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نشاطـات مركز أنقرة
المدير العام يزور مركز المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية والجهاز المركزي للتعبئة
العامة والإ حصاء ومنتدى البحوث الإ قتصادية بالقاهرة
قام كل من الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،والسيد نبيل دبور ،مدير دائرة الأبحاث بالمركز ،بزيارة إلى
مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بجمهورية مصر العربية في  ٢٧يناير  ٢٠١٠إستجابة للدعوة
المقدمة من البروفسور ماجد عثمان ،رئيس المركز للوقوف على نشاطات المركز وبرامجه ،والتفاكر حول إمكانية التعاون
بين المركزين.
بدأت الزيارة بالاجتماع مع البروفسور ماجد عثمان ،رئيس مركز المعلومات ودعم القرار ،وبعض كبار الموظفين بمقر
المركز ،حث استهل البروفسور عثمان الحديث مرحبا وشاكرا لوفد مركز أنقرة على قبوله الدعوة .ومن ثم تم عرض حول
مركز المعلومات ودعم القرار بوصفه المؤسسة الفكرية المصرية التابعة لمجلس الوزراء ،والتي تدعم القرارات الحكومية
من خلال تقديم النصح حول أفضل السيناريوهات والبحث التحليلي من أجل تحسين الرفاهية الإ جتماعية والإ قتصادية
للمجتمع المصري .وغطى العرض رسالة ،وأهداف ،ومناهج ،ونشاطات وبرامج مركز المعلومات ودعم القرار.
ومن جانبه ،قدم الدكتور صافاش ألباي تنويرا للبروفسور ماجد عثمان ،رئيس مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار ،حول
نشاطات مركز أنقرة في المجالات الثلاثة المكلف بها :البحوث ،الإ حصاء والتدريب .والتحديد ،سلط الدكتور صافاش
ألباي الضوء على المبادرات والبرامج الحديثة لمركز أنقرة في هذه المجالات الثلاثة والهادفة إلى تعزيز جهود المركز
لتقديم المعلومات الضرورية والمواكبة والمعرفة التي تمكن البلدان الأعضاء من معرفة بعضها البعض معرفة تؤهلها للوقوف
على مقدراتها وتحديد احتياجاتها والتحديات التي تواجهها وإمكانياتها التي تستنهض الجهود للإ نخراط في المبادرات
والمشاريع التعاونية والتكاملية بينها.
وعقب هذه العروض أجرى الدكتور صافاش ألباي والسيد نبيل دبور نقاشا مثمرا مع البروفسور ماجد عثمان ،رئيس مركز
المعلومات ودعم القرار التابع لمجلس الوزراء المصري ،حول إمكانية مشاطرة وتبادل الخبرات في مجالات البحوث
الإ جتماعية والإ قتصادية ،والبيانات الإ حصائية والمعلومات ،وتحليل المؤشرات والإ تجاهات علاوة على إمكانيات التعاون
بين المؤسستين في نشاطات بناء القدرات ،وخاصة فيما يتعلق بمؤسسات الفكر في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي .واتفق الطرفان على تبادل المطبوعات بينها ودعوة كل منهما الآخر للمشاركة في النشاطات ،مثل المؤتمرات
وورش العمل التي ينظمانها ،لا سيما تلك التي تتعلق بالتعاون الفني الخاص بعملية إتخاذ القرار المرتكز على الأدلة في
البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
وكما اتفقت المؤسستان على وضع روابط إلكترونية كل للآخر في موقعه على الإ نترنيت .ومن ثم قدم الدكتور صافاش
ألباي الدعوة لمركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار لحضور "إجتماع رؤساء مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء
في منظمة المؤتمر الإ سلامي" ،الذي سينظمه كل من مركز أنقرة والبنك الإ سلامي للتنمية في إسطنبول ،في يومي ٢٢
و ٢٣مارس  .٢٠١٠وفي نهاية الإ جتماع رافق البروفسور ماجد عثمان الدكتور صافاش ألباي في جولة تعريفية بدوائر مركز
المعلومات ودعم إتخاذ القرار ،حيث قدم له رؤساء تلك الدوائر تنويرا حول مهام وطبيعة عمل هذه الدوائر.
