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والبنك اإلسالمي  (SESRIC) شارك كل من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية

 في الفترةفي مقر مركز أنقرة  (OIC-StatCom) في تنظيم الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي (IDB) للتنمية

 .في أنقرة، الجمهورية التركية 1122أبريل  12-12 من

من ثمانية وثالثين  (NSOs) مندوبو مكاتب اإلحصاء الوطنيةوحضر الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 

 .ي تسع منظمات دولية. وترد قائمة املشاركين في املرفقاتإلى جانب ممثل التعاون اإلسالمي نظمةمبلدا عضوا في 

  ما يلي: اإلسالميلتعاون بنود جدول أعمال الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة اوتضمنت 

  االفتتاحيةالجلسة  

  للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمياألنشطة املنفذة  

 تعزيز القدرات الوطنية في مجال إحصاءات الفقر  

  الوطنية ءكاتب اإلحصامعلى  انعكاساتهو  1122بعد عام ملا جدول أعمال التنمية  

  في منظمة التعاون نحو نظام أكثر شموال لإلحصاءات الصحية ونظام مراقبة التبغ العالمي في البلدان األعضاء 

  اإلسالمي

 املعلومات اإلحصائية والجغرافية املكانية دمج  

 القدرات اإلحصائية في قطاع السياحة طوير ت  

 املناقشات املفتوحة والجلسة الختامية 

 الجلسة االفتتاحية 1

ببيانات ترحيبية من قبل  تالوة آيات من القرآن الكريم، استهلت الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالميبعد 

حة اإلحصاءات العامة واملعلومات، سعادة مهنا آل مهنا )رئيس الجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، واملدير العام ملصل

)موظف  مكتب تنسيق الكومسيك(، والسيد جاخونجير خاسانوفوالسيد سلجوق كوش )مدير،  سعودية(،اململكة العربية ال

 (.نيابة عن معالي السيد إياد أمين املدني )األمين العام ملنظمة التعاون اإلسالمي منظمة التعاون اإلسالمي(فني، 

البنك اإلسالمي للتنمية(، والبروفيسور ، إدارة البحوث االقتصادية والسياسةألقى الدكتور عبد اللطيف بيللو )مدير، و 

في تنظيم اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون ، مركز أنقرة( خطابات ترحيبية باعتبارهما شريكين صافاش ألباي )املدير العام

إحصاءات ة لكل من السيدة خالدة آل الخراز )مساعد مدير مالحظات افتتاحيباإلسالمي. واستمرت الجلسة االفتتاحية 

(، ، الكويتإلدارة املركزية لإلحصاءتور عبد هللا سهر )املدير العام، انيابة عن الدك الكويت( ،اإلدارة املركزية لإلحصاءالزراعة، 

معهد  ،)رئيس تركيا( نيابة عن السيد بيرول ايدمير ، (TurkStatمعهد اإلحصاء التركي ) ،)نائب رئيسوالسيد أنور تاشتي 
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إلقاء ممثل املنطقة األفريقية تعذر على ، و تركيا( والذين يمثالن املنطقتين العربية واآلسيوية على التوالياإلحصاء التركي، 

 صحية غير متوقعة. ألسباب الخطاب االفتتاحي

السيرورة الناجحة ألنشطة خطة  للمندوبين وأبرز البروفيسور صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، في خطابة االفتتاحي 

برنامج االعتماد وإصدار الشهادات ملهنيي اإلحصاء  بما في ذلكالتعاون اإلسالمي،  للجنة اإلحصائية ملنظمةالعمل التنفيذية 

ي ومنتدى اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، والذ (OIC-CPOS) الرسمي في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي

كاتب اإلحصاء الذي تلعبه مهو منصة لتقاسم املعرفة والخبرة عن طريق االنترنت. وأكد البروفيسور ألباي على الدور الرئيس ي 

الوطنية في إنتاج إحصاءات موثوقة الستخدامها في مكافحة الفقر في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وأبرز 

ى أفضل إحصاءات في الصحة لتنفيذ سياسات صحية سليمة. وبينما يختتم مالحظاته، أكد البروفيسور ألباي أيضا الحاجة إل

ا بعد عام ملالبروفيسور ألباي على ضرورة إشراك مكاتب اإلحصاء الوطنية في املناقشات العاملية بشأن جدول أعمال التنمية 

1122. 

