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 الدورة السادسة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 تركيا  –، قونيا 2016نوفمبر  5-6

 جلسة حول 

 اإلسالمي عن طريق اللجنة اإلحصائية" التعاون "األنشطة املنفذة في منظمة 

 تقرير مرحلي عن

 ("STATCAB) التعاون اإلسالمي "برنامج بناء القدرات اإلحصائية ملنظمة 

 األنشطة املنجزة 1

اهتماما خاصا لتسهيل تدفق اإلحصائية والدراية الفنية  التعاون اإلسالمي تعطي أمانة اللجنة اإلحصائية في منظمة 

. ويهدف برنامج بناء التعاون اإلسالمي ( من البلدان األعضاء في منظمة NSSsبين األنظمة اإلحصائية الوطنية )

( لتحديد وتنفيذ أنشطة تحسين املهارات اإلحصائية عن StatCaB) التعاون اإلسالمي القدرات اإلحصائية ملنظمة 

 التعاون اإلسالمي ( للدول األعضاء في منظمة NSOsطريق مطابقة قدرات واحتياجات املكاتب اإلحصائية الوطنية )

تجابات والردود املقدمة من أعمال املسح نصف السنوي. وقد تم تعميم املسح األخير بعنوان "برنامج استنادا إلى اإلس

" وذلك في 2017-2016( في شكل استبيان لفترة العامين StatCaB) التعاون اإلسالمي بناء القدرات اإلحصائية ملنظمة 

. حيث حظيت الدراسة التعاون اإلسالمي  بعد الدورة الخامسة الخاصة باللجنة اإلحصائية ملنظمة 2015صيف 

التعاون من املكاتب اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في منظمة  46بعدد قياس ي من اإلستجابات والردود من عدد 

. بشكل مختلف من املسوح نصف السنوية السابقة، فقد شمل االستطالع األخير أيضا أسئلة عن نوع 1اإلسالمي 

 .التعاون اإلسالمي األنشطة التي تقدمها الدول األعضاء في منظمة 

منها على  152من برامج بناء القدرات اإلحصائية بما في ذلك عدد  190عدد  سيسرك، فقد نظم 2007منذ عام 

بعثات فنية بمشاركة ما يقرب من  8زيارات دراسية، و  8ورشة عمل دولية،  22ر كدورات بناء القدرات، املدى القصي

 .التعاون اإلسالمي من خبراء املكاتب اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء في منظمة  3870

نظمة التعاون اإلسالمي( )بعد الدورة الخامسة الخاصة باللجنة اإلحصائية مل 2015خالل الفترة بين منتصف مايو 

أنشطة خاصة بأعمال بناء القدرات اإلحصائية  70، تم إجراء ما مجموعه 2016واألسبوع األول من شهر نوفمبر عام 

منها على املدى القصير في شكل دورات لبناء القدرات،  52. ومن بين هذه االنشطة، كان هناك عدد سيسركمع 

منها من ورش العمل. في املجموع، استفاد  5منهم من البعثات الفنية، وكانت  6منها زيارات دراسية، وعدد  7وكانت 

من هذه األنشطة التي تم توفيرها من قبل  التعاون اإلسالمي دولة عضو في منظمة  38مشارك من عدد  1000حوالي 

 منظمات دولية. 10وعدد  التعاون اإلسالمي دولة عضو في منظمة  17

                                                 
1
 أن عدد  

ا
بما في ذلك ألبانيا وبوركينا  -اإلسالمي  التعاون من املكاتب اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في منظمة  10على الرغم من رسائل التذكير املرسلة، إال

 لردود من اإلستطالعات الخاصة بها.لم تبلغ بعد عن اإلستجابات وا -فاسو وجزر القمر، غينيا، غيانا، لبنان، موزامبيق، نيجيريا، سيراليون، والصومال 
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 2016نوفمبر  - 2015، مايو لسيسركالدول املستفيدة من األنشطة اإلحصائية  1الجدول 

