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 من جدول األعمال: اعتماد جدول األعمال وبرنامج العمل يالبند الثان

 يدعو رئيس الدورة الحادية عشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي اللجنة للنظر في مشروعي جدول األعمال وبرنامج العملس

 واعتمادهما.

 

من جدول األعمال: تقرير أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي حول تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العاشرة  البند الثالث

 للجنة

املعتمدة في الدورة العاشرة سيستعرض سيسرك، بصفته أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، التقدم املحرز في تنفيذ القرارات 

 للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 

وبرنامج عملها  2030البند الرابع من جدول األعمال: آلية تنفيذ ومتابعة الرؤية االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

 2025-2021لفترة 

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، عرضا عن نتائج االستبيان املتعلق بتنفيذ برنامج عمل اللجنة سيقدم سيسرك، بصفته أمانة اللجنة 

الذي تم تعميمه على مكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في املنظمة بتاريخ  2025-2021اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لفترة 

يان في جمع أمانة اللجنة اإلحصائية للمنظمة املعطيات الضرورية التي تمكنها من رصد عملية ويتمثل الهدف من االستب .2022مارس  18

بناء على مؤشرات األداء الرئيسية املنصوص عليها في  2025-2021وبرنامج عملها لفترة  2030تنفيذ ومتابعة الرؤية االستراتيجية للجنة لعام 

 وثيقة الرؤية االستراتيجية.

 

 19-من جدول األعمال: تغيير تعدادات السكان واملساكن للتخفيف من تأثيرات جائحة كوفيدالبند الخامس 

 2020تسبب في آثار مستهجنة على عملية تنفيذ جولة  19-ال تزال حالة عدم اليقين االجتماعي واالقتصادي العاملي الناجم عن جائحة كوفيد

( تحديا يتمثل في إنتاج إحصاءات آنية NSOsونتيجة لذلك، تواجه املكاتب اإلحصائية الوطنية ) ادات السكان واملساكن والزراعة.من تعد

إلى النظر في بروتوكوالت جديدة للتعداد  2022و  2020بحيث تضطر البلدان التي تنتهج التعدادات التقليدية في الفترة  وموثوقة،ودقيقة 

وعلى هذا األساس، ستركز الجلسة على التحديات القائمة على مستوى إجراء التعدادات،  جودة البيانات التي يتم جمعها. امليداني وضمان

 وتغيير التصميم املعتمد لجمع بيانات التعداد امليداني بما يتوافق مع البروتوكوالت املالئمة للجائحة، وقضايا تتعلق بجودة البيانات.

ن الجهود املبذولة على املستوى العاملي لتغيير تعدادات السكا آخر عرضا يتعلق بي األمم املتحدة خالل الجلسة، ستقدم شعبة اإلحصاءات ف

وباإلضافة إلى ذلك، ستتبادل الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خبراتها في مجال التخفيف من  .19-واملساكن خالل جائحة كوفيد

 في إطار تخطيط وإجراء تعداداتها الوطنية. 19-آثار كوفيد
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 ذات الصلة بالصناعة والتصنيع والبنية التحتية وإعداد التقارير بشأنها 9البند السادس من جدول األعمال: رصد مؤشرات الهدف اإلنمائي 

 واالبتكار.البنية التحتية والتصنيع  جوانب حاسمة للتنمية املستدامة:)الصناعة واالبتكار والبنية التحتية( ثالثة  9يتناول الهدف اإلنمائي 

فبينما توفر البنية التحتية أنظمة وهياكل مادية أساسية مطلوبة لعمل مجتمع أو مؤسسة معينة، فإن التصنيع يحفز النمو االقتصادي، 

 يقلل من الفقر املتعلق بالدخل. ويخلق فرص العمل، وبالتالي

اد الدولي لالتصاالت على األدوات واملنهجيات لجمع البيانات عن من منظمة األمم املتحدة للتنمية الصناعية واالتح خالل الجلسة، سيركز كل

وسيركز مقدمو  ت واستخدامها في صنع السياسات.املتعلقة بالصناعة والتصنيع والبنية التحتية وتحليل البيانا 9مؤشرات الهدف اإلنمائي 

ت التي يواجهونها في اإلبالغ عن هذه املؤشرات ومناقشة العروض من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على تجاربهم والتحديا

 فرص التعاون للتخفيف من التحديات القائمة.

 

 ذات الصلة بالبحث والتطوير العلمي واالبتكار وإعداد التقارير بشأنها 9البند السابع من جدول األعمال: رصد مؤشرات الهدف اإلنمائي 

هو ينهض بالقدرات التكنولوجية للقطاعات ف االبتكار باعتباره جانبا حاسما آخر من جوانب التنمية املستدامة.أيضا  9يتناول الهدف اإلنمائي 

ا الصناعية ويدفع إلى تطوير مهارات جديدة. وبالتالي، فإن البحث والتطوير العلمي واالبتكار عوامل أساسية لتحقيق النمو االقتصادي. وكم

التقدم التكنولوجي. ولتحسين صياغة وتنفيذ السياسات  في غيابللخطر  كون معرضةعديد من األرواح ت، فإن ال19-أظهرت جائحة كوفيد

، تكتس ي عملية رصد املؤشرات ذات الصلة أهمية 9املعنية بالعلوم والتكنولوجيا وتحقيق األهداف ذات الصلة في إطار الهدف اإلنمائي 

 قصوى.

حث والتطوير املتعلقة بالب 9ء أحدث التطورات في منهجيات قياس مؤشرات الهدف اإلنمائي خالل الجلسة، سيعرض معهد اليونسكو لإلحصا

وستقدم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من جانبها عروضا عن تجاربها والتحديات التي تواجهها في إنتاج هذه  العلمي واالبتكار.

 للتخفيف من حدة التحديات القائمة.املؤشرات واإلبالغ عنها، وستناقش فرص التعاون 

 

 املتوسطي الخامس -البند الثامن من جدول األعمال: تقديم برنامج التعاون اإلحصائي األوروبي 

األداة الرئيسية التي قدم بها االتحاد األوروبي املساعدة  1996املتوسطي اإلقليمي منذ عام  -لطاملا شكل برنامج التعاون اإلحصائي األوروبي 

وحتى اآلن، تم تنفيذ أربعة برامج فرعية في إطار هذا البرنامج  (.ENPسياسة الجوار األوروبية )في مجال اإلحصاءات إلى بلدان الجنوب التابعة ل

امج .ومن املتوقع أن يؤدي البدء بأعمال برن2019الذي استوفى مدته عام  -املتوسطي الرابع  -برنامج التعاون اإلحصائي األوروبي  -آخرها 

إلى تحسين عملية تطوير وإنتاج ونشر بيانات إحصائية موثوقة وقابلة  2022املتوسطي الخامس في أوائل عام  -التعاون اإلحصائي األوروبي 

 تابعة لسياسة الجوار األوروبية.للمقارنة في بلدان مختارة من بلدان الجنوب ال

 -( التفاصيل املتعلقة بتنفيذ برنامج التعاون اإلحصائي األوروبي Eurostatخالل الجلسة، سيقدم املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي )

 املتوسطي الخامس.

 


