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 الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 تركيا -، أنقرة 2019أكتوبر  24 - 23

الدورة الصادرة عن قرارات لتقرير عن أنشطة األمانة العامة املنجزة واملبرمجة وفقا ل

 السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 (StatCaB) برنامج بناء القدرات اإلحصائية 1

في مقر  2018مايو  3و  2( التي نظمت يومي OIC-StatComعقب الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

سيسرك في أنقرة، تركيا، اتخذت األمانة العامة اإلجراءات الالزمة لتصميم النسخة الجديدة من االستبيان املتعلق ببرنامج 

 34. وفيما يتعلق بالقرارات الصادرة عن الدورة الـ2021-2020( لفترة السنتين StatCaBة )املنظمة لبناء القدرات اإلحصائي

، أضافت األمانة العامة 2018للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك( في نوفمبر 

عضاء في املنظمة فيما يخص إنتاج املؤشرات املتعلقة قسما جديدا في االستبيان يعنى بتحديد احتياجات وقدرات الدول األ 

)يمكن الولوج  2019بأهداف التنمية املستدامة املندرجة في املستويين األول والثاني. ووزعت األمانة العامة االستبيان في يناير 

الثالث للمنظمة( على كل  باللغات الرسمية http://www.oicstatcom.org/statcab.phpإليه كذلك من خالل الرابط التالي: 

، نظرا للدور الذي (NSSs)رطة في النظم اإلحصائية الوطنية ( وغيرها من األطراف املنخNSOsمن مكاتب اإلحصاء الوطنية )

 29تلعبه في إطار إنتاج البيانات حول أهداف التنمية املستدامة. ولحد اآلن، تلقت األمانة العامة ردودا على االستبيان من 

وزارات )بنين وتركيا( ووكالتين عموميتين )بنين وجيبوتي( وبنكين مركزيين )نيجيريا  9و  1ن مكاتب اإلحصاء الوطنيةمكتبا م

 وتركيا( من منظمة التعاون اإلسالمي.

دورة  26نشاطا شمل  62، نظمت األمانة العامة ما مجموعه 2019أكتوبر  22و  2018مايو  4خالل الفترة املمتدة ما بين 

ورشة عمل دولية. واستفاد من األنشطة اإلحصائية التي  11بعثات فنية و  7زيارة دراسية و  18ت قصيرة األجل و إحصاءا

 دولة عضو في املنظمة. 45مشارك من  1100منظمات دولية حوالي  7دولة عضو في املنظمة و  15قدمتها 

 

                                                 
نيا مكتبا من مكاتب اإلحصاء الوطنية )أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، البحرين، الكاميرون، تشاد، جزر القمر، جيبوتي، الغابون، غامبيا، غي 27لم يرسل بعد  1

يون، الصومال، السودان، تركمانستان، أوزبكستان، اليمن( بيساو، غيانا، قرغيزستان، لبنان، ليبيا، مالي، موريتانيا، املغرب، موزمبيق، عمان، السنغال، سيرال

 ردودها على االستبيان. وللرفع من مستوى االستجابة، ترسل األمانة العامة رسائل تذكير لهذه الدول األعضاء بشكل مستمر.

7

11

18

26

بعثات فنية

اجتماع فريق الخبراء وورش
العمل

زيارات دراسية

دورات قصيرة األجل

عدد األنشطة اإلحصائية، حسب النوع 

2019أكتوبر 22-2018مايو 4



 

 

statistics@sesric.org 2 

 

 22و  2018مايو  4املستفيدة من األنشطة اإلحصائية لألمانة العامة في الفترة ما بين  دول منظمة التعاون اإلسالمي .1الجدول 

 2019أكتوبر 

 السودان موريتانيا غينيا ألبانيا

 سورينام املغرب غيانا أذربيجان

 طاجيكستان موزمبيق إندونيسيا بنغالديش

 توغو النيجر إيران بنين

 تونس نيجيريا العراق بروناي

 تركيا عمان األردن اسوبوركينا ف

 اإلمارات العربية املتحدة باكستان كازاخستان الكاميرون

 أوغندا فلسطين الكويت تشاد

 أوزبكستان قطر ليبيا كوت ديفوار

  السعودية ماليزيا مصر

  السنغال جزر املالديف الغابون 

  الصومال مالي غامبيا

 

