
                                                        
قتصادية       حصائية والأ  مركز الأ بحاث الأ 
سلامية     جتماعية والتدريب للدول الأ  سلامي للتنميةوالأ   البنك الأ 

( مركز ا نقرة)
 

حصاء القومية للبلدان الأ عضاء في منظمة  ا جتماع مؤسسات الأ 
سلامي  المؤتمر الأ 

، ا سطنبول، تركيا 2010س مار 22-23
 

 البرنامججدول الأ عمال و
 
 
 

حصاء من ا جل التنمية في عالم ما بعد الأ زمة: الموضوع  الأ 
 

 2010مارس  22
 
 

تسجيل ووصول الوفود ال  9,00 – 8,30
 

فتتاحية  9,45 – 9,00 فتتاح كلمات : الجلسة الأ  الترحيب والأ 
 

  الأ مين العام لمنظمة المؤتمر سعادة البروفسور ا كمل الدين ا حسان ا وغلورسالة ،
حصاء القومية للبلدان الأ عضاء في منظمة  سلامي، ا لى ا جتماع مؤسسات الأ  الأ 

سلامي  المؤتمر الأ 
 سلامي للتنميةالدكتور ا فضل علي  ، خبير ا قتصادي، البنك الأ 
 حصاءات العامة  المدير العام،، مهنا بن عبد الكريم المهنا السيد مصلحة الأ 

 ملكة العربية السعوديةوالمعلومات، الم
 المدير العام، مركز ا نقرةالدكتور صافاش ا لباي ، 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/Inaugural_OIC_GS.pdf


الكلمات الرئيسية   10,30 – 9,45
 

 21، مدير، باريس السيد محمد الهيبة بيرو ليمرابوط 
 سلامي للتنميةالدكتور ا فضل على  ، خبير ا قتصادي، البنك الأ 

 
ا ستراحة  11,00  -10,30

 
ستجابة سياسية ناجعة خلال ا  ا حصائيات ا فضل من ا جل  :الجلسة الأ ولى 13,00 – 11,00

 وبعد عالم الأ زمة
 

. العالمي الأقتصاد تباطؤا لمت بالعالم ا زمة مالية تطورت في م 2008في ا واخر عام 
فا صبحت البيانات موضوعا رئيسيا بحكم ا َن صانعي السياسة والباحثين في جميع ا نحاء 

المدى الذي ا ثرت به الأ زمة على حالة الفقر  العالم كانوا مهتمين غاية الأ همية لفهم
قتصادية المرتبطة بها فهل من الممكن ا ْن تسمح لنا البيانات ا ن نسبق . والقطاعات الأ 

حصاء القومية وكذلك  ونتنبا  بظهور الأ زمة وا ثارها؟ فهل كانت مؤسسات الأ 
قليميين والدوليين للبيانات  ستجابة مقدميها على ا ستعداد يؤهل بوالمستخدمين الأ  الأ 

الكافية للطلب على البيانات خلال فترة الأ زمة وبعدها؟ ما هي المسائل المتصلة بجمع 
الوقوف عليها والدروس التي استقيت من الأ زمة الأ خيرة البيانات وتوزيعها والتي يتعين 

وما هو الشيء الذي يستوجب القيام به لعلاج القصور في فترة ما بعد الأ زمة؟ وما هو 
حصاءات الجيدة تقود ا لى صياغة تخطيطية جيدةمتفق علي فهل من . ه عالميا فا َن الأ 

ستعداد التام ا مام  الممكن ا ْن يساعد الوصول ا لى البيانات ا قتصادات البلدان الأ عضاء للا 
وستتناول الجلسة المسائل المتعلقة بجمع وتوزيع مؤشرات بعينها، ا ي ا زمة مستقبلية؟ 

سلامي، الأ وق اف والزكاة، المهمة بالنسبة للبلدان الأ عضاء في منظمة مثل التمويل الأ 
سلامي . المؤتمر الأ 

 
حصاءات والمعلومات،  المدير العام،، مهنا عبد الكريم المهنا السيد: رئيس الجلسة مصلحة الأ 

المملكة العربية السعودية 
 

: المشاركون في النقاش
 

حصاء، تعمر طوبراك السيد ركيا ، نائب رئيس المعهد التركي للا 
، نائب المدير العام، الأ ردن كمال صالح السيد

حصاء والدراسات السكانية، السنغال بابكر فال لسيدا ، المدير العام، الوكالة القومية للا 
حصاء الرسمان هرياوان السيد قومي، ا ندونيسيا ، خبير ا حصائي، مكتب الأ 

