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 الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 تركيا -، أنقرة 2019أكتوبر  25 - 23

 

 التقرير املرحلي بشأن فريق العمل املعني بتطوير الرؤية االستراتيجية 

 2030ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام  للجنة اإلحصائية 

 مقدمة 1

، اتفقت الدول األعضاء في منظمة  (NSOs)ملكاتب اإلحصاء الوطنية  2010بناء على إعالن إسطنبول املنبثق عن اجتماع 

 ( على تنظيم اجتماعاتها املنتظمة تحت مظلة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي OICالتعاون اإلسالمي )

 (OIC-StatComالتي تهدف إلى إحداث منصة لتبادل ا )  لخبرات وأفضل املمارسات بين الدول األعضاء لبناء قدرات

إحصائية عالية على مستوى املنظمة. وتقرر أن مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول  

 .املذكورة اإلسالمية )سيسرك( سيكون بمثابة األمانة للجنة 

، قرر أعضاء 2020ستنتهي بنهاية عام  1االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي نظرا ألن وثيقة الرؤية 

( معني بوضع رؤية استراتيجية جديدة خالل الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة  WGاللجنة إحداث فريق العمل )

 22يتكون فريق العمل هذا من جهتين مترئستين وبأنقرة، تركيا. و  2018مايو  4-3التعاون اإلسالمي التي انعقدت يومي 

. وتم تحديد أعضاء هذا الفريق استنادا إلى نتائج االستبيان األولي الذي وزعته أمانة  1عضوا كما هو موضح في الجدول 

 على مكاتب اإلحصاء الوطنية في بلدان املنظمة.  2018اللجنة في أغسطس 

 أعضاء فريق العمل   .1الجدول 

 الدول / املؤسسة الدور في فريق العمل 

 ماليزيا وإيران الجهتين املترئستين  

ألبانيا، أذربيجان، بنين، الكاميرون، مصر، الجابون، غامبيا، إندونيسيا، العراق،  األعضاء

األردن، موريتانيا، املغرب، موزمبيق، النيجر، باكستان، قطر، اململكة العربية 

 السعودية، الصومال، السودان، توغو، تونس وتركيا

 

 
 :املوقع التالي يمكن االطالع على وثيقة الرؤية االستراتيجية من خالل1

 http://www.oicstatcom.org/imgs/news/image/oicstatcom-strategic-vision-en.pdf    

 املوقع التالي: خطة العمل التنفيذية من خاللو 

 http://www.oicstatcom.org/imgs/news/image/oicstatcom-tce2-executive-work-plan-en.pdf 

 



 

 statistics@sesric.org 2 

 

   2030استبيان حول الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام  2

حول   2بعد تشكيل فريق العمل، قام سيسرك، بصفته أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، بتوزيع استبيان 

على جميع مكاتب اإلحصاء الوطنية في   2019في يوليو  2030الرؤية االستراتيجية الجديدة ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

دول املنظمة بهدف توفير املدخالت الالزمة لصياغة الرؤية املعنية. وكان املوعد النهائي لتقديم الردود إلى األمانة في األصل  

من أجل جمع املزيد من   2019سبتمبر  20لك، توجب على األمانة تمديد األجل املحدد حتى ؛ ومع ذ2019أغسطس  9يوم 

 .
ً
 األجوبة إلجراء تحليال أكثر شموال

 يتكون االستبيان من أربعة أجزاء:

طلب من الجهات املجيبة تقديم معلومات عامة عن مؤسستهم ونقطة    :’تحديث معلومات االتصال‘الجزأ األول    •

 االتصال املسؤولة عن الرد على االستبيان.

لب من الجهات املجيبة تقديم مالحظاتهم بشأن مدى صلة التحديات القائمة حاليا  الجزء الثاني ’التحديات‘ •
ُ
: ط

والتحديات اإلضافية املطروحة   2020التعاون اإلسالمي لعام في الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة 

من قبل األمانة بخصوص الوثيقة الجديدة للرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام  

2030. 

م بشأن  طلب من الجهات املجيبة تقديم مالحظاته :ملهمة والقيم واملبادئ التوجيهية والرؤية‘’ا  الجزء الثالث •

مدى صلة البيانات املتعلقة باملهمة والقيم واملبادئ التوجيهية والرؤية الواردة في الرؤية االستراتيجية للجنة  

بالوثيقة الجديدة للرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة   2020اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام  

 .2030التعاون اإلسالمي لعام 

ابع  • اتيجية‘: الجزء الر طلب من الجهات املجيبة تقديم مالحظاتهم   ’املجاالت واألهداف وخطة العمل االستر

بشأن مدى صلة املجاالت واألهداف االستراتيجية املقترحة بالوثيقة الجديدة للرؤية االستراتيجية للجنة  

 .2030اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

األمانة باملساهمات اإلضافية من الجهات املجيبة والتي يمكن أخذها بعين االعتبار في   ، رحبت4و  3و  2بالنسبة لألجزاء 

