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أخبار مجموعة العمل الإ حصائي

لمنظمة المؤتمر الإ سلامي

 ٢أخبار أجهزة منظمة المؤتمر الإ سلامي
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أخبار مؤسسات الإ حصاء الوطنية
أخبار المنظمات الدولية الأخرى

مجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
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أخبار مجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
الإ جتماع الثاني لمجموعة العمل
الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
إنعقد الإ جتماع الثاني لمجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي في يومي  ١٥و ١٦يونيو  ٢٠٠٩في مقر مركز أنقرة،
في أنقرة ،تركيا .شارك في الإ جتماع في كل من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،مركز أنقرة ،البنك الإ سلامي للتنمية،
المركز الإ سلامي لتنمية التجارة ،الكومسيك ،ووفود من مؤسسات الإ حصاء الوطنية بمصر ،الأردن،فلسطين وتركيا .لم تتمكن
الغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة من المشاركة ،ولكنها بعثت بوجهات نظرها وتقريرها المرحلي إلى مركز أنقرة .أقر المشاركون
في الإ جتماع بالتقدم الذي تحقق من قبل الأعضاء في عملية تنفيذ النشاطات المختلفة التي كلفها بها الإ جتماع الأول
لمجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر لإ سلامي وحدد مهام جديدة لمؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي المشاركة.
وعلاوة على ذلك،قرر المشاركون في الإ جتماع تنظيم إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي الربع الأول من  ٢٠١٠في إسطنبول ،تركيا .واتفقوا كذلك على أ ْن يقوم كل من مركز أنقرة والبنك الإ سلامي للتنمية
بتنظيم الإ جتماع شراكة بينهما.
يمكن الحصول إلى المزيد من المعلومات حول الإ جتماع عند زيارة الصفحة الإ لكترونية:
http://www.sesric.org/event‐detail‐ar.php?id=282
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الدورة الخامسة والعشرون للكومسيك

قدم مركز ٔانقرة تقريرا حول نشاطات مجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي إلى الدورة الخامسة والعشرين
للكومسيك ،المنعقدة في الفترة  ٧-٥نوفمبر  ٢٠٠٩في إسطنبول .رحبت الدورة بعرض مركز أنقرة والبنك الإ سلامي للتنمية
بتنظيم إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في مارس  ٢٠١٠في إسطنبول،
وناشدت مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ومؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي ذات
العلاقة بالمشاركة الفاعلة في الإ جتماع .وكما رحبت الدورة بعرض البنك الإ سلامي للتنمية لتنظيم الإ جتماع الثالث لمجموعة
العمل الإ حصائي في  ٢٠١٠في جدة ،المملكة العربية السعودية.

إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي

نظم مركز ٔانقرة والبنك الإ سلامي للتنمية إجتماع مؤسسات الإ حصاء
الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في  ٢٣-٢٢مارس
 ٢٠١٠في إسطنبول ،تركيا .شاركت وفود مؤسسات الإ حصاء الوطنية
لعشرين بلد عضو في منظمة المؤتمر الإ سلامي إلى جانب وفود
المؤسسات الإ قليمية والدولية في الإ جتماع .وفي هذا الإ جتماع ركز
النقاش حول موضوع "الإ حصاء للتنمية في عالم ما بعد الأزمة" .وتمثل
هدف الإ جتماع في الوصول إلى الطرق والسبل الكفيلة لتضييق الفجوة
العالقة في الإ تصال بين المستخدمين والمقدمين للبيانات في عالم ما بعد
الأزمة .اتفقت الوفود المشاركة في الإ جتماع على إصدار "إعلان
إسطنبول" الصادر عن إجتماع مؤسسا الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء
في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وكما اتفق المجتمعون على عقد إجتماع مجموعة خبراء تعنى بموضوع تقديم الدعم للطلب على
مؤشرات جديدة .ورحبوا بمبادرة تشكيل مجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي لتنسيق ومواءمة وتوحيد
النشاطات الإ حصائية لمؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي .وفي الختام ،واتفق المشاركون في الإ جتماع على تنظيم إجتماع
مؤسسات الإ حصاء الوطنية تحت مسمى "اللجنة الإ حصائية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي" سنويا وتنصيب مركز أنقرة للقيام بمهمة
أمانة هذه اللجنة.
يمكن الحصول إلى المزيد من المعلومات حول الإ جتماع عند زيارة الصفحة الإ لكترونية:
http://www.sesric.org/event‐detail‐ar.php?id=386
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الإ جتماع السادس والعشرون للجنة المتابعة المنبثقة عن لجنة الكومسيك