مركز أنقرة والبنك  ما:، وهنظمة التعاون اإلسالميية ملمنظمي الدورة الرابعة للجنة اإلحصائفي كلماتهم  ن وشكر املتحدثو 

التي عقدت  منذ الدورة الثالثة التي نفذت بنجاحأنشطة بناء القدرات  لعديد منوعلى ااإلسالمي للتنمية، على كرم الضيافة 

مندوبا  32الذي وصل إلى لمشاركين القياس ي لعدد وتمت اإلشارة إلى ال، في أنقرة، تركيا. 1122أبريل  21-21في الفترة من 

على أهمية أفضل وأكدوا جميعا . نظمة التعاون اإلسالميملللجنة اإلحصائية البلدان األعضاء مدى االهتمام التي توليه ثبت لي

 ءكاتب اإلحصامع يشجتم ت. وقد اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمياملمارسات وتبادل املعلومات من خالل دورات 

بعد عام ملا بيانات في إطار جدول أعمال التنمية الناجمة عن الطلب القوي للالجيل إحصاءات واجهة تحديات على مالوطنية 

الضوء على الدور الحاسم للتعاون في مجال بناء القدرات فيما بين البلدان األعضاء في  وافي هذا السياق، سلطو. 1122

مويل إنتاجها في مجاالت الت التي يتوجبحصاءات اإل ركزوا أيضا على و ي. وكذلك مع املجتمع الدولمنظمة التعاون اإلسالمي 

والتعليم واملياه والصرف الصحي والسياحة والصحة  توظيفواملجاعة ونقص التغذية، والبيئة والاإلسالمي، والزراعة، والفقر 

بيانات". وشدد بعض املتحدثين أيضا الة ثور إلى استراتيجيات جديدة إلنجاز "حاجة الحقيقة وتم التأكيد على ومكافحة التبغ. 

 .االستقاللية الالزمة لتقديم إحصاءات محايدة ومنحهمعلى ضرورة إضفاء الطابع املؤسس ي على املراكز التي تنتج اإلحصاءات 

 األنشطة املنفذة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 2

جلسة بعنوان "األنشطة املنفذة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي"، تم تقديم العروض املتضمنة لألنشطة الخالل 

واملبادرات التي تم تنفيذها بناء على قرارات الدورة الثالثة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، من قبل السيد اتيال 

اإلحصاءات  دائرةواملعلومات، مركز أنقرة(، والسيدة زهرة زمرت سلجوق )باحث أول،  كارامان )باحث أول، دائرة اإلحصاءات

مركز أنقرة(. وتم تقديم العرض األخير من الجلسة الصباحية من قبل السيد منصور داماس )مدير برمجة واملعلومات، 

خبرات مصلحة اإلحصاءات قديم وتبادل تحول ، اململكة العربية السعودية( واملعلومات األنظمة، مصلحة اإلحصاءات العامة

  ن "بنك املعلومات اإلحصائي الوطني".مشروع وطني بعنوا واملعلومات من خاللالعامة 
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 نظمة التعاون اإلسالمي  خطة العمل التنفيذية للجنة اإلحصائية ملأنشطة  1.2

 شاركون إلى العروض التالية، استمع املاإلسالميجلسة أنشطة خطة العمل التنفيذية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون خالل 

  اتفي إطار أنشطة بناء القدر منظمة التعاون اإلسالمي تحديد أولويات األهداف اإلنمائية للبلدان األعضاء في 

