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نشاطات مركز أنقرة
المدير العام لمركز أنقرة يزور الإ تحاد الدولي للإ تصالات والمنظمة العالمية للملكية الفكرية
قام الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،بزيارة إلى الإ تحاد الدولي للإ تصالات في جنيف في  ٣يوليو ٢٠٠٩م.
وخلال زيارته ،التقى المدير العام بالسيد حمدون تورا ،الأمين العام للإ تحاد الدولي للإ تصالات وأجرى معه لقاءا مثمرا حول
إمكانيات مشاركة وتبادل البيانات الإ حصائية الخاصة بتكنولوجيا المعلومات والإ تصالات والتعاون بين المؤسستين في
النشاطات الهادفة إلى بناء القدرات في مجال إحصاءات تكنولوجيا المعلومات والإ تصالات ،وخاصة لمؤسسات الإ حصاء
القومية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .واتفقا أيضا على تبادل المطبوعات الإ حصائية والمطبوعات الأخرى
ودعوة كل منهما الآخر للنشاطات التي تنظمها مؤسساتهما ،مثل المؤتمرات وورش العمل ،وخاصة الدعوة إلى النشاطات
المتصلة بالتعاون الفني لتقليص الفجوة الرقمية في البلدان الأعضاء الأقل نمو.
وكما قدم الدكتور صافاش ألباي الدعوة للإ تحاد الدولي للإ تصالات للحضور والمشاركة في المؤتمر الدولي حول "الحكومة
الإ لكترونية :نحو تبادل الخبرات" والذي سينظم من قبل مركز أنقرة بمشاركة مركز الحكومة الإ لكترونية التابع لمعهد الإ دارة
العامة لتركيا والشرق الأوسط والوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية في  ١١-٨ديسمبر
٢٠٠٩م في مدينة أنطاليا بالجمهورية التركية.
وقام الدكتور صافاش ألباي أيضا بزيارة المنظمة العالمية للملكية الفكرية بجنيف ،سويسرا ،في  ٣٠يونيو ٢٠٠٩م .وخلال
زيارة عقد إجتماعا مع السيد فرنسيس غري ،المدير العام للمنظمة ،حيث درس وتبادل معه وجهات النظر حول الطرق
والسبل الممكنة للتعاون بين المؤسستين ،وخاصة في مجالات البحث ،الإ حصاء والتدريب الفني.

ورشة عمل شحذ الأفكار حول "تعزيز التعاون الإ قتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي"
نظم مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( ورشة عمل لشحذ الأفكار
في يومي  ٢٠و ٢١يوليو ٢٠٠٩م في إسطنبول ،الجمهورية التركية ،وذلك في إطار مشروع البحث بعنوان "نحو تعزيز التعاون
الإ قتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ".جاءت المبادرة بهذا المشروع من قبل اللجنة
الدائمة للتعاون الإ قتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإ سلامي )كومسيك( وتم تنفيذه من قبل مركز أنقرة.
يتمثل هدف المشروع في تنشيط وإثراء جدول أعمال الجلسات الوزارية السنوية للجنة الكومسيك ،وذلك لتحسين وتسريع
خطى التعاون الإ قتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي وتحقيق نتائج ملموسة أكثر.
والهدف الرئيسي لهذا المشروع يتمثل في تطوير مقترحات جديدة عملية ومجدية وملموسة لزيادة وتحسين التعاون التجاري
والإ ستثمار بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي إلى جانب التركيز على المجالات الممكنة للتعاون التجاري
والإ ستثمار والتي تتضمن ،ليس حصرا ،قطاعي الزراعة والسياحة .وسيتم إعداد مقترحات المشاريع هذه على ضوء موقف
ومستوى التعاون بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في هذه المجالات في الوقت الذي يتم فيه مراعاة الآفاق
والتطورات العالمية الراهنة والتحديات إلى جانب جداول أعمال المنظمات البين حكومية والعالمية.
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٢