وفي يوم  ٢٦يناير  ٢٠١٠أجرى الدكتور صافاش ألباي والسيد نبيل دبور زيارة إلى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإ حصاء
قبل الزيارة التي قاما بها إلى مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار .وخلال هذه الزيارة أجرى كل من الدكتور صافاش ألباي
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والسيد نبيل دبور حوارا مثمرا وتبادلا وجهات النظر مع سعادة اللواء ٔاركان حرب ٔابوبكر محمود محمد بكر الجندي،
رئيس الجهاز ،وبعض كبار الموظفين في الجهاز حول الطرق والسبل الممكنة لتحسين المشاركة والتعاون بين المؤسستين
وخاصة في مجال تقديم الإ حصاءات والتدريب الفني حول بناء القدرة والكفاءة الإ حصائية لمؤسسات الإ حصاء الوطنية
بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .ومن جانبه ،قدم الدكتور صافاش ألباي تنويرا لسعادة السيد الجندي حول
برامج مركز أنقرة لبناء القدرات الإ حصائية التي يخطط المركز لتنظيمها في عام  ٢٠١٠في مؤسسات الإ حصاء الوطنية
بالبلدان الأعضاء ،والتي بإمكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإ حصاء تقديم بعض الخبراء لتقديم المدربين لها في
هذه المؤسسات.
ومن جانبه ،عبر سعادة اللواء أركان حرب أبوبكر محمود محمد بكر الجندي عن شكره وتقديره للدكتور صافاش ٔالباي
وإلى مركز أنقرة على جهوده العظيمة الناجحة في تنظيم البرامج التدريبية القيمة في مجال بناء القدرات الإ حصائية في
مؤسسات الإ حصاء الوطنية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وكما عبر عن ترحيب واستعداد الجهاز
المركزي للتعبئة العامة والإ حصاء لتقديم خبراته في مختلف مجالات الإ حصاء إلى أجهزة الإ حصاء الوطنية في البلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي التي تحتاج إلى ذلك .ومن ناحية أخرى ،أكد سعادة اللواء أركان حرب أبوبكر
محمود محمد بكر الجندي إلى الدكتور صافاش ألباي أ ّن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإ حصاء سيواصل تقديمه
للبيانات الإ حصائية حول جمهورية مصر العربية إلى مركز أنقرة ليتم إدراجها في قاعدة بيانات مركز أنقرة بإنتظام عبر نظام
مركز أنقرة الخاص بجمع البيانات عبر الإ نترنيت .وكما أكد سعادته على مشاركته في إجتماع رؤساء مؤسسات الإ حصاء
الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،والذي سينظمه مركز أنقرة في إسطنبول في مارس .٢٠١٠
الجدير بالذكر ٔا ّن الدكتور صافاش ألباي والسيد نبيل دبور قاما ٔايضا بزيارة قصيرة إلى منتدى البحوث الإ قتصادية في
القاهرة ،حيث لقيا الدكتور أحمد جلال ،المدير الإ داري للمنتدى وبعض كبار الباحثين به .وخلال الإ جتماع أفاد كل
منهما الطرف الآخر حول النشاطات المختلفة لمؤسستيهما ،وخاصة في مجالات البحوث الإ قتصادية والإ قتصادية
والتدريب الفني .هذا ،وقد أجرى الطرفان نقاش مثمر توسعا فيه حول مجالات التعاون الممكن بين مركز أنقرة ومنتدى
البحوث الإ قتصادية .وقد شملت هذه المجالات مشاركة وتبادل الخبرات في مجالات البحوث الإ جتماعية والإ قتصادية،
وقواعد البيانات الإ حصائية وإمكانيات التنظيم المشترك لبعض النشاطات التدريبية ،مثل ورش العمل والسمنارات حول
المواضيع ذات الإ هتمام المشترك .وكما اتفقا على وضع روابط لكل منهما في مواقعهما على الإ نترنيت وتبادل
مطبوعاتهما ودعوة كل منهما للآخر للمشاركة في النشاطات المتمثلة في المؤتمرات وورش العمل التي ينظمانها.
