الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
 3 - 2مايو  2018أنقرة -تركيا
ُ
دورة حول "األنشطة املنجزة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي"

مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي (:)OIC-Peer
 .1الخلفية
أعربت الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي عقدت خالل فترة  14-12مايو  2015في أنقرة بتركيا عن أهمية
أنظمة الرصد والتقييم ( )M&Eفي التخطيط بشكل أفضل لالستراتيجيات املستقبلية ملكاتب اإلحصاء الوطنية ( )NSOsوتنسيقها .وقد
طلبت اللجنة اإلحصائية للمنظمة من أمانتها إطالق املشروع املعنون "مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي ( .")OIC-Peerحيث يهدف هذا املشروع إلى تسهيل التعلم القائم على التعاون فيما بين دول الجنوب في
مجال تطوير اإلحصاءات من خالل آلية ملراجعة النظراء وذلك لتعزيز مصداقية األنظمة اإلحصائية الوطنية () ،NSSولتقوية قدرة
النظام على إنتاج إحصاءات عالية الجودة ،ولطمأنة أصحاب املصلحة بشأن جودة اإلحصاءات التي تنتجها املكاتب اإلحصائية الوطنية
ومصداقية النظام .هذا ألن البيانات والتحليالت اإلحصائية عالية الجودة تلعب دورا هاما في صنع السياسات على املستويين الوطني
والدولي.

 .2بعض األمثلة ملراجعات النظراء للنظام اإلحصائي
هناك على الصعيد العالمي بعض النماذج ملراجعات النظراء املتعلقة بالنظام اإلحصائي ،وهي كاآلتي:
 .aمراجعات النظراء ( )PRمن طرف املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي
تقوم مراجعة النظراء ( )PRعلى أساس هيكل وإجراءات مراجعة النظراء الخاص بالنظام اإلحصائي األوروبي ( )ESSوهي مصممة
للدول املرشحة والدول التي تتوفر على نظام إحصائي متطور .وتتمثل أهداف هذه املراجعات على وجه الخصوص في تقييم مدى
امتثال املعهد الوطني لإلحصاء الخاضع للمراجعة ( )NSIللمبادئ  6-1و  15من املدونة األوروبية للممارسات املتبعة في مجال
اإلحصاء ،وتقييم الدور التنسيقي للمعهد الوطني لإلحصاء داخل النظام اإلحصائي ،وتسليط الضوء على املمارسات املناسبة
القابلة للتداول لتعزيز االمتثال ملدونة املمارسات ،فضال عن صياغة توصيات باتخاذ اإلجراءات التحسينية الالزمة في ضوء االلتزام
التام بهذه املدونة.
 .bالتقييمات الشاملة ( )GAمن طرف املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي بالتعاون مع اللجنة االقتصادية ألوروبا والرابطة
األوروبية للتجارة الحرة
تستند التقييمات الشاملة إلى املراجعات الشاملة التقليدية للنظم اإلحصائية املالئمة للدول الرامية إلى مواءمة عملية إنتاجها
لإلحصاءات مع املعايير األوروبية /الدولية .وتتمثل أهداف التقيمات الشاملة في تقييم القدرات اإلدارية والفنية لألنظمة اإلحصائية
الخاضعة للمراجعة ،وتقييم القانون اإلحصائي والنصوص القانونية األخرى ومدى احترامها للتوصيات واملبادئ األوروبية والدولية،
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وتقييم اآلليات املستخدمة من قبل املعهد الوطني لإلحصاء لتنسيق النظام اإلحصائي ،ومراجعة آليات التخطيط الطويل واملتوسط
األمد السارية املفعول ،واقتراح قا ئمة من اإلجراءات التي يتعين اتخاذها من أجل تحسين وتعزيز النظام اإلحصائي ،باإلضافة إلى
تقييم اإلنتاج اإلحصائي في ضوء املعايير األوروبية /الدولية في مجال اإلحصاء.
 .cمراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية الوطنية األفريقية التي أجرتها باريس21
تم إطالق عملية مراجعة النظراء للنظم اإلحصائية الوطنية في أفريقيا خالل اجتماع اللجنة االقتصادية التابعة للجنة املعنية
باملعلومات اإلنمائية بأفريقيا ( )CODIاملنعقد عام  .2003وبدعم من باريس ،21أوصت  CODIالدول األفريقية بإجراء مراجعات
النظراء لضمان انتقال املمارسات الفضلى من بلد آلخر بناء على واقع التجربة املباشرة للنظراء ،وذلك للمساعدة في تسريع عمليات
التغيير في إصالح النظم اإلحصائية .وينصب تركيز مراجعات النظراء هذه على حوكمة النظام اإلحصائي الوطني وتنظيمه وتخطيطه
وخدماته املوجهة للمستخدم ومصادر تمويله واستدامته .وفي العادة تضم فرق مراجعة النظراء كبار اإلحصائيين (غالبا رئيس
النظام اإلحصائي الوطني أو نائبه) وكبار صانعي السياسات من دولتين أخريتين.

 .3الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات الخبرة في آليات مراجعة النظراء
هناك  18دولة من دول املنظمة خضعت للمراجعة بالتنسيق فيما بين منظمات دولية مثل املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي وباريس21
واللجنة االقتصادية ألوروبا والرابطة األوروبية للتجارة الحرة كما انخرطت  14دولة عضو في املنظمة في آليات الرصد والتقييم من خالل
االنضمام لفريق املراجعة .وبالتالي يبلغ مجموع دول املنظمة ذات الخبرة في عمليات مراجعة النظراء  24دولة ،إما خاضعة للمراجعة أو
مراجعة.
الجدول  .1الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذات الخبرة في آليات مراجعة النظراء
الرقم

البلد

1

ألبانيا

سنة
املراجعة
،2015
،2013
2010

تنسيق مراجعة النظراء

خضعت للمراجعة
من قبل

نوع املراجعة

يوروستات

مراجعة النظراء املحدودة ،مراجعة
النظراء املقتضبة ،التقييم الشامل
املكيف

2

أذربيجان

،2010
2017/2016

املكتب اإلحصائي لالتحاد
األوروبي ،الرابطة األوروبية
للتجارة الحرة ،اللجنة
االقتصادية ألوروبا

