جدول أعمال الدورة الخامسة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 14-12مايو  ،2015أنقرة  -تركيا
 12مايو 2015
09:30 – 09:00

التسجيل
الجلسة االفتتاحية
أ) تالوة آيات من القرآن الكريم

10:30 – 09:30

ب) بيانات ترحيبية يلقيها كل من رئيس المجلس و COMCECو OICو IDBوSESRIC

ج) بيانات افتتاحية يلقيها كل من رؤساء مكاتب اإلحصاء الوطنية للمجموعات اإلفريقية والعربية واآلسيوية
د) إجازة جدول األعمال

ه) انتخاب أعضاء المكتب (الرئيس ونائبيه والمقرر) لفترة السنتين 2016-2015
و) صورة جماعية

استراحة قهوة

11:00 – 10:30

األنشطة المنفذة والمخطط لها للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 .1تعزيز القدرات الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إحصاءات الفقر
(-2013مركز أنقرة 028-و -2014مركز أنقرة)016-

13:00 – 11:00

 .2تطوير القدرات اإلحصائية لقطاع السياحة في منطقة البحر المتوسط ومنطقة الخليج في منظمة التعاون
اإلسالمي (-2013مركز أنقرة)111-

 .3برنامج االعتماد واصدار الشهادات لإلحصائيين الرسميين في منظمة التعاون اإلسالمي )(OIC-CPOS
 .4دمج أسئلة التبغ للمسوح ( )TQSفي االستطالعات الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي

 .5إحصاءات الخدمات المصرفية والتمويل اإلسالمي )(IBFStat

استراحة غذاء والصالة

14:30 – 13:00

تحديث  NSSsفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل أساليب مبتكرة واالستخدام
الفعال للقنوات البديلة لتوصيل اإلحصاءات الرسمية

تعتبر البيانات الدقيقة واآلنية أم ار حيويا للغاية لصناع الق ارر من أجل تصميم ورصد سياسات فعالة .وبفضل
التقدم الذي عرفه مجال تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ) ،(ICTفإن الطلب على البيانات وعرضها هو

مستمر في الزيادة .وتتطلب وتيرة التغيير هذه جدول أعمال جديد لإلحصائيين الرسميين من حيث تحديث
البيئة الحالية.

باإلضافة إلى ذلك ،فإن عددا متزايدا من مكاتب اإلحصاء الوطنية تستخدم قنوات اتصال استراتيجية لضمان

أن أصحاب المصلحة على علم بما قد حققت بالفعل مكاتب اإلحصاء الوطنية وما يخططون للقيام به حاليا.

16:00– 14:30

وعلى هذه الخلفية ،تستخدم بعض مكاتب اإلحصاء الوطنية ليس فقط القنوات التقليدية فحسب ،بل أيضا

قنوات اتصال جديدة؛ مثل ،أدوات وسائل اإلعالم االجتماعية ،التي تشكل فرصا وتحديات جديدة بالنسبة لها.

ورجال اإلعالم هي مجموعة واحدة التي كثي ار ما تستخدم هذه القنوات الجديدة لتوصيل المعلومات إلى

اآلخرين ،وادراكهم الحقيقي لإلحصاءات الرسمية هو المفتاح إلعالم الناس بشكل صحيح .وفي هذا السياق،

يكسب تطوير الوعي اإلحصائي وبرامج التوعية أهمية لتخفيف سوء التفاهم بين منتجي البيانات ومستخدميها.

وتهدف هذه الجلسة إلى استكشاف سبل تسخير القوة المبتكرة والتحويلية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في

اإلحصاءات الرسمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .وعالوة على ذلك ،فإن هذه الجلسة
تعطي الفرصة للدول األعضاء لتبادل ما لديهم من التحديات والممارسات والدروس المستفادة في تحديث
 NSSsنظ ار لمتطلبات البيانات الكبيرة ،والبيانات المفتوحة ،وثورة البيانات لرصد وقياس التقدم المحرز فيما

يتعلق بأهداف التنمية المستدامة القادمة ،وتصميم أدوات االتصال لتوصيل المعلومات بشكل فعال لكل

الجهات المعنية الداخلية والخارجية بطريقة دقيقة وفعالة وشاملة .وسيقدم ممثلو الوكاالت الدولية ذات الصلة

نهجهم للموضوعات المذكورة أعاله.