 )مركز أنقرة( اإلحصائية

 )منتدى اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )مركز أنقرة 

 برنامج االعتماد وإصدار الشه( ادات ملهنيي اإلحصاء الرسميOCI-CPOS)مركز أنقرة( ) 

تقييم  " حول 1122-1122تم عرض نتائج "استبيان بناء القدرات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لفترة السنتين و 

. 1112. ويجري هذا املسح مرة كل سنتين في الدول األعضاء منذ عام ء الوطنيةملكاتب اإلحصاحتياجات والقدرات التدريبية اال 

اللجنة اإلحصائية  أمانةإرساله إلى مركز أنقرة، بوصفه و  إلى استيفائهعلى االستبيان املذكور  تجبالبلدان التي لم وتم تذكير 

 ملنظمة التعاون اإلسالمي.

لبلدان األعضاء في وية لتبادل تجارب وخبرات امنصة حيوهي  ،منظمة التعاون اإلسالميالعرض الثاني على منتدى وركز 

، والتي تسمح ألي مستخدم، بسيطةال تسجيل على االنترنتالوحدة تم شرح و في مجال اإلحصاءات.  منظمة التعاون اإلسالمي 

األعضاء على أن لمنتدى. وجرى تشجيع البلدان ا من املؤسسات، لالنضمام بسهولة لالوطنية أو غيره ءكاتب اإلحصاممن 

 حهم فرصة أيضا لإلعالن عن أنشطتهم.تكون نشطة في استخدام املنتدى، ومن

الذي يهدف إلى تعزيز (، OCI-CPOSملهنيي اإلحصاء الرسمي ) وإصدار الشهادات برنامج االعتمادحول مركز أنقرة عرضا وقدم 

في  العاملين املبتدئين اإلحصائيين لمهنيينل اداتذات جودة ومنح شه قدرات اإلحصائيين الرسميين من أجل توفير إحصاءات

. وتم اإلعالن (CertEx-Basic) ، من خالل امتحانات شهادة املستوى األساس يبخبرة ال تقل عن سنتينالوطنية  ءاتب اإلحصامك

طار اإل مسؤوال عن تحديد  CAB سيكون  حيث (ExCom)فحص الولجنة  (CAB) إلصدار الشهادة جلس االستشاري املإنشاء  عن

  ر القبول.ت والبرامج التدريبية ومعاييوضوعات الشهادام ExComاألعضاء في الخبراء سيحدد و الفحص، ومعايير إجراءات 

في املستقبل،  املستهدفة السوق و نفاذ، ال: اإلعالن عن تاريخ بدء OIC-CPOSبشأن مشروع التالية واألسئلة املالحظات وردت و 

إحصاءات  فيلتدريب على إعطاء تجانس ل ملنحهم الشهاداتهنيين البنك اإلسالمي للتنمية، ومالمح املاملزيد من املنح من قبل و 

 .ومستويات االعتماد

بعض التفسيرات التي تشير إلى االعتماد على مستوى أساس ي وعلى مستوى البروفيسور ألباي، املدير العام ملركز أنقرة،  وقدم

. وشجع 1122 عام خاللهو مبرمج ليكون للمشروع  الفعلي املقدر بدء الأن تاريخ على أبلغ املشاركين و . عال على حد سواء

 .ExCom و CAB املشاركة بنشاط فيعلى الوطنية  ءكاتب اإلحصام

  .لدعم هذا البرنامج زيادة تمويله البنك اإلسالمي للتنميةمن  لجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالميالطلب رئيس و 

 .بة القطرية في مشروع شهادة مماثلتركيا للمشاركين التجر قدمت كما 
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 للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي  تقارير وأنشطة املتابعة  2.2

برنامج ال"نتائج و"، ؤشرات النوع االجتمايي لألمم املتحدةملالحد األدنى سح مجموعة مقدم مركز أنقرة عرضا عن "نتائج 

