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نظام الداخليال  



 انذوسح األونً نهجُخ اإلحصبئُخ ثًُظًخ انًإرًش اإلعاليٍ

، اسطنبول، تركيا1111ابريل  11-11  

 النظام الداخلي

 المؤجمر االسالمي منظمةلللجنة االحصائية 

 

. هذونخرؼزجش انجُبَبد وانًؼهىيبد اإلحصبئُخ انذقُقخ وانًىثىقخ وانًزُبعقخ صيًُُب أدواد أعبعُخ نصُغ انغُبعبد انششُذح ن

ورهؼت األَظًخ اإلحصبئُخ انىطُُخ دوسًا حُىًَب فٍ يغبػذح صبَؼٍ انقشاساد نزطىَش ورصًُى خطط و ئعزشارُجُبد 

 .اقزصبدَخ رًُىَخ يٍ أجم اصدهبس أكجش نًجزًؼبد دونهى-اجزًبػُخ

كًب جبء فٍ " اإلعاليٍانهجُخ اإلحصبئُخ نًُظًخ انًإرًش "وافقذ انذول األػضبء ثًُظًخ انًإرًش اإلعاليٍ ػهً رأعُظ 

 .نهًإعغبد اإلحصبئُخ انىطُُخ فٍ انذول األػضبء ثبنًُظًخ 0202ئػالٌ اعطُجىل انزٌ ئػزًذِ ئجزًبع 

 الهدف والمهام

 :الهدف

رؼزجش انهجُخ اإلحصبئُخ نًُظًخ انًإرًش اإلعاليٍ يُجشا نهًإعغبد اإلحصبئُخ انىطُُخ فٍ انذول األػضبء ثبنًُظًخ 

ورجبدل انخجشاد وانًًبسعبد األفضم ثهذف رؼضَض أدائهب ثزىجُهبد يٍ األهذاف وانًجبدب نذػى نًشبسكخ انًؼشفخ 

 02-01انزضبيٍ وانزؼبوٌ ثٍُ انذول األػضبء كًب أػهٍ فٍ يإرًش انقًخ اإلعاليٍ انحبدٌ ػشش انزٌ ػقذ فٍ دكبس يٍ 

 .0226يبسط 

 :المهام

 .وانًقبَُظ انًقجىنخ وانًؼزشف ثهب دونُب دػى ئَزبج وَشش انجُبَبد اإلحصبئُخ وفقب نهًفبهُى -0

 .انزأكُذ ػهً انزُغُق وانزؼبوٌ ثٍُ انذول األػضبء وانًُظًبد انذونُخ -0

رطىَش يُظىس ئعزشارُجٍ ثهذف رأعُظ أَظًخ ئحصبئُخ فؼبنخ ورحذَذ ورطجُق خطط قصُشح، ويزىعطخ وثؼُذح  -1

 .انًذي نزحقُق هزا انًُظىس

 .ح انغهطبد انغُبعُخ فٍ انذول األػضبء ثًُظًخ انًإرًش اإلعاليٍرؼضَض يهف اإلحصبءاد يٍ خالل دػى -2

انىطُُخ نزؼضَض ورىفُش انًىاسد انجششَخ وانًبنُخ \رشجُغ حكىيبد انذول األػضبء ثبنًُظًخ وانًُظًبد انذونُخ -3

 . انًغزذايخ ثهذف ثُبء انقذساد اإلحصبئُخ

ظًخ ورطىَش انًقبَُظ وانًُهجُبد انؼبيخ رحذَذ انًجبالد اإلحصبئُخ انخبصخ ثبنذول األػضبء فٍ انًُ -4

 .نهًإششاد

رغهُم انزؼبوٌ وانزُغُق انفؼبل يغ انهجُخ انذائًخ نهزؼبوٌ االقزصبدٌ وانزجبسٌ نًُظًخ انًإرًش اإلعاليٍ ثهذف  -5

 .رؼضَض دوس أَظًخ اإلحصبءاد انىطُُخ فٍ صُغ انغُبعخ انىاضحخ فٍ انذول األػضبء ثبنًُظًخ