قدم مركز ٔانقرة تقريرا حول نشاطات مجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي إلى الإ جتماع السادس والعشرين
للجنة المتابعة المنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون الإ قتصادي والتجاري )الكومسيك( ،المنعقد في الفترة  ١٢-١٠مايو  ٢٠١٠في
أنطاليا ،تركيا.

الإ جتماع الثالث للجنة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي

سيستضيف البنك الإ سلامي للتنمية الإ جتماع الثالث للجنة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي في مقره بجدة ،المملكة
العربية السعودية .ستقدم الدعوة للمشاركة في الإ جتماع الثالث إلى المشاركين في الإ جتماعات السابقة وإلى بعض مؤسسات
الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وسيتم تقديم تقارير متابعة النشاطات في الإ جتماع حسب ما
ورد في توصيات الإ جتماع الثاني لمجموعة العمل الإ حصائي .وكما سيتم تحديد بعض المهام الجديدة مع الوضع في الإ عتبار
"إعلان إسطنبول" الصادر عن إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،الذي انعقد في
 ٢٣-٢٢مارس  ٢٠١٠في إسطنبول ،تركيا.

الدورة الأولى اللجنة الإ حصائية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي

سيتم تنظيم الدورة الأولى للجنة الإ حصائية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي في الربع الأول من عام  ٢٠١١في إسطنبول .ومن المرتقب
مشاركة وفود رفيعة المستوى من مؤسسات الإ حصاء الوطنية بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في هذه الدورة.
وكما ستقدم الدعوة إلى المنظمات الإ قليمية والدولية للمشاركة في الدورة الأولى للجنة الإ حصائية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي.
وسيقوم مركز أنقرة بدور أمانة اللجنة الإ حصائية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي.
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أخبار أجهزة منظمة المؤتمر الإ سلامي
الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو ،يثني على التعاون مع مؤسسات
الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي

دعا الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ سلامي إلى منهج جماعي لتطوير قدرات وكفاءات مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .يمكن الحصول إلى المزيد من المعلومات حول الإ جتماع عند زيارة الصفحة
الإ لكترونيةhttp://www.oic‐oci.org/topic_detail.asp?t_id=3538&x_key= :

أخبار مؤسسات الإ حصاء الوطنية
أفغانستان – دور المكتب المركزي للإ حصاء في مراقبة وتقييم الإ ستراتيجية القومية للتنمية في أفغانستان

كان التجمع حول الدور المهم للمكتب المركزي للإ حصاء في والذي يلعبه في مراقبة وتقييم الإ ستراتيجية القومية للتنمية في
أفغانستان .للمزيد من المعلومات يمكن زيارة موقع الإ نترنيتhttp://www.cso.gov.af/ :

البحرين – رسالة الرئيس بمناسبة الموقع الجديد للجهاز المركزي للمعلومات على الإ نترنيت

بسم الله الرحمن الرحيم
أعزائي الزوار،
يشرفني أ ْن أقدم لكم الموقع الجديد للجهاز المركزي للمعلومات على الإ نترنيت والذي أتمنى أ ْن يكون قدر توقعاتكم ويلقى
قبولكم التام .فهذا الموقع الجديد على الإ نترنيت موقع متميز في أسلوبه .فهو يساعد المستخدمين في الوصول بأسهل طريقة
ممكنة إلى المعلومات المطلوبة .وهذا يأتي من قناعتنا التامة بالأهمية الحيوية لإ ستخدام وتبادل المعلومات.
المزيد من المعلومات يمكن الوصول إليها بزيارة موقع الإ نترنيت:
http://www.cio.gov.bh/cio_eng/SubDetailed.aspx?subcatid=23

