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بسم هللا الرحمن الرحيم
السيدات والسادة ممثلو منظمات األمم المتحدة ،والمنظمات اإلقليمية ،واألجهزة اإلحصائية من
البلدان العربية واألوروبية،
السيدات والسادة ممثلو الوزارات ،واألجهزة الحكومية ،والقطاع الخاص ،والجامعات ،ومراكز
البحوث ،ومنظمات المجتمع المدني،
ضيوفنا وشركاؤنا األعزاء،
الحضور الكريم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،
بداي ة ًً،أودًأنًأرح ة ًًبكةةأًأل ة ًًترحي ة ً،وأنًأشةةكرًكأًلتلبيةةتًكأًالةةدة ًًلل شةةكرك ًًف ة ًه ة اًال رش ة ًً
ال ه ً،الت ًتشتركًًفيهةكًالدديةدًًمة ًمظم ةك ًًاألمةأًًال تحةد ً،وال ظم ةك ًًاإلقلي ية ً،وةةددًًمة ًبلةدانًً
ال ظطق ًليشكرك نكًقصصًًنجةكحًهأً،وم ثلةي ًًةة ًالقطةك ًًالحكة م ًًوالخةك ًًفة ًالدولة ً،ومظم ةك ًً
ال جت عًًال دن ً،والجكمدةك ًًومراكة ًًالبحة ً .وتةتت ًورشة ًًالد ة ًًهة اًاسةتك كًًلجه دًنةكًفة ًتظذية ًً
ال شرو ًًالدول ًًالخك ًًبتلظد ًًالتحة ًًفة ًاإلحصةكتا ًًالرسة ي ً،الة اًاةت دتةلًاللجظة ًًاإلحصةكيي ًً
لألمأًًال تحد ًةكمًً،2016وال اًتظسًقًأة كلًلًشدب ًًاإلحصكتًًف ًاألمأًًال تحد ً،حيثًتأًاختيكرًًدول ًً
قطرًم ًقب ًًاألمأًًال تحد ًلتك نًن ذلًكًرايدًاًف ًمجك ًًالتحديثًًوالتح ًًاإلحصكي ً
ويتت ًتظميأًًورش ًًالد ًًه اًاستجكبً إلةالنًًمظتدىًاألمأًًال تحةد ًًللبيكنةك ًًالصةكدرًًفة ًمديظة ًًكية ً
تةةةكونً/لظةةة ًإفريقيةةةكًةةةةكمًً2017وال تدلةةةقًًبد ليةةةك ًًالظهةةة ًًبكإلحصةةةكتا ًًالرسةةة ي ًًبًغيةةة ًًتلبيةةة ًً
احتيكلك ًًمستخدم ًالبيكنك ً،ولت صيك ًًاللجظة ًًاإلحصةكيي ًًلألمةأًًال تحةد ًالتة ًالت دة ًفة ًمةكر ً
ً ً 2019
ك كًتتت ًه اًال رش ًًاستجكبً ًل كًلةكتًفة ًإةةالنًًال ظتةدىًالسيكسة ًًالرفيةعًًال سةت ىًال دظة ًبكلتظ ية ًً
ال ستدام ً،ال اًاةتً ًدًف ًأيل ً/سبت برًً،2019بدظ انً"التته ًلدًقدًًمة ًالد ة ًًواإلنجةك ًًمة ًألة ًً
التظ ي ًًال ستدام "ً،حيثًتأًالتتكيدًًةلىًاًستث كرًًف ًالبيكنك ًًواإلحصكتا ًًال تدلقة ًًبتهةدا ًًالتظ ية ًً
ال ستدام ً،والدة ًًإلىًإدمكجًًأهدا ًًالتظ ي ًًال ستدام ًًبشك ًًككم ًًف ًنًمًأًًالرصدًًواإلبالغًًالخكصة ًً
ببلدانًًالدكلأً،والتشجيعًًةلىًالتدكونًًالدول ًال اًيدةأًًبظكتًًالقدرا ًًاإلحصكيي ً ً
وتهد ًًورش ًًالد ًًه اًإلىًاستئظك ًًالح ارًًال اًبدأًقب ًةةكمي ً،أثظةكتًاندقةكدًًورشة ًًالد ة ًًاألولةىً
ف ًالدوح ًً،بشتنًتحديثًًاإلحصكتا ًًالرس ي ًلتحديدًًأول يك ًًالتح ًًف ًالظمكمًًاإلحصكي ًًال طظ ًً
