بسم الله الرحمن الرحيم
رؤساء وأعضاء وفود مؤسسات الإٕ حصاء الوطنية للبلدان الإٔعضاء في منظمة المؤتمر
الإٕ سلامي،
السيدات والسادة،
الحضور الكريم،
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته،،،
أود في البداية أن أرحب بكم وأتقدم إليكم بالشكر لتلبيتكم للدعوة بالمشاركة في الدورة
الإٔولى للّجنة الإٕ حصائية لمنظمة المؤتمر الإٕ سلامي .وأتقدم عبركم بالشكر والتقدير لمركز
الإٔبحاث الإٕ حصائية والإٕ قتصادية والإٕ جتماعية والتدريب للدول الإٕ سلامية (مركز أنقرة -
سيسرك) وإلى البنك الإٕ سلامي للتنمية على الجهود التي بذلإها لتنظيم هذه الدورة
وحرصهما على جمع وفود جميع مؤسساتنا الوطنية للإ حصاء للتفاكر والتداول والتدارس
حول المسائل الإٕ حصائية التي تهم جميع بلداننا الإٔعضاء للوصول إلي أفضل سبل التعاون
فيما بيننا حول هذه المسائل.
وكذلك ،أود أ ْن أتقدم بالشكر للبنك الإٕ سلامي ومركز ٔانقرة (سيسرك) على جهودهما
الفاعلة في مبادرتيهما لتشكيل مجموعة العمل الإٕ حصائي على مستوى منظمة المؤتمر
الإٕ سلامي وتنظيمهما للاجتماعات الثلاثة الإٔولى لهذه المجموعة في مارس 8002م ،يونيو
8002م ،و ديسمبر 8000م ،على التوالي ،حيث أ َن هذه المجموعة تلعب دورا هاما في
تنسيق العمل الإٕ حصائي بين مؤسسات منظمة المؤتمر الإٕ سلامي والبلدان الإٔعضاء بهدف
الوصول إلى إحصائيات متجانسة وذات نوعية عالية حول بلداننا الإٔعضاء .و أود أن أشير
هنا إلى أنه سيتم مناقشة و تحديد دور مجموعة العمل الإٕ حصائي و طبيعة نشاطاتها
المستقبلية ضمن جدول أعمالنا في هذه الدورة.
السيدات والسادة،
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رؤساء وأعضاء وفود مؤسسات الإٕ حصاء الوطنية للبلدان الإٔعضاء في منظمة المؤتمر
الإٕ سلامي
الحضور الكريم،
لقد قررنا في إعلان إسطنبول ،الذي إعتمدناه في إجتماع مؤسسات الإٕ حصاء الوطنية
للبلدان الإٔعضاء في منظمة المؤتمر الإٕ سلامي هنا في إسطنبول في مارس  ،8000على
تنظيم الإٕ جتماع السنوي لمؤسسات الإٕ حصاء الوطنية للبلدان الإٔعضاء في منظمة المؤتمر
الإٕ سلامي تحت عنوان "اللجنة الإٕ حصائية لمنظمة المؤتمر الإٕ سلامي" ،وتعيين مركز أنقرة
(سيسرك) ليقوم بمهمة سكرتارية اللجنة .و في هذا الصدد ،يشرفني أن أعلمكم بأن اللجنة
الدائمة للتعاون الإٕ قتصادي و التجاري لمنظمة المؤتمر الإٕ سلامي (الكمسيك) قد رحبت،
في دورتها السادسة و العشرين التي إنعقدت في إسطنبول في أكتوبر  ،8000بلجنتنا هذه ،و
كذلك بعرض كل من مركز أنقرة (سيسرك) والبنك الإٕ سلامي للتنمية بتنظيم الدورة الإٔولى
لهذه اللجنة ،و ناشدت منظمات الإٕ حصاء الوطنية للدول الإٔعضاء في منظمة المؤتمر
الإٕ سلامي ،ومؤسسات المنظمة ذات الصلة بأن تشارك بفعالية في هذه الدورة.
و كلنا أمل ،بفضل جهودنا المتعاضضة ،في أن تشكل هذه اللجنة منتدياً حيوياً و فريداً
لتقاسم و تبادل الإٔفكار و المعارف
ؤسساتنا الإٕ حصائية الوطنية ،و فرصة لنا
لإٕ جتماع ُم ّ
ُ
والتّجارب و أفضل ال ُممارسات بشأن القضايا الإٕ حصائية و التحديات التي تواجه مؤسساتنا
لإٕ حصائية الوطنية و ذلك لتحسين و خلق إدارة فاعلة لنظمنا الإٔحصائية الوطنية لكي نتمكن
من رفع قدرتنا على إنتاج و توفير البيانات و المعلومات الإٕ حصائية ذات النوعية العالية و
المتناسقة مع المعايير الإٕ حصائية العالمية حول بلداننا الإٔعضاء .و من هذا المنطلق علينا أن
نعمل في هذه اللجنة سوياً على تحديد مجالإت تعاونية جديدة و فريدة تُجنّب التّضارب
مع اللّجان الإٕ حصائية الدّولية والإٕ قليمية القائمة في مختلفة أنحاء العالم بحيث تكون هذه
اللجنة أكثر مرونة في الإٕ ستجابة إلى ال ُمتطلّبات والتّوقعات ال ُمنبثقة من التّحديات الجديدة
بطريقة تعاونية.
