مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 01-01أبريل  ،1102أنقرة  -تركيا
 01أبريل 1102
09:30 – 09:00

التسجيل
الجلسة االفتتاحية
أ) تالوة آيات بينات من القرآن الكريم
ب) بيانات ترحيبية يلقيها كل من رئيس المجلس و COMCECو OICو IDBوSESRIC

10:30 – 09:30

ج) بيانات افتتاحية يلقيها كل من رؤساء مكاتب اإلحصاء الوطنية للمجموعات اإلفريقية والعربية واآلسيوية (أوغندا وقطر
وتركيا)
د) إجازة جدول األعمال
ه) انتخاب أعضاء المكتب (رئيس المجلس ،نائب الرئيس ،المقرر) لفترة السنتين 3102-3102
و) صورة عائلية

استراحة قهوة

11:00 – 10:30

اللجنة الفنية المكونة من خبراء ل  : OIC–StatComاألنشطة المنفذة والطريق للمضي قدما
ستخصص هذه الجلسة لمناقشة التقارير المرحلية للجان الفنية الخمسة المكونة من خبراء ) (TCEوالتي ستقدمها البلدان
الرائدة ومركز أنقرة بوصفه أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي .كما سيتم مناقشة األنشطة المستقبلية ل
13:00 – 11:00

 TCEوذلك لتوجيه مشاريع هذه اللجان.
أ)  :OIC–StatCom TCE1عرض التقرير المرحلي إلحصاءات الخدمات المصرفية والتمويل اإلسالمي .المتحدث:
سيسريك
ب)  :OIC–StatCom TCE2عرض خطة العمل التنفيذية ( )EWPواجازتها لتنفيذ الرؤية االستراجية للجنة اإلحصائية
لمنظمة التعاون اإلسالمي على المدى القصير والمتوسط والطويل .وسيستعرض المشاركون  EWPلتنفيذ الرؤية
االستراتيجية لمنظمة التعاون اإلسالمي .المتحدث :إندونيسيا

14:30 – 13:00

استراحة غذاء
الجنة الفنية المكونة من خبراء ل : OIC–StatComاألنشطة المنفذة والطريق للمضي قدما (تتمة)
ج)  :OIC–StatCom TCE3تقديم التقرير المرحلي لعملية االعتماد .المتحدث :سيسريك

15:30– 14:30

د)  :OIC–StatCom TCE4عرض التقرير الذي أعده المركز الوطني لإلحصاء في دولة اإلمارات العربية المتحدة
حول القضايا المتعلقة بالنوع االجتماعي .المتحدث :اإلمارات العربية المتحدة
ه)  :OIC–StatCom TCE5عرض الملف الشامل حول تجارب وممارسات تعداد السكان والمساكن من الدول
األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي .المتحدث :سيسريك

استراحة قهوة

15:45 – 15:30

نحو نظام أكثر شموال إلحصاءات العمل
كانت آثار األزمة العالمية االقتصادية والمالية األخيرة على سوق العمل هامة في البلدان المتقدمة والبلدان النامية على حد
سواء ،بما في ذلك العديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ،وتسببت في مشاكل اجتماعية واقتصادية
خطيرة مثل التغيرات في معدل البطالة وظروف العمل (األجور ،وساعات العمل ،وما إلى ذلك) ،واألمن الوظيفي وهجرة
اليد العاملة .وفي هذا الصدد ،فإن إحصاءات العمل هي أساسية ليست فقط لتقييم ما إذا كان أداء سوق العمل يتصدى
للتحديات التي أثيرت ،ولكن أيضا لتعزيز عمل الئق من خالل برامج وسياسات طويلة األجل تساهم في خلق فرص العمل
والتوظيف الذاتي ،وتعزيز فرص العمل (أي بناء القدرات والتدريب وخطط إعادة التدريب) ومساعدة الفئات الضعيفة التي قد
تشمل الشباب والمسنين والنساء .باإلضافة إلى ذلك ،سينظر المؤتمر الدولي التاسع عشر لخبراء إحصاءات العمل الذي
18:00 – 15:45

سيعقد في أكتوبر  3102إلى اعتماد معايير المشروع المنقح إلحصاءات القوى العاملة والعمل ،وبالتالي تحديث القرار
الذي اعتمد في عام  0893والمبادئ التوجيهية ذات الصلة .واق ار ار بالحاجة إلى مراجعة المعايير الحالية وتوسيعها من
أجل تعزيز جدواها في الفترة ما بعد األزمة ،ستركز هذه الجلسة على الجهود الرامية إلى وضع نظام شامل إلحصاءات
العمل الذي يتوافق مع غيره من اإلحصاءات االقتصادية واالجتماعية ،وكذلك يأخذ في االعتبار الظروف الخاصة الوطنية
والدولية .والى جانب مناقشة المتطلبات الدولية والتجارب القطرية ذات الصلة بإحصاءات العمل التقليدية ،سوف تتناول هذه
الجلسة مؤشر إنتاجية العمل الذي يعبر عن مدى كفاءة استخدام مدخالت العمل لتوليد الناتج الحقيقي في االقتصاد
الفردي.
العروض :منظمة العمل الدولية ومصر وماليزيا وتركيا

