جدول أعمال

الدورة الثانية للَجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
 31-31مايو 2132م

إزمير ،الجمهورية التركية
 31مايو 2132م
31:11-10:11

الجلسة االفتتاحية
أ) تالوة آيات بينات من الذكر الحكيم
ب) اعتماد جدول األعمال

ج) كلمات ترحيبية يلقيها كل من الرئيس ،والكومسيك ومنظمة التعاون اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية ،ومركز أنقرة
د) مالحظات افتتاحية يلقيها كل من رؤساء مكاتب اإلحصاء الوطنية للمجموعات اإلفريقية والعربية واآلسيوية
ه) صورة عائلية
33:11-31:11

استراحة قهوة

33:11-33:11

مجموعات العمل للَجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي :األنشطة المنجزة والطريق للمضي قدما
المحددة للَجنة اإلحصائية
ستخصص هذه الدورة للتقرير المرحلي لمجموعات العمل الثالث التي شكلت لتلبية المبادرات الجديدة
َ
لمنظمة التعاون اإلسالمي.
أ) مجموعة العمل :3سيتم تقديم إطار أولي لقائمة المؤشرات الخاصة بالبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ونتائج المسح

 ،SpIn-OICمع مناقشة خريطة الطريق لألنشطة المستقبلية لمجموعة العمل .المتحدث :األردن

ب) مجموعة العمل :2عرض واعتماد وثيقة الرؤية االستراتيجية للَجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي .وسيتم مناقشة الطريق

المعتمد لمجموعة العمل الذي من شأنه توجيه األنشطة المستقبلية .المتحدث :إندونيسيا

ج) مجموعة العمل :1عرض واعتماد الشروط المرجعية لعملية االعتماد وقواعد اإلجراءات العتماد اللجنة .باإلضافة إلى ذلك ،سيتم

مناقشة الخطط المستقبلية لمجموعة العمل الذي من شأنه توجيه األنشطة المستقبلية .المتحدث :البحرين
33:11-31:11

استراحة غذاء

31:31-33:11

التجارب القطرية لجولة تعدادات السكان والمساكن لعام 2131
ستوفر هذه الدورة قاعدة لتبادل التجارب القطرية وأفضل الممارسات لجولة تعدادات السكان والمساكن لعام  ،2131بما في ذلك

النهج الجديدة مثل استخدام البيانات اإلدارية بما في ذلك تعدادات السجالت المدنية الستخالص إحصاءات سكانها بطريقة أكثر

فعالية .وسيتبادل المشاركون أساليبهم المبتكرة وتقنياتهم المعتمدة للتغلب على تحديات المسح لجولة تعدادات السكان والمساكن لعام

 .2131باإلضافة إلى استعراض إنجازاتهم ،والمشاكل التي واجهتهم خالل مرحلة تنفيذ التعدادات وكذا خططهم المستقبلية.

المحاضرون (بالترتيب الهجائي) :إيران وبنغالدش وتركيا وسلطنة عمان والكويت.
31:11-31:31

استراحة قهوة

1

30:11-31:11

جلسة فرعية :رؤية وتوعية وفعالية أفضل
من أجل عرض معلومات إحصائية حول األوضاع االجتماعية واالقتصادية للبلد ومواطنيه ،بحيث تكون ذات الصلة وموثوقة ومتماسكة
وكاملة وفي الوقت المناسب ومتاحة ،تم إنشاء مكاتب اإلحصاء الوطنية ( .)NSOsويشكل حصول مكاتب اإلحصاء الوطنية على االهتمام
الكافي من الجهات المعنية المختلفة عن مدى أهمية اإلحصاءات الجيدة تحديا كبيرا .ويعتبر الوضوح والتواصل الموسع عاملين الرتفاع

استخدام البيانات التي تنتجها هذه المكاتب .وسيتم وضع المندوبين في ثالث مجموعات لمناقشة الشروع في التواصل اإلحصائي المختلف

والتوعية بالمنافسات  /المشاريع على الصعيد الوطني وعلى مستوى منظمة التعاون اإلسالمي.

العرض القيادي :فلسطين
30:11

مأدبة عشاء
فندق Swissôtel Grand Efes

 31مايو 2132م
31:11-10:11

إدارة الجودة من منظور مؤسسي :اإلطار الوطني العام لضمان الجودة
تهدف هذه الدورة إلى عرض ومناقشة التطورات األخيرة المتعلقة بالرفع من جودة عمليات اإلنتاج اإلحصائي .وسيتم إطالع مندوبي
اللجنة اإلحصائية حول المفهوم الجديد لإلطار الوطني العام لضمان الجودة ( ،)NQAFووضع المتطلبات األساسية لتحقيق اإلدارة

الجيدة للجودة في منظمات اإلحصاء الوطنية .وستتبادل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ممارساتها واستراتيجياتها

وسياساتها الجيدة من أجل وضع أطر وطنية لضمان الجودة وإلنتاج إحصاءات ذات جودة عالية.
العرض القيادي :السيدة كلوديا جانكر؛ رئيسة وحدة التعاون اإلحصائيEUROSTAT ،

33:11-31:11

إدارة الجودة من منظور عملية اإلنتاج :نموذج العملية التجارية واإلحصائية العامة
في سياق إدارة الجودة ،ستتضمن هذه الدورة عرض ومناقشة النموذج العملي العام لألعمال اإلحصائية ( )GSBPMللحصول على
جودة العمليات القائمة على اإلنتاج اإلحصائي .وسيتم إطالع مندوبي اللجنة اإلحصائية على النهج الجديد ل ،GSBPMوعلى

أهمية إعداد البيانات الفوقية ،والقضايا الرئيسية في تطوير  GSBPMsعلى الصعيد الوطني من أجل نظام إحصائي أكثر فعالية.

العرض القيادي :السيد ماتس بركداهل؛ نائب مدير دائرة العمليات ،إحصائيات السويد
33:11-33:11

استراحة قهوة

31:11-33:11

بناء القدرات اإلحصائية :تضافر الجهود من أجل التنسيق
في هذه الدورة ،سيتم عرض نتائج مسح  StatCaBلعام 2132م ،وكذلك أنشطة بناء القدرات المقررة لفترة السنتين .2131-2132

وسوف يتبادل الوفود وجهات النظر حول الجهود المبذولة لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال بناء القدرات اإلحصائية وجمع

البيانات .وسيتم أيضا مناقشة النهج البديلة لتحسين األنشطة اإلحصائية في البلدان األعضاء في مرحلة ما بعد النزاع ودور البلدان

األعضاء األخرى في المنظمة في هذه الجهود ،وكذلك تنفيذ مشاريع التعاون المختلفة مثل تبادل الموظفين بين المؤسسات.

العرض القيادي :البنك اإلسالمي للتنمية ،ومركز أنقرة ،والمكتب المركزي لإلحصاء بإندونيسيا BPS
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33:11-31:11

استراحة غذاء

30:11-33:11

الجلسة الختامية
أ) نظرة عامة حول عناصر مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة للَجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي
ب) اعتماد ق اررات الدورة
 31:31 -31:11استراحة قهوة
ج) مالحظات ختامية

 31مايو 2132م

حدث اجتماعي :جولة في المدينة القديمة أفسوس
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