 4التعاون اإلسالمي واملنظمات الدولية املساهمة في األنشطة اإلحصائية لألمانة العامة في الفترة ما بين  دول منظمة .2الجدول 

 2019أكتوبر  22و  2018مايو 

 يوروستات تونس األردن أذربيجان

 منظمة العمل الدولية تركيا كازاخستان بنغالديش

 اإلسكوا أوغندا ماليزيا كوت ديفوار

 مفوضية شؤون الالجئين  جزر املالديف مصر

 الشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة مراكز مكافحة األمراض واتقائها النيجر غامبيا

  مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها فلسطين إندونيسيا

 

 اإلسالمي:تخطط األمانة العامة لالضطالع باملهام التالية إلى غاية الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 

 ى منصة سيسرك للتعلم ستواصل األمانة العامة تنزيل املواد املتعلقة ببرنامج بناء القدرات اإلحصائية التي تتلقاها عل

 ؛(http://www.oicstatcom.org/study-materials.php) اإللكتروني

 ( ستواصل تشجيع الخبراء الذين ساهموا في أنشطة برنامج بناء القدرات اإلحصائيةStatCaB للتسجيل في مسرد )

نبذة موجزة عن خبراء اإلحصاءات  840اليا، تضم روز وح خبراء اإلحصاء )روز(.

(http://www.sesric.org/rose.php)؛ 

  من خالل إيالء أولوية  2021-2020ستخطط األمانة العامة ألنشطة برنامج بناء القدرات اإلحصائية لفترة السنتين

للكومسيك )الزراعة والتمويل والحد من الفقر والسياحة والتجارة والنقل  لـسبعةللمجاالت االستراتيجية ا

( التي تحظى 13، 9، 8، 5-1( وأهداف التنمية املستدامة الثمانية )األهداف اإلنمائية والقطاع الخاصواالتصاالت 

 للكومسيك؛ 34باألولوية وفقا للقرارات الصادرة عن الدورة الـ

 ج بناء القدرات اإلحصائية لتزويد ستشجع األمانة العامة الدول األعضاء في املنظمة التي لم تساهم بعد في برنام

 خبراء من أجل إجراء أنشطة إحصائية في دول أخرى من دول املنظمة املستفيدة من البرنامج؛
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  ستعمل األمانة العامة على خلق املزيد من حس التآزر في تنمية القدرات اإلحصائية مع الوكاالت اإلقليمية لصالح

 مي.الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسال 

 في املسوح الوطنية في دول منظمة التعاون اإلسالمي‘ األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح’دمج  2

، أكملت دولتان من دول 2019أكتوبر  22في الفترة ما بين الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي وتاريخ 

األمر الذي زاد من عدد البلدان املتمتعة بوضع املشروع املستوفى  املنظمة )كوت ديفوار وطاجيكستان( املشروع بصفة تامة

(. ومن أجل زيادة مستوى مشاركة دول املنظمة في مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في 3دولة )راجع الجدول  12ليبلغ 

 .فلسطيناملسوح، تم التواصل أيضا مع دولة  

و  (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1398) 2016ظمتا في وبعد النجاح الذي حققته ورشتي العمل اللتان ن

2017 (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1737) أجرى سيسرك ورشة عمل ثالثة حول "ترجمة بيانات األسئلة ،

بالتعاون مع مراكز  (http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2013)املتعلقة بالتبغ في املسوح إلى إجراءات عملية" 

في أنقرة، تركيا. وتمثل الهدف من الورشة في توفير  2018نوفمبر  15-12( ومؤسستها في فترة CDC)اتقائها مكافحة األمراض و 

معلومات إضافية ودعم فني لدول املنظمة فيما يخص دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في دراساتها االستطالعية الجارية 

وإتاحة الفرصة أمام البلدان لصياغة تقرير موجز عن التبغ وخطة للنشر والتعبئة من أجل مكافحة التبغ. وبرسم السنة 

 .اتقائها، وقع سيسرك على تعديل جديد التفاقية املتعاقد من الباطن مع مؤسسة مراكز مكافحة األمراض 2019-2020

