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 2018مايو  2األربعاء 

 التسجيل ص 09:15-ص 08:45

 ص 10:00-ص 09:15

 الجلسة االفتتاحية

 تالوة آيات من القرآن الكريم .أ

اإلسالمي، ورئيس اللجنة كلمات ترحيبية يلقيها كل من سيسرك، والبنك اإلسالمي للتنمية، ومنظمة التعاون  .ب

 )إندونيسيا(

 إقرار جدول األعمال .ج

 2019-2018انتخاب أعضاء املكتب )الرئيس، ونائب الرئيس، واملقرر( من أجل  .د

 مائدة مستديرة: تقديم املشاركين .ه

 صورة جماعية واستراحة شاي ص 10:30-ص 10:00

 اإلسالمي املنجزة واملخطط لهاأنشطة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون  م 12:30-ص 10:30

 استراحة للغداء والصالة م 02:00-م 12:30

 م 04:00-م 02:30

لتعدادات السكان  2020( لجولة CRVSتحسين أنظمة إجراء التعداد والتسجيل املدني واإلحصاءات الحيوية )

 واملساكن

لألحداث الحيوية وخصائصها ذات الصلة بالسكان على التسجيل املدني هو التقييد املستمر والدائم واإللزامي والشامل 

النحو املنصوص عليه من خالل مرسوم أو الئحة وفقا للمتطلبات القانونية للبلد. إذا كان نظام وطني للتسجيل املدني 

 ( يعمل بشكل صحيح،CRVSواإلحصاءات الحيوية )

 وعالقاتهم األسرية وحاالتهم املدنية؛يعترف باألفراد رسميا من خالل توثيق هويتهم القانونية  •

 ويتم إنتاج إحصاءات دقيقة وكاملة وسريعة بشأن الصحة والتركيبة السكانية للسكان؛ •

 ويتم الحفاظ على قواعد البيانات الوطنية؛ واالهم من ذلك، •

 يتم تزويد صانعي القرار باملعلومات املناسبة وذات الصلة والجودة لصنع السياسات على املستويين الوطني واملحلي.  •

وإجراء  CRVSوبناء على هذه الخلفية، تهدف هذه الدورة إلى عرض التحديات الوطنية التي أعاقت التنفيذ الناجح لنظم 

جراءات املتخذة لتعزيز هذه األخيرة، والنهج املبتكرة في استخدامها في جولة التعدادات، واملكونات األساسية الالزمة واإل 

 لتعدادات السكان واملساكن لتحقيق ورصد أهداف التنمية املستدامة. 2020

 ، دول )يؤكد الحقا((UNFPA، صندوق األمم املتحدة للسكان )(UNSDشعبة اإلحصاءات في األمم املتحدة ) املتحدثون:

 استراحة شاي م 04:30-م 04:00
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 )تتمة( 2018مايو  2األربعاء 

 م 06:00-م 04:30

 تعزيز إنتاج إحصاءات الهجرة ونشرها واستخدامها

قد شهد العالم مؤخرا تصاعد تدفقات الهجرة بين البلدان التي تضع الهجرة على رأس جدول أعمال السياسات في البلدان. ل

أدبيات االقتصاد اإلنمائي، يوفر املهاجرون مرونة في سوق العمل حيث يغلقون فجوات  ووفقا للنتائج التي توصلت إليها

هامة في القطاعات االقتصادية السريعة النمو أو املتدهورة، ويقدمون املزيد من الضرائب واملساهمات املالية إلى امليزانية 

ستفادة من التقدم العلمي والتكنولوجي واالجتماعي في العامة مقارنة بالفوائد التي يتلقونها، ويوفرون العمل بل وحتى اال 

املجتمعات التي يتواجدون بها. ومع ذلك، فإن جميع تدفقات الهجرة ليست طوعية ولكنها تدفقات طارئة بسبب الصراعات 

ة والكوارث املستمرة نتيجة للظروف البيئية املتغيرة. وفي هذا الصدد، يحتاج صانعو السياسات ومنظمات املساعد

اإلنسانية إلى بيانات شبه آنية تقريبا لتلبية احتياجات املهاجرين. وكموضوع إحصائي ناش ئ، فإن إحصاءات الهجرة مفيدة 