18:30

عشاء احتفالي

 00أبريل 1102

مبادرة البيانات المفتوحة :تحديات وفرص مكاتب اإلحصاء الوطنية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
تتطلب األدلة القائمة على صنع السياسات والتي تهدف إلى تحسين مخرجات السياسات ذات الصلة ،أنواعا مختلفة من
البيانات الواردة من مصادر متفرقة في معظم الوقت .ومع ذلك ،فإن هيكل البيانات المشتت والمعقد سيكون عائقا في
تحقيق األدلة القائمة على صنع السياسات .وسيمنح تحرير البيانات ،من خالل قواعد التعميم الشامل بما في ذلك اإلنترنت،
11:00 – 09:00

ميزة جديدة للعمليات اإلحصائية في ما يخص جمع البيانات ،وانتاجها ،ونشرها ،وبالتالي سيعزز التنمية االقتصادية
واالجتماعية ،واإلدارة الرشيدة ،والشفافية ،وتوسيع نطاق مشاركة المواطنين ،واالبتكار ،والمساءلة .وبناء على هذه الخلفية،
فإن هذه الجلسة ستركز على أفضل السبل لنشر البيانات والمناقشات بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر (أ) ما هي
فرص وتحديات "البيانات المفتوحة" التي ستطرح على نظم اإلحصاء الوطنية؟ (ب) ما هي العناصر المطلوبة في بيئة
اإلحصاءات الرسمية إلنجاح "البيانات المفتوحة" ؟ (ج) متى وكيف يجب تطبيق "البيانات المفتوحة" في البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي لوضع السياسات المستندة إلى األدلة ،والتنمية؟ (د) ما هي السياسات الرسمية واإلجراءات

التي تحدد أفضل وسيلة لنشر البيانات في سياق بلد؟
العروض PROGNOZ :واندونيسيا فلسطين والسنغال وسورينام وتركيا

استراحة قهوة

11:15 – 11:00

من  MDGsإلى  :SDGsإشراك مكاتب اإلحصاء الوطنية في قياس التقدم المحرز في فترة ما بعد 1102
بعد قرار مؤتمر ريو  31+للتنمية المستدامة ،ستجرى عملية حكومية دولية لتطوير أهداف التنمية المستدامة )(SDGs
خالل ثالث سنوات والتي من المقرر أن تنتهي في عام  .3102وعلى عكس األهداف اإلنمائية لأللفية ) ،(MDGsفإن
 SDGsستطبق أيضا على البلدان المتقدمة كنتيجة لتحديد كيفية قياس التقدم المحرز في فترة ما بعد عام  3102والتي
ستشمل المفاوضات المعقدة التي تعطي اختالفا في الممارسة االجتماعية والتوجه المعرفي ،والمصالح السياسية واألولويات
13:00 – 11:15

االستراتيجية للدول .وعلى الرغم من أن البعد السياسي لعملية تحديد  SDGيحمل القرار النهائي في تحديد الغايات
واألهداف ،والمؤشرات؛ فإن توفير بيانات التنمية من خالل مكاتب اإلحصاء الوطنية يلعب دو ار حاسما للمضي قدما .وفي
هذا الصدد ،ستمنح هذه الجلسة للمندوبين الفرصة لمناقشة كيفية مشاركة مكاتب اإلحصاء الوطنية في التشكيل واإلشراف
على آخر جدول أعمال التنمية ما بعد  3102على المستوى الوطني ومنظمة التعاون اإلسالمي ،والدولي.
العروض UNSD :و  EUROSTAوالكاميرون والنيجر وسلطنة عمان وتركيا

استراحة غذاء

14:30 – 13:00

اقتراح مركز أنقرة للتعاون الفني حول تطوير أدوات تصوير البيانات
15:00 – 14:30

سيعرض مركز أنقرة أساليب مختلفة للتعاون مع مكاتب اإلحصاء الوطنية بشأن تطوير أدوات تصوير البيانات.
تقديم :مركز أنقرة

فتح المجال للنقاشات والجلسة الختامية
في هذه الجلسة ،ستكون المناقشة مفتوحة حيث يمكن للمشاركين مناقشة نتائج الدورة .وستشمل الجلسة الختامية ما يلي:
00:11-02:11

أ) نظرة عامة حول بنود مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
ب) اعتماد ق اررات الدورة
ج) المالحظات الختامية

 :01:21 - 01:02استراحة قهوة والفيديو

 21أبريل 1122
13:00-09:30

حدث اجتماعي :منطقة حمامونو