 (2019بإدماج أسئلة التبغ في املسوح )اعتبارا من أكتوبر الوضع املتعلق  .3جدول 

 املسح أحدث تطورات الوضع البلد الرقم

 املسح الوطني لألسر املعيشية وامليزانية مستوفاة أذربيجان 1

 (ENSESIاملسح الوطني حول وضعية التوظيف والقطاع غير الرسمي ) مستوفاة كوت ديفوار 2

 ي للقوى العاملةاملسح الوطن مستوفاة مصر 3

 املسح املتكامل لألسر املعيشية مستوفاة غامبيا 4

 (SUSENASاملسح االجتماعي واالقتصادي الوطني ) مستوفاة إندونيسيا 5

تعّددة ) مستوفاة موريتانيا 6
ُ
 (MICSمسوحات مجموعة املؤشرات املـ

 األسر املعيشية النموذجية واملتكاملة مستوفاة مالي 7

 مسح االتجار في البشر توفاةمس النيجر 8

 (C-DHSاملسح الديمغرافي والصحي املستمر ) مستوفاة السنغال 9

 (TUBSاملسح السلوكي الستخدام التبغ ) مستوفاة سيراليون  10

 مسح األسر املعيشية حول املستويات املعيشية مستوفاة طاجيكستان 11

 مسح فينسكوب للمستهلك مستوفاة توغو 12

 (EDSC-5املسح الوطني الديمغرافي والصحي ) تم توقيع مذكرة اتفاق ونالكامير 13

 املسح الرابع حول الفقر واألحوال املعيشية لألسر اتفاقتم توقيع مذكرة  تشاد 14

 (EDSIII-Gabonاملسح الديمغرافي والصحي ) اتفاقتم توقيع مذكرة  الغابون  15

تعّددة ات مجموعة املؤشر مسوح قيد اإلنجاز فلسطين 16
ُ
 VI ( MICS)ات املـ

 :2020-2019فيما يلي نطاق العمل املخطط لـ

 متابعة املشروع مع كل من الكاميرون وتشاد والغابون وفلسطين؛ 

  بلدان إضافية من بلدان منظمة  5دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح في الدراسات االستقصائية الجارية في

 التعاون اإلسالمي؛
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 5ة املتعلقة بالتبغ في املسوح الخاصة بالشباب في الدراسات االستقصائية الجارية املعنية بالشباب في دمج األسئل 

 بلدان من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

 للجنة  51تنظيم حدث جانبي يعنى باألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح وتلك الخاصة بالشباب على هامش الدورة الـ

 لألمم املتحدة في نيويورك؛ اإلحصائية التابعة

  دمجت فيها
ُ
إعداد تقرير حول األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح باستخدام بيانات من الدراسات االستطالعية التي أ

 األسئلة املعنية الواردة من بلدان املنظمة؛

 دمجت فيها األسئلة املتعلقة
ُ
بالتبغ الواردة من بلدان  تطوير مستودع بيانات شبكية يضم بيانات من املسوح التي أ

 املنظمة؛

 .التنسيق مع مراكز مكافحة األمراض واتقائها ومؤسستها لتنظيم ورشتي عمل إضافيتين 

-OICمراجعات النظراء لصالح مكاتب اإلحصاء الوطنية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي) 3

Peer) 

-http://www.oicstatcom.org/event) 2016ت املعنية في عام في إطار هذا املشروع، نظمت األمانة العامة حتى اآلن االجتماعا

detail.php؟id=1569وأجرت ) ( مسح امليول املتعلق بمراجعة النظراء في منظمة التعاون اإلسالميOPRIS إلى جانب ورشة )

 2017عمل حول مراجعات النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في منظمة التعاون اإلسالمي في عام 

(http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1850) وباإلضافة إلى ذلك، أشارت اململكة العربية السعودية في بداية عام .

إلى رغبتها في االستفادة من مراجعة النظراء بشأن خطتها االستراتيجية اإلحصائية الثالثية الجديدة. ونظرا لخبرتها في  2018

في ظل هذا الطلب. بحيث قدمت مقترحا  21نمائية مختلفة، تم التواصل مع باريسمجال مراجعات النظراء على مستويات إ

. وبعد إجراء تنقيحات على املقترح، 2019يتضمن جدوال زمنيا وتقديرا للتكلفة من أجل عملية مراجعة النظراء في فبراير 

طلعت اململكة العربية السعودية عليه في مارس 
ُ
تواصل متابعة التدابير األخرى املتعلقة بهذه ، علما أن األمانة العامة س2019أ

 العملية بعد انتهاء اململكة العربية السعودية من تقييم املقترح املعني.