بإحصاءات نتائج اجتماع فريق الخبراء املعني "و "تطوير أدوات التصويرقواعد البيانات اإلحصائية و تصميم " حول  يالتدريب

 ".الخدمات املصرفية والتمويل اإلسالمي

 اجتماع تم إبالغ املشاركين بأنفقد ، "نتائج مسح مجموعة الحد األدنى ملؤشرات النوع االجتمايي لألمم املتحدة" ما يخصفي و

ال مهمة جمع معلومات دقيقة وفقا إكمدولة  11وأفادت ، في أنقرة. 1122في يناير  انعقدقد خبراء كونة من املفنية اللجنة ال

البنك اإلسالمي التعاون اإلسالمي من نظمة اللجنة اإلحصائية ملطلبت و ملجموعة املؤشرات التي تدعو إليها األمم املتحدة. 

  .سوحتي تم جمعها من خالل هذه امللقدرات استنادا إلى املعلومات التنظيم برامج بناء اتنمية ومركز أنقرة لل

في  إحصاءات الخدمات املصرفية والتمويل اإلسالمي الذي عقدوقد تم إبالغ املشاركين بأن مندوبي اجتماع فريق الخبراء حول 

األعضاء في البلدان العمل بدعم من البنوك املركزية  ون سوف يواصلقر مركز أنقرة في أنقرة، تركيا، ، في م1122مارس  12-12

 .اإلسالمي، في إطار وثيقة االستنتاجات التي أقرها املشاركون في نهاية االجتماع التعاون في منظمة 

 تعزيز القدرات الوطنية في مجال إحصاءات الفقر 3

 ، وإندونيسيا والسنغال وتركيا واليمن.(OPHIمبادرة أكسفورد للفقر والتنمية البشرية )و قدمت عروض من قبل مركز أنقرة، 

مركز أنقرة( املشاركين حول  ،وخالل الجلسة، أبلغت السيدة زهرة زمرت سلجوق )باحث أول، دائرة اإلحصاءات واملعلومات

سالمي في الكومسيك بعنوان "تعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإل -املشروع املشترك بين مركز أنقرة

وسيتم . 1122لبرنامج الكومسيك لفترة العام  (PCM) إحصاءات الفقر" والذي حصل على منحة تحت إدارة دورة املشروع

تعميم االستبيانات املتعلقة باملشروع إلى البلدان من أجل جمع املعلومات الضرورية لفهم أفضل ألسباب الفقر وتحديد 

في هذا السياق، سيتم تنظيم اجتماعات فريق ووقياس الفقر. ر مجال إحصاءات الفقن األعضاء في القدرات الوطنية للبلدا

 الخبراء وسيتم نشر التقرير النهائي.

قياس الفقر، التي أجريت منذ ل ةحديثالاملعتمدة  طرق ال حول األنشطة  ، تركيا(TurkStat، خبير) باريش أوشارالسيد وقدم 

 نهج متعدد األبعاد.من الخطتها لالستفادة أيضا بتركيا وشاركت . 1121

، إندونيسيا( على دور BPSوأكد عرض الحالة القطرية الندونيسيا الذي قدمه الدكتور سوريامين )املدير العام، إحصاءات 

ن حدة اإلحصاءات كأداة رئيسية في التخطيط الشامل والرصد والتقييم للتنفيذ الناجح ملبادرات التنمية نحو التخفيف م

 الفقر في إندونيسيا.

