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 أعمال جدول 
 الدورة الثانية لَلجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي

 م2132مايو  31-31
 إزمير، الجمهورية التركية

 

 

 م2132مايو  31

 الجلسة االفتتاحية 10:11-31:11

 
 الحكيم الذكرآيات بينات من  تالوةأ( 

 

 ب( اعتماد جدول األعمال
 البنك اإلسالمي للتنمية، ومركز أنقرةالكومسيك ومنظمة التعاون اإلسالمي و الرئيس، و ج( كلمات ترحيبية يلقيها كل من 

 واآلسيوية والعربية فريقيةللمجموعات اإل الوطنية اإلحصاء مكاتب رؤساء يلقيها كل من افتتاحية مالحظاتد( 
 عائلية صورةه( 

 قهوةاستراحة   31:11-33:11

 لمنظمة التعاون اإلسالمي: األنشطة المنجزة والطريق للمضي قدمالَلجنة اإلحصائية العمل  اتمجموع  33:11-33:11

 
لَلجنة اإلحصائية  دةالمحدَ  الجديدة المبادرات تلبيةكلت لالتي ش   مجموعات العمل الثالثل تقرير المرحليلل هذه الدورة ستخصص

 .اإلسالمي التعاونمنظمة ل

 

اإلسالمي ونتائج المسح  التعاونلبلدان األعضاء في منظمة با الخاصة المؤشرات لقائمة أولي إطار: سيتم تقديم 3مجموعة العملأ( 
SpIn-OIC ، األردن: المتحدث. لمجموعة العملخريطة الطريق لألنشطة المستقبلية مناقشة مع 

 

الطريق يتم مناقشة وس. لَلجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي واعتماد وثيقة الرؤية االستراتيجية عرض :2مجموعة العملب( 
 ندونيسياإ: المتحدث. المستقبلية ةنشطاألالذي من شأنه توجيه  لمجموعة العمل المعتمد

 

إلى ذلك، سيتم  لجنة. باإلضافةعتماد الالجراءات اإلعرض واعتماد الشروط المرجعية لعملية االعتماد وقواعد  :1مجموعة العمل( ج
 البحرين: المتحدث. المستقبليةاألنشطة مل الذي من شأنه توجيه الع لمجموعةمناقشة الخطط المستقبلية 

 غذاءاستراحة  31:11-33:11

 2131 لعام والمساكن السكان تعدادات لجولة القطرية التجارب 33:11-31:31

 

بما في ذلك ، 2131 لعام والمساكن السكان تعدادات لجولة وأفضل الممارسات التجارب القطرية تبادلل قاعدةالدورة هذه ر ستوف
أكثر طريقة بالسجالت المدنية الستخالص إحصاءات سكانها تعدادات النهج الجديدة مثل استخدام البيانات اإلدارية بما في ذلك 

 لعام والمساكن السكان تعدادات لجولة المسح لى تحدياتع المعتمدة للتغلب همتقنياتو المبتكرة  أساليبهمسيتبادل المشاركون و ة. يفعال
 .خططهم المستقبليةكذا و  خالل مرحلة تنفيذ التعدادات واجهتهموالمشاكل التي  إنجازاتهم، باإلضافة إلى استعراض. 2131

 

 والكويت.وسلطنة عمان  وتركيا بنغالدشإيران و (: الهجائي)بالترتيب  المحاضرون

 قهوة استراحة 31:31-31:11
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 رؤية وتوعية وفعالية أفضل: فرعية جلسة 31:11-30:11

 

موثوقة ومتماسكة ذات الصلة و  ، بحيث تكوناألوضاع االجتماعية واالقتصادية للبلد ومواطنيه حول معلومات إحصائيةرض من أجل ع
االهتمام  على الوطنية ءمكاتب اإلحصاحصول  يشكلو (. NSOsالوطنية ) ءاإلحصامكاتب  تم إنشاءومتاحة، في الوقت المناسب و  وكاملة

 رتفاعال عاملين موسعال تواصلوالضوح الو ويعتبر  أهمية اإلحصاءات الجيدة تحديا كبيرا.عن مدى الكافي من الجهات المعنية المختلفة 
التواصل اإلحصائي المختلف مندوبين في ثالث مجموعات لمناقشة الشروع في ال وضعوسيتم مكاتب. هذه الاستخدام البيانات التي تنتجها 

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

 فلسطين: العرض القيادي 

 مأدبة عشاء 30:11

 Swissôtel Grand Efesفندق  
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 الجودة لضمان العام الوطني اإلطار: مؤسسي منظور من الجودة إدارة 10:11-31:11

 

جودة عمليات اإلنتاج اإلحصائي. وسيتم إطالع مندوبي بالرفع من المتعلقة  األخيرةعرض ومناقشة التطورات  إلىهذه الدورة تهدف 
(، ووضع المتطلبات األساسية لتحقيق اإلدارة NQAF) الجودة لضمان العام الوطني لإلطاراللجنة اإلحصائية حول المفهوم الجديد 

 هاستراتيجياتواممارساتها  اإلسالمي التعاونالبلدان األعضاء في منظمة ستتبادل و . اإلحصاء الوطنيةالجيدة للجودة في منظمات 
 .ذات جودة عاليةإلنتاج إحصاءات و من أجل وضع أطر وطنية لضمان الجودة  الجيدةها سياساتو 

 

  EUROSTAT ،وحدة التعاون اإلحصائي ةرئيسجانكر؛ : السيدة كلوديا القياديالعرض 

 العامة واإلحصائية التجارية العملية نموذج: اإلنتاج عملية منظور من الجودة إدارة 31:11-33:11

 

( للحصول على GSBPMفي سياق إدارة الجودة، ستتضمن هذه الدورة عرض ومناقشة النموذج العملي العام لألعمال اإلحصائية )
، وعلى GSBPMجودة العمليات القائمة على اإلنتاج اإلحصائي. وسيتم إطالع مندوبي اللجنة اإلحصائية على النهج الجديد ل

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

 

 إحصائيات السويد، دائرة العمليات مديرالسيد ماتس بركداهل؛ نائب : القياديالعرض 

 قهوةاستراحة  33:11-33:11

 بناء القدرات اإلحصائية: تضافر الجهود من أجل التنسيق 33:11-31:11

 

. 2131-2132أنشطة بناء القدرات المقررة لفترة السنتين  لككذ، و م2132عام ل StatCaBسيتم عرض نتائج مسح ، في هذه الدورة
وسوف يتبادل الوفود وجهات النظر حول الجهود المبذولة لتعزيز التعاون اإلقليمي والدولي في مجال بناء القدرات اإلحصائية وجمع 

ودور البلدان  النزاعفي مرحلة ما بعد  النهج البديلة لتحسين األنشطة اإلحصائية في البلدان األعضاءمناقشة البيانات. وسيتم أيضا 
 .منظمة في هذه الجهود، وكذلك تنفيذ مشاريع التعاون المختلفة مثل تبادل الموظفين بين المؤسساتالفي  األخرى األعضاء

 

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

 الجلسة الختامية 33:11-30:11

 

 لَلجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميعناصر مشروع جدول أعمال الدورة الثالثة  حولأ( نظرة عامة 

 ب( اعتماد قرارات الدورة

 استراحة قهوة 31:31 -31:11

 ج( مالحظات ختامية
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 أفسوسجولة في المدينة القديمة حدث اجتماعي: 

 

 

 