جمعت ورشة العمل بين عدد من الخبراء والشخصيات البارزة من البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي والمؤسسات
الدولية والإ قليمية ذات العلاقة .وخرج المشاركون بقائمة مطولة بالتوصيات ومقترحات المشاريع حول مختلف المجالات
والقطاعات التي تهم البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي عن قرب من مجال الغذاء ،والزراعة والتنمية الريفية إلى
الصناعة ،والتجارة الخارجية ،والسياحة ،والنقل والمواصلات ،والمال ،والصيرفة وتدفقات رؤوس الأموال ،والتكنولوجيا
والتعاون الفني ،وتنمية الموارد البشرية إلى قطاع الخدمات .وجاء "مركز تحسين وإنتاج البذور في منطقة منظمة المؤتمر
الإ سلامي "،و"سوق منظمة المؤتمر الإ سلامي للسلع الضرورية "،و"منتدى منظمة المؤتمر الإ سلامي للسلطات المالية"
و"توحيد الجمارك والمستندات الخاصة بعبور الحدود والشحن" من المشاريع المقترحة.
التوصيات المفصلة ومقترحات المشاريع الصادرة عن ورشة العمل في هذه المجالات والقطاعات تم نشرها في التقرير الذي
نشره مركز أنقرة بعنوان "نحو تعزيز التعاون الإ قتصادي والتجاري بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي" في
 ٢٠٠٩والمتاح أيضا في صيغة إلكترونية في قسم النشر بموقع المركز على الإ نترنيتhttp://www.sesric.org :

دورة تدريبية في أزربيجان
نظم مركز أنقرة دورة تدريبية حول "علوم الكمبيوتر :إدارة قاعدة البيانات" في اللجنة القومية للإ حصاء بجمهورية أزربيجان في
يومي  ٢٨و ٢٩سبتمبر ٢٠٠٩م .قدم الدورة السيد إلكر قوين ،الخبير بالمعهد التركي للإ حصاء بالجمهورية التركية .وحضر
هذه الدورة التدريبية  ١٠من الإ حصائيين باللجنة القومية للإ حصاء بأزربيجان.
وغطت دورة "علوم الكمبيوتر :إدارة قاعدة البيانات" المواضيع التالية:
 معالجة المعلومات في المعهد التركي للإ حصاء
 إدارة قاعدة البيانات
 وضع قاعدة البيانات والتحديث الجزئي
 تصميم قاعدة البيانات
 فتح وإغلاق قاعدة البيانات
 إدارة حقوق المستخدم
 أمن قاعدة البيانات ،مسائل تخزين وإعادة البيانات
 بارا متر الأداء وتقييم الأداء
 اللغة المبنية للإ ستعلام )اس كيو ال(SQL-
 التحكم على جداول ومؤشرات قاعدة البيانات
تم عقد هذه الدورة التدريبية تبعا لتقييم الردود التي استلمها مركز أنقرة على الإ ستبيان الذي ٔاعده خصيصا حول بناء القدرات
والكفاءات الإ حصائية ووزعه إلى مؤسسات الإ حصاء القومية بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وبهذا ،أسهمت
الدورة التدريبية في الجهود التي تبذل من أجل رفع الكفاءة والأداء الإ حصائي للجنة القومية للإ حصاء في جمهورية أزربيجان
حول "علوم الكمبيوتر :إدارة قاعدة البيانات".
وللمزيد من المعلومات الخاصة ببرنامج بناء القدرات الإ حصائية يرجى زيارة الصفحة الإ لكترونية على العنوان التالي:
http://www.sesric.org/train_cbp.php
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إجتماعـــــات أخــــــرى
برنامج ميدستات الثاني – تدريب فريق العمل
جرى تدريب فريق العمل في إطار برنامج ميدستات الثاني ،برنامج الشراكة الأروبية ودول حوض البحر المتوسط ،في يومي
 ١٤و ١٥يوليو ٢٠٠٩م في إسطنبول ،الجمهورية التركية .وتم ذلك في إطار المرحلة الثانية من برنامج ميدستات للإ تحاد
الأروبي ،والذي تم تأسيسه تبعا لمؤتمر برشلونة المنعقد في عام ١٩٩٥م .تم تنفيذ برنامج ميدستات الأول خلال الفترة
 ٢٠٠٣-١٩٩٦في حين تم بدء ميدستات الثاني في عام ٢٠٠٦م ليستغرق فترة تمتد إلى  ٤٥شهر.
يهدف ميدستات إلى الإ ستجواب مع الإ حتياجات التي تتطلبها إتفاقيات المجموعة ،وخاصة فيما يتعلق بالتجارة الحرة،
والتنمية المستدامة والإ جتماعية .ويسهم البرنامج في التزويد بالمعلومات الإ حصائية المفيدة في متابعة تقدم التعاون الأوربي-
المتوسطي.
ويتمثل هدف البرنامج في توحيد المناهج الإ حصائية تمشيا مع المبادئ والمعايير الأوربية والعالمية وتحسين تناسق البيانات
في البلدان المتوسطية الشريكة إلى جانب إمكانية مقارنتها بالبيانات الإ حصائية للإ تحاد الأوربي والبلدان الأعضاء في الإ تحاد
الأوربي للتجارة الحرة.
وكما يهدف برنامج ميدستات إلى تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى المستخدمين من قبل مؤسسات الإ حصاء القومية
والجهات الشريكة الأخرى المشتركة في إنتاج الإ حصائيات .إ َّن تقديم البيانات الإ حصائية المواكبة والموثوق بها وذات
النوعية الإ حصائية العالية شيء مهم لصنع القرارات السياسية والتأكيد على الحكومة الرشيدة.
يعمل ميدستات الثاني منذ عام ٢٠٠٦م على تقديم العمل الجيد التي تم مسبقا عبر التدريب والمساهمة بالمصادر الفنية لنظم
المعلومات بالمؤسسات القومية والجهات الأخرى المنتجة للبيانات الإ حصائية في بلدان حوض البحر الأبيض المتوسط.
ولي لموضوع إنسجام البيانات وتناسقها وتوزيعها في تسعة قطاعات إحصائية :تجارة السلع والخدمات ،النقل،
إهتمام خاص أ َ
الهجرة ،السياحة ،البيئة ،الحسابات القومية ،الإ حصاءات الإ جتماعية ،الطاقة والزراعة.
الجزائر ،مصر ،الأردن ،لبنان ،المغرب ،فلسطين ،سوريا ،تونس وتركيا هي البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
الشريكة في هذا البرنامج.
الدكتورة صديقة باشجـي ،مديرة دائرة الإ حصاء والمعلومات بمركز أنقرة ،قامت بتمثيل المركز في خلال الدورة التدريبية
الثالثة لفريق العمل في إطار برنامج ميدستات الثاني .وخلال إجتماع هذه الدورة قدمت الدكتورة صديقة باشجي عرضا حول
النشاطات التدريبية للمركز في مجال الإ حصاء .وقدم السيد دكتور د .أفزا تقييما للبرنامج التدريبي للا ٔعوام ٢٠٠٨ ،٢٠٠٧
و .٢٠٠٩وعلاوة على ذلك ،قدم موجزا حول تدريب المدربين والتعلم الإ لكتروني .السيد قاميز ،ممثل الإ تحاد الأوربي
للتجارة الحرة ،قدم عرضا حول التكاتف مع المانحين الدوليين الناشطين في التدريب الإ حصائي .وإلى جانب ،قام ممثلا كل
من المغرب وفلسطين بوصف نظمهم ومشاريعهم التدريبية في مؤسستي بلديهم.