مركز أنقرة ومركز الفنون والتدريب المهني يتشاوران حول التعاون في إطار برنامج التعليم المهني والتدريب
قام وفد مركز أنقرة المكون من السيد محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة التدريب والتعاون الفني ،والسيدة سمية اردوغان،
الباحثة بدائرة التدريب والتعاون الفني ،بزيارة إلى مركز الفن والتدريب المهني التابع لبلدية إسطنبول في  ٢٧يناير .٢٠١٠
رحب كل من السيد محمد دوغان ،مدير مركز الفن والتدريب المهني ،والسيد قوين تشالشكان ،المنسق العام للمركز
وعدد من كبار الموظفين بوفد مركز أنقرة في مقر المركز بإسطنبول.
وفي مستهل اللقاء توجه السيد محمد فاتح سرنلي بالشكر إلى مدير التدريب ببلدية إسطنبول على حرارة إستقباله لوفد
مركز أنقرة ،ومن ثم قدم موجزا حول مركز أنقرة حيث أشار على أنه المؤسسة الرئيسية للإ حصاء الأبحاث الإ قتصادية
والتدريب بمنظمة المؤتمر الإ سلامي .وسلط السيد سرنلي الضوء بصورة خاصة على برنامج منظمة المؤتمر الإ سلامي
للتعليم المهني والتدريب .وفي هذا الصدد ،نوه إلى حقيقة التدشين الرسمي للبرنامج من قبل فخامة الرئيس عبدالله جل،
رئيس الجمهورية التركية ورئيس لجنة الكومسيك ،خلال القمة الإ قتصادية للجنة الكومسيك التي انعقدت في  ٩نوفمبر
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٣

 ٢٠٠٩في إسطنبول بمشاركة رؤساء الدول الحكومات .وكما أشار إلى أ َّن فخامة الرئيس عبدالله جل كان قد عبر خلال
تلك القمة عن إيمانه تجاه رؤية برنامج المؤتمر الإ سلامي للتعليم المهني والتدريب لتحسين نوعية مصادر رأس المال
البشري وتحقيق التنمية الإ جتماعية والإ قتصادية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،ووجه النداء إلى البلدان
الأعضاء لتقديم الدعم والمشاركة النشطة والفاعلة في البرنامج.
وبوصفه الجهاز التنفيذي لبرنامج منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعليم المهني والتدريب ،أفاد السيد سرنلي الإ جتماع حول
الخطوات التي قام بها مركز أنقرة منذ الإ جتماع الأول للجنة المتابعة والإ رشاد ،الذي انعقد في إزمير في  ١٣مايو . ٢٠٠٩
وأشار السيد سرنلي إلى أ َّن البوابة الإ لكترونية لبرنامج منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعليم المهني والتدريب تم افتتاحها
لتقديم المعلومات الضرورية لكل من نقاط الإ تصال المركزية القومية والأطراف المتوقع استفادتها من البرنامج .وأضاف
السيد سرنلي أ َّن قاعدة بيانات الشركاء في برنامج منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعليم المهني والتدريب قد تم إعدادها هي
الأخرى بالبوابة الإ لكترونية بهدف تقديم المعلومات حول الشركاء المتوقعين القادرين والساعين للمشاركة النشطة في
عملية تنفيذ المشاريع في إطار البرنامج محور الإ هتمام .وعلاوة على هذه الأعمال التحضيرية ،قام مركز أنقرة مسبقا
بتصميم عدد من المشاريع النموذجية بالتشاور مع نقاط الإ تصال المركزية القومية للبرنامج ليتم تنفيذها في البلدان
الأعضاء .ومن ثم عبر السيد سرنلي عن رغبته في إقامة التعاون بين مركز الفن والتدريب المهني والمؤسسات المثيلة له
في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في مجال التدريب المهني ،الشيء الذي شكل الهدف الأساسي من
وراء هذه الزيارة.