استراحة قهوة

16:15 – 16:00
17:45 – 16:15

تحديث  NSSsفي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل أساليب مبتكرة واالستخدام
الفعال للقنوات البديلة لتوصيل اإلحصاءات الرسمية (تتمة)

عشاء احتفالي

19:00

 13مايو 2015

نظم للرصد والتقييم (تقييم األقران) لإلحصاءات الرسمية نحو نظام إحصائي وطني فعال يعمل بشكل أكثر

كفاءة

التقييم هو التقييم والحث على أنشطة ذات االهتمام من خالل االستفادة من البيانات الكمية أو النوعية التي

تنتج أثناء الرصد والتي هي جزء أساسي من إدارة المشاريع الجيدة .وبما أن عمليات الرصد والتقييم تتطلب
11:15 – 09:30

بنية تحتية إحصائية سليمة ،فهناك حاجة إلى إدراج أصحاب المصلحة ل  NSSفي عملية الرصد والتقييم.

وتهدف هذه الجلسة إلى إطالع المشاركين على رموز الممارسات التي تعتمدها مكاتب اإلحصاء الوطنية

للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وتبادل ممارساتهم في الرصد والتقييم مثل تقييمات األقران

الخفيفة ( )LPRsوالتقييمات العالمية المكيفة ( .)AGAsومن المتوقع أيضا أن تقدم المنظمات الدولية العاملة

في الرصد والتقييم لمكاتب اإلحصاء الوطنية نهجها بشأن هذه المسألة.

استراحة قهوة

11:30 – 11:15

أولويات استراتيجية لوضع إجراءات وطنية من أجل أن تحتضن  NSSsجدول أعمال التنمية لما بعد عام

2015

إن السمة األبرز التي تميز جدول أعمال التنمية لما بعد عام  2015عن سابقاته هو تركيزه على عمليات
الرصد والتقييم القوي على طبقات مختلفة لجعل أصحاب المصلحة المعنيين مسؤولين عن إجراءاتهم المتعلقة

بالتقدم .وفي الواقع ،يتطلب ذلك انتقاال من نظم اإلحصاء الوطنية ) (NSSالقائمة إلى بنيات حديثة ،حيث يتم
رصد تنفيذ جدول أعمال لما بعد عام  2015على المستوى القطري بتوافق وثيق مع مكاتب اإلحصاء

الوطنية ،والوحدات اإلحصائية للو ازرات المعنية ،وغيرها من الكيانات العامة والمدنية المنتجة للبيانات.

13:00 – 11:30

وتهدف هذه الجلسة إلى استكشاف مستويات قدرات البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إنتاج

البيانات المطلوبة من قبل SDGs؛ والثغرات الموجودة في البيانات األولوية للبلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي وكيفية إزالتها؛ وآليات التوافق الفعالة للوكاالت في إطار  NSSsلتصبح كيانات حديثة

إلنتاج البيانات ونشرها في فترة ما بعد عام .2015

وفي هذا الصدد ،من أجل تعزيز والتأثير على تطوير القدرات اإلحصائية ،فإن هذه الجلسة تهدف أيضا في
التفكير بشأن سبل جديدة من شأنها زيادة تحسين تنسيق البرامج اإلحصائية التي وضعتها المنظمات الدولية

من خالل تقييم تماسك البرامج اإلحصائية العالمية القائمة ،مع األخذ في االعتبار القائمة المؤقتة للغايات

واألهداف والمؤشرات للتنمية المستدامة وربط أجندات سياسية جديدة والتزامات إعداد التقارير في فترة ما بعد

عام .2015

استراحة صالة وغذاء

14:30 – 13:00
16:00 – 14:30

أولويات استراتيجية لوضع إجراءات وطنية من أجل أن تحتضن  NSSsجدول أعمال التنمية لما بعد عام
( 2015تتمة)

استراحة قهوة

16:15 – 16:00
17:45-16:15

فتح المجال للنقاش والجلسة الختامية
اعتماد الق اررات

 14مايو 2015
13:00-09:30

حدث اجتماعي