الغابون – الجيل الثاني من بيانات الإ دارة العامة للدراسات الإ حصائية والإ قتصادية المباشرة بالغابون

تقوم الإ دارة العامة للدراسات الإ حصائية والإ قتصادية بالغابون بتفعيل قاعدة بياناتها لحفظ وتوزيع المؤشرات الإ جتماعية
والإ قتصادية ،وذلك بمشاركة المكتب الإ فريقي للإ حصاء ومساهمة البنك الدولي .للمزيد من المعلومات يرجى زيارة:
http://www.stat-gabon.ga/Home/Index1.htm

غويانا – سلسلة الناتج المحلي الإ جمالي الجديدة

تمكن مكتب الإ حصاء من إعادة قياس وبناء الحسابات القومية لغويانا باعتبار عام  ،٢٠٠٦وذلك بالمساعدة الفنية التي حصل
عليها من بنك التنمية للبلدان الأمريكية ومركز المساعدات الفنية لمنطقة الكاريبي .عقد مكتب الإ حصاء سمنارا حول سلسلة
الناتج الإ جمالي المحلي في  ١١مارس  .٢٠١٠وكما قام المكتب بإطلاق منشوره الأول حول الحسابات القومية تحت مسمى
"نظام غويانا للحسابات القومية".
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقعhttp://www.statisticsguyana.gov.gy/nataccts.html#statsbull :
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طاجكستان – وكالة الإ حصاء تحت رئاسة رئيس جمهورية طاجكستان

تم ،على ضوء القرار الصادر من رئيس جمهورية طاجكستان )رقم  ٨٣٢لتطوير الأجهزة المركزية للحكومة التنفيذية في جمهورية
طاجكستان إلى الأحسن( ،إعادة تنظيم اللجنة الوطنية للإ حصاء باسم وكالة الإ حصاء لتتبع لرئيس جمهورية طاجكستان.

تونس – ورشة عمل حول المناهج الإ حصائية الجديدة والمعايير المعمول بها في المعهد الوطني للإ حصاء
نظم المعهد الوطني للإ حصاء ورشة عمل حول المناهج الإ حصائية والمعايير الجديدة المعمول بها في المعهد في  ٢٩مارس
.٢٠١٠
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة موقع الإ نترنيت:
http://www.ins.nat.tn/seminaires/atelier_normes/CD/index.html

