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النشرة ا إلخبارًة
إدارة جدَدة نهجهاز انًركسٌ نإلحصاء

رسٍُ اٌذوزٛس وشَ اهلل ػٍي ػجذ اٌشحّٓ ِٙبِٗ ثؼذ أْ ٔبي ثمخ اٌسيذ سئيس اٌدّٛٙسيخ ِذيشاً ػبِبً
ٌٍدٙبص اٌّشوضي خٍفبً ٌٍذوزٛس يس اٌحبج ػبثذيٓ ٚرٌه ثحعٛس ٚصيش ِدٍس اٌٛصساء األِيش أحّذ
سؼذ ػّش ٚٚ ٚصيش اٌذٌٚخ ثّدٍس اٌٛصساء األسزبر خّبي ِحّٛد  ٚاٌسبدٖ ِذساء اإلداساد في اإلخزّبع

انرؤَــــــــــــــت
َظاو إحصائٍ وطٍُ
يٍ بٍُ األفضم فٍ
انعانى ،تصطف َظًه
انفرعُت فٍ يُظىيت
إحصائُت تتصف
بانتكايم وانجىدة
وفعانُت انتُسُق
واألداء

اٌزي ػمذ ثّجبٔي اٌدٙبص ثزبسيخ . َ423912142
د.يس اٌحبج ػبثذيٓ سحت ثبٌعيٛف فيّب ػشف د .وشَ اهلل ثٕفسٗ ِجيٕب ػظُ ِسئٌٛيخ إداسح
اٌدٙبصِ.زؼٙذاً ثزشليخ اٌدٙبص حزي يم َٛثذٚسٖ إٌّٛغ ثٗ.
اٌسيذ ٚصيش اٌذٌٚخ ثّدٍس اٌٛصساء ثّٓ اٌؼًّ اٌزي يم َٛثٗ اٌدٙبص اٌّشوضي ٌالحصبء سغُ اٌصؼٛثبد
اٌزي رٛاخ ٗٙوّبضىش خٛٙد د.يس في رٌه.
األِيش أحّذ سؼذ ػّش خزُ ثىٍّخ ػٓ أّ٘يخ اإلحصبء في اٌزخؽيػ ٚإرخبر اٌمشاس ِزؼٙذاً ثزمذيُ اٌذػُ
ٌٍدٙبص حزي يصً اٌي ِصبف اإلخٙضح اٌّزمذِخ ِزّٕيًب اٌزٛفيك ٌٍدّيغ.
 ِٓٚخبٔجٕب وٕظبَ إحصبئي ٕٔٙئ اٌذوزٛس وشَ اهلل ٌٕيٍٗ ثمخ اٌسيذ سئيس اٌدّّٛٙسيخ ٔٚشحت ثٗ في
اٌدٙبص اٌّشوضي ٌالحصبء اٌّصذس اٌشسّي ٌإلحصبءاد وّب ٔطىش اٌذوزٛس يس اٌحبج ػبثذيٓ ػٍي

انرســــــــــــانت

ِبلذِٗ ِٓ خٙذ ِزّٕيٓ ٌٗ اٌزٛفيك.

تطىَر َظاو إحصائٍ
وطٍَُ ،ىفر بُُت تحتُت
أساسُت ويىرد عاو
الزو نبُاء َظاو وطٍُ
يتكايم ويستداو
نهًعهىياث وداعى
إلدارة انتًُُت بانُتائج
وتعسَس اندًَىقراطُت
وانحكى انرشُد فٍ
انسىداٌ
د .كرم اهلل علي عبد الرحون
هدير عام الجهاز الوركسي لإلحصاء

د .يس الحاج عابدين
الودير السابق للجهاز الوركسي لإلحصاء
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صفحت 2