السنغال( اإلجراءات ، (ANSD) حصاء والديموغرافيالوكالة الوطنية لإل ، ا)نائب املدير العام فالو مبينغي وقدم السيد مامادو

 سنغال هي املسح السنغالياملسوح الرئيسية التي أجريت في الومن بين في إنتاج إحصاءات الفقر.  ANSD الرئيسية التي تقوم بها

. EPSF II )و   EPSF I ( مسح الفقر وهيكل األسرةو ESPS II )و   ESPS I  ( الفقر في السنغالرصد مسح و  )  ESAM IIو  ESAM I ( املنزلي
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هذه  محدودية نوقشتمن خالل استخدام الهواتف املحمولة. وقد  ب "االستماع إلى السنغال" نفذ سح موأبلغ أيضا عن 

  ى جنب مع الحاجة إلى بناء القدرات.العمليات املختلفة جنبا إل

 تخدامهعلى نهج متعدد األبعاد وكيفية اس ركز حيث ، (OPHIفي العرض الذي قدمه الدكتور سومان سيث )موظف بحوث، و

الذي هو عادة ما يستخدم هذا النهج النقدي أن يكمل يفترض و لقياس األبعاد املختلفة للفقر على أساس تحديد الحرمان. 

 النظراء العامليةوهي شبكة ( (MPPNشبكة النظراء العاملية حول الفقر متعدد األبعاد  عند. وأبلغ املشاركين البلعلى مستوى 

  تنفيذ تدابير الفقر متعدد األبعاد.تشارك في استكشاف أو التي سلصانعي السياسات 

مع املنظمات الدولية  متعاونه ناليمن( عالجهاز املركزي لإلحصاء،  ،تعدادلاملنسق العام ل) وأفاد الدكتور فارس آل جهمي

  .الفقر حول بهدف تطوير قواعد البيانات 

وتم التأكيد على ظواهر الفقر. لالضوء على عدم االهتمام الكافي على املستوى العالمي  تم تسليطخالل املناقشات التالية، و 

تنفيذ إجراءات فعالة مشتركة ضد هذه الظاهرة داخل من أهمية أن يكون توافق في اآلراء بشأن تعريف الفقر الذي سيمكن 

لفقراء المية ليعتقد بعض املشاركين أنه من الضروري أن تأخذ في االعتبار املعايير اإلسو اإلسالمي.  التعاون  منظمة مجتمع

على النظر في هذا  نالبلدا لفقر وتشجيعطبيعة املتعددة األبعاد لشدد املشاركون على الو الذين يحق لهم الحصول على الزكاة. 

. ودعا الدول األعضاء إلى الرد على االستبيان بشأن الفقر الذي سيتم تعميمه من مراعاة الدخل كأحد جوانب الفقرمع  النهج

 كومسيك.ز أنقرة تماشيا مع مشروع الفقر للقبل مرك

السودان وفلسطين ومصر وجيبوتي مع املندوبين خبراتها املتعلقة بمسوحات قياس الفقر. وخالل  مندوبي وشاركت كل من

ضرورة تطوير  (AITRSاملعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية )العربية السعودية وبنين و  املناقشات؛ أكدت اململكة

 .لفقر للحاالت الخاصة بكل بلدتعاريف ل

 

  وانعكاساته على مكاتب اإلحصاء الوطنية 2112عد عام جدول أعمال التنمية ملا ب 4

وانعكاساته على مكاتب  1122خصصت الجلسة املواضيعية األخيرة في اليوم األول ألجل "جدول أعمال التنمية ملا بعد عام 

اإلسالمي  إدارة البحوث االقتصادية والسياسية، البنكو )مدير، قدم الدكتور عبداللطيف بيللحيث اإلحصاء الوطنية". 