التقييم الشامل املكيف ،التقييم
الشامل

3

بنين

2010

باريس21

بوروندي وغينيا

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

4

بوركينا فاسو

2009

باريس21

الكاميرون والنيجر

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

5

كمبوديا

2016

باريس21

إندونيسيا والفلبين
وأمانة رابطة أمم
جنوب شرق آسيا

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية
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البلد

سنة
املراجعة

تنسيق مراجعة النظراء

خضعت للمراجعة
من قبل

نوع املراجعة

الرقم

6

الكونغو

2010

باريس21

بنين وجمهورية
الكونغو الديمقراطية

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

7

الكاميرون

2015

باريس21

تشاد والسنغال

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

8

كوت ديفوار

2017

باريس21

الكاميرون والسنغال

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

9

مصر

2014

يوروستات

مراجعة القطاع لتنفيذ املسح املتعلق
بالقوة العاملة

10

األردن

،2014
2017

يوروستات

مراجعة القطاع لتنفيذ املسح املتعلق
بالقوة العاملة ،مراجعة النظراء

11

كازاخستان

،2008
2017

12

قرغيزستان

2011

املكتب اإلحصائي لالتحاد
األوروبي،
لجنة األمم املتحدة
االقتصادية ألوروبا ،اللجنة
االقتصادية واالجتماعية
آلسيا واملحيط الهادئ
املكتب اإلحصائي لالتحاد
األوروبي ،الرابطة األوروبية
للتجارة الحرة ،اللجنة
االقتصادية ألوروبا

التقييم الشامل املكيف ،التقييم
الشامل الثاني

التقييم الشامل املكيف

13

مالوي

2009

باريس21

موزمبيق وتنزانيا

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

14

موريتانيا

2014

باريس21

جيبوتي ومالي

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

15

موزمبيق

2009

باريس21

مالوي وتنزانيا

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

16

ميانمار

2016

باريس21

17

النيجر

2009
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باريس21

ماليزيا والفلبين
وأمانة رابطة أمم
جنوب شرق آسيا
بركينافاسو
وموريتانيا

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية
مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

الرقم

البلد

18

فلسطين

سنة
املراجعة
2012

يوروستات

19

السنغال

2011

باريس21

20

طاجيكستان

2013

املكتب اإلحصائي لالتحاد
األوروبي ،الرابطة األوروبية
للتجارة الحرة ،اللجنة
االقتصادية ألوروبا

التقييم الشامل املكيف

21

تونس

،2014
2015

يوروستات

التقييم الشامل املكيف ،مراجعة
القطاع لتنفيذ املسح املتعلق بالقوة
العاملة

22

تركيا

،2015
،2011
2002

يوروستات

تنسيق مراجعة النظراء

خضعت للمراجعة
من قبل

نوع املراجعة
مراجعة النظراء املقتضبة

كوت ديفوار وغينيا

مراجعة النظراء لألنظمة اإلحصائية
الوطنية األفريقية

مراجعة النظراء ،مراجعة النظراء
املقتضبة ،التقييم الشامل

 .4األنشطة التي تم إجرائها في إطار املشروع
 .aالنشاط  -1تنظيم اجتماعات مجموعة الخبراء وموائد مستديرة عقدت االجتماعات خالل فترة  4-3نوفمبر  2016وحضر
فعالياتها كل من املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي ومندوبون عن  14من مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي ،وهي :أذربيجان وألبانيا وبنين ومصر وإندونيسيا واألردن وكازاخستان والنيجر وباكستان وفلسطين وقطر
وطاجيكستان وتركيا وأوغندا .كما حضرت باريس 21االجتماع عن بعد .وتمثلت أهداف االجتماع في استعراض آليات مراجعات
النظراء في العالم ،بما في ذلك منهجية طرق مختلفة وتلقي توصيات ومدخالت بشأن مشروع مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء
الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فضال عن مناقشة السبل الناجعة للمض ي قدما.
 .bالنشاط  - 2تصميم وتداول مسح امليول املتعلق بمراجعة النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي ( :)OPRISاستبيان بشأن الوضع
الراهن املتعلق بتنفيذ مراجعات النظراء في الدول األعضاء في املنظمة .وقد تم تصميم االستبيانات وتعميمها باللغات الرسمية
الثالث للمنظمة بتاريخ  10يناير .2017
 .cالنشاط  - 3جمع وتصنيف  :OPRISلجمع وتصنيف الردود على االستبيان .اعتبارا من  01أغسطس  ،2017تم التوصل بواحد
وثالثون ردا ( 23منها مكتملة ،فيما ال تتوفر  8منها على معلومات في الجزء الخاص بـ .)OPRIS
 .dالنشاط  - 4تنظيم اجتماعات الكترونية :عقدت سلسلة من االجتماعات منذ  2016بمشاركة املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي
وباريس 21واملعهد التركي لإلحصاء .وقد انعقد آخر اجتماع إلكتروني يوم  18أكتوبر  2017بهدف وضع اللمسات األخيرة على مشروع
املذكرة املفاهيمية وجدول أعمال ورشة العمل الخاصة بمراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي التي من املقرر عقدها في  20-19ديسمبر .2017
 .eالنشاط  -5تنظيم ورش العمل :لتوفير معلومات بشأن آلية ومنهجية مراجعة النظراء ،بما في ذلك املواد التحضيرية التي يتعين
على البلدان إعدادها قبل إجراء مراجعة النظراء .وتتيح ورشة العمل هذه أيضا فرصة أمام الدول لالنخراط الطوعي في عملية
مراجعة النظراء .تم إجراؤها بتاريخ  20-19ديسمبر 2017في أنقرة ،جمهورية تركيا.
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.f

النشاط  -6تحديث قائمة روستر لخبراء اإلحصاء ( .)ROSEأضاف املركز أسئلة إضافية في نموذج تسجيل روز
( )http://www.sesric.org/rose-form.phpتتعلق بما إذا كان للخبراء خبرة في آليات املراقبة والتقييم ( )M&Eفي األنظمة
اإلحصائية الوطنية من أجل جمع فريق من الخبراء ذوي الكفاءة العالية الذين سيكونون مرشحين ِلفرق برنامج مراجعة النظراء
ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 .gالنشاط  - 7جمع الخبراء لبرنامج مراجعة النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي .قام املركز بتعميم مذكرة مصحوبة بنموذج
معلومات االتصال الخاصة بـروز في  27مارس  2018على مكاتب اإلحصاء الوطنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي إلرسال
تفاصيل االتصال الخاصة بمرشحيهم املؤهلين.

