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 �سم هللا الرمحن الرحمي

امحلد � رب العاملني، والصالة والسالم �ىل املبعوث رمحة للعاملني، س�يد� محمد و�ىل آٓ� وحصبه الربرة الكرام، 
 وبعد.

 سيرسيك،مد�ر �ام ، موىسا�كتور معالي -

 اخلرباء ومثيل ا�ول العضاء،ات الس�يدات والسادة حرض  -

 حرضات الس�يدات والسادة اخلرباء وا�ٔاكدمييني وممثيل املنظامت احلكومية و�ري احلكومية،  -

 ،ممثيل املؤسسات واملاكتب التابعة ملنظمة التعاون إالساليمحرضات الس�يدات والسادة 

 الس�يدات والسادة املشار�ون،

 ٔآحصاب السعادة،

لشكر �مس � ٔآن ٔآتقدم نظمة التعاون إالساليم، أ�مانة العامة مل تناول اللكمة �مس  يفالبداية امسحوا يل  يف

مد�ر �ام   ......موىسملعايل ا�كتور  معايل أ�س�تاذ ٕا�د �ن ٔآمني مدين أ�مني العام ملنظمة التعاون إالساليم،

املؤسسات والهيالك اليت ا�ول أ�عضاء و ول لاكفة والشكر موص. قبو� الس�تضافة هذه الورشة�ىل سيرسيك 

هذه الفرتة �راجمها املكثفة يف  معتأٔخر �سلمها ا�عوة للمشاركة من �ىل الرمغ  ،قبلت املشاركة يف هذه الورشة

 اود ان ٔآقول �مسمك مجيعا ٔآنهاجتاه ا�كتور موىس . و لٔ�مم املت�دة ��ات اليت تزتامن مع عقد امجلعية العمومية

موىس، بعد ت� اليت حتت رئاسة ا�كتور  سيرسيكليس من العجب ان تعقد هذه الورشة يف �ر�يا ويف مقر 

و�ت يف �ر�يا فكيف  خطة آٔو�ؤ�ن �رئاسة ا�كتور �ا� ارن،  عقدت يف مقر ارس�ياك يف بداية الس�نة احلالية
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 .ال ترتعرع فهيا

 الس�يدات والسادة 

�ليل واحض �ىل ثقتمك   ول أ�عضاءمن ا�اليت وردت ٕالينا  تساهامامل الورشة و يف هذه ٕان قبولمك يف املشاركة 

حيتاج ) 2016ينا�ر  29-28) ويف ارس�ياك(2015نومفرب  4-3يف �دة(فريق اخلرباء اج��ا ن العمل ا�ي قام به آٔ 

احتيا�ات املرٔآة وتعز�ز تليب حىت ىل املعايري العاملية، إ يف رفع مس�توى ٔآو�و  ةسامهم لل اضايف  �دىل مزيد من إ 

وبناء سالم ولت�ىش مع ٔآهداف التمنية املس�تدامة لٔ�لفية اجلديدة  دورها يف معلية التمنية يف ا�ول أ�عضاء

  .�ادل ودامئ فهيا

 الس�يدات والسادة املشار�ون،

ا�ر ٔآ�زهتا عناية ، من املواضيع اليت تو�هيا منظمة التعاون إالساليم، وسوا�هنوض هبا ٕان موضوع متكني املرٔآة

وذ� تنفيذا لقرارات وتوصيات هيالك املنظمة و�اصة قرارات مؤمترات القمة افسالمية وجملس الوزراء  فائقة،

فلقد اتفق املشار�ون يف ورشة  .احلكوميني اخلرباءويأٔيت عقد هذه الورشة كقمية اضافية لعمل فريق  اخلارجية.