، رحبت األمانة باألنشطة  4. كما أنه في الجزء 2030الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

 .2030و  2021لفترة املمتدة بين عامي املقترحة لكل هدف استراتيجي مع السنة املقترحة للتنفيذ في حدود ا

 
 االستبيانات حول الرؤية االستراتيجية الجديدة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي متاحة على املواقع التالية: 2

 http://www.sesric.org/files/oic-statcom-vision/QUESTIONNAIRE_NEW_STRATEGIC VISION_OICSTATCOM_EN.xlsx  اإلنجليزية:

 http://www.sesric.org/files/oic-statcom-vision/QUESTIONNAIRE_NEW_STRATEGIC VISION_OICSTATCOM_FR.xlsx  الفرنسية:

 http://www.sesric.org/files/oic-statcom-vision/QUESTIONNAIRE_NEW_STRATEGIC VISION_OICSTATCOM_AR.xlsx  العربية: 
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نتائج االستبيان حول الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام  3

2030 

% من معدل  58.9دولة من دول منظمة التعاون اإلسالمي إجاباتها ) مايشكل  33، قدمت 2019سبتمبر  24اعتبارا من 

 دولة عضو استبياناتها املكتملة بعد. 23االستجابة(؛ في حين لم تقدم 

 املجيبين حسب املنطقة .2الجدول 

 الدول  منطقة منظمة التعاون اإلسالمي

 ( 13األفريقية )
بنين، بوركينا فاسو، غينيا، كوت ديفوار، جيبوتي، ليبيا، مالي، موزمبيق، النيجر، سيراليون، 

 توغو، تونس وأوغندا

 ( 10العربية )
العراق، األردن، الكويت، عمان، فلسطين، قطر، اململكة العربية السعودية، اإلمارات مصر، 

 العربية املتحدة واليمن

 ( 10اآلسيوية )
أذربيجان، بنغالديش، بروناي، كازاخستان، ماليزيا، جزر املالديف، باكستان، سورينام، تركيا 

 وأوزبكستان  

 من االستبيان.  4و 3و 2تقدم األقسام التالية تحليالت خاصة باألجزاء 

 التحديات  .2

العشرة التالية املتواجدة حاليا في الرؤية استنادا إلى الردود الواردة، ذكرت جميع الدول املجيبة تقريبا أن التحديات 

 .2030ال زالت تنطبق على الرؤية االستراتيجية لعام  2020االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

 : التباين في مستويات التنمية اإلحصائية بين مختلف مناطق منظمة التعاون اإلسالمي 1التحدي  •

 : االفتقار إلى املوارد البشرية ذات مهارات إدارية قوية ومستدامة ومجارية للتطورات التكنولوجية  2التحدي  •

: عدم التكافؤ بين الزيادات في مخصصات موارد امليزانية لألنشطة اإلحصائية وطلبات مختلف الجهات  3التحدي   •

 املعنية للحصول على الخدمات اإلحصائية 

 علقة بضمان جودة البيانات : صعوبات مت4التحدي  •

 : تسريع عملية توفير اإلحصاءات غير الرسمية 5التحدي  •

 : ضعف التواصل بين مكاتب اإلحصاء الوطنية والجهات املستخدمة للبيانات6التحدي  •

 : االستخدام غير الكافي لألدلة عند اتخاذ القرار 7التحدي  •

 : محدودية الوعي باإلحصاءات8التحدي  •

 لديناميكية في عمليات مكاتب اإلحصاء الوطنية: غياب ا9التحدي  •
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: عدم كفاية التعاون والتنسيق على مستوى النظم اإلحصائية الوطنية وعلى مستوى منظمة التعاون  10التحدي   •

 اإلسالمي 

ة التعاون عدد املجيبين الذين ذكروا أن التحديات التي تمت تغطيتها في الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظم .1الشكل 

 2030ال تزال تنطبق على الرؤية االستراتيجية لعام  2020اإلسالمي لعام 

 

بصرف النظر عن التحديات املذكورة أعاله، اقترحت األمانة أيضا إدراج التحديات الثالثة التالية في الرؤية االستراتيجية  

 .2030لعام 

 الخاصة بجمع البيانات اإلحصائية وإنتاجها وتحليلها ونشرها.: تحديث األطر واللوائح التنظيمية  11التحدي  •

: مواكبة االحتياجات والضروريات اإلحصائية في عالم سريع التغير بما في ذلك املطالب املتطورة  12التحدي  •

 واملتنامية ملستخدمي البيانات

لكامل لجداول األعمال اإلنمائية  : تعديل النظم اإلحصائية الوطنية وتكييفها من أجل إدارة التنفيذ ا13التحدي  •

 العاملية واإلقليمية. 