أخبار المنظمات الدولية الأخرى
اليوم العالمي للإ حصاء ٢٠ ،أكتوبر ٢٠١٠
لأول مرة يحتفل العالم في  ٢٠أكتوبر  ٢٠١٠باليوم
العالمي للإ حصاء بقصد زيادة الوعي بالعديد من
إنجازات الإ حصاءات الرسمية المضمنة في القيم
الجوهرية للخدمات ،النزاهة والمهنية.
لماذا اليوم العالمي للإ حصاء؟
إ َّن الإ حتفال باليوم العلمي للإ حصاء سيقر بالخدمة التي
يؤمنها النظام الإ حصائي العالمي في المستويين الوطني
والعالمي ،والأمل في المساعدة لتعزيز وعي وثقة
الجماهير في الإ حصاءات الرسمية .ويخدم هذا اليوم
كأداة تعبيرية لتقديم دعم أكبر لعمل الإ حصائيين في
مختلف المواقع ،والثقافات والمجالات.
ما هو المتوقع؟
في اليوم العالمي للإ حصاء ستلقي النشاطات على المستوى الوطني الضوء على دور الإ حصاءات الرسمية وعلى العديد من
الإ نجازات التي حققها نظام الإ حصاءات الوطنية .المنظمات الدولية والإ قليمية والفرع – إقليمية ستكمل النشاطات الوطنية
بنشاطات إضافية في هذا اليوم.
نشاطات مخطط للقيام بها من قبل مؤسسات في البلدان الأعضاء
جمعية الدول الإ سلامية للعلوم الإ حصائية ،باكستان
قررت جمعية الدول الإ سلامية للعلوم الإ حصائية الإ حتفال باليوم العالمي للإ حصاء في ثوب يليق بهذه المناسبة في  ٢٠أكتوبر
 .٢٠١٠وستقوم الجمعية بالنشاطات التالية في فترة أسبوع في الفترة  ٢٢-١٨أكتوبر :٢٠١٠
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 .١مؤتمر وطني يستغرق اليومين في ٔ ٢١-٢٠اكتوبر  ٢٠١٠في لاهور ،باكستان ،بالتعاون مع لجنة التعليم العالي ،مؤسسة
باكستان للعلوم ،قسم الإ حصاء ،مكتب الإ حصاء والدوائر الإ حصائية الأخرى في الوزارات الفدرالية ودوائر المحافظات.
 .٢إعداد فرق من الأكاديميين والمهنيين الإ حصائيين لتقديم محاضرات في مختلف الجامعات والكليات والمدارس والمكاتب
حول الإ حصاء وتطبيقاته في الحياة الواقعية ،مع مختلف المؤشرات الإ جتماعية – الإ قتصادية المؤثرة على حياتنا.
 .٣عقد الندوات مع عرض بعض العلامات ،ونشر الشعارات وإلقاء الكلمات وغيرها من النشاطات في لاهور ومناطق أخرى
لتحفيز عامة الشعب للمشاركة في يوم  ٢٠أكتوبر .٢٠١٠
 .٤إعداد المواد المكتبية ،القلادات ،والقبعات المكتوب عليها "اليوم العالمي للإ حصاء".
 .٥مسابقة على مستوى الكليات والجامعات والمدارس يتم فيها الإ شتراك بمقالات تتناول أي من مزايا الإ حصاء وتوزيع الجوائز
في  ٢٠أكتوبر .٢٠١٠
 .٦منشورات وكتيبات تعريفية حول نشاطات قسم الإ حصاء ،مكتب الإ حصاء  /هيئة التعداد السكاني  /هيئة التعداد الزراعي /
جناح التدريب بقسم الإ حصاء.
 .٧مقالات للنشر في الصحف اليومية.
 .٨رعاية ملاحق ملونة في الصحف اليومية.
 .٩إعداد المقالات الموجهة لرفع الوعي العام بالإ حصاء.
 .١٠إصدار المجلة الباكستانية للإ حصاءات الرسمية في  ٢٠أكتوبر  ٢٠١٠ورعايتها من قبل وحدة الإ حصاء بجمعية الدول
الإ سلامية للعلوم الإ حصائية بباكستان.
 .١١إعداد "الورقة البيضاء" حول موقف الإ حصاء في باكستان وطلاقها عشية اليوم العالمي للإ حصاء.
مجموعة بيانات التنمية بالبنك الدولي
يسر مجموعة بيانات التنمية بالبنك الدولي الدعوة لتقديم المقترحات لنافذة ربيع  ٢٠١٠لصندوق إئتمان بناء القدرة الإ حصائية.
صندوق إئتمان بناء القدرة هو صندوق يتم تمويله من العديد من المانحين ويهدف على تطوير قدرة وكفاءة البلدان النامية لجمع
واستخدام الإ حصاءات بهدف شامل لدعم إدارة نتائج التنمية .ويعمل الصندوق في تعاون وثيق مع مبادرة باريس  ٢١لدفع
الجهود الدولية المنسقة لتطوير الإ حصاء على المستوى العالمي.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/DATASTATISTICS/SCBEXTERNAL/0,,contentMDK:20447127~menuPK:
983432~pagePK:229544~piPK:229605~theSitePK:239427,00.html

برامج بناء القدرة الإ حصائية
البنك الإ سلامي للتنمية:

://www.isdb.org/irj/portal/anonymous?NavigationTarget=navurl://7182b60d804c47d41590c6870adf640a

مركز أنقرة:

http://www.oicvet.org/cbp-index-ar.php
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