ن ٔآ�ل حتقيق مملتابعة وتقيمي تنفيذ خطة ٔآو�و. و وواقعية رس�ياك �ىل رضورة وضع مؤرشات ومعايري �لمية ا

قامت أ�مانة العامة ملنظمة التعاون إالساليم مبراس� ا�ول أ�عضاء وطلبت مهنا ٕافادهتا مبؤرشاهتا  ،ذ�

وقامت أ�مانة العامة �لتعاون مع  ،عضاءردودا من بعض ا�ول ا�ٔ العامة ومعايريها الوطنية. وتلقت أ�مانة 

�دراج  ،)املنظمة املتخصصة يف جمال �حصاءات وا�راسات العلمية اتمؤسسا�دى �عتبارها (سيرسيك 

 .يف وثيقة اخلطة ت� املساهامت

 الس�يدات والسادة املشار�ون،
�ىل مدى لتأٔكد ل خطة ٔآو�و هذه الورشة ٕاىل مراجعة مرشوع العمل ا�ي قام به مركز سيرسيك حول هتدف 
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�ىل مانة العامة. كام نتوقع من املشاركني املسامهة خبرباهتم وجتارهبم اكفة املساهامت اليت وردت ٕاىل ا�ٔ  هادرا�

مقة التمنية مع الت�د�ت اليت متر هبا ا�ول أ�عضاء يف جمال ا�هنوض �ملرٔآة، �اصة بعد اع�د  ة اخلطةمواءم

كام تتوقع  .املرٔآة والسالم  حولجملس أ�من أ�ممي  ، ومع قرار 2015ام  املت�دة يف ا�ال ٔآجندة أ�مماملس�تدامة 

وضع آٓليات فعا� أ�مانة العامة من املشاركني النظر يف ٕاماكنية حتديد املسؤوليات يف جمال التنفيذ واملتابعة، و 

 دور أ�مانة العامة للمنظمة وأ��زة ملتابعة تنفيذ اخلطة �ىل املس�تو�ت الوطنية واملؤسساتية مبا يف ذ�

 واملؤسسات الفرعية واملتخصصة واملنمتية يف ذ�. 

 الس�يدات والسادة،

تنفيذا ملرشوع قرار جملس الوزراء اخلارجية ا�ي س�يعقد بطقش�ندا بأٔوز�كس�تان، فٕان نتاجئ هذه الورشة سيمت 

لي�، حت املرشوع و  ٕاىل دراسة نيمانة العامة املشاركتدعو ا�ٔ عرضها ل�ورة السادسة ملؤمتر املرٔآة لٕالع�د، �ا 

  .ملسا�دة الوزراء املشاركني يف املؤمتر من اع�د اخلطة تعز�ز تنفيذ اخلطة قدمي مقرت�ات �شأٔهنا ٔآن �سامه يفتو 

سات املؤس ا�ول أ�عضاء و املبديئ واملتواصل يف دمع �ود  أ�مانة العامةويف اخلتام: ٔآود ٔآن ٔآؤكد لمك موقف  

، داعيًا املوىل عز و�ل �ملزيد من ا�هنوض �ملرٔآة ومتكيهنا، الرامية ٕاىل للمنظمة  وأ��زة الفرعية واملتخصصة

املؤمتر الن�اح والتقدم يف ٔآعاملمك، ؤآمتىن الج�عنا املوقر التوفيق يف اخلروج بتوصيات من شأٔهنا ٔآن �سا�د 

حتتوي �ىل مؤرشات من �الل خطة  اف التمنية املس�تدامةيف حتقيق ٔآهد املنظمة�خلروج بتوصيات معلية و 

�لمية �بعة من الواقع وتليب احتيا�ات املراة يف الريف واحلرض ويف السمل وحتت �حتالل والزنا�ات ومعايري 

 .  للورشة، مع متنياتنا �لتوفيق والن�اح س�تضافته الورشة�ىل اللسيرسيك الر . كام جندد الشكر ملسل�ة  ا

 �ليمك ورمحة هللا و�راكته. والسالم

                              نظمة التعاون إالساليم وفد أ�مانة العامة مل  ممث�                                  