، أضافت األمانة العامة كذلك حقال إضافيا يتعلق بالتجربة في مجال مراجعات النظراء في النموذج املخصص 2018وفي عام 

( لجمع فريق من الخبراء ذوي الكفاءة http://www.sesric.org/rose-form.php( )للتسجيل في قائمة خبراء اإلحصاء )روز

العالية الذين يمكن اعتبارهم مرشحين للمشاركة في األنشطة التي تنظم في إطار برنامج مراجعة النظراء التابع ملنظمة التعاون 

ون اإلسالمي املسجلين في روز إلى أنهم يتوفرون على بلدان أعضاء في منظمة التعا 9خبيرا من  13اإلسالمي. وحتى اآلن، أشار 

 هذه الخبرة.

 كسبيل للمض ي قدما، ستقوم األمانة العامة بما يلي: 

  ستسهل تنظيم عمليات مراجعة النظراء بين دول منظمة التعاون اإلسالمي والشركاء املعنيين شريطة أن يتم

 التي تتقدم بطلب مراجعة النظراء؛تخصيص مبالغ كافية من امليزانية من قبل دول املنظمة 

  بناء على -ستشارك بصفة مراقب في عمليات مراجعة النظراء التي تقوم بإجرائها وكاالت إقليمية ودولية أخرى

 لتحسين صياغة مثل هذه العمليات املحتملة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األخرى. -دعوتها

 ( في بلدان منظمة التعاون اإلسالميIBFStatالمية )إحصاءات الخدمات املصرفية واملالية اإلس 4

بعد تعميم األمانة العامة ملسح يعنى في األساس باملمارسات الحالية الجاري بها العمل في مجال إحصاءات الخدمات املصرفية 

ات الصلة على نطاق واملالية اإلسالمية على املكاتب اإلحصائية الوطنية )والبعثات الدبلوماسية لتوزيعها على املؤسسات ذ

وعلى سلطات أسواق رأس املال وهيئات الرقابة على التأمين في عام  2017أوسع( والبنوك املركزية والسلطات النقدية في عام 

للحصول على نظرة شاملة أولية بخصوص ممارسات جمع بيانات الخدمات املالية اإلسالمية القائمة وتجميعها ونشرها  2018
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دولة عضو في املنظمة ردودها. وفي ضوء التعليقات  31مؤسسة من  46اون اإلسالمي، سلمت، حتى اآلن، في دول منظمة التع

 ونشرها على موقعي كل من املركز واللجنة اإلحصائية للمنظمة. 2019الواردة، أنهى سيسرك تحليل نتائج املسح في سبتمبر 

مي وهيكلها في قاعدة بيانات أويستات ضمن فئة "الخدمات مؤشرات تتعلق بحجم صناعة التمويل اإلسال  5بعد اختيار ودمج 

مؤشرات أخرى تتعلق بإجمالي األصول وإجمالي  10، أضافت األمانة العامة 2018املصرفية واملالية اإلسالمية" في أبريل 

مؤشرا متاحا عن  15هناك  . وحاليا،2019التمويل/ االلتزامات والتمويل املتوافق مع الشريعة إلى قاعدة البيانات عينها في عام 

 بلدا من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي مستمدة من مصادر دولية. 21

إلى جانب ذلك، تتابع األمانة العامة عن كثب التطورات الحاصلة في مجال إحصاءات الخدمات املالية اإلسالمية بما في ذلك 

فريق العمل املشترك بين األمانات املعني بالحسابات القومية عضويتها في فرقة العمل املعنية بالتمويل اإلسالمي التابعة ل

(ISWGNA والتي أنشأتها كل من اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة.  وفي هذا )

ومية الصدد، استضافت األمانة العامة ورشة العمل التي نظمت حول التمويل اإلسالمي في الحسابات الق

(http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2021 في أكتوبر )وباإلضافة إلى ذلك، وقع سيسرك ومجلس الخدمات 2018 .

