

 األولية مرحلةال ذلك في بما OStat لبرنامج الكامل لتنفيذل التقديرية تكلفةال أ.
 

 :التالية الفتراضاتل كاملال تنفيذال تكلفة تحديدتم 
 

 .التجريبي التنفيذمرحلة المرحلة األولية و  ذلك في بما سنوات خمس برنامجلل الكامل التنفيذسيستغرق  .1
 

 مرافق ستثماراتالمبنى وا إيجار )PGS( العامة األمانة لبرنامج جارية المقدرال السنوية النفقات مجموع يستثني .2
 .أنقرة مركز رعاية تحت العامة األمانة سيكون برنامج كما وغيرها، فاكسالكمبيوتر وال مثل المكتب

 

 .Ostat برنامج تنفيذ من األولى الخمس السنوات في )EC( فحصال لجنة قبل من طلب 1000 تقييم سيتم .3
 

 .سنوات خمس لمدة )الشامل التنفيذ(األولية  التنفيذ مرحلة في الطلب رسوم دخل تجاهل تم .4
 

 إشراف تحت فحصال جنةلو  العامة األمانةبرنامج  إلنشاء الالزمة الوثائق جميع إعداد سيتم ،وليةاأل مرحلةال في .5
 ستندتو . فقط الخدمة شراء وليةاأل مرحلةال تكلفةستغطي  لذلك،. ISO/IEC 17024 وفقا ل مؤسسة استشارية

 .البحرين في للمعلومات المركزي الجهاز تحقيقات على الخدمة شراء تكلفة
 

إلصدار  والمتقدم ساسىاأل لمستوىالموافقة ل اإلحصائية المهنية المعايير إعداد أيضا وليةاأل مرحلةتشمل ال .6
 .الدراسة وموارد الدراسية المناهجموضوع  إعداد ذلك في بما الشهادات

 

 لمستوى تبعا EC من أكثرسيتم إنشاء و . طلب/EC (USD 100( فحصال لجنة أعضاء أتعاب معدلسيكون  .7
 .الشهادة وموضوع

 

 مع المقابالت إجراء تنفيذ أو اإلنترنت عبر الفحص نتائج لتقييم سنة كل مرة فحصال لجنة أعضاء جمع سيتم .8
من  لمصادقة عليهال المختصة المتقدمين الئحة ميقدت تمسي تقييم،ال بعدو . الشهادات من مستوى لكل المرشحين

 .اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميطرف 
 

 تكلفة أيب التنبؤ تم م يتمول فحصال لجنة إشراف تحت االمتحان أسئلة إعداد يتنفيذال الفحصتكلفة بند شمل يس .9
 .المعنية البلدان في المستقلة المؤسسات خالل من االمتحانات لتنفيذ

 

10. DSA هو  لمحاضرينل يدفعس الذيUSD 500  /،أيام 5 التدريبات تستغرق وسوف السفر أيام ذلك في بما يوم 
 .على األكثر مدربين ثالثة وستقدم من قبل

 

 مشاركين عشرةل الدعم PGS وستوفر شهادة مستوى كل لمتطلبات وفقا األجل قصيرة تدريبية دورات تنظيم سيتم  .11
 .تدريب لكل الخاصة التدريبية الدورة في المشاركة في يرغبون الذينفقط 

 

 التدريب عنصر ذلك في بما سنوات خمس سيستغرق يالذ OStat لبرنامج الكامل للتنفيذ اإلجمالية التكلفة تقدر  .12
 .USD 850 729 2 القصير المدى على
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 السنوية الجارية النفقات ب. بنود

 سنة كل تكلفة تحديدن االعتبار لأخذت في عي التي الظروف

 تقييمها سيتمالتي  طلباتال عدد) أ

    تنفيذها سيتمالتي  األجل قصيرة التدريبية والدورات االمتحانات عدد) ب

         

 وحدة عدد تكلفة البنود

 طلب /  USD 100 الطلبات التي سيتم تقييمها عدد فحصال لجنةمن  أعضاء سبعةل مكافأة. 1

 نفقات السفر ألعضاء اللجنة عدد االجتماعات في سنة . نفقات النقل والسفر2

تنفيذ الفحص (إعداد أسئلة االمتحان وتنفيذ . 3
االمتحانات التحريرية عبر االنترنت من خالل 

 )مؤسسات مرخصة في البلدان
 / لكل امتحانUSD 000 40 عدد االمتحانات في عام

 الصلة ذات المهام لتشغيل مخصصين موظفين. 4
 )أمينو  خبيرين( الشهادات إصدار عمليةب

 / موظف/شهر USD 3000 موظفين 3

 / شهر USD 1000 شهر 12 )هاتف، فاكس، إترنت (. نفقات االتصال 5

 لكل تدريب عدد التدريبات في عام . تنفيذ تدريبات قصيرة األجل6

 مدربين لكل تدريب 3  التدريب المباشر وتنظيم التدريبية المناهج إعداد 1.6
تكلفة ثالثة متدربين لكل 

 تدريب

 مشارك لكل تدريب 10 المدعمين للمشاركينالسفر نفقات  2.6
تكلفة السفر للمشاركين لكل 

وتذكر  اليومي البدل(تدريب 
 )الطيران

 مشارك / USD 75 متدربين لكل تدريب 25 إعداد مواد التدريب 2.6

1المجموع   

 2،7،8،9،10،11 أعالهانظر إلى المالحظات 

 


