
 

 

 جنة الفنية االستشاريةللاالجتماع الثاني 

 للبلدان العربية االجتماعيةوحصاءات الديمغرافية الا 

 

 

 2018 ،ديسمبر/ األولكانون  19-18 بيروت،

 

 

 جدول األعمال المؤقت

 

 2018ديسمبر، /كانون األول  18الثالثاء 

 الجلسة الصباحية 12:30 - 9:00 ،التسجيل :9:00 – 8:30

 

 -----------------------رئيس الجلسة:  الجلسة األولى: 

  

 

 الجلسة االفتتاحية: -

رئيس قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية ) اخواجالسيد مروان كلمة االفتتاح  •

 االسكوا(/

 الوطني المعهد) ،االستشاريةجنة الفنية للا رئيس إحصائي، ريزي،حالالسيد لطفي  •

 تونس( ،لإلحصاء

 االجتماعأهداف  -

 االجتماع جدول أعمال -

9:00- 9:30 

 

  ىلمحة حول التقدم المحرز في تطبيق توصيات اجتماع اللجنة االستشارية األول -

 

 مناقشة عامة -

 

9:30 – 11:00  

 

 عرض قائمة البيانات الوصفية للقائمة األساسية للمؤشرات -

 

 مناقشة عامة -

 

 11:30 -11:00 قهوة ستراحةا -
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 -----------------------رئيس الجلسة:  : ثانيةالالجلسة 

 

 القائمة األساسية للمؤشرات ىلإذات الصلة التنمية المستدامة اهداف مؤشرات اقتراح إضافة  

11:30 – 12:30 

 

القائمة األساسية  ىالذات الصلة التنمية المستدامة المقترحة اهداف مؤشرات استعراض إضافة  -

 للمؤشرات

 

 مناقشة عامة -

 

 استراحة غداء - 13:30 – 12:30

 

 

 17:00 – 13:30 جلسة بعد الظهر: الساعة

 ----------------------رئيس الجلسة:  : لثةالجلسة الثا

 

 القائمة األساسية للمؤشرات ذات الصلة اليالتنمية المستدامة اهداف مؤشرات اقتراح إضافة 

13:30 – 15:00 

 

القائمة األساسية  ىالذات الصلة التنمية المستدامة المقترحة اهداف مؤشرات إضافة  مواصلة مناقشة -

 للمؤشرات

 

 للمؤشرات

 

 

 مناقشة االستراتيجية لتحسين توافر البيانات الخاصة بالمؤشرات الديمغرافية واالجتماعية:

15:00 – 17:00 

 (، خبيراالستراتيجية لتحسين توفر البيانات )بهجت أشيكباشعرض ورقة معلومات أساسية عن 

 

 مناقشة عامة -

 

 

 

 

 2018 ديسمبر،/ األولكانون  19 األربعاء،

 12:30 – 9:00: الجلسة الصباحية

 

 ----------------------رئيس الجلسة:  : رابعةالالجلسة 

 قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية باإلسكواأنشطة 

9:00 – 10:30 

 

  ىالمنفذة منذ اجتماع اللجنة االستشارية األول والمشاريع اإلحصائيةنشطة ألا

 

التنمية المستدامة: التعدادات  تمؤشراانتاج  ألجلمشروع برنامج تنمية القدرات اإلحصائية  -

 السكانية، السجالت المدنية واإلحصاءات الحيوية، مؤشرات التجمعات البشرية، الفقر 

 االعضاء نللبلدانظرة عامة على ورش العمل والبعثات االستشارية  -

 

 قهوة استراحة - 11:00 – 10:30
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 ----------------------رئيس الجلسة:  : خامسةالالجلسة 

 قسم اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية باإلسكواأنشطة 

11:00 – 12:30 

 

 القادمةوالنشرات  عرض خطط العمل والتقارير

 

 2020لعام المقترحة خطة العمل السنوية  -

 عمل منظمة العمل الدولية بشأن إحصاءات العملفريق نشاء إمقترح حول  -

 

 استراحة غداء - 14:00 – 12:30

 

 16:30 – 14:00جلسة بعد الظهر: 

 ----------------------رئيس الجلسة:   الجلسة الختامية:

  إلى األمام نظرة

14:00 – 16:30 

 

 االستشاريةجنة الفنية للافي  نفاشال ملخص نقاط  -

  والتوصيات االستنتاجات  -

 

 