 

 العضىية والمكحة

 :ضىيةالع

أو )وًَثههب سؤعبء انًإعغبد اإلحصبئُخ انقىيُخ . رؼزجش انذول األػضبء ثبنًُظًخ دائًخ فٍ انهجُخ يغ حقهب ثبنزصىَذ

 . أو يغئىنٍُ يؼٍُُُ كجبس( انًإعغبد انًكبفئخ

 .يإعغبد يُظًخ انًإرًش اإلعاليٍ وأػضبئهب انًغبػذٍَ ال َحق نهى انزصىَذ

 .ًَكٍ دػىرهب يٍ قجم انهجُخ كًشاقجٍُ انًُظًبد انذونُخ وانىطُُخ



 :المكحة

ورُزخت انهجُخ يٍ أػضبئهب انشئُظ . َزأنف انًكزت يٍ انشئُظ، وَبئجٍُ نهشئُظ وانًقشس وَؼكظ انزىصَغ انجغشافٍ

ت وَقشس انًكز. وَضغ انًكزت األجُذح انًإقزخ نهذوسح انقبديخ. وركىٌ يذح ػًم انًكزت نغُزٍُ. وَبئجٍُ نهشئُظ وانًقشس

 .  انًىاضُغ انطبسئخ انًزؼهقخ ثبأليىس انزُظًُُخ

 سكريحارية اللجنة اإلحصائية لمنظمة المؤجمر اإلسالمي

 :وركىٌ يغئىنُبد انغكشَزبسَخ كبنزبنٍ. َقىو يشكض أَقشح ثذوس عكشَزبسَخ انهجُخ

 ئػذاد أجُذح يإقزخ نكم دوسح رحذ قُبدح انًكزت -0

 ػقذ انجهغبد -0

 اد انؼالقخرُفُز انىظبئف انزُظًُُخ ر -1

 حفظ وثبئق انذوساد فٍ أسشُف -2

 ئػذاد ورىصُم انًحبضش ورهخُص انقشاساد  وانجهغبد -3

 انقُبو ثاداسح يىقغ انهجُخ اإلحصبئُخ ثبنًُظًخ ػهً شجكخ اإلَزشَذ -4

 

 الدورات

 زمان و مكان إنعقاد الدورات 

 .َب آخش فٍ اجزًبػهب انغُىٌوعُزى ػقذهب فٍ اعطُجىل ئال ئرا ػُُذ انهجُخ يكب. رؼقذ انهجُخ دوساد عُىَخ

 الحصىيث والنصاب

وفٍ حبنخ ػذو انزىصم ئنً  . ورزخز انهجُخ قشاسارهب ثُبءا ػهً اإلجًبع. َشكم غبنجُخ أػضبء انهجُخ انُصبة انقبَىٍَ

 .وانُصبة يطهىة فٍ هزِ انحبالد. ئجًبع، عزكىٌ انقشاساد ثزصىَذ انغبنجُخ

 اللجان ومجمىعات العمل

ورذسط انهجبٌ ويجًىػبد انؼًم انًإنفخ . رشكُم نجبٌ ويجًىػبد ػًم نهًىاضُغ انًحذدح راد االهزًبورغزطُغ انهجُخ 

 .يٍ أػضبء انهجُخ انًىاضُغ انخبصخ انزٍ رؼُُهب انهجُخ وسفغ رقشَش ئنً انهجُخ حىل َشبطبرهى

 .َزى رطجُق انُظبو انذاخهٍ نهجُخ ػهً يحبضش انهجبٌ ويجًىػبد انؼًم

 الحىثيق

وَجت ئَصبل كم رقبسَش انهجبٌ ويجًىػبد . ثُق رقبسَش انهجُخ، وانهجبٌ ويجًىػبد انؼًم يٍ قجم األيبَخ انؼبيخَزى رى

 .انؼًم ئنً أػضبء ويشاقجٍ انهجُخ ثىاعطخ سئُظ انهجبٌ ويجًىػبد انؼًم ثشكم يُزظى

 


