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 2016نوفمبر  05السبت 

 التسجيل  09:30 – 09:00

09:30 – 10:30  

 الجلسة االفتتاحية

  تالوة آيات من القرآن الكريم أ(

 الرئيسو اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة التعاون  سيسركخطاب ترحيب من قبل  ب(

 إقرار جدول األعمال ج(

 صورة جماعية واستراحة شاي  11:00 – 10:30

11:00 – 13:00  

 أنشطة الجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي املنجزة واملخطط لها

 (StatCaBبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات اإلحصائية ) .1

 األعضاء في املنظمة بخصوص إحصاءات الفقرتعزيز القدرات الوطنية للدول  .2

 تحسين قدرات الدول األعضاء في املنظمة بخصوص إحصاءات السياحة .3

 (OIC-CPOSبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي لالعتماد ومنح الشهادات لإلحصائيين الرسميين )  .4

 التطبيقات االحصائية .5

 الوطنية في دول منظمة منظمة التعاون اإلسالميفي املسوح ‘ األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح’دمج  .6

 (OIC-Peerمراجعات النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ) .7

 على قطاع التعليم  2015أثر جدول أعمال التنمية ملا بعد  .8

 .الصناعة املالية اإلسالمية تطوير قاعدة بيانات .9

 استراحة للغداء والصالة  14:30 –  13:00

13:30 – 14:30 
 اجتماع حول خطة العمل االقليمية )  للدول العربية فقط(

 .لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا وفلسطين املتحدثون:

14:30  – 16:00  

 دور النظم اإلحصائية الوطنية في تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة 

، تضع أهداف التنمية املستدامة أنظمة اإلحصاءات الوطنية في مركز قياس ومراقبة التقدم املحرز في كل 2015بإقرارها في سبتمبر 

هدف من األهداف.  في الواقع، تتطلب كل عمليات أهداف التنمية املستدامة إحصاءات عالية الجودة لدعم متخذي القرار في 

ما تتطلب هذه العمليات مراقبة تقودها الدول ومخططة بشكل استراتيجي ومدعومة سياسيا كتحقيق األهداف السبعة عشر.  

 ومتوفرة كمورد أساس ي مستمر ومدموجة في أطر التنمية الوطنية الشاملة.   

تلبية هذا ومن هذه الغاية، تعتبر امللكية الوطنية عنصرا أساسيا لتطوير وتنفيذ إطار رصد فعال ألهداف التنمية املستدامة.  ول

املطلب، يتعين على نظم اإلحصاءات الوطنية إحداث نقلة نوعية فيما يتعلق ب: )أ( التنسيق على مستوى النظم اإلحصائية 

العاملية واإلقليمية وفيما بينها؛ )ب( التواصل والتعبئة؛ )ج( نظم إحصائية متكاملة لجمع البيانات ومعالجتها ونشرها؛ )د( االبتكار 

 الل معايير تستند إلى بنية األعمال اإلحصائية؛ و )ه( التدريب وبناء القدرات. والتحديث من خ

 

وفي هذا الصدد، ستجعل هذه الجلسة من املناهج املتعلقة بكيفية تحويل نظم اإلحصاءات الوطنية لتصبح داعمة بشكل فعال 

رصد أهداف التنمية املستدامة النقطة املركزية للمناقشة لتمكين املشاركين من تبادل املمارسات والخطط على املستويين الوطني 

 واإلقليمي. 

 الكاميرون ومصرو أذربيجان لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا وأفغانستان و سيسرك و  املتحدثون:

 استراحة شاي  16:15 –  16:00

16:15  – 17:45  
 دور النظم اإلحصائية الوطنية في تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة )تتمة(

 قرغيزستان وماليزيا وباكستان وتركيا املتحدثون:
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 برنامج اجتماعي  19:00

 2016نوفمبر  06األحد 

10:00 – 11:15  

  .قائم على املساءلة 2015نحو قياس ورصد أكثر شموال لتمويل أوسع  للتنمية من أجل إطار تنموي ملا بعد سنة 

باعتباره شامال في آفاقه، إلى التقليص من الفقر بشكل كبير وتحقيق ،  2015يهدف جدول أعمال التنمية في مرحلة ما بعد عام 

التنمية املستدامة على املستوى العالمي.  فمن جهة، يتطلب تنفيذ أهداف التنمية املستدامة تمويال منقطع النظير. ومن جهة 

ات في حصر حجم ونطاق تمويل التنمية أخرى، يزداد التنوع والتعقيد على مستوى تمويل التنمية.  ومع ذلك، فإن ثغرات البيان