شعبة اإلحصاء، اإلسكوا( عرضا مختصرا حول اآلثار املترتبة على جدول أعمال ة(، والدكتور يوراي رييكان )مدير، للتنمي

على مكاتب اإلحصاء الوطنية مع تركيز خاص على البيانات املفتوحة ومبادرات ثورة البيانات. وقدم  1122التنمية ملا بعد عام 

جهاز املركزي للتعبئة العامة واإلحصاء، مصر( في عرضه معلومات عن التقدم املحرز ل، ااملدير العامالسيد أبو بكر الجندى )

نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في مصر، وذكر نقاط القوة والضعف في إطار األهداف اإلنمائية لأللفية. وركز السيد 

 العامل املفتوح لألمم املتحدة بشأن األهداف اإلنمائية املستدامة الجندى أيضا على الدور الذي تلعبه مصر من خالل الفريق

(SDG)  باعتبارها واحدة من ست دول عربية تقوم بتنفيذ مشاورات SDG  على املستوى القطري. وعقب العروض، أعرب

وتخصيص املزيد من  SDGs املشاركون عن آرائهم بشأن الحاجة إلى وجود رؤية مشتركة لتحديد األهداف اإلنمائية املستدامة

االنتباه إلى نقص املوارد البشرية في  (SSA) املوارد لتحقيق هذه األهداف. ووجه املشاركون من منطقة صحراء جنوب أفريقيا
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سبب في نهاية املطاف إلى أن تفقد والتي تتقدمها شركات القطاع الخاص، التي غرية املفوائد بسبب الاإلحصاءات الرسمية 

 . SDGs  هدد دورها في قياس األهداف اإلنمائية املستدامةلوطنية مواردها البشرية وتحصاء امكاتب اإل 

ونظام مراقبة التبغ العاملي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون  نحو نظام أكثر شموال لإلحصاءات الصحية 2

 اإلسالمي

ملكافحة التبغ، منظمة الصحة العاملية( الضوء حول نظم املعلومات الشاملة ور إدوارد تورسان ديسبينيت )منسق، ألقى الدكت

تم عرض نظام و ، وشدد على الحاجة إلى الرصد العالمي لألمراض غير السارية. (NCDs) "منع ومكافحة األمراض غير املعدية

التي يتم وبات صعالديسبينيت ي عرضه، أبرز السيد فاملعلومات اإلحصائية ملنظمة الصحة العاملية وبعض التقارير املنشورة. ف

إلى أسباب بعضها اإلسالمي ويرجع  لتعاون حصول على بيانات موثوقة عن الوفيات في البلدان األعضاء في منظمة اللمواجهتها 

 دد غير الكافي للتشريح.أسباب الوفاة، وذلك نتيجة للع منع جمع بيانات عنثقافية، والتي، في بعض البلدان، ت

تنفيذ املسوحات الصحية خبرة تركيا في ر، تركستات، تركيا( املشاركين عن خبيجونال )ي عرضه، أبلغ السيد محمد وف

مرتين في السنة، تجري الدول  EHIS يوروستات. وصرح السيد جونال أنه في حين تجري تركيا أوصت بهاوالتي  (EHIS) األوروبية

 األعضاء في االتحاد األوروبي ذلك مرة واحدة كل ست سنوات. 

الثاني من الجلسة بعنوان "النظام العالمي ملراقبة التبغ في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، ركزت كل  وفي الجزء

، والسيد جيريمي ((CDC)رئيس مكافحة التبغ العالمي، مراكز السيطرة على األمراض والوقاية منها ) من الدكتورة سميرة أسماء

كتب اإلحصاءات، بنغالديش( على املسح العالمي بويان )نائب املدير العام، مامين بيتاالمين  والسيد((، CDCخبير، )( مورتون 

 حول وأثارت العروض .  (TQS) ، وأسئلة التبغ للمسوحات(GATS)  ، ومسح التبغ العالمي للكبار(GYTS)  للتبغ لدى الشباب

مخاطر التدخين التي كشفت عنها اإلحصاءات التي و التبغ، بيانات استخدام غ العالمي الويي حول أدوات جمع نظام مراقبة التب

ط الضوء يسلتم تعلى التبغ في مختلف البلدان. وقد  األنظمة املفروضةتم جمعها من خالل الدراسات االستقصائية، وكذلك 