 .5ورش العمل التي أجريت في إطار املشروع
.5.1.1

اجتماعات مجموعة الخبراء وموائد مستديرة حول ’مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي‘

تم تنظيم اجتماع مجموعة الخبراء ( )EGMحول "مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ( ")OIC-Peerمن قبل سيسرك في  3نوفمبر  2016في قونية ،الجمهورية التركية .وتمثلت أهداف االجتماع في استعراض آليات
مراجعات النظراء في العالم ،بما في ذلك منهجية طرق مختلفة وتلقي توصيات ومدخالت بشان مشروع مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء
الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فضال عن مناقشة السبل الناجعة للمض ي قدما .حضر فعاليات االجتماع كل من
املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي ومندوبون عن  14من مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وهي:
أذربيجان وألبانيا وبنين ومصر وإندونيسيا واألردن وكازاخستان والنيجر وباكستان وفلسطين وقطر وطاجيكستان وتركيا وأوغندا .كما
حضرت باريس 21االجتماع عن بعد.
خالل االجتماع ،تم إطالع املشاركين على مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وآليات
مراجعة النظراء في العالم .كما تم عرض تجارب البلدان في إجراء مراجعة النظراء.
ً
واستنادا إلى املناقشات واملداوالت التي جرت خالل اجتماع مجموعة الخبراء ،سيتم تشكيل فريق فني يتكون من البلدان املتطوعين
لتبادل خبراتهم مع سيسرك بما في ذلك تحسين محتوى وهيكل مشروع مسح امليول الخاص بمراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في
الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واقتراح املعايير األساسية /املقاييس األنسب التي سيتم تقييم مدى امتثال البلدان األعضاء
في املنظمة على أساسها.
وفي  4نوفمبر ُ ،2016عقد اجتماع املائدة املستديرة ( )RMكاجتماع متعاقب ملدة نصف يوم بعد انتهاء اجتماع مجموعة الخبراء .وحضر
املائدة املستديرة كل من يوروستات ،وباريس( 21عن بعد) ومعهد اإلحصاء التركي .وفي هذا االجتماع ،تمت مناقشة ُسبل املض ي ً
قدما
واملخطط الزمني للمشروع بالتفصيل.
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.5.1.2

ورشة عمل حول "آليات مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"

بالتعاون مع كل من املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي (يوروستات) والشراكة في مجال اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الواحد
والعشرين (باريس ،)21نظم سيسرك ورشة عمل حول "آليات مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي" خالل الفترة املمتدة بين  19و  20ديسمبر  2017في مقره بأنقرة ،الجمهورية التركية.
وحضر ورشة العمل  38مشاركا من مكاتب اإلحصاء الوطنية من  25بلدا في منظمة التعاون اإلسالمي وهي أفغانستان وألبانيا وبنغالديش
والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار ومصر والغابون وغامبيا وإيران واألردن وكازاخستان والكويت وقيرغيزستان وماليزيا واملغرب وموزمبيق
والنيجر وفلسطين واململكة العربية السعودية والسنغال وتونس وتركيا وأوغندا وأوزبكستان ،فضال عن  4منظمات دولية هي يوروستات
وباريس 21ومفوضية االتحاد األفريقي وسيسرك.
وخالل ورشة العمل ،تمت مناقشة مشروع مراجعة النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي ونتائج مسوحاته ،كما تمت مناقشة آليات مراجعة
ً
النظراء التي تجريها املنظمات الدولية ،والخبرات القطرية في إجراء عملية مراجعة النظراءُ ،
وس ُبل املض ي قدما .كما تمت مناقشة آليات
مراجعة النظراء التي تشمل املراحل التحضيرية ،واختيار فريق الخبراء ،والزيارات القطرية ،والتحقق من صحة النتائج /التقارير واملتابعة،
خالل جلسة تبادل األفكار حول "مراجعة النظراء :اإلجراء وسبل املض ي قدما".

 .6نتائج مسح امليول الخاص بمراجعة النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي ()OPRIS
بهدف معرفة الوضع الحالي لتنفيذ مراجعة النظراء في مكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،أعد
املركز مسح امليول املتعلق بمراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة بالتعاون مع الشركاء املعنيين بما
يشمل املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي وباريس 21واملعهد التركي لإلحصاء (تركستات) ،وعمم الـمسح املعني على مكاتب اإلحصاء
الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة في  10يناير .2017
يتكون املسح من جزأين :جزء "املقدمة" ،الذي ُيطلب فيه من املجيبين تقديم معلومات عامة عن مؤسستهم ونقطة االتصال املسؤولة
عن الرد على االستبيان .وجزء "مسح امليول املتعلق بمراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون
ً
سؤاال ً
فرعيا ملعرفة الوضع الحالي في تنفيذ مراجعة النظراء ملكاتب
اإلسالمي" ،حيث يشمل االستبيان  10أسئلة مع ما مجموعه 12
ً
واعتبارا من ديسمبر  ،2017أجابت  33دولة عضو في املنظمة على االستبيان (الجدول )2
اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في املنظمة.
حيث أتمت  25منها االستبيان بالكامل وقدمت  8دول أعضاء إجابات جزئية ،في حين أن  23من الدول املتبقية لم تقدم بعد استبياناتها
املكتملة.
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الجدول  .2املستجيبين حسب املنطقة
شرق آسيا واملحيط
الهادي ()4
بنغالديش
بروناي
إندونيسيا
ماليزيا

أوروبا وآسيا الوسطى ()4
ألبانيا
طاجيكستان
تونس
تركيا

الشرق األوسط وشمال
أفريقيا ()13
البحرين
مصر
إيران
العراق
األردن
الكويت
ليبيا
سلطنة عمان
فلسطين
اململكة العربية السعودية
السودان
اإلمارات العربية املتحدة
اليمن

جنوب آسيا ()2
أفغانستان
باكستان

جنوب الصحراء الكبرى
()10
بنين
الكاميرون
تشاد
كوت ديفوار
الغابون
موزمبيق
النيجر
نيجيريا
توغو
أوغندا