ومن جانبه ،أشار السيد محمد دوغان ،مدير التدريب ببلدية إسطنبول ،إلى أ َّن التعليم المهني والتدريب أصبحا لعدد من
العقود في جدول الأعمال العالمي للعديد من البلدان المتقدمة والنامية ،ومن المحتمل أ ْن تتحول المبادرات في هذا
المجال إلى مبادرات دولية على مستوى منظمة المؤتمر الإ سلامي ،حيث بإمكان مراكز ومؤسسات التدريب المهني تعزيز
كفاءاتها التدريبية والتعاون في مختلف أوجه التدريب المهني .وكذلك شرح السيد دوغان أ َّن مركز الفن والتدريب المهني
ببلدية إسطنبول ،وبوصفه منظمة عامة للتدريب يعمل كمتمم للتعليم الرسمي ،يهدف إلى تحسين الإ عداد الشخصي
لمواطني مدينة إسطنبول ،وإلى تطوير مهاراتهم المهنية وقدراتهم التنافسية ،ومساعدتهم ليصبحوا منتجين ناشطين بدلا من
أ ْن يصبحوا مستهلكين خاملين ،وكمساهم في أسباب كسبهم ومعززا لإ مكانية توظيفهم.
وعلاوة على ما ورد أعلاهٔ ،افاد السيد دوغان أ َّن المركز بد ٔا في  ١٩٩٦بـمشاركة  ١٤١مواطن في ثلاثة من فروعه في
ثلاثة دورات واستمر في التوسع ليصل العدد إلى  ٢٣٠,٠٠٠مشارك في  ٢٠٠٩-٢٠٠٨في  ١٢٣فرع في  ٢١٨دورة في
 ٣٨منطقة تابعة لبلدية إسطنبول .وحتى الان بلغ عدد المستفيدين من الدورات التدريبية للمركز  ٨١٠,٠٠٠مواطن ،العدد
الذي فاق كثيرا عدد الطلاب الملتحقين في مختلف الجامعات .وكما أخذ مركز الفن والتدريب المهني كنموذج من قبل
العديد من المؤسسات المحلية والأجنبية بسبب العدد الضخم للملتحقين به ،وتنوع الدورات والنشاطات التي وصلت
إلى كافة المناطق المجاورة لإ سطنبول .وكما قامت العديد من حكومات المناطق بفتح برامج التدريب المهني المشابهة
مستفيدة من النظام التشغيلي لمركز بلدية إسطنبول للتدريب .وبالإ ضافة إلى ذلك ،أشار السيد دوغان إلى أ َّن عدد من
الوفود من ألمانيا ،هولندا ،السويد ،المملكة العربية السعودية ،تونس ،البوسنه والهرسك ،سوريا ،المغرب ،إثيوبيا،
داغستان وكازاخستان سجلت زيارات إلى مركز بلدية إسطنبول .أضاف السيد دوغان معبرا عن رغبة واستعداد مركز الفن
والتدريب المهني للتعاون مع البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في تنظيم مشاريع وأنشطة مشتركة وتقديم
المساعدة الفنية لكل المؤسسات والمنظمات العاملة في البلدان الأعضاء حين الحاجة لذلك.
ومن ثم قدم وفد مركز أنقرة استعراضا إيجابيا للإ نجازات التي حققها مركز الفن والتدريب المهني التابع لبلدية إسطنبول
وعبر عن رضائه تجاه الرغبة التعاونية في مشاريع التدريب المهني .وخلال الزيارة أجرى الطرفان إجتماع مثمرا توسعا فيه
حول المحتويات الأساسية للمشاريع التعاونية بين المؤسستين .تضمنت هذه المشاريع إمكانيات مشاركة وتبادل المعرفة
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والخبرات لتنظيم مثل هذه الدورات في البلدان الأعضاء ،وتنسيق الزيارات الدراسية لمدراء وخبراء المؤسسات ذات الصلة
بالبلدان الأعضاء ،وتأسيس شبكة ربط قوية لمراكز التدريب المهني .وكما اتفق الطرفان على تشكيل مجموعة عمل
للمشاريع المشتركة لدراسة المزايا العملية لمختلف المشاريع النموذجية ليتم تنفيذها خلال عام .٢٠١٠
المدير العام لمركز أنقرة يستقبل وفدا من مكتب التعاون التكنولوجي بجمهورية إيران الإ سلامية
استقبل الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،وفدا من مكتب التعاون التكنولوجي بجمهورية إيران الإ سلامية
في مكتبه بمقر المركز في  ٢٨يناير  .٢٠١٠وشمل الوفد الإ يراني سعادة السيد حامد رضا آمريني ،رئيس مكتب التعاون
التكنولوجي الإ يراني واثنين من مستشاريه وممثل من سفارة جمهورية إيران الإ سلامية في أنقرة.