الإ جتماع الأول للجنة التدريب الإ حصائي
شارك مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز ٔانقرة( في الإ جتماع الأول للجنة
التدريب الإ حصائي الذي نظمته جامعة الدول العربية تمشيا مع توصية الإ جتماع الثالث والثلاثين للجنة الفنية الدائمة
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٤

للإ حصاء .إنعقد الإ جتماع في مقر جامعة الدول العربية في القاهرة ،جمهورية مصر العربية ،خلال الفترة  ٦-٤أغسطس
٢٠٠٩م.
حضر الإ جتماع مؤسسات إحصاء قومية من سبعة من بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،وهي :جمهورية مصر
العربية ،الأردن ،سلطنة عمان ،فلسطين ،دولة قطر ،المملكة العربية السعودية والجمهورية اليمنية .وكما حضر الإ جتماع
ممثلون عن الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ،والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإ حصائية ،ومفوضية الأمم المتحدة
للشؤون الإ قتصادية والإ جتماعية لغربي آسيا )أسكوا(.
السيد نادر جميل عبد الحميد مثل المركز في هذا الإ جتماع وقدم ورقة بعنوان" :التغلب على المشاكل التي تواجه التدريب
الإ حصائي في المنطقة العربية" .وركزت الورقة على التحديات التي تواجه الإ حصاء والتدريب الإ حصائي في المنطقة العربية
وعلى الكشف عن الطرق والسبل الكفيلة للتغلب على هذه التحديات .وللقيام بذلك ،ارتكزت الورقة عموما على الوضع
المسيطر على غالبية البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،وهو الوضع السائد ،إلى حد ما ،في الدول العربية أيضا.
وعلاوة على ذلك ،أفاد السيد نادر عبد الحميد المشاركين في الإ جتماع بالدور الذي يقوم به مركز أنقرة في بناء القدرات
الإ حصائية وكما تم تنوير المشاركين بالتحديد حول برنامج بناء القدرات الإ حصائية ومشروع فرص التدريب المتاحة
ومجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي والإ جتماع الأول لمؤسسات الإ حصاء القومية بالبلدان الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإ سلامي.