ً
وبناء على الردود ،وجد أن هناك  24دولة ( %74من إجمالي الدول املستجيبة) على دراية بأي منهج يخص مراجعة النظراء ملكاتب
اإلحصاء الوطنية التي تجريها املنظمات الدولية في حين أن الدول التسع األخرى على غير علم بها .وكما هو مبين في الشكل  ،1فإن مراجعة
النظراء التي قامت باريس 21بتسهيلها ،هي في الغالب معروفة من قبل الدول املستجيبة في حين تفيد دولتين (مصر واململكة العربية
السعودية) أنهما على دراية أيضا ُبنهج التقييم األخرى وهي مراجعة النظراء لإلحصاءات االقتصادية (الحسابات القومية) التي يقوم بنك
ُ
1
التنمية األفريقي  AfDBبتيسيرها واستعراض األقران املعد من قبل األمم املتحدة.
الشكل  .1نوع مراجعة النظراء املعروف من قبل الدول املستجيبة
مناهج التقييم األخرى %2.5
استعراض النظراء بواسطة
باريس21

التقييمات العاملية(مقتبس) 5
%14

43% ،16،

مراجعة األقران األوروبية 14
%38،

1

فاآللية األفريقية الستعراض األقران ( )APRMالتابعة للبنك اإلفريقي للتنمية هي أداة متفق عليها بصورة متبادلة ،وقد انضمت إليها الدول األعضاء في االتحاد
1
اإلفريقي طواعية باعتبارها آلية للمراقبة الذاتية .واعتبارا من يونيو  35 ،2016دولة عضو في االتحاد األفريقي (مالحظة 20 :منهم من البلدان األعضاء في املنظمة)
قد انضمت إلى اآللية األفريقية الستعراض األقران وبذلك توافق الدول األعضاء على مراجعة امتثالها اللتزامات الحوكمة األفريقية والدولية طوعا وبشكل مستقل.
ّ
واملنضمة إلى اآللية األفريقية الستعراض األقران ،راجع املوقع التالي . https://au.int/en/organs/aprm
لالطالع على قائمة الدول األعضاء الـ  35في االتحاد األفريقي
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ً
قمنا باالستفسار في املسح عما إذا كانت الدول قد شاركت في أي نوع من عمليات مراجعة النظراء .وشارك  14بلدا من املستجيبين في
2

4

3

مراجعات النظراء ،وهي  7بلدان في مراجعة النظراء من قبل يوروستات ،و 6بلدان في تلك الخاصة بباريس 21كما شارك بلد واحد في
تقييم آخر ال يمكن تحديده حيث أن الجواب املتعلق بنوع مراجعة النظراء لم يكن واضحا .إلى جانب ذلك ،ذكرت مصر ً
أيضا في املسح
5

أنها شاركت كذلك في برنامج مراجعة النظراء الخاص ببنك التنمية األفريقي  .وهناك دولتان في طور إجراء مراجعات النظراء ،وهما
6
ُعمان واململكة العربية السعودية ،في حين ذكرت البلدان املستجيبة اإلثني عشر األخرى أنه ليس لديهم خبرة في إجراء أي نوع من

مراجعات النظراء (أنظر إلى الشكل .)2
الشكل  .2مشاركة البلدان في أي نوع من عمليات مراجعة النظراء/األقران
َ
في ت َقدم2،7% ،

املشاركة في أي نوع من
مراجعات األقران%50 ،14 ،

لم تشارك43% ،12 ،

ً
8
7
من بين  14بلدا ذكرت  9أنها قد شاركت في عملية مراجعة النظراء  ،وصرحت  3بلدان أنها كانت ضمن فرق املر ِاجعين في حين شاركت
9

دولتان في كل من النوعين (أنظر إلى الشكل .)3
الشكل  .3التجارب القطرية في عمليات مراجعة النظراء

البلدان التي تخضع للمراجعة

9

البلدان التي تقوم باملراجعة

3
2

2

كالهما

اشاركوا في مراجعات النظراء من قبل يوروستات ( :)7ألبانيا ومصر واألردن والنيجر وفلسطين وتونس وتركيا
3
شاركوا في مراجعات النظراء من قبل باريس :)6( 21بنين والكاميرون وكوت ديفوار وماليزيا وموزمبيق والنيجر
4
لم تحدد العراق نوع مراجعة النظراء التي شاركت فيها.
5
تم إجراء املراجعة لإلحصاءات االقتصادية تحت إدارة الحسابات القومية في الجهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء بمصر.
6
بدون خبرة في إجراء مراجعات النظراء ( :)12أفغانستان والبحرين وبروناي وتشاد والغابون وإيران وليبيا ونيجيريا وتوغو واإلمارات العربية املتحدة وأوغندا واليمن.
7
البلدان التي تخضع للمراجعة ( :)9ألبانيا وبنين وكوت ديفوار ومصر والنيجر وعمان وفلسطين وتونس وتركيا.
8
البلدان التي تقوم باملراجعةُ /مراجع ( :)3العراق واألردن وماليزيا.
9
كالهما ( :)2الكاميرون وموزمبيق.
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تتماش ى هذه املعلومات وبحثنا املسبق ،فقد وجدنا أن بنين وكوت ديفوار شاركتا أيضا ُ
كمراجعين في عملية مراجعة الكونغو والسنغال
(يرجى االطالع على الجدول  .)1أما البلدين اآلخرين الذين يقومان حاليا بإجراء مراجعة النظراء ،فهما ُعمان واململكة العربية السعودية،
حيث أشارت ُعمان إلى أنهما في طور تجديد قانون اإلحصاء وإطار ضمان الجودة ومدونة املمارسات الخاصة بالنظام اإلحصائي الرسمي
في ُعمان في حين أن اململكة العربية السعودية هي في ِخضم عملية إجراء مراجعة النظراء من قبل باريس 21والتي بدأت منذ عام 2016
ومن املتوقع أن تنتهي في .2018
ً
11
ً 10
وفيما يخص مسألة ميزة مراجعة النظراء للمؤسسات ،فقد أشار  12بلدا إلى أنه مفيد جدا بينما أشارت البلدان األربعة األخرى إلى
أنه مفيد إلى حد ما .ويبين الجدول  3أسباب البلدان في اختيارهم تقييم ميزة مراجعة النظراء ملؤسساتها.
الجدول  .3أسباب البلدان الخاصة بمزايا مراجعة النظراء
الرقم

الدول

السبب

1

ألبانيا

يتم استخدام تقييم العالقات العامة كوثيقة استراتيجية للمستقبل لتطوير اإلطار القانوني
اإلحصائي ،وتعزيز االستقاللية املهنية ،وجودة اإلحصاءات الرسمية وصورة املؤسسة.

