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 الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 تركيا-، أنقرة2015مايو  12-14

 جلسة حول
 "منظمة التعاون اإلسالميل جنة اإلحصائيةلل"األنشطة المنفذة 

 دمج عن مرحلي تقرير
 التعاون منظمةللبلدان األعضاء ب الوطنية لمسوحا في(" TQS) التبغالمعنية بالمسوح  أسئلة"

 (OIC)اإلسالمي 

 الخلفية 1
تم ، (GTSS) نظام مراقبة التبغ العالمي هي إحدى عناصر، (TQS) بالتبغ المعنية المسوح أسئلة

مساعدة البلدان في وضع من أجل شركاء آخرين ، و CDCو من قبل منظمة الصحة العالمية، اتطويره
من اتفاقية منظمة الصحة العالمية  21و  20المادتين وتؤكد . ورصده مكافحة التبغ لمراقبةبرامج 

لمكافحة التبغ  ةشامل ةد عالميو جهل ساسياأل عنصرالأن  على (FCTC) اإلطارية بشأن مكافحة التبغ
 .هو آلية مراقبة فعالة ومنتظمة لمراقبة الوباء

منظمة التعاون تهدف األعضاء،  هادول طارية لمنظمة الصحة العالمية فيتنفيذ االتفاقية اإللتحسين و 
، إلى خفض 2023-2014للعمل االستراتيجي في مجال الصحة  ا، من خالل برنامجهاإلسالمي

مستوى تعرض األفراد والسكان إلى اآلثار الضارة للتبغ. وبناء على قرار من الدورة الرابعة للجنة 
أهمية قضايا الصحة العامة  حول 2014الذي عقد في أبريل  منظمة التعاون اإلسالميحصائية لاإل

ي ف(TQS)  التبغب ة المسوح المعنيةأسئل جمد" بوضع مشروعمركز أنقرة  بادرومكافحة التبغ، 
القدرات في مجال اإلحصاءات  ناءلب "منظمة التعاون اإلسالميلدول األعضاء في لالمسوح الوطنية 

 ، ومراكز مكافحة األمراض والوقاية منها(WHO) الصحية بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية
(CDC)  ومؤسسة CDC . 
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 منظمة التعاون اإلسالميوالهدف الرئيسي من هذا المشروع هو تقديم الدعم الفني للبلدان األعضاء في 
 .الجاريةفي المسوحات الوطنية  TQS في جهودها الرامية إلى دمج

 األنشطة المنفذة 2
بمثابة  منظمة التعاون اإلسالميلدول األعضاء في لح الجارية و في إطار المس TQS دمجيعمل سوف 

وتعزيز االستدامة والتكامل ، آلية لتنسيق وتوحيد رصد المؤشرات الرئيسية لمكافحة التبغ بصورة منتظمة
منظمة التعاون في  عضوا خمسة عشر بلداتم اختيار و مبادرات مراقبة عوامل الخطر األخرى. مع 

ندونيسيا لدراسة تجريبية في إطار هذا المشروع وهي:  اإلسالمي ألبانيا وأذربيجان والكاميرون ومصر وا 
 .س وأوغنداواألردن وكازاخستان وماليزيا وموريتانيا والمغرب والسنغال والسودان وطاجيكستان وتون

 لبلدان األعضاء المذكورةل (NSO) دعم مكاتب اإلحصاء الوطنيةب أنقرة سيقوم مركزخالل فترة التنفيذ، و 
 .الجارية في المسوحات الوطنية TQS في إدماج أعاله

 2015 مايو ،TQS ية دمجوضع

 المسح الوضع األحدث البلد

 ---  قيد التشغيل  ألبانيا 
 ميزانية األسرةلالمسح الوطني   على الشراكة توافق  أذربيجان 
 (DHS) الوطني الديموغرافي والصحي المسح االتفاقيةوقعت   الكاميرون 
 لقوى العاملةل مسح الوطنيال  توقيع االتفاقية قيد التشغيل  مصر 
 (SUSENAS)  الوطني االجتماعي واالقتصادي المسح على الشراكة توافق  أندونيسيا 
 ---  عملية علقت ال  األردن 
 مستوى المعيشةمن حيث ألسرة لالمسح الوطني   االتفاقيةوقعت   كازاخستان 
 ---  قيد التشغيل ماليزيا 
 ---  قيد التشغيل موريتانيا 
 ---  قيد التشغيل المغرب 
 المستمر المسح الديموغرافي والصحي االتفاقيةوقعت   السنغال 
 ---  قيد التشغيل  سودان 
 ---  توقيع االتفاقية قيد التشغيل  طاجيكستان 
 ---  قيد التشغيل تونس 
 ---  قيد التشغيل أوغندا 
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بدعم تقني من معهد "  TQSجة حول "دميمركز أنقرة عدة زيارات دراسنظم طوال فترة تنفيذ المشروع، و 
تركيا -، في أنقرة2014نوفمبر ة األولى في يالزيارة الدراس انعقدت. و  (TurkStat)ياإلحصاء الترك

، أجريت زيارات لذلك تعزيزاو جمهورية أذربيجان. ل (SSC) بمشاركة وفد اللجنة اإلحصائية الحكومية
ذربيجان في باكو في وحدتين أل SSC لصالح المسؤولين المعنيين في 2015دراسية تكميلية في أبريل 

 .منهجية، وأخذ العيناتالعلى تصميم المسح و  تركزان

 لها األنشطة المخطط 3

المساعدات و على طلبات البلدان الرائدة في إطار المشروع. بناء ني لفتقديم الدعم ا مركز أنقرةسيواصل 
 :الفنية المتاحة هي على النحو التالي

 تصميم المسح،  حولالتشاور من خالل الزيارات الفنية على المدى القصير  ة:يزيارات دراس
 والمنهجية، وأخذ العينات، الخ

 تدفق العامالالتشاور حول صيغة السؤال، والتنسيب، و  :ستبيانمراجعة اال. 

 واإلجراءات اإلدارية البيانات وجمع العينة، تصميمالتشاور بشأن : تصميم الدراسة. 
 :عداد التقارير تم الحصول عليها التي ها، و اإلبالغ عنو البيانات التشاور بشأن تحليل  تحليل وا 

 .ؤشرات والجداول والرسوم البيانية، بما في ذلك بناء المTQS أسئلةن م
 في بلدان متعددة ل مواد تدريبية والتشاورTQS   مكافحة التبغتدريبات حول و. 
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