 التبغ. بسبب يموتون على حقيقة أن ستة أشخاص من أصل عشرة في العالم 

مع الجهات املعنية في  بلدانهم رصد مكافحة التبغ وتعاون  حول وخالل جلسة املناقشة، قدم املشاركون أمثلة من بلدانهم 

وأبرز املشاركون أيضا الحاجة إلى إحصاءات موثوقة عن أسباب الوفيات وأعطوا أمثلة للنهج . TQS و GATS و GYTS تنفيذ

كما تم رفع قضية ندرة املوارد املالية إلجراء  .تم في بيئات معينة ألسباب ثقافيةت ي ال يمكن أنة للتشريح املرض ي والتالبديل

توفير البيانات اإلحصائية لفهم هذه الظاهرة والسيطرة أن سنوات(. ومع ذلك، اتفق املشاركون على  2مسوحات التبغ )كل 

مكن اعتبار هذا كفرصة استثمارية جيدة في على استخدام التبغ هو أكثر أهمية من عالج األمراض الناجمة عن التبغ. وي

تحسين نوعية الصحة العامة. وقد أظهرت الدراسات أن تكلفة عدم القيام بأي ش يء ضد التبغ أعلى بكثير من تكاليف العمل. 

 عمل بنشاط على بناء القدرات في مجال اإلحصاءات الصحية والتبغ فضال أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية المركز من وطلب 

 الوطنية. ءملكاتب اإلحصافي املسوحات الوطنية  TQS دمجعن 
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 املعلومات اإلحصائية والجغرافية املكانية دمج  6

إدارة  ر العريبي )منسقو املعلومات اإلحصائية والجغرافية املكانية"، ركز السيد عم دمجفي الجلسة املواضيعة التالية بعنوان "

كيفية ربط املعلومات االجتماعية  على، الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة( GGIMاملعلومات الجغرافية املكانية العاملية 

عن دور الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة ومبادرة األمم املتحدة بشأن إدارة  املشاركين واالقتصادية بموقع معين، وأعلم

تم اإلعالن وقد املعلومات اإلحصائية والجغرافية املكانية.  دمجفي تحقيق  (UN-GGIM) املعلومات الجغرافية املكانية العاملية

 .1122جغرافية املكانية في أغسطس استخدام البيانات ال حول شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة ل عن ندوة قادمة

الجهاز املركزي للمعلومات، البحرين(؛ والسيد محمد سعود البوعينين الدكتور محمد أحمد العامر، )رئيس، وقدم كل من 

)رئيس قسم إحصاءات السكان، وزارة التخطيط والتنمية واإلحصاء، قطر(، والسيدة سميرة أوادي )املدير املركزي، نظم 

 املركز الوطني، تونس( والسيد محمد رضا الصباغ )مدير قسم تقنية املعلومات، اتلجغرافية، معهد اإلحصاءاملعلومات ا

دمج اإلمارات العربية املتحدة( العروض التي أبرزت أساسا أنشطة اإلحصاء الوطنية بشأن استخدام البيانات، و لإلحصاء، 

 جديدة. نولوجيات ت الجغرافية املكانية باستخدام تكوإنشاء نظم املعلوما

وفي  1121في قطر في عام   (GPHC)سكان واملساكنلل التعداد العامرقمية املنفذة في إطار الخرائط ال حول ن املشاركو  قد أبلغو 

عرفة من خالل دمجها مع املعلومات الجغرافية املكانية. م إلىاإلحصاءات تحويل . وركزوا على أهمية 1122تونس في عام 

السكان واملرافق االجتماعية  إلى موقعدوات األ استجابات أكثر فعالية للطلب االجتمايي في حين تشير بهذا الدمج ويسمح 

  مناسبة لتنفيذ البرامج.قرارات تخاذ لبيانات قبل االدمج أفضل تحليل ليوفر و التفاصيل. ب)املدارس واملستشفيات، الخ( 

لجغرافية املكانية في اإلحصاءات الرسمية، وإمكانية التعاون بين العروض على دمج البيانات ا التي تليتوركزت املناقشات 

ا مع متكثيف تعاونه علىمركز أنقرة والبنك اإلسالمي للتنمية جرى تشجيع األمم املتحدة. و  GGIM-الوطنية و ءكاتب اإلحصام

اإلسالمي في هذا لتعاون مة التحسين قدرات البلدان األعضاء في منظ GGIMشعبة اإلحصاء باألمم املتحدة واالمم املتحدة 

 املجال.