2

بنين

3

الكاميرون

4

كوت ديفوار

5
6

مصر
النيجر

7
8

اململكة العربية السعودية
موزمبيق

تسمح لنا مشاركة التجارب بالتحسن من خالل إيجاد حلول مبتكرة للمشاكل التي نواجهها والتي يتم
ّ
حلها بواسطة نظرائنا/أقراننا في سياقها .ومع ذلك ،فإن قدرة النهج محدودة من ناحية قابليتها للتأثير
على القادة.
في نهاية مراجعة النظراء ،تم تقديم توصيات بالغة األهمية ،والتي يمكن أن يؤدي تنفيذها إلى تحسين
كبير في النظام اإلحصائي الوطني.
إثراء التبادل بين الجهات الفاعلة في النظام اإلحصائي الوطني ()NSS؛ وتحديد نقاط القوة والضعف
في هذا النظام؛ واقتراح التوصيات؛ وإنشاء آلية رصد التوصيات؛ إلخ..
ُ
تم تشارك أفضل الخبرات بين املراجع والذين تمت مراجعتهم.
لكونها قد بنيت في نفس األفق الزمني الخاص بخطة التنمية الوطنية ( ،)2021-2017فهي تشارك في
تنفيذ بعض النتائج االستراتيجية ،بما في ذلك إدارة االقتصاد والرصد والتقييم بشكل عام.
ساعدت في تسهيل ُّ
تحول الهيئة العامة لإلحصاءات (.)GASTAT
يمكننا الحصول على أفكار حول كيفية عمل نظامنا ويمكننا تحسين ما يحتاج إلى عناية وعمل أكثر
وما يجب القيام به.

في الواقع ،ال تعطي مراجعة النظراء مزايا للمؤسسات فحسب ،بل إن بعض البلدان كانت تواجه بعض التحديات أثناء إجرائها .وهناك 9
ً
بلدان ( %56من أصل  14بلدا شاركوا في مراجعات النظراء والذين هم بصدد إجرائها) قد ذكروا أنهم واجهوا بعض التحديات خالل
عملية مراجعة النظراء على خالف البلدان الثمانية األخرى .ويوضح الشكل  4مستوى األهمية لكل من التحديات التي تتم مواجهتها أثناء
إجراء مراجعة النظراء.

10

مفيد جدا ( :)12ألبانيا والكامرون وكوت ديفوار ومصر وماليزيا والنيجر وعمان وفلسطين واململكة العربية السعودية والسودان وتونس وتركيا.
11
مفيد إلى حد ما ( :)4بنين والعراق واألردن واملوزمبيق
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الشكل  .4التحديات التيواجهت الدول املستجيبة أثناء عملية مراجعة النظراء
100%
80%
60%
40%
20%
0%
حالة
تحديات املوارد املالية الشفافية  /حالة
أخرى
مشاركة
املوضوعية مشاركة
املنتجين املستخدمين
غير مهم إطالقا

غير مهم

املوارد
البشرية

املعرفة
املنهجية

ليست ذات اهمية

مهم

تعقيد
األسئلة

توفر الوثائق ضيق الوقت

مهم جدا

من ناحية ،يمكن أن نرى من الرسم البياني أن التحديات العظمى التي تؤثر على القيام بمراجعة النظراء هي توافر الوثائق املتعلقة
بالعمليات اإلحصائية وحالة مشاركة املستخدمين (مثل ممثلي وسائل اإلعالم واملنظمات غير الحكومية ،إلخ) وحالة مشاركة املنتجين
(مثل السلطات الوطنية األخرى) الذين حضروا اجتماعات مراجعة النظراء .إلى جانب ذلك ،تعتبر القيود الزمنية الخاصة باستكمال
إجراءات مراجعة النظراءُّ ،
وتعقد األسئلة املطروحة خالل عمليتها ،وعدد املوارد البشرية املطلوبة الستكمال طلب هذه املراجعة،
واملعرفة املنهجية الخاصة باحتياجات املوارد البشرية فيما يتعلق بعمليات مراجعة النظراء ،بمثابة تحديات كبيرة تؤثر على إجراء هذه
األخيرة .أما من ناحية أخرى ،تعتبر املوارد املالية غير هامة على اإلطالق لتسهيل االجتماعات والحركة وإجراء مراجعة النظراء نفسها .فقد
دعم هذا منهجية مراجعة النظراء التي قام بها كل من باريس 21و يوروستات حيث قاما بتقاسم التكاليف بين البلد املضيف واملنظمة
الدولية التي تدعم هذه العملية .فعلى سبيل املثال ،قامت باريس 21بتمويل نفقات السفر باليورو وبدل اإلقامة اليومي ،باإلضافة إلى
توفير امليسرين؛ في حين قدمت البلدان املضيفة مرافق السفر واملكاتب الداخلية ( .)Samuel et al, 2010وقد قال صامويل وآخرون
( )2010بأن "مراجعات النظراء ليست بالضرورة مرتبطة بشكل مباشر بعمليةاالستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات ،ولكن يمكن
إدراج تكاليف البلد في تمويلها".
وبما أن االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات هي إطار لتنسيق جميع األنشطة اإلحصائية داخل البلد وكذلك لجميع املساعدات
الدولية والثنائية الخاصة باإلحصاءات لدولة ما (باريس ،)2007 ،21فقد تم طرح سؤال حول ’توافر استراتيجية وطنية لتطوير
12

اإلحصاءات أو خطة إستراتيجية في املؤسسة‘ في املسح .ويبين الشكل  5أنه من بين  33دولة مجيبة ،أشارت  21دولة إلى أن لديها
13

إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات /خطط إستراتيجية ،ولدى  9دول

إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات قيد التطوير ،بينما

12
إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات متاحة ( :)21أفغانستان وألبانيا والبحرين وبنغالدش وبروناي والكاميرون وتشاد وغابون وإندونيسيا والعراق وماليزيا
وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وعمان وفلسطين واململكة العربية السعودية والسودان وطاجيكستان وتركيا وأوغندا.
13
إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات قيد التطوير ( :)9بنين ومصر وإيران واألردن وليبيا وتونس وتوغو واإلمارات العربية املتحدة واليمن.
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14

أشار بلدين إلى أنه ليس لديهم إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات /خطة إستراتيجية في الوقت الحالي .ولم ترد الكويت على هذا
السؤال ،وبالتالي ُ
سيطلب من مكتب اإلحصاء املركزي في الكويت إجراء املزيد من التحقيقات من أجل الحصول على إجابة كاملة من
جميع البلدان املجيبة.
الشكل  .5توافرإستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات أو خطة إستراتيجية في املنظمات اإلحصائية الوطنية للبلدان املستجيبة
دون جواب1 ،
%3

