املؤتمر العربي
خطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية
 7-5أبريل 2016

أنقرة ،تركيا

منظم بالتشارك من قبل:
لجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا
شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
البنك اإلس االمي للتنمية ا
املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي لدول الخليج العربية
املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية

مقدمة
سيتضيف مركز أنقرة املؤتمر العربي حول خطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية خالل فترة  7-5أبريل 2016
بمقره في أنقرة ،تركيا.
يعتبر املؤتمر العربي جزء من سلسلة املؤتمرات اإلقليمية حول خطة التحول في مجال اإلحصاءات الرسمية لدعم
أجندة التنمية املستدامة  .2030ويبني هذا املؤتمر على نتائج املؤتمر العالمي رفيع املستوى املنظم من طرف شعبة
اإلحصاء باألمم املتحدة واملكتب اإلحصائي للجماعات األوروبية في يناير  2015في نيويورك ،كما أنه مبني أيضا على
اعتراف الدورتين السادسة واألربعين والسابعة واألربعين للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة بالطلب املتزايد على
اإلحصاءات ذات الجودة العالية والحاجة إلى تحديث النظم اإلحصائية الوطنية واإلقليمية والدولية.
ويهدف املؤتمر الى تقييم مختلف املبادرات الدولية واإلقليمية ودون اإلقليمية والوطنية لدمج وتحديث النظم
اإلحصائية ،وأيضا تشكيل املبادرة العاملية حول خطة التحول في مجال اإلحصاءات في سياق املنطقة العربية.
ويستهدف املؤتمر رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية وكبار الخبراء اإلحصائيين من املنظمات الدولية واإلقليمية
والشركاء الثنائيين ومتعددي األطراف وأصحاب املصلحة اآلخرين.
وسيتم تنظيم املؤتمر في أربع جلسات موضوعية تغطي املجاالت املواضيعية الخمسة من خطة التحول .ومن املتوقع
أن توجه الدول العربية هذا الحدث الذي سيخصص وقت كبير للنقاشات الجماعية والتدخالت العامة.
ملزيد من املعلومات والوثائق واملواد ،يرجى زيارة الرابط:
.http://unstats.un.org/unsd/nationalaccount/workshops/2016/Ankara/lod.asp

مشروع جدول األعمال
الثالثاء  5أبريل 2016
09:15 – 08:30

10:15 – 09:15

 :ا التسجيل
ترحيب ومالحظات افتتاحية
سعادة السفير موس ى كوالكليكايا ،املدير العام ملركز أنقرة ( )‘10ا
السيد يوراي ريشان ( ،)Juraj Riecanشعبة اإلحصاء ،اإلسكوا ( )‘10ا
:ا
السيد صابر الحربي ،املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي ( )‘10ا
السيد إيفو هافينغا ،شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة ( )‘20ا
بما في ذلك الخطوط العريضة لخطة التحولا ا
صورة جماعية واستراحة شاي
الجلسة األولى :التنسيق على مستوى النظم اإلحصائية العاملية و (دون) اإلقليمية
والوطنية وفيما بينها (مجاالت مواضيعية  ،)1االتصال والدعوة (م.مواضيعية )2
املسير:
السيد عبد هللا زيدان أحمد عالج ،مكتب اإلحصاء والتعداد  ،ليبيا ا
العروض:
 م .مواضيعي  :1السيد عبد هللا محمد البتيل ،الهيئة العامة لإلحصاء ،اململكة
العربية السعودية ( )‘20ا
 م .مواضيعي  :2السيدة عال ع اوض شخشير ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
( )‘20ا
أسئلة وأجوبة ()‘15
اجتماعات جانبية ( )‘50ا
استراحة للغذاء والصالة ا
الجلسة األولى :عروض عامة ملخرجات االجتماعات والنقاشات الجانبية ( )‘60ا

