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 2019أكتوبر  23األربعاء، 

 التسجيل  09:30 – 09:15

09:30  – 10:15 

 الجلسة االفتتاحية 

 تالوة آيات من القرآن الكريم .أ

 وسيسرك ، والبنك اإلسالمي للتنمية ،ومنظمة التعاون اإلسالمي ، كلمات ترحيبية من قبل الرئيس )ماليزيا( .ب

 إقرار جدول األعمال .ت

 صورة جماعية ثم زيارة معرض حول منتجات البيانات الخاصة بسيسرك واستراحة شاي 11:00 – 10:15

11:00 – 12:30 

 أنشطة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي املنجزة واملخطط لها

املجال للمناقشة بشأن ستقوم أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بإطالع اللجنة على أنشطتها ثم فسح 

 التعديالت الصادرة عن األمانة على النظام الداخلي للجنة.
 

 سيسرك :املتحدث

 استراحة للغداء والصالة 14:00 – 12:30

14:00 – 15:30 

اتيجية لعام ق العمل املعني بتطوير الرؤية اال التقرير املرحلي بشأن فري التعاون للجنة اإلحصائية ملنظمة  2030ستر

 اإلسالمي

إنشاء فريق عامل برئاسة مشتركة بين إيران  2018قررت اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي في دورتها السابعة في 

. وفي هذا 2030وماليزيا للعمل مع أعضاء اللجنة املتطوعين من أجل وضع الرؤية االستراتيجية الجديدة للجنة لعام 

 ز حتى اآلن من طرف الفريق العامل هذا. الصدد، ستنظر هذه الدورة في التقدم املحر 
 

 إيران/ ماليزيا وسيسرك املتحدثون:

 استراحة شاي 16:00 – 15:30

16:00 – 17:30 

 تكنولوجيات جمع البيانات اإللكترونية في تعدادات السكان واملساكن

عمليات إجراء التعداد وتحويلها. وعلى وجه توفر تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت اليوم فرصا غير مسبوقة لالبتكار في 

الخصوص، فإن استخدام نظام املعلومات الجغرافية وتكنولوجيات جمع البيانات اإللكترونية في التعدادات قد خلق 

الكثير من االهتمام بتحديث عمليات إجراء التعداد. بحيث يتيح اعتماد مثل هذه التكنولوجيا العديد من املزايا، خاصة 

ة معدل االستجابة والجودة الشاملة لبيانات التعداد، وإنتاج املعلومات في الوقت املناسب، وتحسين إمكانية الوصول لزياد

( كفرصة لتوفير 2024-2015) 2020إلى نتائج التعداد وإمكانية خفض تكاليفه. وبالنظر إلى أهمية جولة تعداد عام 

 لإلطار العاملي لقياس أهداف التنمية  البيانات املتعلقة بالسكان الالزمة ليس فقط لخطط
ً
التنمية الوطنية ولكن أيضا

املستدامة، ستقوم هذه الدورة بتبادل املمارسات القطرية الجيدة بين دول منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص الوصول 

بيانات اإللكترونية إلى التقنيات في جمع البيانات واستخدامها وستقدم أحدث "اإلرشادات بشأن استخدام تقنيات جمع ال

 في تعدادات السكان واملساكن" التي وضعتها الشعبة اإلحصائية التابعة لألمم املتحدة.
 

ودول منظمة  ، ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا ، شعبة اإلحصاءات باألمم املتحدة املتحدثون:

 التعاون اإلسالمي

 حفل عشاء 19:30
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 2019أكتوبر  24الخميس، 

09:30 – 10:30 

 21التعداد الزراعي من أجل القرن الـ

لكونه يمثل الجولة العاشرة في برنامج التعدادات الزراعية الذي يعقد كل عشر سنوات، فإن البرنامج العاملي 

. 2025و  2016يغطي التعدادات الزراعية التي ستنفذها البلدان بين سنتي  2020( لعام WCAللتعداد الزراعي )

وسيتبادل املشاركون تجاربهم القطرية حول تحديد املتطلبات الفنية واملالية إلجراء التعدادات الزراعية املقررة؛  

 ملنهجية البرنامج 
ً
شاملة لتغطية الخطوات بما  ؛ ووضع خطط عمل املذكور وتصميم نماذج جمع البيانات وفقا

 البرنامج، املجلد األول.  هذا  يتماش ى مع املبادئ التوجيهية ملنظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة املنشورة بشأن

 

 ودول منظمة التعاون اإلسالمي  ،منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة املتحدثون: 

 استراحة شاي  11:00 – 10:30

11:00 – 11:30  
 )تتمة(  21التعداد الزراعي من أجل القرن الـ

 جلسة مخصصة لألسئلة واألجوبة حول العروض املقدمة في الجلسة السابقة. 

11:30 – 12:30  

 تطوير نظم اإلحصاءات الوطنية بشأن الهجرة الدولية لليد العاملة

وتعاريف ومنهجيات قياس الهجرة الدولية لليد العاملة والعمال  ال يزال غياب املعايير الدولية املتعلقة بمفاهيم 

املهاجرين يشكل عقبة رئيسية أمام إنتاج إحصاءات منسقة. وفي إطار هذا املنظور، ستتيح هذه الدورة  

ة  للمشاركين فرصة االستماع إلى األطر املفاهيمية التي وضعتها الوكاالت الدولية لقياس الهجرة الدولية لليد العامل

 والتعلم من خبرات دول منظمة التعاون اإلسالمي إلنتاج اإلحصاءات ذات الصلة حول هذه الظاهرة الناشئة. 

 

 ودول منظمة التعاون اإلسالمي ،منظمة العمل الدولية املتحدثون: 

 استراحة للغداء والصالة  14:30 – 12:30

14:30 – 15:00 
 الهجرة الدولية لليد العاملة )تتمة(تطوير نظم اإلحصاءات الوطنية بشأن 

 جلسة مخصصة لألسئلة واألجوبة حول العروض املقدمة في الجلسة السابقة. 

15:30 – 16:00 
 انتخاب املكتب من أجل الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 

 ملنظمة التعاون اإلسالمي من أجل الدورة التاسعة. ستنتخب اللجنة األعضاء الجدد في مكتب اللجنة اإلحصائية 

 استراحة شاي  16:30 – 16:00

16:30 – 17:30 
 الجلسة الختامية 

 وتعليقات ختامية  ،اعتماد القرارات، وأي أعمال أخرى 

 

 2019أكتوبر   25الجمعة، 

 برنامج اجتماعي 

 