غير متوفرة2 ،
%6
في طور9 ،
%27

متوفرة21 ،,
%64

تتنوع فترة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات /الخطة اإلستراتيجية للبلدان ،كما هو مبين في الجدول  4أدناه.
الجدول  .4فترة تنفيذاإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات /الخطة اإلستراتيجية للبلد
15

الدول

الرقم
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

أفغانستان
ألبانيا
البحرين
بنغالديش
بنين
بروناي
الكاميرون
تشاد
مصر
الغابون
إندونيسيا

12
13

2020-2016
 .2016-2012اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات املوالية2021-2017 :
 .2018-2014اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات املوالية2020-2018 :
2023-2013
( 2022-2017جارية)
2023-2014
2020-2015
2015-2011
( 2023-2019/2018جارية)
2020-2016
2019-2015
الدول

الرقم

فترة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات /الخطة االستراتيجية

إيران
العراق

14

فترة تنفيذ اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات /الخطة االستراتيجية
-2017غير مذكور (جارية)
2017-2013

ال توجد إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات متاحة حاليا ( :)2كوت ديفوار وباكستان.
15
تم تمثيل  30دولة أشارت إلى أنها إما تتوفرعلى إستراتيجية وطنية لتطوير اإلحصاءات أو أن إستراتيجيتهم املعنية ال تزال قيد التطوير.
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14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

األردن
ليبيا
ماليزيا
موزمبيق
النيجر
نيجيريا
سلطنة عمان
فلسطين
اململكة العربية السعودية
السودان
طاجيكستان
تونس
تركيا
توغو
اإلمارات العربية املتحدة
أوغندا

30

اليمن

( 2021-2017جارية)
( 2022-2018جارية)
2020-2015
( 2017-2013ممكن أن يمتد حتى )2019
2021-2017
2020-2017
2020-2016
 .2018-2014اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات املوالية2022-2018 :
2020-2016
2016-2012
 .2016-2012اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات املوالية2018-2016 :
( 2020-2017جارية)
2021-2017
( 2022-2018جارية)
2022-2018
 .18/2017-14/2013اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات املوالية-14/2013 :
20/2019
2020-2018

كان السؤال التالي حول ما إذا كانت اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات /الخطة االستراتيجية الحالية /املخطط لها للدولة
متوافقة مع خطة التنمية الوطنية .كان هذا السؤال في الواقع كممارسة تطبيقية للبلد بحيث أن هذه املسألة جزء من استبيان التقييم
ً
18
ً 17
16
الذاتي .ومن بين  28بلدا أجابت على السؤال ،أشارت  9بلدان إلى أنها ممتثلة كليا ،و 16بلدا ممتثلة بشكل كبير ،وأجابت 3بلدان
بمحايد .فمن ناحية ،قالت بنغالديش بأنها في املرحلة األولية وبالتالي اعتبروا إستراتيجيتهم الوطنية لتطوير اإلحصاءات/خطتهم
اإلستراتيجية ُمحايدة باملقارنة مع خطة التنمية الوطنية بينما قالت عمان بأن "خطة التنمية الخمسية ال تعكس بشكل واضح عمل
املركز الوطني لإلحصاء واملعلومات ( )NCSIالتابع لسلطنة عمان ،ولكنها توفر التوجيه لكل مجال من مجاالت اإلحصاء املطلوبة" .ومن
ناحية أخرى ،أفادت اليمن بأنه ليس لديها أية خبرة يمكن أن تساعدها في جعل اإلستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات متوافقة
ً
تماما ،وبالتالي حددت بأن إستراتيجيتها محايدة.
ينصب التركيز على مراجعة النظراء حول إدارة األنظمة الوطنية اإلحصائية ،وتنظيمها ،والتخطيط االستراتيجي ،وخدمة املستخدمين،
والتمويل ،واالستدامة ،إلخ .وقد تم وضع كل هذه على خلفية املبادئ األساسية لإلحصاءات الرسمية .وملعرفة املبادئ األساسية التي
تتبعه ا املنظمات اإلحصائية الوطنية للبلدان األعضاء في املنظمة ،قمنا بتحديد سؤال يتعلق بهذه املسألة في املسح .ويبين الشكل 6
املبادئ األساسية التي تتبعها البلدان املستجيبة.

 16ممتثلة ّ
كليا ( :)9الكاميرون وتشاد والغابون وموزامبيق والنيجر ونيجيريا وتوغو وتركيا واإلمارات العربية املتحدة.
17
ممتثلة بشكل كبير ( :)16أفغانستان وألبانيا والبحرين وبنين وبروناي ومصر وإندونيسيا وإيران والعراق واألردن وماليزيا وفلسطين واململكة العربية السعودية
وطاجيكستان وتونس وأوغندا.
18
محايدة ( :)3بنغالديش وعمان واليمن.
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الشكل  .6املبادئ األساسية التي تتبعها الدول املستجيبة

مبادئ األمم املتحدة األساسية

31

امليثاق األفريقي لإلحصاءات

13

معايير وطنية محددة

8

قانون املمارسة االحصائيات األوروبية

4

قواعد املمارسة لدول الجوار األوروبية

3
2

معايير إحصائية أخرى

2

ميثاق رابطة أمم جنوب شرق آسيا لإلحصاءات

19
من خالل الرسم البياني أعاله ،يمكن مالحظة أن  31دولة ( %91من إجمالي الدول املستجيبة) أشارت إلى أنها تتبع مبادئ األمم
20