 سورينام مالي مصر أفغانستان

 طاجيكستان موريتانيا غامبيا الجزائر

 توغو نيجيريا إندونيسيا أذربيجان

 تونس سلطنة عمان العراق البحرين

 تركيا باكستان كازاخستان بنغالديش

 أوغندا قطر الكويت بروناي

 أوزبكستان اململكة العربية السعودية قرغيزستان بوركينا فاسو

 اليمن السنغال ليبيا تشاد

  الصومال ماليزيا كوت ديفوار

  سودانال جزر املالديف جيبوتي

 

نوفمبر  - 2015، مايو سيسركفي وكاالت الدولية لألنشطة اإلحصائية وال ةالدول املزودة، والشريك 2الجدول 

2016 

 GCCStat تونس األردن أذربيجان

 IDB تركيا ماليزيا بنغالديش

 OPHI أوغندا املغرب بنين

 AITRS UNESCWA نيجيريا كوت ديفوار

 CDC UNSD فلسطين مصر

 CDC-F UNWTO السنغال إندونيسيا

 COMCEC WHO السودان إيران

 في مجال اإلحصاء خالل الفترة املحددة هي كما يلي: سيسركتفاصيل أنشطة 

 دورات بناء القدرات

 ووو امل فترةال زودامل املستفيد الرقم

 ةياالحصائيات الزراع 2016نوفمبر  4-2 تركيا قرغيزستان 1

 إحصاءات النوع االجتماعي 2016أكتوبر  28-26 كوت ديفوار توغو 2

 الزراعيةاالحصائيات  2016أكتوبر  27-23 فلسطين السودان 3

 Eurotrace  برامج 2016أكتوبر  27-23 السودان البحرين 4

 احصائيات املجتمعمعلومات  2016أكتوبر  13-10 املغرب موريتانيا 5

 العلوم والتكنولوجيا واالبتكار احصائيات  2016سبتمبر  28-27 تركيا أذربيجان 6

 إحصاءات التجارة الدولية 2016سبتمبر  22-20 ماليزيا بروناي 7

 ستطالعات الزراعيةاال  2016سبتمبر  22-20 أوغندا غامبيا 8

 ستطالعات الزراعيةاال  2016سبتمبر  22-20 إندونيسيا باكستان 9

 إحصاءات العمل 2016سبتمبر  15-13 بنين توغو 10
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 إحصاءات العمل 2016سبتمبر  8-6 إندونيسيا بروناي 11