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إن المحاور الإٔربعة التي حددت كبنود لإٔجندة دورتنا هذه هي في غاية الإٔهمية لإٕ نجاح
الغايات والمنافع ال ُمتوقعة والإٔهداف والمبادئ العملّية لمثل هذه اللجنة لتحقيق قيمة ُمضافة
للمساهمة في ال ُنظم الإٕ حصائ ّية للبلدان الإٔعضاء بمنظّمة المؤتمر الإٕ سلامي .و في هذا
السياق أود الإٕ شارة إلى أهمية التركيز على التعاون الف ّعال فيما بيننا لبناء القدرات الإٕ حصائ ّية
لمؤسساتنا .وبصفتي رئيسا لمجلس إدارة مركز أنقرة (سيسرك) ،أود أ ْن أفيد حضراتكم أ َن
المركز ،وبوصفه كجهاز متفرع من منظمة المؤتمر الإٕ سلامي ،يقوم ،ومنذ أكثر من ثلاثة
عقود متواصلة من العمل الفعال ،بمهام الإٕ حصاء ،البحث والتدريب حول ولفائدة البلدان
الإٔعضاء في المنظمة .ويقوم كذلك بإعداد البحوث والدراسات والإٔوراق العلمية والتقارير
الفنية المرجعية لمختلف إجتماعات المنظمة ذات العلاقة.
إ َن إدراك مركز ٔانقرة بأهمية الإٕ حصاء ودوره في جميع أوجه الحياة المتمثلة في التخطيط،
والتنمية الإٕ قتصادية والإٕ جتماعية وخلافها ،دفعه للمبادرة ببرنامج بناء القدرات والكفاءات
الإٕ حصائية في عام 8002م .وفي إطار هذا البرنامج نظم المركز العديد من الدورات التدريبية
في محتلف المجالإت الإٕ حصائية لتزويد الإٕ حصائيين في مؤسسات الإٕ حصاء الوطنية بدولنا
الإٔعضاء بآخر التقنيات والتطبيقات الإٕ حصائية .وكما تعلمون قام مركز أنقرة كذلك بتنظيم
العديد من ورش العمل الإٕ قليمية حول المجالإت التي تهم البلدان الإٔعضاء ترسيخا شاملا
للمسائل الإٕ حصائية التي برزت خلال الدورات التدريبية التي نظمها في إطار برنامج بناء
القدرات والكفاءات الإٕ حصائية المذكور أعلاه .وفي ذات السياق ،أود أ ْن أشيد أيضاً بدور
البنك الإٕ سلامي للتنمية في هذا المجال حيث يقوم بتنظيم دورات وبرامج قيمة في مجال
بناء القدرات والكفاءات الإٕ حصائية.
السيدات والسادة،
وفود مؤسسات الإٕ حصاء الوطنية للبلدان الإٔعضاء في منظمة المؤتمر الإٕ سلامي
الحضور الكريم،
إن الإٔزامات العالمية و الإٕ قليمية التي نشهدها الإٔن و التحديات التنموية التي تواجه بلدان
منظمة المؤتمر الإٕ سلامي تضع مزيدا من الضغوط على مؤسساتنا الإٕ حصائية الوطنية لتأمين
3

الخدمات الإٕ حصائية لدعم الطلب المتفاقم على إحصائيات رسمية إضافية و مؤشرات
جديدة ،مثل نظم الإٕ نذار المبكر ،وتغير المناخ ،والإٕ حصائيات الإٕ سلامية و غيرها من
القضايا الحديثة الملحة .إ َن مقدراتنا كمؤسسات إحصائية وطنية على الرد السريع للطلب
على مثل هذه البيانات قد يكون معاقاً بسبب محدودية المصادر المالية و القدرات البشرية.
وعليه ،لإ بد لنا أن نكثف جهودنا لخلق بيئة تعاونية ف ّعالة فيما بيننا لبناء القدرات
الإٕ حصائ ّية لمؤسساتنا من خلال توفير المزيد من المصادر لدعم عملية تطوير نشاطات بناء
القدرات الإٕ حصائية لمؤسسات الإٕ حصاء الوطنية .وفي هذا السياق ،علينا أن نؤمن بالحاجة
لتوثيق التعاون فيما بيننا لمواجهة التحديات والتوجه نحو تحقيق النتائج على المستوى
الفردي والجماعي.
وفي الختام أدعو الله أن يكلل جهودنا بالنجاح لما فيه خدمة بلداننا و الإٔمة الإٕ سلامية
جميعاً.
والسلام عليكم ،،،،،
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