الدورة الرابعة عشر للجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية
استضافت مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإ قتصادية والإ جتماعية لآسيا والباسيفيكي الدورة الرابعة عشر للجنة تنسيق
النشاطات الإ حصائية في بانكوك ،مملكة تايلاند ،خلال الفترة  ١١-٩سبتمبر ٢٠٠٩م .ترأس الدورة رئيسا اللجنة – السيد
بول تشيوتغ ،مدير وحدة الأمم المتحدة للإ حصاء ،والسيد بيتر ايفريرس ،مدير التعاون الخارجي ،الإ تصالات والمؤشرات
الرئيسية بمكتب الإ حصاء الأروبي )يوروستات  .(Eurostat -هذا ،وقد شارك ممثلو المؤسسات الأعضاء باللجنة في هذه
الدورة .الدكتور صافاش ألباي مثل مركز أنقرة خلال إجتماعات الدورة.
نظمت اللجنة جلسة خاصة حول حوكمة نظام الإ حصاء الدولي ودور لجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية .تمثل هدف الجلسة
في (١) :زيادة الوعي تجاه المشاريع الإ حصائية الدولية ودراسة الدور الذي من الممكن أن تقوم به اللجنة حيال تنفيذها(٢) ،
الوصول إلى التوازن الجيد بين آليات التنسيق الرسمية والغير رسمية (٣) ،التقييم والتحديد الصائب لإ طار مجالات التعاون
الفعال للجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية ،وخاصة فيما يتعلق بالتطورات الإ حصائية المستجدة (٤) ،دراسة ما إذا كان هيكل
الحوكمة المعدلة ضروري ،خاصة لتطبيق المقاييس الإ حصائية.
ومن ثم أخذت اللجنة علما بالتقارير المذكورة أدناه والمعدة من قبل مختلف المؤسسات الأعضاء في لجنة تنسيق النشاطات
الإ حصائية:
 تقرير فريق العمل المعني بتقديرات السكان )وحدة الأمم المتحدة للسكان(
 إستخدام البيانات الغير رسمية في الحسابات/التقديرات التي تجريها المنظمات الدولية )منظمة التجارة العالمية(
 آلية التقرير حول نشاطات بناء القدرات الإ حصائية – تقرير فريق العمل الأول :تقرير الشراكة حول دعم الإ حصاء
)أمانة باريس (٢١
 أنماط مشاركة البيانات بين المنظمات الدولية )البنك المركزي الأروبي(
 مؤتمر  ٢٠١٠حول نوعية البيانات للمنظمات الدولية
 موجهات تطبيق أطر تأمين الجودة للمنظمات الدولية والإ قليمية التي تقوم بجمع البيانات )مكتب الإ حصاء الأروبي(
 القائمة المرجعية لتقييم المعالجات الإ حصائية الدولية )مكتب الإ حصاء الأروبي(
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 الإ حتفال باليوم العالمي للإ حصاء )دائرة الإ حصاء بالأمم المتحدة(
 تبادل البيانات الإ حصائية والبيانات حول البيانات )) (SDMXمكتب الإ حصاء الأروبي(
وتم كذلك تناول المواضيع التالية في إطار بند أي مواضيع أخرى من جدول أعمال الدورة:
 قائمة المعايير الإ حصائية العالمية
 إدارة المعلومات الجغرافية العالمية
 تطوير إطار تأمين الجودة القومية المتفق حوله عالميا
 مبادرة آلية التنسيق الغير رسمي في منطقة مفوضية الشؤون الإ قتصادية والإ جتماعية لآسيا والباسيفيكي
 مجموعة التنسيق بين الوكالات حول إحصاءات السياحة
 الإ حصاء لتسهيل الوصول إلى النتائج
 الدورة الحادية والأربعون لمفوضية الأمم المتحدة للإ حصاء
 دليل مؤسسات الإ حصاء
إتفقت اللجنة على إمكانية عقد دورتها الخامسة عشر في نيويورك في صباح  ٢٢فبراير ٢٠١٠م جنبا إلى جنب مع انعقاد
الدورة الحادية والأربعين لمفوضية الأمم المتحدة للإ حصاء.
المزيد من المعلومات والتقرير الختامي للإ جتماع الرابع عشر للجنة يمكن الوصول لها بزيارةhttp://unstats.un.org :

