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تقرير أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
حول تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العاشرة للجنة
يقدم هذا التقرير تلخيصا ملدى تنفيذ البلدان األعضاء في اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي وأمانتها للقرارات الصادرة
عن الدورة العاشرة للجنة ( .)https://www.oicstatcom.org/event-detail.php?id=2340وتستند عملية تنفيذ األعضاء لهذه
القرارات إلى النتائج املستخلصة من الجزء (ب) من االستبيان ( )https://www.oicstatcom.org/strategic-vision.phpالذي
عممته األمانة في  18مارس  .2022ولحدود شهر أغسطس  ،2022وردت ردود على االستبيان من  24بلدا عضوا في منظمة التعاون
اإلسالمي ،وهي :أذربيجان وبنغالديش وتشاد وغينيا بيساو وغيانا وكازخستان والكويت وليبيا وماليزيا ومالي وموريتانيا وموزمبيق
وعمان وباكستان وفلسطين وقطر واململكة العربية السعودية وسيراليون وتوغو وتركيا وأوغندا وأوزبكستان واليمن.

القرار  :1تنفيذ برنامج العمل لفترة  2025-2021الخاص بالرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي
حتى عام 2030
يرجى االطالع على التقرير الحامل لعنوان "تنفيذ برنامج عمل اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لفترة "2025-2021
الذي أعدته األمانة بناء على نتائج الجزء (أ) من االستبيان ( )https://www.oicstatcom.org/strategic-vision.phpالذي عممته
في  18مارس .2022

القرارات  2و  3و  :8برامج بناء القدرات وأنشطة إحصائية أخرى
أدخلت األمانة تحديثا على االستبيان املتعلق ببرنامج بناء القدرات اإلحصائية ( )StatCaBلفترة السنتين ،2023-2022
( )https://www.oicstatcom.org/statcab.phpوأرسلته إلى أعضاء اللجنة اإلحصائية في  21يناير  2021لتحديد احتياجاتهم
وقدراتهم اإلحصائية على نحو أفضل .ولحدود شهر أغسطس  ،2022توصلت األمانة بردود من  36مكتب إحصاء وطني 1من
بلدان املنظمة.
ومنذ آخر دورة للجنة اإلحصائية للمنظمة التي عقدت في شهر أكتوبر  ،2021أجرت األمانة ما مجموعه  30نشاطا إحصائيا22 ،
منها اتخذت شكل دورة تدريبية إحصائية و  4منها عبارة عن ندوات عبر اإلنترنت وزيارة دراسية واحدة و  3اجتماعات /ورشات
عمل دولية .وقد شارك في هذه األنشطة اإلحصائية ،التي قدمها  17بلدا عضوا في املنظمة و  16منظمة دولية ،ما يقرب من
 1100مشارك من  53بلدا عضوا في املنظمة و  3منظمات دولية ويمكن االطالع على التفاصيل املتعلقة بهذه األنشطة من خالل:
https://www.oicstatcom.org/statcab.php
https://www.oicstatcom.org/webinar-series.php
https://www.oicstatcom.org/activities-archive.php

