
 

 اجتماع املتابعة

 للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

(OIC-STATCOM) 
 

)توقيت  12:00 – 11:00: الزمان                   2022 فبراير 17    

 أنقرة(

 

 StatCom/Apply-up_Meeting_OIC-http://erp.sesric.org/events/Follow رابط التسجيل:
 

 2من  1الصفحة  

 الخلفية واألهداف

حصائية ملنظمة التعاون سينظم سيسرك، بصفته األمانة العامة للجنة اإل  

كفعالية  2022فبراير  17، اجتماع املتابعة للجنة في (OIC-StatCom)اإلسالمي 

جانبية على هامش الدورة الثالثة والخمسين للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة من 

عن بعد. ووفقا للنظام الداخلي للجنة اإلحصائية  خالل منصة لعقد االجتماعات

ملنظمة التعاون اإلسالمي، يهدف اجتماع املتابعة إلى إطالع أعضاء اللجنة على 

التقدم املحرز في تنفيذ القرارات الصادرة عن الدورة العاشرة للجنة ومناقشة 

املقبلة  املسائل املتعلقة بتركيبة أعضاء املكتب وجدول األعمال املؤقت للدورة

 .2022وتاريخ ومكان انعقادها بالضبط في شهر أكتوبر 

 صيغة النشاط

 .االجتماع ملدة تقارب ساعة من الزمن عن طريق منصة زوم مع تقديم عرض 

 .سيتم توفير ترجمة فورية إلى العربية والفرنسية 

   يارة يرجى من املشاركين الكرام إنشاء حساب على منصة زوم قبل موعد االجتماع. يرجى زhttps://zoom.us/signup  إلنشاء

 حسابكم على زوم.

  ،السيد عدنان  سعادةوالسيدة منى زكولي، نيابة عن الكلمات االفتتاحية لسعادة السيد نبيل دبور، املدير العام لسيسرك

 التونس ي ورئيس الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي.، املدير العام للمعهد الوطني لإلحصاء األسود

 .في نهاية العرض التقديمي ستعقد جلسة لألسئلة واألجوبة 

  سيكون االجتماع مفتوحا أمام مشاركة مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات اإلقليمية

 ة.والدولية ذات الصل

 مشروع برنامج العمل

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

  سعادة السيد نبيل دبور 

 املدير العام لسيسرك

   سعادة السيد عدنان األسود السيدة منى زكولي بالنيابة عن 

 (INSاملدير العام، املعهد الوطني لإلحصاء التونس ي )

 التعاون اإلسالميرئيس الدورة العاشرة للجنة اإلحصائية ملنظمة 

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

 السيد أتيال كارمان

 مدير دائرة اإلحصاءات واملعلومات، سيسرك

 األسئلة واألجوبة 11:45 – 11:30

 أعمال أخرى  12:00 – 11:45

 للحصول على معلومات حول الفارق الزمني بين املناطق، يرجى زيارة املوقع التالي:و  . (GMT +3) األوقات حسب توقيت أنقرة* جميع 

https://time.is/compare/1100_17_Feb_2022_in_Ankara 

 تفاصيل الفعالية

 
 تبدأ في

  2022فبراير  17

11:00 ( GMT+3) 

 
 تنتهي في

  2022فبراير  17

12:00 ( GMT+3) 

 
 (ZOOMزوم ) املنصة

 
 سيسرك الجهة املنظمة

 
 اللغة

والعربية اإلنجليزية 

 والفرنسية
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 اجتماع املتابعة

 للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

(OIC-STATCOM) 
 

)توقيت  12:00 – 11:00: الزمان                   2022 فبراير 17    

 أنقرة(

 

 StatCom/Apply-up_Meeting_OIC-http://erp.sesric.org/events/Follow رابط التسجيل:
 

 2من  2الصفحة  

 التسجيل

 التسجيل، يرجى توجيه متصفحكم إلىللولوج إلى صفحة 

 StatCom/Apply-up_Meeting_OIC-http://erp.sesric.org/events/Follow 

 أو

StatCom-upMeetingOIC-Followhttps://bit.ly/ 

 أو عن طريق مسح رمز االستجابة السريعة أدناه:

 

http://erp.sesric.org/events/Follow-up_Meeting_OIC-StatCom/Apply
http://erp.sesric.org/events/Follow-up_Meeting_OIC-StatCom/Apply
https://bit.ly/Follow-upMeetingOIC-StatCom