 10:45 – 10:15ا

:ا

 12:30 – 10:45ا

:ا

 14:00 – 12:30ا
 15:00 – 14:00ا

:ا
:ا

 16:45 – 15:00ا

الجلسة الثانية :نظم إحصائية متكاملة :جمع البيانات ومعالجتها ونشر إحصاءات
متكاملة (م.مواضيعي )3
املسير:
السيدة سميرة أوداي ،املعهد الوطني لإلحصاء ،تونس ا
 :ا العروض:
 السيد محمد براش ،مديرية اإلحصاء ،املغرب ()‘20
 السيد عبد هللا محمد عبد العزيز ،قسم اإلحصاء ،األردن ( )‘20ا
أسئلة وأجوبة ()‘15
اجتماعات جانبية ( )‘50ا

 17:15 – 16:45ا
 18:15 – 17:15ا

 :ا استراحة شاي
 :ا الجلسة الثانية :عروض عامة ملخرجات االجتماعات والنقاشات الجانبية ( )‘60ا
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األربعاء  6أبريل 2016

11:00 – 09:15

 11:30 – 11:00ا
 12:00 – 11:30ا

الجلسة الثالثة :االبتكار والتحديث من خالل هندسة األعمال اإلحصائية القائمة على
معايير محددة (م.مواضيعي )4
املسير:
السيد التاج عوض أبوراس موس ى ،املكتب املركزي لإلحصاء ،السودان ا
 :ا العروض:
 السيد فرنج جاليك ،أوروستات ()‘20
 السيد مراد تونشل ،معهد اإلحصاء التركي ()‘20
أسئلة وأجوبة ()‘15
اجتماعات جانبية ( )‘50ا
 :ا استراحة شاي
 :ا الجلسة الثالثة :عروض عامة ملخرجات االجتماعات والنقاشات الجانبية ( )‘60ا

 14:00 – 12:30ا

:ا

 16:00 – 14:00ا

:ا

 16:30 – 16:00ا
 17:30 – 16:30ا

:ا
:ا

استراحة للغذاء والصالة ا
الجلسة الرابعة :بناء القدرات (م.مواضيعي .5أ) والتدريب (م.مواضيعي .5ب)
املسير:
السيد محمد املختار أحمد سيدي ،املكتب الوطني لإلحصاء ،الكويت ا
العروض:
 م .مواضيعي .5أ :السيدة يوسر عبد الفتاح أحمد ،الجهاز املركزي للتعبئة العامة
واإلحصاء ،مصر ()‘15
السيد كوردال جيديك ،معهد اإلحصاء التركي ( )‘15ا
 م .مواضيعي .5ب :السيد عبد العزيز معلمي ،املعهد العربي للتدريب والبحوث
اإلحصائية ()‘15
السيدة زهرة زمرد سلجوق ،مركز أنقرة ( )‘15ا
أسئلة وأجوبة ()‘15
اجتماعات جانبية ( )‘50ا
استراحة شاي
الجلسة الرابعة :عروض عامة ملخرجات االجتماعات والنقاشات الجانبية ( )‘60ا
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الخميس  7أبريل 2016

10:45 – 09:30

 11:15 – 10:45ا

 12:30 – 11:15ا

الجلسة الخامسة (أ) :استنتاجات الدول العربية
املسير:
السيد غابرييل جيمز ،شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة ا
العروض :ا
 السيد لؤي شبانه ،صندوق األمم املتحدة للسكان( )‘25ا
:ا
نقاشات حول مخرجات املؤتمر بمساهمة ا األعضاء املشاركين ( )‘50ا
املشاركون:
 السيد ضهير سالد حسان ،مديرية اإلحصاء  ،الصومال
 السيدة عال فرح عوض شخشير ،الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
 السيد عبد هللا محمد الباتل ،الهيئة العامة لإلحصاء ،اململكة العربية السعودية ا
 :ا استراحة شاي
الجلسة الخامسة (ب) :استنتاجات الجهات املنظمة والوداع
نقاشات حول مخرجات املؤتمر بمساهمة األعضاء املشاركين ( )‘75ا
املشاركون:
 سعادة السفير موس ى كوالكليكايا ،املدير العام ،مركز أنقرة
 السيد يوراي ريشان ( ،)Juraj Riecanشعبة اإلحصاء ،اإلسكوا
:ا
 السيد إيفو هافينغا ،شعبة اإلحصاء باألمم املتحدة
 عبد الناصر محمود النورا ،البنك اإلسالمي للتنمية
 السيد صابر الحربي ،املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون الخليجي
 السيد عبد العزيز معلمي ،املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية ا
ا
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