في صياغة القرارات الحيوية بالنسبة للحكومات الوطنية واملنظمات الدولية وللمهاجرين والالجئين أيضا. ومن هذا الجانب، 

 ن للقيام بما يلي:ستتيح هذه الدورة الفرصة للمشاركي

التعرف على تجارب املكاتب اإلحصائية الوطنية في منظمة التعاون اإلسالمي بشأن معالجة الحاجة املتزايدة باستمرار  •

 إلحصاءات الهجرة؛

استكشاف السبل واألساليب الالزمة لسد الثغرات في بيانات الهجرة وزيادة توقيتها في الوقت املناسب من خالل نهج  •

 مبتكرة؛

يادة وعيهم باألدوار املحتملة التي يمكن أن تضطلع بها املكاتب اإلحصائية الوطنية مع تعميم إحصاءات الهجرة في ز  •

 اآلليات الوطنية لصنع القرار؛

 التعرف على املبادرات العاملية املتعلقة بإحصاءات الهجرة؛ و •

 الهجرة الطوعية والقسرية.مناقشة التحديات الراهنة التي تواجهها في قياس مختلف جوانب تدفقات  •

، مفوضية (OECD( )تؤكد الحقا(، منظمة التعاون االقتصادي والتنمية )IOMمذكرة مشتركة بين املكاتب ) املتحدثون:

 ، دول )تؤكد الحقا((UNHCRاألمم املتحدة لشؤون الالجئين )

 حفل عشاء م 07:30
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 2018مايو  3الخميس 

 ص 10:30-ص 09:00

 وقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة ومطابقتها وملكيتها على الصعيد الوطنيتحديد أولويات 

إن قرارات ووثائق األمم املتحدة ذات الصلة تسلط الضوء على أن املتابعة واالستعراض بشأن تنفيذ جدول أعمال التنمية 

ف الحقائق والقدرات ومستويات التنمية "ستكون طوعية وقيادة قطرية، وسوف تأخذ في االعتبار مختل 2030املستدامة لعام 

الوطنية وستحترم حيز السياسات واألولويات ". وعالوة على ذلك، فإن مؤشرات أهداف التنمية املستدامة التي صممت في 

األصل لرصد التقدم العاملي "سيتم إتمامها باستخدام مؤشرات إقليمية ووطنية التي ستتولى الدول األعضاء تطويرها". وأكدت 

"امللكية الوطنية هي املفتاح أن  2016، في دورتها السابعة واألربعين في مارس (UNSC)اللجنة اإلحصائية لألمم املتحدة 

 .لتحقيق التنمية املستدامة، وأن االستعراضات الوطنية ]...[ سوف تأخذ بعين االعتبار مختلف الحقائق الوطنية"

وخلصت الدورة السابعة واألربعون أيضا إلى أن اإلحصاءات الرسمية الوطنية املوحدة واملقارنة التي تقدمها البلدان إلى النظم 

تحديد اإلحصائية الدولية تشكل عنصرا حاسما في تجميع املؤشرات العاملية. وفي ضوء هذه التطورات، ستركز هذه الدورة على 

 مع التركيز على ما يلي: التنمية املستدامة ومطابقتها وملكيتها على الصعيد الوطني أولويات وقياس مؤشرات أهداف

ھل کان ھناك أي طلب علی تطویر مؤشرات أھداف التنمیة املستدامة من جانب السیاسات في بلدك؟ ما هي معايير  •

 تحديد أولويات وقياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة على املستوى الوطني؟

اإلجراءات التي اتخدها بلدكم لتحويل النظام اإلحصائي الوطني إلى ما يلبي متطلبات اإلطار العاملي ملؤشرات ما هي  •

 ؟2030التنمية املستدامة و / أو متطلبات خطط التنمية الوطنية بما يتماش ى مع خطة 

هي التحديات التي كيف يتم قياس مؤشرات أهداف التنمية املستدامة من قبل نظامكم اإلحصائي الوطني؟ ما  •

تواجهها السلطات التشريعية والحوكمة واملؤسسية والجودة التشغيلية والتمويل والبنية التحتية واملوارد البشرية و 

 أو مستويات التعاون؟ ما هي التدابير التي يجري اتخاذها / املقترحة للتغلب على هذه التحديات؟ /