 
 تناول الغذاء وا داء الصلاة مواعيد 14,30 – 13,00

 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/Keynote_PARIS21.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Keynote_PARIS21.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Keynote_IDB.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Keynote_IDB.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session1_Turkey.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session1_Jordan.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session1_Senegal.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session1_Indonesia.pdf


ختراق الثانية 16,30 – 14,30 حصاء القومية وطلب البيانات حول  :جلسة الأ  مؤسسات الأ 
 التنموية الناشئة القضايا

 
في عالمنا الحاضر، هنالك العديد من التحديات الصاعدة التي تتطلب الحصول في 

وتتضمن التحديات جبهات جديدة . الوقت المناسب للبيانات الموثوقة والدقيقة
ل تغير المناخ، الأ من الغذائي، الفقر، مؤشرات النوع للتحديات التنموية، مث

جتماعي، وخلافها حصاء القومية في عملية تقديم مثل هذه . الأ  ا َن دور مؤسسات الأ 
حصاء القومية تحديات متنوعة في . البيانات مهم للغاية ولكن تعترض مؤسسات الأ 

قليمي خترا. حاجة للدراسة والنقاش على المستوى الأ  ق هذه، سيتم ففي جلسة الأ 
حصاء القومية في مجموعات ا قليمية لمناقشة ا دوارها وقضاياها  تقسيم مؤسسات الأ 

التي تؤثر عليها في ا طار الحاجة للبيانات التي تنبع من القضايا التنموية  المشتركة
مقرر يقوم من بعد بعرض ما توصلت له ستقوم كل مجموعة بانتخاب . الناشئة

جتماعمجموعته ا لى المشاركين في  سيستغرق نقاش المجموعة ساعة من الوقت  .الأ 
  .ائقدق 10ويستغرق العرض 

 
جابة عليها ستتبع ذلك من طرف الحاضرين سئلة والأ  سيتم تنظيم الجلسات . النقاش والأ 

. من قبل منظمين لها
 

سلامالدكتور عبد اللطيف بيللو،مدير دائرة مصادر البيانات و: رئيس الجلسة حصاء، البنك الأ  ي للتنمية الأ 
 

في مطعم شيخ زادا سفرسي   المهرجاني ءالعشا  19,30
. 19,00ستتحرك الحافلات من ا مام فندق جيلان انتركونتننانتل في تمام الساعة    
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مبادرات بناء القدرات والكفاءات على مستوى منظمة : الجلسة الثالثة 10,30 – 9,00
سلامي  المؤتمر الأ 

 
حصاء القومية  الدور المتزايد لبناء القدرات والكفاءات لدعم نشاطات مؤسسات الأ 

حصائي القومي الذي يقود بدوره ا لى تحسين البيانات  شيء مهم للغاية لتعزيز النظام الأ 
نمائية  من ا جل الخطة القومية للتنمية ورصد المبادرات الدولية التي تشمل الأ هداف الأ 

سلاميللا لفية وبرنامج العمل  فعليه تظهر الحاجة هنا . العشري لمنظمة المؤتمر الأ 
ستخدام المنسق للمصادر التمويلية والتكنولوجية الشحيحة المتاحة من مؤسسات  للا 

حصاء القومية ستقوم مؤسسات ففي هذه الجلسة، . منظمة المؤتمر ا لى مؤسسات الأ 
سلامي التي تقدم المسااعدة ا لى برنامج بنا حصائية ا لى منظمة المؤتمر الأ  ء القدرة الأ 

حصاء القومية بعرض يتناول تقدم نشاطاتها ا لى جانب تعليقات من بعض  مؤسسات الأ 
. البلدان الأ عضاء المختارة التي استفادت من مثل هذا الدعم المالي والفني

 



حصاء الماليزيةالأ نسة وان رامله وان عبد الرؤوف: رئيس الجلسة  ، خبيرة ا حصائية، دائرة الأ 
 

: شاركون في النقاشالم
 

حصاءات العامة، المملكة المغربية سعيد شاهواالسيد  ، رئيس وحدة الأ 
حصاء والمعلومات، مركز ا نقرة الدكتورة صديقه باشجي ، مديرة دائرة الأ 
سلامي للتنمية الدكتور عبد اللطيف بيللو حصائية، البنك الأ  ، مدير دائرة مصادر البيانات الأ 
 21، مدير، باريس ليمرابوطالسيد محمد الهيبة بيرو 
ا حصائي، البنك الدولي /، خبير ا قتصاديالسيد مصطفى دينتش

حصاء في الأسكوا، الأ نسة فتحية عبد الفاضل  ا حصائية كبيرة بوحدة الأ 
 

ا ستراحة  11,00 – 10,30
 

سد الفجوة العالقة بعملية توصيل البيانات بين : الرابعة الأختراقجلسة  13,00 – 11,00
  لبيانات ومقدميهامستخدمي ا

