
 

 

 اجتماع املتابعة

 للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

(OIC-STATCOM) 
 

 توقيت أنقرة(ب) 12:00  11:00 - :التوقيت                      2021 فبراير 25 
 

 

 

 1من  1الصفحة 

 الخلفية والهدف
-OIC)سينظم سيسرك، بصفته األمانة العامة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 

StatCom،)  2021فبراير  25اجتماع متابعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي في 

كحدث جانبي للدورة الثانية والخمسين للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة من خالل منصة 

مؤتمرات الفيديو. تمشيا مع الالئحة الداخلية املعدلة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 

ثامنة، يهدف اجتماع املتابعة إلى إطالع أعضاء الهيئة على التقدم اإلسالمي خالل دورتها ال

املحرز في تنفيذ القرارات املعتمدة خالل الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون 

اإلسالمي،  وكذلك مناقشة وتبادل اآلراء حول جدول األعمال املؤقت للدورة املقبلة التي 

 .2021كتوبر ستعقد في األسبوع األول من أ

 الشكل
 .حوالي ساعة من االجتماع عن طريق زووم مع تقديم العرض 

 سيتم توفير الترجمة الفورية باللغتين العربية والفرنسية. 

   يرجى من املشاركين الكرام إنشاء حساب على منصة زووم قبل يوم الندوة. يرجى زيارة

https://zoom.us/signup .إلنشاء حسابكم على زووم 

  مالحظات افتتاحية من قبل سعادة السيد نبيل دبور، املدير العام لسيسرك، وسعادة السيد نياكاس ي سانيانغ، إحصائي عام ملكتب اإلحصاءات

 ( ورئيس الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي.GBOSفي غامبيا )

  عقد جلسة أسئلة وأجوبة في نهاية العرض التقديمي.سيتم 

 .سينحصر االجتماع في حضور مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات اإلقليمية والدولية ذات الصلة 

 برنامج العمل
 مالحظات افتتاحية من قبل: 11:15 – 11:00

  سعادة السيد نبيل دبور 

 العام لسيسركاملدير 

  سعادة السيد نياكاساكي سانيانغ 

 إحصائي عام، مكتب غامبيا لإلحصاءات

 رئيس الدورة التاسعة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 متابعة قرارات الدورة التاسعة والتحضير للدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي 11:30 – 11:15

 أتيال كارمانالسيد 

 مدير دائرة اإلحصاء واملعلومات، سيسرك

 األسئلة واألجوبة 11:45 – 11:30

 أعمال أخرى  12:00 – 11:45

 للحصول على معلومات حول فارق التوقيت، يرجى زيارة املوقع التالي: .(GMT +3) * جميع األوقات حسب توقيت أنقرة

.https://time.is/compare/1100_25_Feb_2021_in_Ankara 

 تفاصيل الحدث

 
 يبدأ في

      2021فبراير  25

11:00(GMT+3) 

 
 ينتهي في

  2021فبراير  25

12:00 (GMT+3) 

 
 (ZOOMزووم ) املنصة

 
 سيسرك املنظم

 
 اللغة

 اإلنجليزية

 العربية  

 الفرنسية
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