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 السيد الرئيس،
 أعضاء اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، السادة
 السفير موسى كوالكليكايا، المدير العام لمركز أنقرة،سعادة 

 السيدات والسادة،حضرات 
 

 السالم عليكم ورحمة اهلل وبركاته

 

اإلسالمي  التعاونأن أخاطب الدورة السابعة للجنة اإلحصائية لمنظمة غاية السرور يسرني 
بدايًة اسمحوا لي بهذه المناسبة، و المركز السياسي واإلداري لتركيا. التي هي  في مدينة أنقرة

ل و عم موصدما تقدمه من ل ةتركيالجمهورية الأن أعرب عن خالص تقديري لحكومة 
مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية بها ضطلع لمختلف األنشطة التي ي
 .اإلسالمي التعاونمؤسسات منظمة ( وغيره من مركز أنقرة) والتدريب للدول اإلسالمية

كامل بو لمركز أنقرة،  المدير العام ،السفير موسى كوالكليكايابسعادة شيد أن أكذلك وأود 
ي تالضيافة الكرم ول ،هذا االجتماععقد لللترتيبات المتميزة التي تم اتخاذها مركز الموظفي 
الذي يقدمه بالدعم المتميز نوه أأود أن على نفس المنوال، و جميع المشاركين.  احظي به

 اإلسالمي. التعاونألنشطة اللجنة اإلحصائية لمنظمة  اإلسالمي للتنمية البنك

مداوالتكم خالل اليومين القادمين إلى تعزيز التعاون فضي أن ت  في  داً جاألمل يحذوني  إن
مفيد بين دولنا األعضاء في مجال اإلحصاء وجمع البيانات، على نحو و على المدى الطويل 

وشركاء  ،البيانات الجديدة التي تتطلب وسائل جديدة لجمعاإلنمائية الحقبة ظل ال سيما في 
حياة أفضل للجميع ضمان وسياسات جديدة ل ًا،ومستخدمين جدد ،البياناتقائمين على  اً جدد

 في بلداننا.
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 السيد الرئيس،
 أعضاء اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي،السادة 

، الذي اعتمده قادتنا 2025-اإلسالمي التعاونمنظمة ل ال شك أنكم تعلمون أن برنامج عم
 التعاونالدول األعضاء في منظمة توافقت بشأنها ل معخطة ، قد وضع 2016في عام 
العديد  تمم  باإلضافة إلى ذلك، ص  و نا. انتعزيز النمو االقتصادي والتنمية في بلدلاإلسالمي 

التجارة من ضمنها في مجاالت يجري تنفيذها اإلسالمي و  التعاونمن برامج منظمة 
العمالة والعمالة والحماية و  ،تطوير السياحة والنقلو  ،الزراعة واألمن الغذائيو  ،واالستثمار
في الحصول على بيانات يقتضي تنفيذ هذه البرامج بيد أن والتعليم والصحة.  ،االجتماعية

بما ، المعايير ذلك من الدخل والجنس والعمر وغيرجاالت، مصنفة حسب لعديد من الما
طرح تسه المسألة هذوال شك أن من تحقيق األهداف والغايات المتفق عليها. أكد لتيتيح ا

 اإلسالمي. التعاونتحديات كبيرة في العديد من دول منظمة 
كبار ضم ، والتي تيفي ظل هذه الخلفية، فإن اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمو 

 الذين يجمعهم هدفاإلسالمي  التعاونفي الدول األعضاء في منظمة ء اإلحصاخبراء 
مشترك هو وضع المعايير اإلحصائية وصياغة المفاهيم واألساليب وتطبيقها على المستوى 

ه السياسة اإلنمائية في توج  ي نتظر منها أن اإلسالمي،  التعاونمستوى منظمة على الوطني و 
مؤشرات مفيدة الل وضع العشر القادمة من خمنظمة للسنوات العضاء في ألالدول ا

حصائية الوطنية إلعن تقديم المساعدة للبلدان المحتاجة لتعزيز قدراتها ا الً وموثوقة، فض
 بشكل كبير.