املتحدة األساسية لإلحصاءات الرسمية ،في حين أشارت  13دولة أغلبيتها دول أعضاء في االتحاد األفريقي إلى أنها تتبع امليثاق األفريقي
لإلحصاءات .وأشارت ثمانية بلدان إلى أنها تتبع معايير وطنية محددة كذلك ،وهي بنغالديش (أي حسب الطلب الوطني عندما تظهر
املؤشرات) ،والكاميرون (أي قانون اإلحصاء الوطني ،ومدونة املمارسات الجيدة في إنتاج اإلحصاءات الرسمية ،ودليل املفاهيم والتعاريف
املستخدمة في اإلحصاءات الرسمية للكاميرون؛ وقاموس التحقيقات؛ واإلطار الوطني لضمان الجودة (قيد اإلعداد)) ،الكوت (بدون
تفسير) ،ليبيا (بدون تفسير) ،باكستان (بدون تفسير) ،فلسطين (مدونة املمارسات لإلحصاءات الرسمية الفلسطينية) وتونس (بدون
تفسير) وأوغندا (بدون تفسير).
وملعرفة اهتمام البلد بعملية مراجعة النظراء ،تم طرح سؤال حول ما إذا كان البلد يرغب في املشاركة في عملية مراجعة النظراء في نهاية
املسح .وأظهرت  %79من مجموع الدول املستجيبة ( 26دولة )21اهتمامها باالنخراط في عملية مراجعة النظراء إما ُ
كمراجع أو ممن
يخضعون للمراجعة أو كليهما؛ في حين أن  %21أخرى من مجموع الدول املستجيبة ( 7دول) لم ترغب في املشاركة في عملية مراجعة
النظراء .ويرجع هذا إلى عدة أسباب وهي على النحو التالي:
 .1األمن ونقص األموال.
 .2عملية إعادة تنظيم /هيكلة املؤسسة واإلدارات الجارية.
 .3خبرة حديثة في تطبيق /تنفيذ مراجعة النظراء في املؤسسة.
 .4تعطى األولوية لتنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير اإلحصاءات.

19

مبادئ األمم املتحدة األساسية ( :)31أفغانستان والبحرين وبنغالديش وبنين والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار ومصر والغابون وإندونيسيا وإيران والعراق واألردن
والكويت وليبيا وماليزيا وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وعمان وباكستان وفلسطين واململكة العربية السعودية والسودان وطاجيكستان وتونس وتركيا وتوغو واإلمارات
العربية املتحدة وأوغندا
20
امليثاق األفريقي لإلحصاءات ( :)13بنين والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار ومصر والغابون وليبيا وموزمبيق والنيجر والسودان وتونس وتوغو وأوغندا
21
تريد الدول املشاركة في عملية مراجعة النظراء ( :)26ألبانيا وبنغالديش وبنين وبروناي والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار ومصر والغابون وإندونيسيا وإيران والعراق
وليبيا وماليزيا وموزامبيق والنيجر ونيجيريا وعمان وباكستان وفلسطين والسودان وتونس وتركيا وتوغو وأوغندا واليمن.
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 .5تعطى األولويات إلصالح الهيكل الداخلي وبناء القدرات واستكمال تفعيل الهيكل التنظيمي الجديد وإعادة بناء النظام
اإلحصائي الوطني.
ويبين الشكل  7عدد البلدان التي ترغب في املشاركة في عملية مراجعة النظراء إما ُ
كمراجع أو كخاضغين للمراجعة أو كليهما.
الشكل  .7اهتمامات الدول لتكون ً
جزءا من عملية /مشروع مراجعة النظراء

22

الذي تتم مراجعته،7،
%26
كالهما،12 ،
%44

الذي يقوم باملراجعة،8 ،
%30

 .7األنشطة املبرمجة
.a

سيعمل سيسرك جنبا إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية وفوق الوطنية ذات الصلة من أجل
تنفيذ مراجعات النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة ،وتؤيد مقترح إبرام اتفاقية متعددة األطراف
بين سيسرك ويوروستات وباريس 21ومفوضية االتحاد اإلفريقي لتحديد سبل التعاون فيما يخص برنامج مراجعة النظراء
ملنظمة التعاون اإلسالمي لدعم البلدان في نطاق عملها املشترك؛

.b

وسيشارك سيسرك في مراجعات النظراء بصفة مؤسسة مراقبة أو شريكة ،من خالل إدراج الدراية والخبرات املكتسبة من
قبل األطراف املعنية ذات الصلة؛

.c

ولكون سيسرك البنك الرئيس ي للمعلومات ملنظمة التعاون اإلسالمي واملضطلع بدور أمانة اللجنة اإلحصائية لهذه األخيرة،
سيقوم باستضافة مستودع بيانات على شبكة اإلنترنت يكون مخصصا لوثائق مراجعة النظراء تحمل االعترافات بامللكية
الفكرية املناسبة ،وتقدم بالطلب إلى األطراف املعنية ملشاركة الوثائق ذات الصلة مع سيسرك؛
ُ
وسيتم إدخال الخبراء الذين تم ترشيحهم من قبل مكاتب اإلحصاء الوطنية في نظام روز املعد من طرف سيسرك.

.d

22

مراجع ( :)8بنغالديش وتشاد وكوت ديفوار وإيران وماليزيا والنيجر وتونس وتركيا.
البلدان التي تخضع للمراجعة ( :)6ألبانيا وبنين وبروناي وموزمبيق وباكستان واململكة العربية السعودية وتوغو.
كالهما ( :)12الكاميرون ومصر والغابون وإندونيسيا والعراق وليبيا ونيجيريا وعمان وفلسطين والسودان وأوغندا واليمن.
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امللحق  :1توصيات  -اجتماع فريق الخبراء ( )EGMحول "مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ( ")OIC-Peerفي  3نوفمبر  2016الذي تم عقده في قونية ،الجمهورية
التركية.