بكلشةةراك ًًمةةعًمختلة ًًالجهةةك ًًالدولية ًًواإلقلي ية ًًوال حلية ً،بًغية ًًاتخةةكذًًخطة ا ًًة لية ًًنحة ًًهيكلة ًً
لديد ًًلظمكمًًاإلحصكتا ًًالرس ي ًًًف ًدول ًقطةرً،مسةتذيدي ًمة ًالتطة را ًًالتكظ ل لية ًًال تسةكرة ً،
ومةةة ًالتطةةة رًًال ظهجةةة ًًةلةةةىًالصةةةديدًًاإلحصةةةكي ً،ومةةة ًالةةةدرو ًًالذًضةةةلىًةلةةةىًالصةةةديدًًالةةةدول ً
واإلقلي ةة ً،كتح يةة ًالبيكنةةك ًًواإلحصةةةكتا ًًإلةةىًمدل مةةك ًًومؤشةةرا ًًمحةةةدد ًًتًسةةتخدًمًفةة ًة ليةةة ًً
التخطةةي ًًللتظ ية ً،والرصةةدًًوال تكبدة ًًواإلبةةالغًًًتخةةكذًًالقةةرارا ًًالصةةحيح ً،وتحسةةي ًًة ليةةك ًًإنتةةكجًً
البيكنك ًًونشرًهكًوت فيرًهكًلل ستخدمي ً،واستخدامًًمصكدرًًلديد ًًللبيكنك ً
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وم ًال تم ًًأنًتسةهأًًنتةكي ًًورشة ًًالد ة ًًهة اًفة ًتد يةقًًفهةأًًوضةرور ًًتحةديثًًالظمةكمًًاإلحصةكي ًً
ال ة طظ ًلةةدىًككف ة ًًال دظيةةي ًًوالشةةرككتًًبًغي ة ًًدةةةأًًتظذي ة ًًاسةةتراتيجي ًًالتظ ي ة ًًال طظي ة ًً،2022-2018
والسيكس ًًالسككني ًًلدول ًًقطرًً،2022-2017وأهدا ًًألظةد ًًالتظ ية ًًال سةتدام ًً،2030وإحةداًً.نقلة ًً
كبير ًًف ًنمكمًًاإلحصكتا ًًالرس ي ًًةلىًالصديدًًال طظ ً،وص ًًإلىًتحقيقًًأهةدا ًًوغكيةك ًًرؤية ًً
قطرًال طظي ًً 2030
الحضور الكريم ،ضيوفنا األعزاء،،،،
تشت ًة لي ًًتحديثًًالظمكمًًاإلحصكي ًًةلىًتد ي ًًة لية ًًالظهة ًًبكلدديةدًًمة ًال ظهجيةك ًًواألدوا ًً
ال تدلق ًًبكلج ان ًًاًقتصكدي ًًواًلت كةي ًًوالبيئية ًًبًغية ًًت كيظًهةكًمة ًإنتةكجًًبيكنةك ًًةكلية ًًالجة د ًلسةدًً
الذجة ًًفة ًق اةةةدًًبيكنكتًظةةكً،ب ةةكًيةدةأًسيكسةةك ًًالتظ ية ًًال سةةتدام ً،ويرصةةدًًمةةكًتظجة اًًاًسةةتراتيجيك ًً
القطكةي ًًال تددد ًًم ًتقدًم ًك كًوتشت ًًة لي ًًالتحديثًًةلىًطريق ًًإدارتًظةكًل اردًنةكًالبشةري ً،وةلةىً
ت ظي ًًالتكظ ل ليكًال دكصر ًف ًالد ليك ًًاإلحصكيي ً،وةلىًاكتسةكبًظكًلل درفة ًًواسةتخدامًًالتطبيقةك ًً
التقظي ًًال تقدم ًوتتطل ًة لي ًالتحديثًًه اًالبحثًًال ست رًًة ًمصكدرًًلديةد ًًللبيكنةك ً،ككلسةجال ًً
اإلداري ًًوالبيكنك ًًالضخ ً،والبيكنك ًًمتددد ًًال صكدر ،وبظكتًًمست د ًًللبيكنك ً،وإنتكجًًبيكنةك ًًةكلية ًً
الج د ً،وإيصكلًهكًلل ستخدمي ًف ًال ق ًال ظكس ً،معًالحذكظًًةلىًسري ًًالبيكنك ًك كًتشةت ًة لية ًً
التحةةديثًًةلةةىًإةةةدادًًال دةةكييرًوال بةةكد ًًالت ليهي ة ً،واًبتكةةكرًًف ة ًالتكظ ل ليةةكًواألسةةكلي ًًوال سةةكي ً