 .2030وافقت جميع الجهات املجيبة تقريبا على تضمين التحديات املقترحة للرؤية االستراتيجية لعام 

 ذات الصلة 2030عدد املجيبين الذين ذكروا أن التحديات الجديدة املقترحة للرؤية االستراتيجية لعام  .2الشكل 

 

 #، اقترحت بعض الدول إعادة الصياغة أو التغيير في الشروح الخاصة بالتحدي ذي الصلة.11# و 7# و 5بالنسبة للتحديات 

33
31 32 31

28

33
29

33 32
30

1التحدي  2التحدي  3التحدي  4التحدي  5التحدي  6التحدي  7التحدي  8التحدي  9التحدي  10التحدي 

31 31 32

11التحدي  12التحدي  13التحدي 
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عالوة على ذلك، اقترح بعض املجيبين أيضا تحديات )تتراوح بين "عدم وجود قوانين وطنية تتوافق مع املبادئ األساسية  

يانات بنفس املستوى من التفاصيل من جميع الدول األعضاء"( ليتم إدراجها  لإلحصاءات الرسمية" و"عدم الوصول إلى الب

 .2030في الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

 املهمة  .3

ة  بيان املهمة املوجود حاليا في الرؤي –فيما يتعلق بـ"ضمان إحصاءات ذات جودة على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي" 

%( على  84.8) 33دولة مجيبة من أصل  28وافقت  – 2020االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

. ومع ذلك، تلقت األمانة مساهمات من ماليزيا واإلمارات العربية املتحدة إلعادة  2030إدراجه في الرؤية االستراتيجية لعام 

 وهي: 2030جية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام صياغة بيان مهمة الرؤية االستراتي

 "لضمان توفر معلومات إحصائية موثوقة وآنية وقابلة للمقارنة حول دول منظمة التعاون اإلسالمي"

 القيم  .4

، اتفقت  2030اإلسالمي لعام فيما يتعلق بالقيم الواجب إدراجها في الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 

والقيمة الجديدة املقترحة   2020جميع البلدان تقريبا على مدى مالءمة القيم املذكورة حاليا في الرؤية املعنية لعام 

 "االحترام". 

املقترحة والقيمة الجديدة  2020عدد املجيبين الذين ذكروا أن القيم التي تمت تغطيتها في الرؤية االستراتيجية لعام  .3الشكل 

 2030ينطبقان على الرؤية االستراتيجية لعام 

 

باإلشارة إلى املدخالت الواردة من بعض البلدان، فقد تم اقترح إدخال قيم جديدة ودمج "االحترام" مع "النزاهة". ومع ذلك،  

إال أن األمانة قد تأخذ  الحظت األمانة أن التفسيرات األساسية للقيم الجديدة املقترحة تتماش ى أصال مع القيم األربعة، 

 بعين االعتبار إعادة صياغة الشروح استجابة للتعليقات الواردة من البلدان. 

 

32 32 33
29

االحترافية املهنية النزاهة التآزر  االحترام: القيمة الجديدة
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 املبادئ التوجيهية  .5

وفقا للمدخالت الواردة من املجيبين، تم االتفاق على استخدام املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية )قرار األمم املتحدة  

( ووثائقها الداعمة ذات الصلة كمبادئ توجيهية للرؤية االستراتيجية للجنة  2014يناير  29الصادر بتاريخ  261/68

 .2030اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

 الرؤية .6

دولة مجيبة من    29، تم اقتراح أخرى جديدة. وافقت  2030فيما يتعلق بالرؤية التي سيتم استخدامها للرؤية املذكورة لعام  

بالرؤية   –"بيانات إحصائية موثوقة ومستجيبة لالحتياجات للجميع"  –%( على استبدال الرؤية السابقة 87.9) 33أصل 

 “م إحصائية وطنية أفضلتعاون أقوى من أجل نظ ”: 2030التالية لعام 

 املجاالت واألهداف وخطة العمل االستراتيجية املقترحة  .7

وفًقا للمدخالت الواردة من دائرة اإلحصاءات املاليزية بصفتها رئيسا مشاركا لفريق العمل، تمت إضافة جزء حول "خطة  

ن حول األنشطة املحتملة في الفترة  العمل" يتعلق باألهداف االستراتيجية إلى االستبيان من أجل جمع مقترحات املجيبي 

 لتحقيق االستراتيجية الجديدة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي. 2030و  2021املمتدة بين 

الحظت األمانة أن غالبية البلدان تتفق مع املجاالت االستراتيجية الخمسة املقترحة وأهدافها االستراتيجية األساسية. إلى  

اقترحت ماليزيا وجزر املالديف وتونس مجاالت استراتيجية جديدة بما في ذلك األهداف االستراتيجية وبنود جانب ذلك، 

 . خطة العمل

 سبل املض ي قدما  .8

في ضوء الردود الواردة، ستضع األمانة اللمسات األخيرة على الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون  

ر مع الجهتين املترئستين لفريق العمل ثم ستعمل على برنامج العمل القابل للتحقيق في حدود بالتشاو   2030اإلسالمي لعام  

 املوارد املتاحة لألمانة من أجل تنفيذ الرؤية املذكورة. 

 