تشكل عوائق لضمان استخدام املوارد في مكانها الصحيح لتحقيق التأثير األمثل.  وبينما تستخدم املساعدة اإلنمائية الرسمية 

ولة لرصد ( املقترح املساهمة في الجهود املبذTOSSDكمعيار دولي، فإنه يتوقع من "إجمالي الدعم الرسمي للتنمية املستدامة" )

.  ستزود هذه الجلسة املشاركين بأحدث املعلومات بخصوص التقنيات 2030ومراجعة تدفقات املوارد لتحقيق جدول أعمال عام 

التي تدخل في إطار إجمالي الدعم الرسمي للتنمية املستدامة وأثرها على تحسين الشفافية حول املعامالت املالية املعقدة لدعم 

 امة.أهداف التنمية املستد

 تركيا ،إندونيسيا منظمة التعاون االقتصادي والتنمية، املتحدثون:

 استراحة شاي  11:30 –  11:15

11:30  – 12:30  
قائم على املساءلة )أسئلة  2015نحو قياس ورصد أكثر شموال لتمويل أوسع  للتنمية من أجل إطار تنموي ملا بعد سنة 

 وأجوبة(

 للغداء والصالةاستراحة   14:00 –  12:30

14:00  – 16:00  

 .تحديث األنظمة اإلحصائية الوطنية من خالل نماذج معمارية وتوسيع مجموعة مهارات املوارد البشرية

تكافح املكاتب اإلحصائية الوطنية من أجل االستمرار في البقاء في عالم تتزايد فيه التفاعالت الرقمية وكم البيانات التي تم إنشاؤها 

إن ثورة البيانات الناتجة عن التقنيات التي أسفرت عن كم هائل من املعلومات ال تستلزم فقط تطوير املكاتب اإلحصائية حوله.  

الوطنية ملواقعها كرواد ومطورين ألحدث أنظمة الحوسبة واالتصاالت، ولكن أيضا وضع قوة املوارد البشرية كأولوية باعتبارها 

لوب لتحويل إعداداتها املؤسسية.  في نفس الوقت، تواجه املكاتب اإلحصائية الوطنية تحديات رصيدا حيويا لقيادة التغيير املط

تتجلى في التصدي للعمليات واألساليب الصارمة واملوارد التكنولوجية املتقادمة وزيادة تكاليف طرق جمع البيانات التقليدية 

ومصادر جديدة وبديلة للبيانات وجذب واستبقاء موارد بشرية واالحتياجات الناشئة للمعلومات التي تتطلب استجابات سريعة 

 بالنسبة ملكاتب اإلحصاء الوطنية إلنتاج 
ً
مهمة في سوق العمل التنافسية.  وتعد املوارد البشرية من العيار الثقيل ضرورية جدا

اعد نماذج العمارة اإلحصائية  إحصاءات ذات جودة عالية والبقاء في السوق حيث تتزايد املنافسة باستمرار.  من ناحية، تس

املكاتب اإلحصائية الوطنية في تحديث بيئاتهم استنادا إلى املعايير الدولية املشتركة.  ومن ناحية أخرى، يحتاج املكتب الوطني 

لإلحصاء إلى دعم هذه النماذج من خالل تحديد كفاءات املوارد البشرية بنشاط في مختلف مراحل اإلنتاج اإلحصائي وفقا 

تعلقة بمطالب عصر ثورة 
ُ
للنموذج/ النماذج املعتمد)ة( وإدخال تخصصات مهمة بناء على بؤر الكفاءة وتطوير برامجها التدريبية امل

البيانات. وفي هذا اإلطار، ستشكل هذه الدورة فرصة للمشاركين لالستماع إلى التطورات األخيرة في نماذج العمارة اإلحصائية 

األعضاء لتوحيد العمليات اإلحصائية.  وستغطي هذه الدورة تجارب املكاتب اإلحصائية الوطنية بدءا  واعتمادها من قبل الدول 

 من أنشطة اكتساب املوهبة وإثراء الكفاءة إلى التخطيط للخالفة والتطوير اإلداري ملواكبة وتيرة عصر ثورة البيانات.

( ويوروستات والبنك اإلسالمي للتنمية DDIمبادرة توثيق البيانات ) لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا وتحالفاملتحدثون: 

 وإندونيسيا وتونس

 استراحة شاي  16:30 –  16:00

16:15  – 17:45  
 ما يستجد من أعمال و نقاش مفتوح و جلسة اختتامية

 اعتماد القرارات

 حفل عشاء 19:00
 


