
 

 

 

 

 

 جدول األعمال املؤقت

 

 2017ديسمبر  19الثالثاء 

 التسجيل 09:15 – 08:45

09:15 – 09:45 

 تالوة عطرة من القرآن الكريم

 مالحظات افتتاحية

 سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، املدير العام لسيسرك. 

 املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي. 

  الشراكة في مجال اإلحصاء من أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين( 21باريس(. 

 )االتحاد األفريقي واملركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية )يؤكد الحقا. 

09:45 – 10:15  

إحاطة بشأن مشروع مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون  الجلسة األولى:

 ة باملنهجية املقترحة من طرف سيسرك(اإلسالمي )بما في ذلك نتائج املسح والوثيقة املتعلق

سيطلع ممثل سيسرك املشاركين على املشروع الهادف إلى تسهيل التعلم القائم على التعاون  فيما بين دول الجنوب 

والتعاون الثالثي في مجال تطوير اإلحصاءات من خالل آلية ملراجعة النظراء وذلك لتعزيز مصداقية األنظمة اإلحصائية 

، ولتقوية قدرة النظام على إنتاج إحصاءات عالية الجودة، ولطمأنة أصحاب املصلحة بشأن جودة (NSS) الوطنية

اإلحصاءات التي تنتجها املكاتب اإلحصائية الوطنية ومصداقية النظام. وسيتطرق ممثل سيسرك بإيجاز إلى خلفية 

 من طرف سيسرك املشروع وأهدافه ونتائج املسح والوثيقة املتعلقة باملنهجية املقترحة

 ثم سيفسح املجال أمام املشاركين لإلدالء بتعليقاتهم وتعقيباتهم البناءة. 

 سيسرك الجهة املقدمة:

 استراحة شاي  10:30 - 10:15 

10:30 – 12:30  

 آليات مراجعة النظراء املعتمدة لدى املنظمات الدولية الجلسة الثانية:

سيعرض ممثلون عن منظمات دولية اآلليات التي تتبناها مؤسساتهم في مراجعة النظراء، بما في ذلك املواضيع التي 

 تتناولها عمليات مراجعة النظراء واملنهجية والتكاليف ومعايير التقييم وصياغة التقارير...    

 ثم سيفسح املجال أمام املشاركين لإلدالء بتعليقاتهم وطرح األسئلة.

 .سيسرك الجهة املسيرة:

 .ية االتحاد األفريقي، مفوض21املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي، باريس الجهة املقدمة:

 

 

 ورشة عمل حول 

 "آلية مراجعات النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" 

 أنقرة، تركيا        2017ديسمبر  19-20



 

 

 صورة جماعية واستراحة للغداء والصالة 14:00 - 12:30

14:00 – 16:00 

 التجارب القطرية في إجراء عملية مراجعة النظراء الجلسة الثالثة:

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املشاركة عروضا حول واحد من املواضيع التالية:سيلقي ممثلون عن الدول 

 .)الخطوات املتعلقة بإجراء مراجعة النظراء، املنهجية، التكاليف، الوثائق املطلوبة...(عرض للمعلومات / تقني  .أ 

جعة النظراء، مزايا الخضوع )التحديات التي يتم مواجهتها عند إجراء مراعرض لإلقناع / لتقديم نظرة شاملة  .ب 

 .النظراء، املزايا واملثالب...(ملراجعة 

 .21باريس  الجهة املسيرة:

 .يحدد الحقا الجهة املقدمة:

 استراحة شاي 16:15 – 16:00

16:15 – 18:00 

جلسة لتبادل األفكار بشأن أهداف مراجعة النظراء ومزاياها وما يشوبها من تحديات بناء على  الجلسة الرابعة: 

 املعارف التي تمت مشاركتها

 سيناقش املشاركون الغاية من عملية مراجعة النظراء بما في ذلك مزاياها والتحديات التي تعيق سيرها على أكمل وجه.

 .لالتحاد األوروبياملكتب اإلحصائي  الجهة املسيرة: 

 

 

 2017ديسمبر  20األربعاء 

09:00 – 11:00 

جلسة لتبادل األفكار بشأن مراجعة النظراء ملكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون  الجلسة الخامسة:

 اإلسالمي )اإلدارة وسبل املض ي قدما(

 تشمل ما يلي:سيناقش املشاركون آلية مراجعات النظراء، والتي 

 ،)اإلعداد ملراجعة النظراء )استبيانات للتقييم الذاتي 

 ،انخراط الخبراء وتكوين فريق خبراء 

 ،زيارات قطرية 

 ،التحقق من نتائج التقييم 

 ،اإليصال ألصحاب املصلحة الخارجيين 

 .متابعة النتائج 

 .املكتب اإلحصائي لالتحاد األوروبي الجهة املسيرة:

11:00 – 12:30 

 صياغة مخرجات جلسة تبادل األفكار الجلسة السادسة:

سيتم عرض التوصيات والتعقيبات املتمخضة عن النقاشات التي تم جمعها في الجلسة السابقة لتتم املوافقة على املخرجات 

 وتلخيصها.

 سيسرك املسير:

 مالحظات ختامية  13:00 –12:30

 استراحة للغداء والصالة 14:00 - 13:00

 