 احصائيات النقل 2016سبتمبر  8-5 مصر موريتانيا 12

لفقر والظروف املعيشية، ااحصائيات  2016سبتمبر  8-4 األردن قطر 13

 والشاملة القضايا االجتماعية 

الزراعة والغابات ومصايد احصائيات  2016أغسطس  31-29 األردن مصر 14

 األسماك 

 السياحةاحصائيات  2016أغسطس  26-24 أوغندا غامبيا 15

 إحصاءات العمل 2016أغسطس  18-16 أذربيجان أوزبكستان 16

 السياحة اإلحصائية 2016أغسطس  11-9 إندونيسيا سورينام 17

 السجالت التجارية 2016أبريل  28-26 ماليزيا مصر 18

 مصفوفات املحاسبة االجتماعية 2016أبريل  27-25 املغرب البحرين 19

 إحصاءات العمل 2016أبريل  20-18 فلسطين سلطنة عمان 20

 ميزان املدفوعات وإحصاءات التجارة الدولية 2016مارس  17-15 تركيا البحرين 21

اململكة العربية  22

 السعودية

 املكتوبة االتصاالت فيتقنيات فعالة  2016فبراير  24-22 مصر

 إدارة الوقت 2016فبراير  23-22 أذربيجان طاجيكستان 23

لفقر والظروف املعيشية، احصائيات ا 2016فبراير  17-15 أذربيجان طاجيكستان 24

 والشاملة القضايا االجتماعية 

لفقر والظروف املعيشية، احصائيات ا 2016فبراير  10-8 مصر سودان 25

 والشاملة القضايا االجتماعية 

 أجرة العاملين 2015ديسمبر  30-28 كوت ديفوار مالي 26

 تقنيات االتصاالت الفعالة 2015ديسمبر  22-21 أذربيجان أوزبكستان 27

تعدادات السكان واملساكن. سجالت السكان.  2015ديسمبر  25-20 تونس الصومال 28

 (2املساكن واملباني )الوحدة 

 التصنيفات 2015ديسمبر  17-15 مصر الكويت 29

 تقنيات فعالة في االتصاالت املكتوبة 2015ديسمبر  9-7 مصر سودان 30

 إحصاءات العمل 2015نوفمبر  26-24 بنغالديش املالديفجزر  31

 احصائيات القطاع غير الرسمي 2015نوفمبر  20-18 إندونيسيا ماليزيا 32

 تقنيات فعالة في االتصاالت املكتوبة 2015نوفمبر  13-11 أوغندا نيجيريا 33

السكان. تعدادات السكان واملساكن. سجالت  2015نوفمبر  13-8 تونس الصومال 34

 (1املساكن واملباني )الوحدة 

 السجالت التجارية 2015نوفمبر  5-3 ماليزيا قطر 35

 احصائيات السياحة 2015أكتوبر  28-26 إندونيسيا ماليزيا 36

 إحصاءات العمل 2015أكتوبر  7-5 كوت ديفوار جيبوتي 37

 إدارة الوقت 2015سبتمبر  29-28 أذربيجان قرغيزستان 38

لفقر والظروف املعيشية، احصائيات ا 2015سبتمبر  17-15 السنغال ديفواركوت  39

 والشاملة القضايا االجتماعية 

لفقر والظروف املعيشية، احصائيات ا 2015سبتمبر  16-14 السنغال توغو 40
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 والشاملة القضايا االجتماعية 

 (GISنظم املعلومات الجغرافية ) 2015سبتمبر  9-7 مصر تونس 41

 ستطالعات الزراعيةاال  2015أغسطس  27-25 تركيا بنغالديش 42

لفقر والظروف املعيشية، احصائيات ا 2015أغسطس  26-24 تونس موريتانيا 43

 والشاملة القضايا االجتماعية 

لفقر والظروف املعيشية، احصائيات ا 2015أغسطس  19-17 السنغال بوركينا فاسو 44

 والشاملة القضايا االجتماعية 

 فعالة الشفهيةتقنيات االتصاالت  2015أغسطس  19-17 أذربيجان كازاخستان 45

 اإلحصاءات الصحية 2015أغسطس  13-11 إندونيسيا بنغالديش 46

 إحصاءات التجارةو تجارة الجملة والتجزئة  2015أغسطس  12-10 تركيا أوغندا 47

 إحصاءات العمل 2015يوليو  29-27 السنغال تشاد 48

 فعالةالشفهية تقنيات االتصاالت  2015يوليو  24-22 أوغندا نيجيريا 49

راعة والغابات ومصايد الز احصائيات  2015يونيو  18-16 نيجيريا غامبيا 50

 األسماك 

 اإلحصاءات املالية والحسابات القومية  2015يونيو  11-8 تونس الجزائر 51

 السياحةحصائيات ا 2015مايو  20-18 تركيا أذربيجان 52

 

 زيارات الدراسات 

الرق

 م

 املووو  الفترة املزود املستفيد

لفقر والظروف املعيشية، والشاملة احصائيات ا 2016أكتوبر  20-17 األردن ليبيا 1

 القضايا االجتماعية 

 التعدادات والسجالت الزراعية 2016أكتوبر  20-17 األردن ليبيا 2

 اإلحصاءات الصحية 2016سبتمبر  29-26 تونس ليبيا 3

 : طرق أخذ العيناتTQS 2016مايو  5 تركيا باكستان 4

 : معالجة البيانات وأخذ العينات طرق TQS 2016أبريل  26-25 تركيا إندونيسيا 5

لفقر والظروف املعيشية، والشاملة احصائيات ا 2016فبراير  18-16 األردن اليمن 6

 القضايا االجتماعية 

لفقر والظروف املعيشية، والشاملة احصائيات ا 2015ديسمبر  29-27 مصر العراق 7

 القضايا االجتماعية 
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 البعثات الفنية