 
حصاء القومية الجهات  بيانات في الوقت الذي بال التي تزود الرئيسيةتشكل مؤسسات الأ 

سلامي والباحثين على  يتنوع فيه مستخدميها الذين يشملون مؤسسات منظمة المؤتمر لأ 
نشاء قواعد بيانات . نطاق العالم ففي السنوات الأ خيرة، كانت هنالك جهود مستمرة لأ 

قتصادية الرئيسية  قاعدة) جتماعية والأ  " البيزند"بيانات مركز ا نقرة حول المؤشرات الأ 
سلامي للتنمية، على سبيل المثال وتتطلب كل هذه الجهود ( وقاعدة بيانات البنك الأ 
حصاء القومية ولكن، هنالك فجوة عميقة . ا ستمرارية تدفق البيانات من مؤسسات الأ 

حصاء القومية والمستخدمين الدوليين عالقة بعملية توصيل البيانات بين  مؤسسات الأ 
حداث نقص في ا، الشيء الذي يقود في العديد من الحالأت للبيانات لبيانات لأ 

ففي هذا الصدد، . المفقودة ا و الغير مكتملة حول بعض المؤشرات لعدد من السنين
ى هنالك حاجة ملحة لدراسة المسببات الجذرية لفجوة توصيل البيانات على مستو

حصاء القومية بغرض الوصول ا لى الحلول الدائمة التي تمكن من تجاوز  مؤسسات الأ 
ختراقية الثانية . هذه الفجوة ختراقية النمط المتبع في الجلسة الأ  سيتبع نمط الجلسة الأ 

جتماع . في اليوم الأ ول من ا يام الأ 
 

سلامي للتنميةالدكتور عبد اللطيف بيللو،مدير دائرة مصادر البيانات و: رئيس الجلسة حصاء، البنك الأ   الأ 
 

مواعيد تناول الغذاء وا داء الصلاة  14,30 – 13,00
 

حصاء  خاصةدراسات : الجلسة الخامسة 16,00 – 14,30 وا فضل التطبيقات من مؤسسات الأ 
القومية 

 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_Morocco.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_SESRIC.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_SESRIC.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_IDB.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_IDB.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_PARIS21.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_WorldBank.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_WorldBank.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_UNESCWA.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session3_UNESCWA.pdf


حصاء القومية خلال السنوات الماضية بمبادرات حولتها مما كانت  ا تت مؤسسات الأ 
لى الرغم من ا َن بعض منها كان يعمل بمصادر زهيدة وتواجه عليه في الماضي، ع
. فبرغم كل هذه العقبات، تمكن البعض منها من تحقيق النجاح. العديد من التحديات

حصاء القومية تقديم دراساتها حول الكيفية التي استطاعت بها  فنرجو من مؤسسات الأ 
ا على مسامع المؤسسات تحويل دور مؤسساتها، وما هي القصص التي ترغب في سرده

سيتم اختيار خمسة بلدان . الأ خرى، وا فضل التطبيقات التي يمكن اكتسابها منها
. دراساتها الخاصة وا فضل التطبيقات التي وصلت ا ليهالتقديم 

 
حصاء، تركيا السيد عمر طوبراك: رئيس الجلسة ، نائب رئيس المعهد التركي للا 

 
: المشاركون في النقاش

 
حصاء الماليزية مله وان عبد الرؤوفالأ نسة وان را ، خبيرة ا حصائية، دائرة الأ 

حصاء الفلسطيني، دولة فلسطين الأ نسة علا عوض ، الرئيس بالوكالة، الجهاز المركزي للا 
حصاء المركزي، ا وغندا الدكتور موانقا زاكا ، رئيس، مكتب الأ 

الوكالة المركزية ، مديرة عامة بمركز ا بحاث ودراسات السكان، الأ نسة تامي محمد ا مين
حصاء، جمهورية مصر العربية  للتعبئة العامة والأ 

مستشار المدير العام لمعهد الأ بحاث القومي، النيجر ، السيد وسيني حميدو
 

 استراحة 16,30 – 16,00
 

حصاء : الجلسة السادسة 17,00 – 16,30 ا علان ا سطنبول الصادر من ا جتماع مؤسسات الأ 
القومية  
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جتماعي 9,00  زيارة ا لى قصري دولمه بهجة وطوبكابي: البرنامج الأ 

http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Malaysia.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Palestine.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Palestine.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Uganda.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Uganda.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Egypt_AR.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Egypt_AR.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Niger.pdf
http://www.sesric.org/imgs/news/image/Session5_Niger.pdf

