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 �سم هللا الرحمن الرحيم

 ،والصالة والسالم ع�� أشرف املرسل�ن، سيدنا محمد وع�� آله و�حبه أجمع�ن ،،
 

 املوقر�ن، وطنيةمؤسسات اإلحصاء ال رؤساءمعا�� 

 ، وفودالأعضاء األخوة واألخوات 

 ،املشارك�ن الكرام
 

 ،،،السالم عليكم ورحمة هللا و�ر�اته
 

 جمأرحب بكم أود �� البداية أن 
ً
تلبيتكم للدعوة باملشاركة �� ل وأتقدم إليكم بالشكريعا

جنة اإلحصائية ملنظمة "ال ل�جنتنا هذه الرا�عةالدورة 
ّ
 ."اإلسالمي التعاون �

 

وأتقدم ع��كم بالشكر والتقدير ملركز األبحاث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية 

 لبنك اإلسالمي للتنمية ع�� ا�جهود) وإ�� اسيسرك - والتدر�ب للدول اإلسالمية (مركز أنقرة

لإلحصاء  � جمع مؤسساتنا الوطنيةع�الدائم وحرصهما  ال�ي بذالها لتنظيم هذه الدورة

اإلسالمي كإطار للتعاون تحت مظلة هذا املنتدى واملحفل املهم من محافل منظمة التعاون 

الر��  ��دف األعضاءحول املسائل اإلحصائية ال�ي ��م جميع بلداننا فيما بيننا والتداول 

الذي �ش�ل األساس الذي تب�ى عليه سياساتنا عملنا اإلحصائي الوط�ي بجودة 

 .وإس��اتيجياتنا التنمو�ة الوطنية

 

 أننا قد قمنا
ً
 �عقد الدورات الثالثة السابقة ، و�حمد هللا،إنه ملن دوا�� الفخر لنا جميعا

ركز ، و�جهود تنظيمية فاعلة ملالتوا�� ع�� ل�جنتنا هذه بنجاح �� السنوات الثالثة السابقة

 من قبل البنك اإلسبصفته سكرتار�ة ال�جنة و أنقرة (سيسرك) 
ً
 متواصال

ً
  المي للتنمية.دعما
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 ،األخوة واألخوات

 ،املشارك�ن الكرام

 

كمل أعمالنا ولنتداول حول لنست دورتنا الرا�عةها نحن اليوم نجتمع مرة أخرى �� 

  ،بإذن هللا ،سنقومملستقبلية. ا و�رامجنا مبادراتنا
ً
بإستعراض  خالل هذا اليوم وغدا

ومناقشة األ�شطة ال�ي تم تنفيذها منذ إجتماعنا �� الدورة الثالثة �� إبر�ل العام مراجعة و 

 املا��ي. 

 

املدرجة ع�� جدول أعمالنا  واضيعاملحول بمناقشة وتبادل وجهات النظر وسنقوم كذلك 

عض املواضيع واملبادرات اإلحصائية ا�حديثة املدرجة ع�� أجندة � وال�ي �شمللهذه الدورة 

�عز�ز القدرات اإلحصائية �� مجال إحصاءات مثل "العمل اإلحصائي ع�� املستوى الدو�� 

وإ�ع�اساته ع�� املؤسسات  2015و"جدول أعمال التنمية �� ف��ة ما �عد عام " الفقر

 .، ومواضيع أخرى "ية وا�جغرافية امل�انيةدمج املعلومات اإلحصائو"اإلحصائية الوطنية" 

 

وسأبدأ حسب ال��نامج بدعوة املتحدث�ن �� ا�جلسة األفتتاحية ال أر�د اإلطالة عليكم 

 إللقاء �لما��م.

 

كتب تنسيق �جنة ال�ومسيك إللقاء �لمته. السيد س�جوق �و�ش مدير �� مسأبدأ بدعوة 

 تفضل سيد س�جوق.