بمدينة إسطنبول التركية، بهدف تعزيز أواصر التعاون في مجال إحصاءات  2018املالية اإلسالمية مذكرة تفاهم في نوفمبر 

 ية.الخدمات املصرفية واملالية اإلسالم

 كسبيل للمض ي قدما، ستواصل األمانة العامة في القيام بما يلي:

  زيادة عدد املؤشرات ذات الصلة بمجال الخدمات املصرفية واملالية اإلسالمية بعد تقييم املؤشرات اإلضافية

 املستمدة من املصادر الدولية؛

 م إنشاؤه في إطار فرقة العمل املعنية املساهمة في أعمال فريق العمل املعني بجمع البيانات وتنسيقها الذي ت

بالتمويل اإلسالمي التابعة لفريق العمل املشترك بين األمانات املعني بالحسابات القومية ومتابعة التطورات العاملية 

 األخرى الحاصلة في مجال إحصاءات الخدمات املالية اإلسالمية.

 ( في بلدان منظمة التعاون اإلسالميODAإحصاءات املساعدة اإلنمائية الرسمية ) 5

، قامت األمانة العامة 2018وفقا للقرارات الصادرة عن الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي في عام 

يو ما 10بتوزيع "مسح حول تخطيط واقع املساعدة اإلنمائية والتعاون في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في 

على مكاتب اإلحصاء الوطنية والوكاالت ذات الصلة في بلدان املنظمة. والهدف من االستبيان هو جمع املعلومات  2018

واألنشطة املؤسسية ذات الصلة بالوكاالت الوطنية للمساعدة اإلنمائية القائمة في منظمة التعاون اإلسالمي املضطلعة 

دول عن استعدادها لتقديم ردود على املسح؛ ومع ذلك، لم تتمكن  10اآلن، أبلغت  بتنسيق املساعدة اإلنمائية الرسمية. وحتى

دول من بلدان املنظمة. ونظرا النخفاض مستوى االهتمام الذي أبدته  6األمانة العامة من تلقي سوى ردود مكتملة جزئيا من 

 ملسح املعني.ا بلدان املنظمة في هذا الشأن، فقد أوقفت األمانة العامة أعمالها في إطار 

، TOSSDلقد واصلت األمانة العامة أيضا مساهمتها في أعمال فرقة العمل املعنية بالدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة )

بإشراف مديرية التعاون اإلنمائي التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي( لبناء إطار متين بشأن سبل توسع 

-http://www.sesric.org/event ) العملي في مجال أهداف التنمية املستدامة. وأثناء جلسات اجتماعات فرقة التمويل اإلنمائ

detail.php?id=1979؛http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2103؛ http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2133؛ 

http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2158 ) اقترح سيسرك تعديل مشروع تعليمات إعداد التقارير بشأن الدعم ،

الرسمي التام للتنمية املستدامة إلعادة النظر في تصنيف أدوات التمويل اإلسالمي كإجراء تمويلي وليس طريقة للتعاون في 

املستدامة من قبل منظمة  . باإلضافة إلى ذلك، تم إرسال مسح حول بيانات الدعم الرسمي التام للتنمية2019و  2018

التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي إلى البلدان األعضاء في فرقة العمل واملنظمات الدولية بما في ذلك األمانة العامة في 

، بحيث استجابت هذه األخيرة لهذه العملية باإلبالغ عن أنشطتها اإلحصائية وشجعت بعض بلدان منظمة 2019مارس 

 المي على االجابة على مسح استقصاء البيانات.التعاون اإلس

http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1979؛
http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1979؛
http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1979؛
http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2103؛
http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2133
http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2158
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مؤشرات متعلقة باملساعدات  6من ناحية نشر البيانات، تستضيف فئة التمويل الدولي الخاصة بقاعدة بيانات أويستات 

 .2019منها في عام  4اإلنمائية الرسمية، تم دمج 

 تعتزم األمانة العامة:

 صة بقاعدة بيانات أويستات من خالل إضافة مؤشرات جديدة متعلقة توسيع نطاق تغطية فئة التمويل الدولي الخا

 باملساعدات اإلنمائية الرسمية؛

 متابعة إجراءات الدعم الرسمي التام للتنمية املستدامة من خالل املشاركة في اجتماعات فرقة العمل في املستقبل؛ 

  على أهمية تدفق املساعدات اإلنمائية التعاون مع مختلف الشركاء الوطنيين والدوليين لتعكس وتسلط الضوء

 الواردة من الدول األعضاء.