ضبسن اٌفشيك اٌفٕي ٌزصّيُ اإلسزشاريديخ اٌٛؼٕيخ ٌزؽٛيش إٌظبَ اإلحصبئي في إخزّبع ِجدجّجٛػجخ ضجشوجبء اٌجزجٕجّجيجخ اٌجزي ٔجظجّجٗ
ثشٔبِح االُِ اٌّزحذح اإلّٔبئي يٚ 411214239 َٛرٌه في إؼبس اٌزحعيش ٌّؤرّش اٌّبٔحيٓ.
ضبسن في اإلخزّبع ِّثٍي إٌّظّبد اٌذٌٚيخ اٌّؼزّذح ٌذي اٌسٛداْ .وّب لذَ اٌفشيك اٌفٕي ٚسلخ ثجؼجٕجٛاْ ػطجش سجٕجٛاد ِجٓ اٌجذػجُ
ٚاٌزؼب ْٚػىسذ أثش اٌزؼب ْٚػٍي اٌدٙبص اٌّشوضي ٌإلحصبء ٚأُ٘ اٌجشاِح اٌّطزشوخ ِٕز اٌزحعيش ٌٍزؼذاد اٌسىبٔي اٌخبِس ثذايجخ
ثؼٍّيخ اٌزحعيش ٚحزي ِؤرّش ٔطش اٌجيبٔبد وّب رؽشلذ اٌٛسلجخ إٌجي دػجُ اٌجّجبٔجحجيجٓ ٚالسجيجّجب ثجشٔجبِجح األِجُ اٌجّجزجحجذح اإلٔجّجبئجي
ٚصٕذٚق األُِ اٌّزحذح ٌٍسىبْ في رصّيُ اإلسزشاريديخ اٌٛؼٕيخ ٌزؽٛيش إٌظبَ اإلحصبئي ِّ 4239-4234ب سبػذ ػٍي حصٛي
اٌدٙبص اٌّشوضي ٌإلحصبء ػٍي ِضيذ ِٓ اٌذ ػُ اٌّبٌي ٚاٌسيبسي.اٌٛسلخ ٌخصذ أُ٘ اٌزجحجذيجبد فجي رصجّجيجُ اٌجٕجسجخجخ اٌجثجبٔجيجخ ِجٓ
اإلسزشاريديخ ٚثٕبء اٌمذساد ػٍي ِسزٛي اٌٛاليبد  ٚاٌفدٛح في اٌزّٛيً ٌٍجخجؽجخ اٌجزجٕجفجيجزيجخ ٚاٌجزجؼجذاديجٓ اٌسجىجبٔجي ٚاٌجضساػجي ٘ٚجزا
ِبيزٛلغ ِٓ اٌّبٔحيٓ رشويض اٌذػُ فيٗ إظبفخ إٌي رؽٛيش اٌجٕيخ اٌزحزيخ ٌزىٍٕٛخيب اٌّؼٍِٛبد .
٘زا ٚلذ أوذ اٌّطبسو ْٛفي إٌمبش ػٍي أّ٘يخ رحذيذ ِطبسوخ اٌحىِٛخ في رّجٛي اٌجججشاِجح اإلحصجبئجيجخ ٚإخجشاء ِطجبٚساد ِجغ
اٌدٙبد راد اٌصٍخ خبصخ فيّب يزؼٍك ثأ٘ذاف اٌزّٕيخ اٌّسزذاِخ .

اإلخزّبع اٌزطبٚسي ِغ ٚفذ اإلحصبء إٌشٚيدي
اٌزمي ِسؤٌٚي اٌدٙبصاٌّشوضي،ثبٌٛفذ إٌشٚيدي اٌزي ظُ ٔبئت ِذيش اإلحصبء إٌشٚيدي ِّٚثً اٌسفبسح إٌشٚيديخ
ٚلذ ٔبلص اإلخزّبع إ٘زّبِبد اٌزؼب ْٚإٌشٚيدي اٌّخزٍفخ في دػُ ِطشٚع سدً االػّبي ٚاٌدذيش ثبٌزوش أْ اٌجشٔبِح يجٙجزجُ ثجزجذسيجت
وٛادس اٌدٙبص اٌّشوضي ٌإلحصبء ِٕٚسٛثي إٌظبَ اإلحصبئي في ِدبي سدالد األػّبي .

يؼًّ اٌفشيك اٌفٕي ٌزصّيُ اإلسزشاريديخ اٌٛؼٕيخ ٌزؽٛيش إٌظبَ اإلحصبئي ػٍي اٌزحعيش ٌضيبسح ٚفذ ثبسيسٚ 43ثٕه اٌزّٕيخ
األفشيمي اٌّمشسح  31-33ديسّجش ٚ 4239رٌه ثغشض ِشاخؼخ  ٚرمييُ االسزشاريديخ االٌٚي ٚ 4239-4234اٌّسبػذح في
رصّيُ إٌسخخ اٌثبٔيخ ٌزفي ثجٕبء اٌمذساد ٌشصذ أ٘ذاف اٌزّٕيخ اٌّسزذاِخ .SDGs
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صفحت 3