-

 1لم يرسل بعد  20مكتب إحصاء وطني ردا على استبيان اللجنة اإلحصائية للمنظمة (ألبانيا والبحرين وبروناي وبوركينا فاسو وجزر القمر وكوت ديفوار ومصر
وغامبيا وغينيا بيساو وغيانا وإيران ولبنان وليبيا وموريتانيا والنيجر والسودان وطاجيكستان وتونس وتركمانستان وأوغندا) .وللرفع من مستوى التفاعل مع هذا
االستبيان ،ترسل األمانة دوريا رسائل تذكير ملكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في املنظمة.
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القرار  :4دمج ’األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح‘ في املسوح الوطنية الجارية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي
منذ آخر دورة للجنة اإلحصائية للمنظمة املنعقدة في شهر أكتوبر  ،2021سلم الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ( )PCBSتقريره
النهائي بخصوص نتائج املسح الوطني لعام  2021بشأن التدخين واستهالك التبغ في البلد .كما قدم املعهد الوطني لإلحصاء في
مالي ( )INSTATتقريره النهائي بشأن النتائج املستخلصة من الدراسة االستقصائية املنتظمة الدائمة بشأن األسر املعيشية
( )EMOPاملتعلق بانتشار استخدام التبغ في صفوف الشباب ( .)TQS-Youthوبهذا التقدم املحرز ،بلغ عدد البلدان التي أتمت
تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح واألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب  16بلدا .وتلقى سيسرك
أيضا التزاما من كل من املعهد الوطني لإلحصاء بالنيجر ( )INSبإدراج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب في
الدراسة االستقصائية املنسقة بشأن الظروف املعيشية لألسر ( ،)HSLC 2021/2022ومن مكتب اإلحصاء في غيانا ( )BoSبدمج
األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في مسح غيانا بشأن القوى العاملة (.)GLFS 2022
وبخصوص األنشطة اإلحصائية املتعلقة بمشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ( )TQSواألسئلة املتعلقة بالتبغ في
املسوح الخاصة بالشباب ( ،)TQS-Youthنظم سيسرك اجتماعا تشاوريا فنيا حول "مسح التدخين واستهالك التبغ لعام 2021
الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني" ،وذلك في  31مارس  2022بالتعاون مع مراكز مكافحة األمراض والوقاية منها
( )CDCومؤسستها ومنظمة الصحة العاملية ( )WHOووزارة الصحة الفلسطينية .وغطى هذا االجتماع التشاوري مواضيع متعلقة
بـ )1( :استعراض مسح التدخين واستهالك التبغ لعام  2021الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )2( ،نقاشات بشأن
جداول /مؤشرات املسح )3( ،نقاشات بشأن صحيفة الوقائع )4( ،استراتيجية نشر البيانات )5( ،خطط إصدار /نشر البيانات.
وأعدت األمانة كذلك تقريرا بعنوان "تنفيذ مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في عدد من بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي :الدليل لتعزيز العمل" ونشرته بتاريخ  08ديسمبر  .2021ويعرض هذا التقرير أبرز املستجدات بخصوص مشروع دمج
األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح ونتائج املسوح التي تم إدماج األسئلة املتعلقة بالتبغ فيها في  13بلدا عضوا في منظمة التعاون
اإلسالمي (أذربيجان وتشاد وكوت ديفوار ومصر وغامبيا وإندونيسيا ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وسيراليون وطاجيكستان
وتوغو) التي جمعت البيانات ذات الصلة خالل الفترة املمتدة بين عامي  2015و  .2019ويمكن االطالع على التقرير من خالل
الرابط التاليhttps://www.sesric.org/publications-detail.php?id=534 :

القرار  :5تيسير عملية تبادل األدوات املعرفية قصد إنتاج بيانات ذات جودة عالية ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة
منذ آخر دورة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي املنعقدة في شهر أكتوبر  ،2021نظم سيسرك  6دورات تدريبية
إحصائية و ندوة واحدة عبر اإلنترنت بشأن أهداف التنمية املستدامة  2و  4و  5و  7و  8.9و  .13واستفاد من هذه األنشطة
اإلحصائية ،التي قدمتها  5بلدان أعضاء في املنظمة ومنظمة دولية واحدة ،ما يقرب من  200مشارك من  35بلدا عضوا في
املنظمة .ويمكن االطالع على التفاصيل املتعلقة بهذه األنشطة من خالل:
https://www.oicstatcom.org/statcab.php
https://www.oicstatcom.org/webinar-series.php

-

ولرصد مدى تنفيذ األعضاء لهذا القرار ،تضمن االستبيان املتعلق بتنفيذ قرارات الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية سؤاال
بخصوص ما إذا كان بوسع البلدان األعضاء في اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي مشاركة ممارساتها الفضلى بشأن
إنتاج بيانات ذات جودة عالية .وفيما أجابت  9جهات مجيبة على االستبيان بـ"ال" ،عبرت  14جهة أخرى عن جاهزيتها ملشاركة
ممارساتها الجيدة ذات الصلة بمؤشرات أهداف التنمية املستدامة ،خاصة ما يتعلق منها بـ "تطوير سجالت إدارية ألهداف
التنمية املستدامة في  "2030و"إضفاء الطابع املحلي على البيانات الوصفية الخاصة بأهداف التنمية املستدامة و إحداث آليات
للتنسيق".
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القرار  :6رصد الهدف  3من أهداف التنمية املستدامة (الرفاه والصحة الجيدة) واإلبالغ بشأنه
لرصد مدى تنفيذ أعضاء اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي للقرار رقم  6الصادر عن دورتها العاشرة ،تضمن االستبيان
املذكور أعاله سؤاال بخصوص ما إذا عملت الدول األعضاء في اللجنة اإلحصائية على مواءمة عملياتها ذات الصلة بالهدف 3
من أهداف التنمية املستدامة مع أحدث املنهجيات واألساليب التي طورتها املنظمات اإلقليمية والدولية املختصة في هذا الصدد.
وأجابت  10جهات بـ"نعم" ،و  9جهات بـ"جزئيا" ،فيما أجابت  3جهات بـ"ال" .وأفادت إحدى الجهات املجيبة أن مؤسستهم غير
مسؤولة عن رصد أهداف التنمية املستدامة ،بما في ذلك الهدف  ،3لكنها تساهم في نشر بعض مؤشرات أهداف التنمية
املستدامة من خالل اآلليات القائمة لجمع البيانات أو املمكنة منها مستقبال.
وكان هناك سؤال آخر بخصوص ما إذا كانت الدول األعضاء في اللجنة اإلحصائية للمنظمة تتمتع بالقدرات الالزمة ملشاركة
ممارساتها الجيدة املتعلقة بالهدف  3من أهداف التنمية املستدامة .وأجابت  8جهات بـ"نعم" و  13جهة بـ"ال" .وذكرت الجهات
التي عبرت عن قدرتها على مشاركة خبرتها بخصوص الهدف  3من أهداف التنمية املستدامة  4مواضيع تتراوح بين تجارب البلدان
في اإلبالغ عن الهدف  3من أهداف التنمية املستدامة وإحداث آلية للتنسيق.
وبخصوص األنشطة اإلحصائية املتعلقة بالهدف  3من أهداف التنمية املستدامة ،سينظم سيسرك دورة تدريبية إحصائية
حول ’مؤشرات الهدف  3من أهداف التنمية املستدامة‘ في نوفمبر  2022وسيسهر على تقديمها مكتب اإلحصاء الباكستاني
(.)PBS

