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0T 0 خبراء من المكونة الفنيةاللجنة اجتماع الوفود المشاركة في أشادتT)TCE(0T 0اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية للجنةT OIC-

StatCom0T  ذلك  إحصاءات النوع االجتماعي، بما فيملف مضمون ونطاق و أن بالمتعلقة بالنوع االجتماعي، لقضايا احول

عن  فضال العاداتو  ةيوالثقاف يةاالقتصاد االختالفاتاإلحصاءات المتعلقة بالعنف ضد المرأة، تختلف من بلد إلى آخر بسبب 

 على التوصيات التالية: TCE لجنة ت، وافقوبالنظر إلى ما تقدماالختالفات في األهداف السياسية. 
 

1. 0Tرتبطة العمليات اإلحصائية المب ما يتعلق اإلسالمي في تعاونأداء البلدان األعضاء في منظمة اللتحسين  هناك مجال ال يزال

البنك اإلسالمي للتنمية ينبغي على في هذا الصدد، و لى المستوى المطلوب. إللوصول  بالنوع االجتماعيبالبيانات المتعلقة 

 بناء القدرات في هذا المجال.في جهود النطاق  توسيعمركز أنقرة بالتعاون مع اإلسكوا و 
 

2. 0T 0حصاءالوطني لإل مركزالعلى ينبغيT(NBS)  0Tالمهتمين من األعضاء ، بالتشاور مع ي دولة اإلمارات العربية المتحدةف

TCE العنف ضد المرأة" التي قدمها المجتمع  مؤشرات مفاهيم وتعاريفحول وجهة نظره يبرز ، إعداد مشروع تقرير"

مجلس ل األخرى دوللالمشتركة ل اآلفاقشمل ليمتد يمشروع التقرير أن ل، يمكن رؤية أوسع نطاقا ومن أجلاإلحصائي الدولي. 

 .التعاون الخليجي
 

3. 0Tمشروع تقرير أن يعمم  على سيسريك، بوصفه أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، ينبغيNBS مكاتب  إلى

للجنة اإلحصائية اإلسالمي لجمع مالحظاتهم قبل الدورة الثالثة  تعاوناإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة ال

 لمنظمة التعاون اإلسالمي.
 

4. 0T دعوة المشاركين من حتى يتم  للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميينبغي تقديم التقرير النهائي إلى الدورة الثالثة

 تعاونفي منظمة الالمعنية البلدان األعضاء  اهتمامات ألخذ بعين االعتبارلالوطنية والمنظمات الدولية  ءمكاتب اإلحصا

 اإلسالمي.
 

5. 0T ل الجهود السابقةالنظر في من خالل UNESCWA 0T0 المبذولةT مجموعة أدوات العربي و  النوع االجتماعيقائمة مؤشر في

0TVAWالمرأة (عنف ضد ال 0T(الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة  ءنبغي إعداد استبيان قصير وٕارساله إلى مكاتب اإلحصا، ي

مجموعة الحد األدنى للتقييم مدى مالءمة ، اإلسالمياللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون أمانة عبر اإلسالمي  تعاونال

 .0TOIC-StatComأعضاء ينبغي تقاسم نتائج المسح مع كما  ألمم المتحدة.ل النوع االجتماعي مؤشرات
 

6. 0T اإلسالمي المشاركة والقيام بدور نشط في جميع اجتماعات فريق الخبراء  لتعاونلبلدان األعضاء في منظمة اعلى اينبغي

 محددة أثناء تلك االجتماعات.القضايا العن وجهات نظرهم والمخاوف بشأن المباشر  والتعبير، في األمم المتحدةالصلة ذات 
 

7. 0Tاإلحصاءات حول والخبراء الوكاالت بين المشترك الفريقللمشاركة في  مدعوون مركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية 

 .)IAEG-GS( الجنسانية