 ةالقدرات اإلحصائية في قطاع السياح طوير ت 7

" عروضا قدمها كل من السيد اتيال ةقطاع السياحلسة املوضوعية األخيرة بعنوان "تطوير القدرات اإلحصائية في تضمنت الج

شعبة املؤشرات اللطيف طالب )مدير، واملعلومات، مركز أنقرة(، والسيد عبد  اتاإلحصاء دائرةكارامان )باحث أول، 

املركز باإلنابة لإلحصائيات االقتصادية، )املدير العام سيد خالد سعيد مظفر االقتصادية، دائرة اإلحصاءات، ماليزيا(، وال

 الوطني لإلحصاء واملعلومات، عمان(، والسيدة أمل أورال )خبيرة، تركستات، تركيا(. 

ة من خالل املشروع املشترك بين املبرمجة في مجال إحصاءات السياحعلى أنشطة بناء القدرات املشاركين مركز أنقرة  وأطلع

القدرات اإلحصائية لقطاع السياحة في منطقة البحر األبيض املتوسط ومنطقة  طوير الكومسيك بعنوان "ت-مركز أنقرة

أساسا إلى تعزيز القدرات اإلحصائية في  يهدف املشروعو  للكومسيك. PCM الخليج"و الذي حصل على منحة في إطار برنامج

حول البرامج التدريبية التي  املشاركينأبلغ مركز أنقرة أيضا و اإلسالمي.  لتعاون مجال السياحة في البلدان األعضاء في منظمة ا
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األسبوع األول دولية في إطار املشروع في منظمات في املنطقة وحول ورشة العمل التي ستعقد في أنقرة، تركيا بمشاركة  ى ستجر 

 من ديسمبر من هذا العام.

السياحة فضال عن تشكيل لجنة التخطيط املؤسس ي. وقد تم  حول املسوح اإلحصائية  عنطالب  اللطيف السيد عبد بلغوأ

  .1112-1111تنفيذ الحسابات الفرعية للسياحة في ماليزيا 

الجمركية.  املجاالتفي لغة  12 بدراسة استقصائية في فترات منتظمة تجري تركيا على أن أورال املشاركين وأبلغت السيدة 

ويتيح بلدان أخرى.  وعدد الزيارات إلى املقدمة املصاريفو ويشمل املسح على وجه الخصوص عدد الليالي التي أمضاها السياح، 

 لسياحة الوافدة والصادرة.االستبيان تحديد النمط العام ل

عدم وجود بيانات في ان وواحد من املناقشات كاملمارسات والتحديات.  حول  الدول تجاربهامت املناقشة، تقاس في جزئية

بسبب االحتالل غير املشروع، كان واحدا من هذه  راجعملنطقة شرق مدينة القدس،  الوافدينالسياح  حول فلسطين 

  املناقشات.

  املناقشات املفتوحة والجلسة الختامية 8

اإلسالمي. وسيعقد االجتماع  التعاون عقب املناقشات، اعتمد املشاركون مشروع قرار الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة 

في غضون شهر واحد لم تتطوع أية دولة  ، في تركيا، إذا1122اإلسالمي في أبريل  التعاون املقبل للجنة اإلحصائية ملنظمة 

 الستضافة الدورة الخامسة.

 نقرة.أل القديمة  دينةكتشاف املاللمشاركين  يسمحبرنامج اجتمايي لأبريل  12 ومي وخصص