 

 ملمثل �جنة ال�ومسيك ا
ً
 لسيد س�جوق �و�ش.شكرا

 

اآلن أدعو ممثل األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي السيد جهنك�� خسنوف ليقرأ و 

 علينا �لمة األم�ن العام للمنظمة معا�� إياد بن أم�ن مد�ي. تفضل سيد جهنك��.
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�� �شكر األم�ن العام ملنظمة التعاون اإلسالمي معا�� إياد بن أم�ن مد�ي ع�� رسالته لنا 

جنة اإلحصائية ملنظمة "ال الدورة الرا�عة ل�جنتنا
ّ
". و�شكر السيد جهنك�� اإلسالمي التعاون �

 ع�� قرآئته للرسالة.

 

مدير دائرة البحث اإلقتصادي، �� مجموعة البنك اآلن أدعو الدكتور عبد اللطيف بيلو، 

 عن مجموعة البنك اإل 
ً
 سالمي للتنمية.اإلسالمي للتنمية إللقاء �لمته اإلفتتاحية ممثال

 

 دكتور بيلو.
ً
 شكرا

 

إللقاء واآلن أدعو سعادة ال��وفيسور صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة (سيسر�ك) 

 �لمته. تفضل سعادة ال��وفيسور ألباي.

 

�شكر سعادة ال��وفيسور صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة (سيسر�ك)، ع�� �لماته 

ذلك �شكره ع�� حسن ضيافة املركز لهذه الدورة وحرصه ع�� نجاح ال��حيبية الطيبة، وك

 مركز أنقرة (سيسر�ك) لتنظيم هذه الدورة. أعمالها وع�� ال��تيبات املمتازة ال�ى قام ��ا

 

واآلن سأعطي الفرصة ملمث�� املجموعات الثالث (األفر�قية والعر�ية والآلسيو�ة) إللقاء 

 ان مجموعا��م.�لما��م اإلفتتاحية نيابة عن بلد

 

ليلقي حصاء غامبيا، يا�ا��ي سانيانك مدير عام مكتب إوسأبدأ بدعوة سعادة السيد ن

 فليتفضل.ال�لمة نيابة عن املجموعة األفر�قية، 

 

 سيد سانيانك.
ً
 شكرا

 

خالدة ا�خراز، املدير العام املساعد إلحصاءات الزراعة، اإلدارة املركز�ة األخت واآلن أدعو 

 لتلقي ال�لمة نيابة عن املجموعة العر�ية، فالتتفضل.ال�و�ت،  لإلحصاء بدولة
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 لألخت خالدة.
ً
 شكرا

 

 أدعو سعادة السيد ب��ول أيدم��، رئيس معهد اإلحصاء ال���ي، ليلقي ال�لمة نيابة 
ً
وأخ��ا

 عن املجموعة اآلسيو�ة، فليتفضل.

 

 لك سعادة السيد أيدم��.
ً
 شكرا

 

 ع�� �لما
ً
  .��م الطيبة�شكر املتحدث�ن جميعا

 

، ألخذ صورة عائلية (جماعية) للمشارك�نإلس��احة القهوة و اآلن وقبل أن أرفع ا�جلسة و 

 إل 
ً
  جازة (إقرار) جدول أعمال الدورة.أدعوكم جميعا

 

قبل إق��احات للتعديل ع�� ال��نامج من  مشرع ا�جدول وزع عليكم. إن لم يكن هناك أي

 من قبل ال�جنة.الوفود املشاركة، فسنعت�� أن ال��نا
ً
 مج قد أقر رسميا

 

 يبدو أنه ال يوجد أي إق��اح للتعديل. 

 

 لكم.
ً
 فال��نامج قد أقر من قبل ال�جنة. شكرا

ً
 إذا

 

ملا فيه خدمة بلداننا و األمة �� هذه الدورة دعو هللا أن ي�لل جهودنا بالنجاح �� ا�ختام أ

 
ً
  ،،،،، والسالم عليكم .اإلسالمية جميعا

 

اإلس��احة للبدء �� جلسات العمل، حيث أن ا�جلسة األو�� ستبدأ الساعة سنعود �عد 

.
ً
 ا�حادية عشر بالضبط. شكرا

 