 الرئيس، السيد

 اإلسالمي، التعاون لمنظمة اإلحصائية اللجنة أعضاءالسادة 

 اإلسالمي التعاون منظمة برامج مختلف تنفيذل جهودنا تعزيز نواصلمما ال شك فيه ونحن 
 على الطلب لزيادة الفرص من االستفادةسبل  لتحديد جيدةمناسبة ا االجتماع يمثل هذأن 

 في األعضاء الدول في اإلحصائي المجتمع يواجهها التي لتحدياتوالتصدي ل اإلحصائيات



4 
 

 اللجنة أنشطة رنامجنحن بصدد تحديد بو  ،دالصد هذا وفي. اإلسالمي التعاون منظمة
 سيكون التي التالية القضايا فيظر للن الموقر االجتماع هذاسيحتاج  القادم، عاملل اإلحصائية

 . البياناتجمع و  اإلحصاءات مجال فياإلسالمي البيني  التعاون على إيجابي تأثير لها

 في ياللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمت نجح ،2011 عام في اإنشائه منذ :أوالا 
 ومع. اإلحصاء مجال في منظمةال مبادراتمختلف  بشأن األعضاء الدوللدى  الوعي خلق
 اإلسالمي التعاون منظمة بلدان في الوطنية اإلحصائية المنظمات غالبية مشاركةفإن  ذلك،
 أن الضروري من ،ولذلك. السنوية االجتماعاتحضور  علىتقتصر  اللجنة أنشطة في

لتعزيز  جيدة   كمنصة   اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية اللجنة   المنظمات  هذه  تستخدم
 .بينها فيما رفاالمعنقل التكنولوجيا وتبادل 

 في قدتع   التي ،اإلسالمي التعاون لمنظمة اإلحصائية للجنة الثانية الدورة وافقت: ثانياا 
-2012فترة )لل للجنة االستراتيجية الرؤية وثيقة على ،2012 مايو في بتركيا أزمير

أن تعمل  اللجنةفإنه يتعين على  ،االنتهاء وشكعلى  الوثيقة هذهأن  إلى وبالنظر. (2020
 والمدخالت التعليقاتالمهم سوف يوفر  التمرين هذاوال شك أن . هاتنفيذ مدىتقييم على 
تدارسها ست والتي (2030-2020) للفترة للجنة جديدة استراتيجية رؤية وثيقة إلعداد الالزمة
 .الدورة هذه خالل اإلحصائية اللجنة

 بيانات قاعدة تطوير بشأن اإلحصائية للجنة أخرى مبادرات تنفيذتعين ي ،آخراا وليس وأخيراا
 الدول في اإلحصاء لموظفي اعتماد وبرنامج نياإلسالمي والتمويليرفة للص إحصائية
 أن المهم من الصدد، هذا وفي. السرعة وجه على المياإلس التعاون منظمة في األعضاء

نحو  مهمة خطوة يناإلسالمييرفة والتمويل لصخاصة با مؤشرات مجموعة وضع يشكل
وعلى نفس المنوال، . بلداننا في واالستثمار المشاريع لتمويل إسالمية مالية منتجات تطوير

 مام ،هموخبرات المهني هموتدريببلداننا  في اإلحصائيينمؤهالت  االعتمادسوف يعزز 
 .ونشرها اإلحصاءات إنتاجمجال  في همقدرات تنميةالرامية إلى  جهودال في يساهمس
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 بشكل بالعمل اإلسالمي التعاون لمنظمة العامة األمانة التزام اً مجدد أؤكد أن أود ،اً ختامو 
 تطوير مجال في األعضاء الدول بين فيما التعاونوتوطيد  تعزيز لزيادة معكم وثيق

نتاجها اإلحصاءات  .ونشرها وا 

 .االجتماع هذا في ناجحة مداوالت جميعاً  لكم وأتمنى استماعكم حسن على أشكركم

 .وبركاته اهلل ورحمة والسالم عليكم