 التعاون مع منظمة األغذية والزراعة التابعة لألمم املتحدة )الفاو( 6

-http://www.sesric.org/event) 2017( في FIESبعد إجراء ورشتي عمل حول مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي )

detail.php?id=1628  وhttp://www.sesric.org/event-detail.php?id=1752 تقدمت األمانة العامة بطلب إلى آلية تمويل ،)

. وفي هذا الصدد، 2020لتنظيم ورشة عمل تدريبية إقليمية حول ميزانيات األغذية في  2019مشاريع الكومسيك في سبتمبر 

إمكانيات التعاون فيما يتعلق بمواصلة األنشطة ذات فإن األمانة العامة في اتصال مباشر مع منظمة الفاو ملناقشة املزيد من 

 الصلة برصد األمن الغذائي وإحصاءات الزراعة.

 2020جولة تعدادات السكان واملساكن لعام  7

.د الصادر عن الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، اشترك كل من سيسرك 3باإلشارة إلى القرار #

حول تعدادات  2020ورشة عمل إقليمية حول البرنامج العاملي لعام ’( في تنظيم UNSDباألمم املتحدة ) والشعبة اإلحصائية

 15-12، وذلك في فترة في املقر الرئيس ي لسيسرك بأنقرة، تركيا‘ السكان واملساكن: املعايير الدولية والتكنولوجيات املعاصرة

وتجلت أهداف ورشة العمل في مساعدة البلدان في  (.http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2137) 2019مارس 

التوصل لفهم مشترك وإدراك أفضل لعملية اعتماد تقنيات ومنهجيات جديدة في إجراء تعدادات السكان واملساكن وجمع 

ارسات بين الدول البيانات وفقا للتعريفات والتصنيفات املوص ى بها دوليا. كما وفرت هذه الورشة فرصة ملناقشة أفضل املم

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتحديات واملخاطر املحتمل مواجهتها والتي يجب أخذها في االعتبار من أجل نجاح 

 اعتماد التكنولوجيات املعاصرة في التعدادات.

 إحصاءات الهجرة 8

وفقا للقرارات  2018سبتمبر  4( في EGRIS) صار سيسرك عضوا في فريق الخبراء املعني بإحصاءات الالجئين والنازحين داخليا

-http://www.sesric.org/eventالصادرة عن الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

detail.php?id=2063). 

يسرك .ب الصادر عن الدورة السابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، استضاف س4وباإلشارة إلى القرار #

و  12ترة ما بين االجتماع العاملي الثالث لفريق الخبراء املعني بإحصاءات الالجئين والنازحين داخليا في مقره بأنقرة، تركيا، في الف

وتمثلت أهداف هذا االجتماع في وضع مسودة أولية  (. http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2062) 2019فبراير  14

حصاءات، وهو دليل عملي للممارسين في البلدان التي تعمل على تحسين اإلحصاءات املتعلقة بالنزوح لدليل تجميع اإل 

القسري، ومناقشة أنشطة بناء القدرات في املجال ذي الصلة. كما تمت استضافة اجتماع حول إحصاءات األشخاص عديمي 

حول الخبرات واألدوات في إطار الدراسة  10الـ، باإلضافة إلى ورشة العمل اإلقليمية 2019فبراير  15الجنسية يوم 

، وهو برنامج أطلقه االتحاد (MED-HIMS)في بلدان البحر األبيض املتوسط  االستقصائية للهجرة الدولية لألسر املعيشية

 في مقر سيسرك. 2019فبراير  16و  14األوروبي، وتم تنظيمه في الفترة ما بين 
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راج اإلحصاءات املتعلقة باالتجار بالبشر في الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون .د بشأن إد4باإلشارة إلى القرار #

اإلسالمي، أدرجت األمانة العامة هذا املوضوع في مسح امليول املستخدم لتحديد مواضيع الدورة املعنية، ولكن املجييون على 

يجعله غير قابل للتغطية في الدورة الثامنة للجنة اإلحصائية  االستبيان أعطوا أولوية منخفضة لهذا املوضوع، األمر الذي

 ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 أهداف التنمية املستدامة 9

، أنهى املركز عملية جمع الردود على "مسح امليول املتعلق بأولويات أهداف التنمية املستدامة للدول األعضاء 2018في سبتمبر 

و  2016و  2015مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الكومسيك في دوراته املنعقدة في في منظمة التعاون اإلسالمي" تمشيا 

. وبناء على األجوبة الواردة، أعد سيسرك تقريرا بعنوان "نتائج مسح امليول املتعلق بأولويات أهداف التنمية املستدامة 2017

ة سمية الثالث للمنظمباللغات الر للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، وهو متاح 

(http://www.sesric.org/publications-detail.php?id=456.) 

أهداف إنمائية )القضاء على الفقر، والصحة الجيدة والرفاه، والحد من الجوع، والتعليم الجيد،  8وفقا للنتائج، تحظى  

كار والبنية التحتية، والعمل من أجل املناخ( واملساواة بين الجنسين، والعمل الالئق والنمو االقتصادي، والصناعة واالبت

 34الصادر عن الدورة الـ 121باألولوية على مستوى منظمة التعاون اإلسالمي. وباإلضافة إلى ذلك، وتمشيا مع القرار #

لب منه إعداد تقرير سنوي عن التقدم املحرز على مستوى 
ُ
للكومسيك، كان التقرير الذي قدمه سيسرك محط ترحيب وط

مة التعاون اإلسالمي من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة الثمانية الواردة أنفا ليتم تقديمه إلى الدورات الوزارية منظ

للكومسيك. كما طلب القرار أن يصب سيسرك تركيز أنشطته في مجال تنمية القدرات اإلحصائية على مؤشرات أهداف 

 التنمية املستدامة.

نشاطا إحصائيا يتعلق باألهداف  34، نظمت األمانة العامة 2019أكتوبر  22و  2018مايو  04وخالل الفترة املمتدة بين 

 بعثات فنية. 7زيارات دراسية و  10دورة إحصائية قصيرة األجل و  17اإلنمائية الثمانية ذات األولوية. من بينها، 

 ، ستقوم األمانة العامة بما يلي:2021-2020بالنسبة لفترة السنتين 

 قة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي بناء على أجوبتها على استبيان ستاتكاب الجديد وتنظيم أنشطة تنمية مطاب

 القدرات اإلحصائية على املؤشرات ذات الصلة بشأن أهداف التنمية املستدامة الثمانية ذات األولوية؛

  بمؤشرات أهداف التنمية املستدامة؛متابعة االجتماعات املقبلة لفريق الخبراء املشترك بين الوكاالت املعني 

  زيادة تغطية فئة أهداف التنمية املستدامة لقاعدة بيانات أويستات بناء على البيانات الواردة في قاعدة البيانات

 العاملية ملؤشرات أهداف التنمية املستدامة للشعبة اإلحصائية لألمم املتحدة.

 ( ISI WSC 2019) 2019ي الدولي لعام للمعهد اإلحصائ 62املؤتمر العاملي لإلحصاء الـ 10

للمعهد اإلحصائي الدولي  62في كواالملبور املؤتمر العاملي لإلحصاء الـ 2019أغسطس  23-18استضافت ماليزيا في الفترة ما بين 

 130 من اإلحصائيين واملمارسين من جميع املجاالت من أكثر من 3000حيث تبادل حوالي ISI WSC 2019 nd .(62) 2019لعام 

دولة أفكارهم حول تنمية اإلحصاءات والعلوم اإلحصائية وتطبيقاتها. وقد أشرف سيسرك على تغطية تكاليف مشاركة بعض 

مهنيي اإلحصاء من مكاتب اإلحصاء الوطنية من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في هذا املؤتمر. وفي هذا الصدد، 

 تعتزم األمانة العامة:

 ر الرحالت الجوية لبعض البلدان األقل نموا في منظمة التعاون اإلسالمي لحضورها جلسات املنتدى تغطية تذاك

 العاملي للبيانات ومؤتمرات معهد اإلحصاء العاملي بناء على توافر املوارد في امليزانية.
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 خدمات سيسرك ووحداته وتطبيقاته على اإلنترنت 11

 مي )أويستات(قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التعاون اإلسال  11.1