 املووو  الفترة املزود املستفيد الرقم

 احصائيات النقل 2016سبتمبر  30-26 تركيا كازاخستان 1

)الوحدة الحسابات القومية الفصلية  2016فبراير  12 -يناير  23 إيران أفغانستان 2

2) 

 : طرق أخذ العيناتTQS 2015نوفمبر  13-10 تركيا أذربيجان 3

الحسابات القومية الفصلية )الوحدة  2015أكتوبر  28-17 إيران أفغانستان 4

2) 

مؤشر أسعار املستهلك إعادة التمركز  2015سبتمبر  4 -أغسطس  29 إيران أفغانستان 5

 (2)الوحدة 

مؤشر أسعار املستهلك إعادة التمركز  2015يونيو  19-13 إيران أفغانستان 6

 (1)الوحدة 

 ورش العمل

 عنوانال فترةال شركاءال اكانامل الرقم

 ,SESRIC, CDC, CDC-F أنقرة، تركيا 1

WHO 

: ورشة عمل توجيهية لشؤون TQS 2016مايو  3-4

 مسوحات التبغ 

 ,SESRIC, AITRS أنقرة، تركيا 2

GCCStat, IDB, 

UNESCWA, UNSD 

املؤتمر العربي حول "جدول أعمال  2016أبريل  5-7

 تحويلي لإلحصاءات الرسمية "

داكار،  3

 السنغال

SESRIC, COMCEC, 

IDB, OPHI 

ديسمبر  6 -نوفمبر  30

2015 

ورشة عمل حول قياس األبعاد 

 املتعددة في الفقر

أملاتي،  4

 كازاخستان

SESRIC, UNWTO, CoS 

MoNE Kazakhstan 

ديسمبر  3 -نوفمبر  30

2015 

ورشة عمل حول الحسابات الفرعية 

 للسياحة

رام هللا،  5

 فلسطين

SESRIC, PCBS 20-22  املؤتمر الدولي لإلحصاءات الرسمية 2015أكتوبر 

 الطريق إلى األمام 2

التعاون تعميم "برنامج بناء القدرات اإلحصائية ملنظمة  التعاون اإلسالمي توفر أمانة اللجنة اإلحصائية في منظمة 

. وبناء على التفاعالت 2017" بنهاية النصف األول من عام 2019-2018( استبيان لفترة العامين StatCaB) اإلسالمي 

قرر أن يتم خالل الفترة الحالية، فمن امل التعاون اإلسالمي مع املكاتب اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في منظمة 

 تطبيق التغييرات / التعديالت التالية للفترة املقبلة:
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 جمع املسوحات نصف السنوية من خالل استمارة على االنترنت بدال من ملفات اكسل.• 

اإلستفسارات بشكل أكثر عن األنشطة الفرعية اإلحصائية في مسح نصف سنوي عن بنود أوسع لتصنيف األنشطة • 

( التصنيف أحيانا يكون معتمد على اإلشراف على األنشطة التي تم 2009، أكتوبر 1جعة مرا - CSAاإلحصائية )

 تنفيذها و / أو املقدمة؛

العمليات التنظيمية سوف تبدأ مع االختصاصات التي تقدمها الدول املستفيدة بعد املطابقة مع الدول ذات • 

 االحتياجات والقدرات من أجل اإلحصائيات ذات الصلة؛

 .StatCaBلتقديم األنشطة في إطار برنامج  التعاون اإلسالمي عدد الدول األعضاء في منظمة  زيادة• 

، GCCStat ،UNESCWAإحداث املزيد من أوجه التآزر في تنمية القدرات اإلحصائية مع الوكاالت اإلقليمية؛ مثل، • 

 . والتعاون اإلسالمي وذلك لصالح الدول األعضاء في منظمة 

التعاون شكل أكثر للطلبات بناء على الطلب من املكاتب اإلحصائية الوطنية للدول األعضاء في منظمة االستجابة ب• 

 .اإلسالمي 