زيارة هتابعه لىزارة تنويت الوىارد البشريت
فججي إؼججبس اٌججضيججبساد اٌججذٚسيججخ صاس اٌجفججشيججك اٌجفجٕججي
ٌجزجصجّجيجُ االسجزجشارجيجدجيجخ ٚصاسح رجٕجّجيججخ اٌجّججٛاسد
اٌجطشيخ حيث رُ اإلخزّبع ثبٌسيذ ٚوجيجً اٌجٛصاسح
اٌذوزٛس ػبدي وشداٚي ٚأػعبء ٌدٕخ اٌزصجّجيجُ
ٚرٌه ثزبسيخ ٘ . 331214239زا ٚلجذ رجؽجشق
اإلخزّبع اٌجي أ٘جّجيجخ االسجزجشارجيجدجيجخ فجي رجٛفجيجش
اإلحصججبءاد راد اٌ جدججٛدح ،خججبصججخ اٌججٛصاسح رج ٙجزججُ
ثيبٔبد اٌىبدس اٌجطشي  ٚاٌطجبة ٚرحذيبد اٌٙدشح.

الفريق الفني لتصوين اإلستراتيجيت لدي لقائه هع السيد/وكيل وزارة
تنويت الوىارد البشريت

اٌزمي اٌفشيك اٌفٕي ٌإلسزشاريديخ ثبٌسيذ 1اٌّذيش اٌؼبَ ِٚذساء اإلداساد اٌؼبِخ حيث لذَ اٌجفجشيجك رجٕجٛيجش ًاػجٓ
اٌزمذَ اٌّحشص في االسزشاريديخ اٌٛؼٕيخ ٌزؽٛيش اإلحصبء ,.رٌه ثزبسيخ .3213214239
اٌسيذ 1اٌّذيش اٌؼبَ اثذي ثؼط اٌّالحظبد اٌزي يّىٓ األخز ثٙب خبصخ ٚاْ ثٕٙبيخ ضٙجش ديسجّجججش سجزجخجعجغ
االسزشاريديخ ٌٍّشاخؼٗ ِٓ لجً اٌفشيك اٌضائش ِٓ ثبسيسٚ 43ثٕه اٌزّٕيخ االفشيمي .

مشاركات اجلهاز املركسى لالحصاء وشركاء النظام االحصائي الوطنى



ضبسوذ األسزبرٖ إِٗ ػّش ِجذيجش اٌجؼجاللجبد



ضججبسوججذ ِجدجّججٛػججخ ِججٓ ِجٕجسججٛثججي اٌجدجٙججبص

اٌذٌٚيٗ ثجبٌجدجٙجبص اٌجّجشوجضي ٌجإلحصجبء فجي

اٌّشوضي ٌإلحصبء في ٚسضخ رحجذيجث سجٍجخ

ٚسضججخ رججذض جيججٓ دٌ جيججً اإلحصججبء اٌ جج جطججشي

اٌّسزٍٙه ٚأٚصاْ اٌسٍغ إٌّؼمذح ثأٚسٍج– ٛ

الفشيميب ثبٌمب٘شح في اٌفزشح 21 43-32

إٌشٚيح في اٌفجزجشح ِجٓ  42-43أغسجؽجس

ٚ َ 42391اٌجدججذيججش ثججبٌججزوججش اْ اٌججٛسضججخ

 4239وّب رؽشلذ اٌٛسضخ اٌي إسجزجؼجّجبي

ثجشػجبيججخ اٌجّجفججٛظجيججخ اإللجزجصججبديجخ الفجشيجمجيججب

اٌزمٕيبد اٌحذيثخ في خّغ اٌجيبٔبد ٚالسجيجّجب

ثّطبسوخ ػذد ِٓ اٌذٚي.

األخٙضح اٌٍٛحيخ في خّغ األسؼبس.

يفاهُى وتعرَفاث

انجهاز انًركسي ن إلح ص اء
شارب عبدانًُعى يح ً د
انطرطىو ،ان س ىداٌ
تهف ىٌ 33137032444020
33137032440303
فاك
برَد انك ت روَ ً
dg@cbs.gov.sd

WEB
SITE
www.cbs.gov.sd
يؤشراث وفُاث االطفال

انًصدر انًسح انقىيً انعُقىدي يتعدد انًؤشراث 1303و