مراجعات النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:
 3نوفمبر  ،2016قونية تركيا
التوصيات
إذ يعربون عن شكرهم ملركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (سيسرك) على الدعم الذي وفره
في تنظيم اجتماع فريق الخبراء حول مراجعات النظراء للمكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الذي
عقد في  3نوفمبر  2016في قونية ،بالجمهورية التركية بمشاركة وفود من يوروستات ،وباريس( 24عن بعد) ،و  14بلدا من أعضاء املنظمة
بما في ذلك ،ألبانيا ،وأذربيجان ،وبنين ،ومصر ،واندونيسيا ،واألردن ،وكازاخستان ،والنيجر ،وباكستان ،وفلسطين ،وقطر،
وطاجيكستان ،وتركيا ،وأوغندا ،وإذ يعترفون مع التقدير بالعروض واملداوالت التي قدمها جميع املتحدثين ،اتفق املشاركون في االجتماع
على التوصيات التالية ألخذها بعين االعتبار خالل الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي ستعقدت في فترة -5
 6نوفمبر  2016في قونية ،بجمهورية تركيا:
 .1يشدد على الحاجة إلى تعزيز مصداقية املكاتب اإلحصائية الوطنية وتعزيز قدرة األنظمة اإلحصائية الوطنية للبلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي في التصدي للتحديات التي يشكلها جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام ،2015
 .2يؤكد على الحاجة املاسة لرسم الوضع الحالي للمكاتب اإلحصائية الوطنية من البلدان األعضاء في املنظمة ،وتقييم حالة
االمتثال للقوانين واملعايير الدولية،
 .3يرحب بمشروع سيسرك حول مراجعات النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي والتي سوف تكون مثاال جيدا لتعزيز التعاون فيما
بين بلدان الجنوب والتعاون الثالثي من أجل تحديد نقاط القوة والضعف في املكاتب اإلحصائية الوطنية في البلدان األعضاء
في املنظمة،
 .4يدعم اقتراح تأليف فريق فني متطوع من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ذو خبرة حول آلية الرصد والتقييم
لتبادل خبراتهم مع سيسرك،
 .5يشكر سيسرك ألخذ زمام املبادرة إلعداد مشروع مسح ميل مراجعة النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي (أبريس) ،ويحث
الفريق الفني على تحسين محتوى وهيكل أبريس في ضوء خبراتهم بالتعاون مع يوروستات وباريس( 21ليتبع)،
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 .6يطلب من سيسرك أن يعمم ويوزع أبريس على جميع البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ويؤكد على أهمية إتمام
املسح املعني في الوقت املناسب من قبل الدول األعضاء وفقا للجدول الزمني للمشروع،
 .7يدعو الفريق الفني إلى اقتراح املعايير/النقاط األساسية األنسب والتي على أساسها سيتم تقييم مدى التزام الدول األعضاء في
املنظمة املتطوعين ملراجعة األقران ،وتوفير أساس منطقي ملموس القتراحهم،
 .8تدعو املكاتب اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في املنظمة للتطوع حتى يكونوا مرشحين كمراجع وخاضع للمراجعة في إطار
مشروع مراجعات النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي .
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امللحق  :2توصيات  -ورشة عمل حول آليات مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي في فترة  20-19ديسمبر  2017الذي تم عقده في قونية ،الجمهورية التركية.

ورشة عمل حول
آليات مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
 20-19ديسمبر  ،2017أنقرة -تركيا
التوصيات
إن الجهات املشاركة ،إذ تعرب عن شكرها ملركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية والجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية (سيسرك) على
الدعم الذي وفره في تنظيم ورشة العمل حول آليات مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي ،املنعقدة بتاريخ  20-19ديسمبر  2017في أنقرة بالجمهورية التركية ،بمشاركة مندوبين من  25دولة من الدول األعضاء في
املنظمة وهي :أفغانستان وألبانيا وبنغالديش والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار ومصر والغابون وغامبيا وإيران واألردن وكازاخستان والكويت
وقيرغيزستان وماليزيا واملغرب وموزمبيق والنيجر وفلسطين واململكة العربية السعودية والسنغال وتونس وتركيا وأوغندا وأوزبكستان،
فضال عن منظمات دولية وفوق وطنية مثل يوروستات وباريس 21ومفوضية االتحاد اإلفريقي ،وافق املشاركون في ورشة العمل على
التوصيات التالية:
 .1تتقدم بأسمى عبارات الشكر لسيسرك على حسن االستضافة وأللبانيا والكاميرون ومصر وإيران واألردن وكازاخستان
وقيرغيزستان وماليزيا وموزمبيق والنيجر وفلسطين والسنغال وتونس وتركيا وأوغندا وأوزبكستان ويوروستات وباريس21
ومفوضية االتحاد اإلفريقي على عروضهم القيمة؛
 .2تؤكد على دعمها لبرنامج النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي الرامي إلى تعزيز مصداقية مكاتب اإلحصاء الوطنية وتقوية قدرات
النظم اإلحصائية الوطنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي سعيا وراء التصدي للتحديات املطروحة على جداول األعمال
اإلقليمية والدولية واستعدادها لالنخراط فيه؛
 .3تشيد بجهود سيسرك املتمثلة في تصميم مسح امليول الخاص بمراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في

منظمة التعاون اإلسالمي ( )OPRISوتداوله (يمكن الولوج إليه من خالل الرابط www.sesric.org/activities-
 ،announcements-detail.php?id=404وتعرب عن تقديرها للتقرير املرحلي لهذا املسح ،وتدعو مكاتب اإلحصاء
الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة التي لم تجب بعد على املسح إلى تسليمه بعد إتمامه لسيسرك؛
 .4ترحب باستعداد سيسرك للعمل جنبا إلى جنب مع جميع الجهات الفاعلة الوطنية واإلقليمية والدولية وفوق الوطنية ذات
الصلة من أجل تنفيذ مراجعات النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة ،وتؤيد مقترح إبرام اتفاقية
متعددة األطراف بين سيسرك ويوروستات وباريس 21ومفوضية االتحاد اإلفريقي لتحديد سبل التعاون بينها حول برنامج
النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي لدعم البلدان في نطاق عملها املشترك؛
 .5تشجع سيسرك على املشاركة في مراجعات النظراء بصفة مؤسسة مراقبة أو شريكة ،من خالل إدراج الدراية والخبرات
املكتسبة من قبل األطراف املعنية ذات الصلة؛
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 .6تقترح على سيسرك كونه البنك الرئيس ي للمعلومات ملنظمة التعاون اإلسالمي واملضطلع بدور أمانة اللجنة اإلحصائية لهذه
األخيرة استضافة مستودع بيانات على شبكة اإلنترنت يكون مخصصا لوثائق مراجعة النظراء تحمل االعترافات بامللكية
الفكرية املناسبة ،وتتقدم بالطلب إلى األطراف املعنية ملشاركة الوثائق ذات الصلة مع سيسرك؛
 .7تطلب من سيسرك تحسين خصائص مسرد خبراء اإلحصاء (( )ROSEيمكن الولوج إليه من خالل الرابط
 )www.sesric.org/rose.phpبغرض تشكيل مجموعة من الخبراء البارزين الذين سيكونون املرشحين لتكوين فرق برنامج
النظراء ملنظمة التعاون اإلسالمي ،وفي هذا الصدد تدعو مكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة اقتراح
مرشحين من ذوي الكفاءات العالية.
 .8تشجع مكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على التطوع في إطار برنامج النظراء ملنظمة
التعاون اإلسالمي وإذكاء الوعي بشأنه.
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