والتقظيك ًًال تدلق ًًبد لي ًًاإلنتكجًًاإلحصكي ً
الحضور الكريم،،،،
نحة ًفة ًلهةةك ًًالتخطةةي ًواإلحصةةكتً،ندة ًأه ية ًًبظةةكتًًشةةراكك ًًفكةلة ًًمةةعًأصةةحك ًًالدالقة ًًل يدةةكًً،
لتحقيقًًالتقدمًًال ظش دًًف ًتحديثًًنمكمًظكًاإلحصكي ً،وت كيظًلًم ًإنتكجًًالبيكنك ًًالال م ًًوت ظيذًهةكًفة ً
اتخةةكذًًالقةةرارا ً،ورصةةدًًالتقةةدمًًف ة ًة لي ة ًًالتظ ي ة ً،وتقيةةيأًًآثكرًهةةكًال جت دي ة ً،وت فيرًهةةكًلل ظم ةةك ًً
الدولي ً،ومتكبد ًًنشرًهكًةلىًالصديدي ًال طظ ًوالدول ً،وال ق ًًةلىًال راتة ًًالتة ًتحتلهةكًالدولة ًً
ف ًاألدل ًًوال ؤشرا ًًال ظش ر ًًةلىًالصًدًدًًاإلقلي ي ًًًوالدولي ً،وتحسي ًًاألدات ً ً
ضيوفنا الكرام ،،،
أرح ًبكأًمر ًًثكني ًًف ًورش ًًالد ًًه اً،وأشكرًًًضي فًظكًالقكدمي ًم ًخةكرجًًدولة ًًقطةرًًليدرًضة اً
لظكًتجكربًهأًوأبحكثًهأً،وليسكةدونكًةلىًالسةيرًًقةدًمكًًبكلد ة ًًاإلحصةكي ًًالة طظ ً،وتحديثةلًليرتقة ًًإلةىً
مصةةك ًًاأللهة ًًاإلحصةةكيي ًًفة ًالبلةةدانًًال تقدمة ًك ةةكًيسةةددنكًمشةةكركتًكأًلظةةكًبخبةةرا ًًبلةةدانًكأًالغظية ًً
وقصصًًالظجكحًًف ًالدديدًًم ًل انة ًًاإلحصةكتا ًًالرسة ي ًوبهة اًال ظكسةب ً،أودًأنًأشةيدًًبكل بةكدر ًً
الت ًأطلقتهةكًنكيبة ًًاألمةي ًًالدةكمًًلألمةأًال تحةد ًبدظة انً"البيكنةك ًاآن"ً،بًغية ًًسةدًًالذجة ًًفة ًالبيكنةك ًً
لدةأًًألظد ًًالتظ ي ًًال ستدام ً،متطلدًكًإلةىًاةت ةكدًًإةةالنًًالدوحة ًبشةتنًًتحةديثًًالظمةكمًًاإلحصةكي ًفة ً
نهكيةة ًًأة ةةك ًًهةة اًال رشةة ً ًك ةةكًأت لةةلًبكلشةةكرًًالخةةكلصًًإلةةىًككفةة ًًمظتسةةب ًالةة ارا ًًواأللهةة ًً
الحك مي ًًوالقطك ًًالخك ًًومظم ك ًًال جت ةعًًال ةدن ًًةلةىًمةدًًيةدًًالدة نًًلظةكً،بغية ًًاإلسةهكمًًفة ًتظذية ًً
تدةةدادًًالسةةككنًًوال سةةكك ًًوال ظشةة ًًلدةةكمًً2020ك شةةرو ًًوطظةة ًًيظةةت ًًبيكنةةك ًًةكلي ة ًًالقي ةة ًًلككفةة ًً
البكحثي ًًوالدارسي ًًوال هت ي ًًبج ان ًًالتظ ي ًًاًقتصكدي ًًواًلت كةي ًًوالبيئي ًًوارتبكطكتًهكًالجغرافي ًً
وال ككني ً ً
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ك ةةكًًًيذة تًظ ًأنًأشةةكرًً مالية ًفة ًلهةةك ًًالتخطةةي ًًواإلحصةةكتًةلةةىًلهة دًهأًالكبيةةر ًًال ب ولة ًًفة ً
تظميأًًه اًال رش ًًوإنجكحًهك ً ً
وفقكم هللا في مسعاكم،
والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته.
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