، تم إثراء قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التعاون 2018منذ آخر دورة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي في مايو 

مؤشرا تندرج تحت  780مؤشرا وتستضيف حاليا  370( بأكثر من http://www.sesric.org/oicstat.phpاإلسالمي )أويستات( )

 ، توزع مؤشرات فئات قاعدة بيانات أويستات على الشكل التالي:2019وبر فئة. واعتبارا من أكت 24

 41الزراعة:  .1

 28الديموغرافيا:  .2

 38التعليم:  .3

 19الطاقة:  .4

 18البيئة:  .5

 11النوع االجتماعي واألسرة:  .6

 37الصحة:  .7

 12املؤشرات:  .8

 51الصناعة والتصنيع:  .9

 24البنية التحتية:  .10

 22التمويل الدولي:  .11

 15واملالية اإلسالمية:  الخدمات املصرفية .12

 33العمل والحماية االجتماعية:  .13

 10النقد واألسعار:  .14

 43الحسابات القومية:  .15

 38القطاع الخاص:  .16

 25املالية العامة:  .17

 11العلوم والتكنولوجيا واالبتكار:  .18

 214أهداف التنمية املستدامة:  .19

 23مكافحة التبغ:  .20

 10السياحة:  .21

 19التجارة:  .22

 25املياه:  .23

  13الشباب: .24

 

 كسبيل للمض ي قدما، ستقوم األمانة العامة بما يلي:

  زيادة عدد املؤشرات، بصفة خاصة فيما يتعلق بأهداف التنمية املستدامة، بعد تقييم مدى توافر البيانات في بلدان

 منظمة التعاون اإلسالمي؛

 تواجد عدد كاف من  إنشاء فئات جديدة في املجاالت االجتماعية واالقتصادية ذات االهتمام املشترك شرط

 املؤشرات تتوفر حولها بيانات حول نصف بلدان منظمة التعاون اإلسالمي على األقل.

 (OIC-CIFدول منظمة التعاون اإلسالمي في أرقام ) 11.2

( أحدث املعلومات http://www.sesric.org/cif-home.php ؛OIC-CIFتقدم وحدة دول منظمة التعاون اإلسالمي في أرقام )

أقسام )املعلومات األساسية، والجغرافيا واملناخ، واملجتمع والديموغرافيا،  9اإلحصائية لبلدان املنظمة تحت  والبيانات

والحكومة والسياسة، واالقتصاد والقطاعات، والبلد في أرقام، والشراكات الدولية، واللوجستيات، والروابط الخاصة( مع توفر 

 مع العلم أنه يتم تحديث اللمحات املوجزة للبلدان بانتظام. إمكانية تحميل املعلومات على شكل تقارير.

تخطط األمانة العامة لتحديث األقسام ذات الصلة بهذه الوحدة بشكل متواصل فيما يتعلق بكل بلد من بلدان منظمة 

 التعاون اإلسالمي.



 

 

statistics@sesric.org 2 

 (OIC-DIRدليل املؤسسات الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ) 11.3

؛ OIC-DIRدف من دليل املؤسسات الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )اله

http://www.sesric.org/oicdir.php ،هو جمعه للمحات موجزة عن البنوك املركزية، والغرف التجارية، والوكاالت التنموية )

ر، والوزارات املختصة، ومكاتب اإلحصاء الوطنية ودون ووكاالت األنباء املمولة من قبل الحكومات، ووكاالت تشجيع االستثما

الوطنية، ومعاهد األبحاث، ومراكز التفكير الواقعة تحت إشراف مؤسسات حكومية، ومعاهد التدريب، والنقابات/ منظمات 

 امة(.أرباب العمل، والجامعات/ معاهد التعليم العالي، وهيئات أخرى )مؤسسات عمومية أو مؤسسات تهدف للمنفعة الع

ونظرا لوجود عدد كبير من املؤسسات في بلدان املنظمة ومعدل اإلجابة املنخفض على استبيان األمانة العامة الذي تم إرساله 

من قبل إلى دول املنظمة من خالل القنوات الدبلوماسية لتلقي قائمة املؤسسات املتواجدة في البلدان، ستقوم األمانة العامة 

 الوحدة تدريجيا. بتوسيع نطاق تغطية هذه