 وزيع ونشر مؤشرات أهداف التنمية املستدامة؟ما هي العمليات التي يتم القيام بها خالل ت •

 ، البنك العاملي )يؤكد الحقا(، دول )تؤكد الحقا(21سيسرك، يونيسكوا، باريس املتحدثون:

 استراحة شاي ص 11:00-ص 10:30
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 )تتمة( 2018مايو  3الخميس 

 م 12:30 -ص 11:00

 )جلسة منفصلة( 2030أين نريد أن نصل بحلول سنة  استراتيجية جديدة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

لم تقم أدبيات العلوم اإلدارية بإصدار تعريف عاملي لالستراتيجية بعد، ولكن يمكن اعتبارها توجها ملنظمة ما في املستقبل؛ 

اإلحصائية ملنظمة  الغرض منها، وطموحاتها، ومواردها، وكيف تتفاعل مع البيئة التي تعمل فيها. قررت الدورة األولى للجنة

، إنشاء فريق عامل لوضع رؤية استراتيجية للجنة 2011التعاون اإلسالمي، التي عقدت في اسطنبول بجمهورية تركيا في عام 

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي من أجل إيجاد نظم إحصائية أكثر فعالية، ووضع استراتيجيات قصيرة ومتوسطة وطويلة 

هذه الرؤية. وقد قدم الفريق العامل، الذي ترأسه إندونيسيا ويتكون من بنغالديش ومصر وكازاخستان األجل تخطط لتحقيق 

وماليزيا واملغرب وفلسطين والسنغال وتركيا )مع البنك اإلسالمي للتنمية وسيسرك بصفتهم أعضاء سابقين( الرؤية 

 إلى دورة اللجنة الثانية حيث تم إقرارها 2020االستراتيجية للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي لعام 

(http://www.oicstatcom.org/imgs/news/image/oicstatcom-strategic-vision-en.pdf .) 

، تدعو أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 2020نظرا لتبقي سنتين من اإلطار الزمني املحدد إلنهاء الرؤية االستراتيجية و 

 2030ة التعاون اإلسالمي إلى حضور الدورة السابعة للمساهمة في تشكيل الرؤية االستراتيجية الجديدة اإلسالمي دول منظم

 في األول بنسق جلسة منفصلة تليها عروض املجموعات ثم املناقشات املفتوحة  -من خالل مشاركة آرائهم 
ً
حول نظرتهم إلى  -بدأ

وأين هي اآلن(  2011ون اإلسالمي )مقارنة بين مكان وجود اللجنة في عام التقدم الذي سجلته اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعا

والتحديات الحالية التي تواجهها مراكز األمن القومي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، وما هي املهمة الجديدة والقيم واملبادئ 

  2030التي تتضمنها الرؤية االستراتيجية الجديدة  التوجيهية والرؤية الجديدة للجنة ينبغي أن تكون، واألهداف االستراتيجية

 لتوجيه املشاريع القصيرة واملتوسطة والطويلة األجل التي ستضطلع بها األمانة.

 استراحة للغداء والصالة م 02:00-م 12:30

 م 04:00-م 02:00
 )تتمة( 2030بحلول سنة استراتيجية جديدة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي أين نريد أن نصل 

 عروض من قبل مجموعات ومناقشات مفتوحة

 استراحة شاي م 04:15-م 04:00

 م 05:00-م 04:15

 ( الثاني والستون ISIمؤتمر اإلحصاء العاملي للمعهد اإلحصائي الدولي )

األنشطة العليا للمعهد وتجري مرة ( واألحداث املرتبطة به هي ISI( للمعهد اإلحصائي الدولي )WSCإن مؤتمر اإلحصاء العاملي )

في كواالملبور بماليزيا، ستقوم  2019أغسطس  23و  18كل سنتين في بلدان مختلفة. ونظًرا لعقد املؤتمر التالي في الفترة ما بين 

اإلحصائية  ( وعن كيف يمكن ألعضاء اللجنةWSC 2019دائرة اإلحصاء املاليزية بإطالع املشاركين على املؤتمر الثاني والستين )

 املساهمة فيه واالستفادة منه.

 ماليزيا املتحدثون:

 م 06:00-م 05:00
 ما يستجد من أعمال و نقاش مفتوح و جلسة اختتامية

 اعتماد القرارات

 