القرار  :7تحرير بيانات تعدادات السكان واملساكن
نظم سيسرك ،في إطار برنامجه لبناء القدرات اإلحصائية ( ،)StatCaBزيارة دراسية حول ’تعداد السكان واملساكن‘ وشارك فيها
مسؤوالن من مكتب بنغالديش لإلحصاء ( ،)BBSوذلك يوم  8نوفمبر  2021في أنقرة ،الجمهورية التركية .وخالل هذه الزيارة
الدراسية ،شارك خبير من معهد اإلحصاء التركي ( )TurkStatتجربة تركيا في إجراء تعداد السكان واملساكن وتفاصيل متعلقة
بعملية االنتقال من األسلوب التقليدي إلى اعتماد األسلوب املركب في التعداد .وفي ختام الزيارة الدراسية ،أطلع سيسرك بعثة
مكتب بنغالديش لإلحصاء على مختلف األنشطة اإلحصائية املضطلع بها في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية.
وباإلضافة إلى ذلك ،نظم سيسرك دورة تدريبية حول ’إجراء التعداد على أساس السجالت اإلدارية‘ عن طريق منصة لعقد
االجتماعات عن بعد ،بحضور  105مشاركا من مكاتب اإلحصاء الوطنية من  14بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي ،وذلك
خالل فترة  05-04يوليو  .2022وقد قدم هذه الدورة التدريبية خبراء من معهد اإلحصاء التركي ( )TurkStatالعاملين في الوحدة
املعنية بخصائص السكان والهجرة املنضوية تحت إدارة اإلحصاءات الديمغرافية ،وتناولوا املواضيع التالية )1( :إحصاءات
وتعدادات السكان في تركيا )2( ،مصادر البيانات ألغراض إحصاءات السكان )3( ،نظام تسجيل السكان حسب العناوين ،2020
( )4قاعدة البيانات الخاصة بخصائص السكان وإدماجها مع باقي قواعد البيانات الوطنية.
كما نظم سيسرك ندوة عبر اإلنترنت حول ’جولة تعدادات السكان واملساكن لعام  :2020تحرير بيانات التعداد والتحقق منها‘
يوم  7سبتمبر  ،2022بالتعاون مع شعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة ( )UNSDوبمشاركة عدد من خبراء اإلحصاءات الرسمية
العاملين لدى مكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وتمثل الهدف الرئيس ي لهذه الندوة في
إتاحة املجال لتقديم دليل األمم املتحدة بشأن تحرير بيانات تعدادات السكان واملساكن (التنقيح  )2بالتركيز على إجراءات تحرير
ُ
بيانات التعدادات التي تنفذ باالعتماد على االستبيانات اإللكترونية ،فضال عن تقييم جودة عملية التحرير والتحقق من صحة
بيانات التعداد.
ولرصد مدى تنفيذ األعضاء لهذا القرار ،تضمن االستبيان سؤاال بخصوص ما إذا كان بوسع البلدان األعضاء في اللجنة
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي مشاركة ممارساتها الجيدة بشأن تحرير بيانات تعدادات السكان واملساكن .وقد أجابت 8
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جهات بـ"ال" ،بينما عبرت  13جهة مجيبة على املسح عن استعدادها ملشاركة ممارساتها الجيدة ،خاصة فيما يتعلق بـ ’استخدام
أسلوب املقابالت الشخصية بمساعدة الحاسوب ( )CAPIفي تعداد السكان واملساكن‘ و ’تجربة البلد في معالجة وتحرير البيانات
ونشر نتائج تعداد السكان واملساكن لعام  ‘2020و ’تجربة البلد في مجال التعدادات القائمة على السجالت‘.
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