برنامج المركز في الربع الا ٔخير من ٢٠٠٩م
أكتوبر










إجتماع البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي حول "آثار الأزمة الراهنة
على البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي" ٣ ،أكتوبر  ،٢٠٠٩إسطنبول ،تركيا
ورشة عمل حول صياغة الإ ستراتيجية الإ حصائية الموحدة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ٧-٥ ،أكتوبر
 ،٢٠٠٩مسقط ،سلطنة عمان
دورة تدريبية في اليمن ١٤-١٢ ،أكتوبر  ،٢٠٠٩صنعاء الجمهورية اليمنية
دورة تدريبية في دولة الإ مارات العربية المتحدة ١٤-١٢ ،أكتوبر  ،٢٠٠٩أبوظبي ،دولة الإ مارات العربية المتحدة
ورشة عمل للدول العربية حول إحصاءات السياحة والحسابات السياحية الشاملة ١٥-١٢ ،أكتوبر  ،٢٠٠٩دمشق،
الجمهورية العربية السورية
الدورة الثانية للإ جتماع العاشر لمجموعة خبراء منظمة المؤتمر الإ سلامي المعنيين بالمقاييس حول "تطوير مقاييس
وترتيبات منظمة المؤتمر للا ٔطعمة الحلال" ١٦-١٣ ،أكتوبر  ،٢٠٠٩إسطنبول ،تركيا
منتدى تركمنستان العالمي حول الإ ستثمار ١٧-١٥ ،أكتوبر  ،٢٠٠٩عشق أباد ،تركمنستان
الإ جتماع الثالث لمنتدى أسواق الأوراق المالية بمنظمة المؤتمر الإ سلامي ٢٥-٢٤ ،أكتوبر  ،٢٠٠٩إسطنبول ،تركيا
المنتدى العالمي الثالث لمنظمة التعاون الإ قتصادي والتنمية حول الإ حصاء ،المعرفة والسياسة ٣٠-٢٧ ،أكتوبر
 ،٢٠٠٩بوسان ،كوريا الجنوبية
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المنتدى الفرع إقليمي حول تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية إفريقيا في منطقة غرب إفريقيا ٢٩-٢٨ ،أكتوبر ،٢٠٠٩
أوغادوقو ،بوركينا فاسو
نوفمبر







الدورة الخامسة والعشرون للكومسيك ٩-٥ ،نوفمبر  ،٢٠٠٩إسطنبول ،تركيا
القمة الإ قتصادية للكومسيك ٩ ،نوفمبر  ،٢٠٠٩إسطنبول ،تركيا
التدشين الرسمي لبرنامج منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعليم المهني والتدريب ٩ ،نوفمبر  ،٢٠٠٩إسطنبول ،تركيا
منتدى منظمة المؤتمر الإ سلامي/الكومسيك للا ٔعمال ٦ ،نوفمبر ،٢٠٠٩إسطنبول ،تركيا
إجتماع كنسورتيوم فريق باريس  ١٨-١٦ ،٢١نوفمبر  ،٢٠٠٩داكار ،السنغال
ديسمبر










المنتدى الخامس لنساء الأعمال ،ديسمبر  ،٢٠٠٩القاهرة ،جمهورية مصر العربية
برلمان أديان العالم حول "خلق عالم مختلف :تبادل الحوار وتعمير الأرض" ٩-٣ ،ديسمبر  ،٢٠٠٩ملبورن ،استراليا
المؤتمر الدولي حول "الحكومة الإ لكترونية :تبادل الخبرات ١١-٨ ،ديسمبر  ،٢٠٠٩أنطاليا ،تركيا
الإ جتماع الوزاري بشأن مشروع خط داكار-بورتسودان للسكك الحديدية ١٠-٩ ،ديسمبر  ،٢٠٠٩الخرطوم،
السودان
الدورة الثامنة والثلاثون للجنة المالية الدائمة ١٦-١٤ ،ديسمبر  ،٢٠٠٩جدة ،المملكة العربية السعودية
المؤتمر العلمي العالمي لأكاديمية العالم الإ سلامي للعلوم ١٧-١٤ ،ديسمبر  ،٢٠٠٩سيلانغور ،ماليزيا
المؤتمر السنوي لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإ سلامية حول الصيرفة والتمويل الإ سلامي١٥-١٤ ،
ديسمبر  ،٢٠٠٩المنامة ،مملكة البحرين
إجتماع مجموعة الخبراء حول تأسيس لجنة منظمة المؤتمر الإ سلامي للمساعدات التنموية ٢٣-٢٢ ،ديسمبر
 ،٢٠٠٩أنقرة ،تركيا.
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