وفي مستهل الزيارة ،قام السيد حاكان اريتلي ،مدير دائرة النشر وتكنولوجيا المعلومات بالإ نابة ،بتقديم عرض للوفد الزائر
حول النشاطات التي قام بها مركز أنقرة .وعقب العرض تقدم الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،بالشكر
والترحيب للوفد الزائر .ومن ثم قام المدير العام للمركز بتقديم تنوير للوفد الإ يراني حول نشاطات المركز في مجالات
عمله الثلاثة ،البحث ،الإ حصاء والتدريب .وبالتحديد قام الدكتور صافاش ألباي بتسليط الضوء على نشاطات التعاون
الفني التي يقوم بها المركز في مجال الإ حصاء والتعليم المهني والتدريب.
ومن جانبه ،عبر السيد آمريني ،رئيس الوفد الإ يراني الزائر ،عن شكره إلى المدير العام لمركز أنقرة لحفاوة الترحيب ،ومن
ثم أبان أ َّن مكتب التعاون التكنولوجي الإ يراني على كامل الإ ستعداد للتعاون مع المركز في مجالات التكنولوجيا
البيولوجية ،وتكنولوجيا النانو ،وتكنولوجيا المعلومات والحكومة الإ لكترونية عبر تبادل الخبرات الفنية في مجال البحث
والتطوير ،علاوة على التدريب الفني لمصلحة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وكما أفاد السيد آمريني أ َّن
مكتب التعاون التكنولوجي الإ يراني والمجلس الأعلى لتكنولوجيا المعلومات والإ تصالات بجمهورية إيران الإ سلامية رحبا
بالقرار رقم  ٦٨الصادر عن الدورة الخامسة والعشرين للكومسيك وقاما بالخطوات الأولية إنطلاقا من قرار الكومسيك
سالف الذكر.
وخلال الإ جتماع تبادل الطرفان النقاش حول المجالات الممكنة للتعاون بين مركز ٔانقرة ومكتب التعاون التكنولوجي
الإ يراني .وتضمنت تلك إمكانية تكوين مجموعات عمل تعنى بالمواضيع المتصلة بتكنولوجيا النانو وتطبيقات الحكومة
الإ لكترونية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
مركز أنقرة يستقبل وفدا من وزارة العمل والضمان الإ جتماعي للجمهورية التركية
إستقبل الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،في  ٢نوفمبر  ٢٠١٠في مكتبه بمقر المركز وفدا من الإ دارة
العامة للصحة والسلامة المهنية بوزارة العمل بجمهورية تركيا .وتكون وفد الإ دارة العامة للصحة والسلامة المهنية من
السيد قاسم اوزان ،المدير العام للإ دارة العامة للصحة والسلامة المهنية ،والسيد إسماعيل غريم ،نائب المدير العام والسيد
جوشكن دميرجي ،مدير مركز الأبحاث والتدريب للصحة والسلامة المهنية ،وخبيرين آخرين من ذات المركز.
وفي مستهل الإ جتماع ،عبر الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،عن شكره وترحيبه بالوفد؛ ومن ثم إستعرض
له نشاطات المركز في مجالات إهتمامه الثلاثة :البحث ،والإ حصاء والتدريب .وأكد الدكتور صافاش ألباي خلال حديثه
على أهمية الصحة والسلامة المهنية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي وأكد على الحاجة للتعاون بين
الوكالات ذات الصلة العاملة في هذه البلدان ،وخاصة في مجال بناء القدرات والكفاءات .وأفاد الدكتور صافاش ألباي
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الوفد حول برنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي بوصفه أرضية قوية للتعاون بين
منظمات البلدان الأعضاء ذات الصلة.
ومن جانبه ،عبر السيد قاسم اوزار ،المدير العام للإ دارة العامة للصحة والسلامة المهنية ورئيس الوفد الزائر ،عن شكره
للمدير العام للمركز وعن حفاوة الإ ستقبال وأبان أ َّن المديرية على أهبة الإ ستعداد للتعاون مع المركز في مجال الصحة
والسلامة المهنية عبر تبادل الخبرات الفنية في مجال التدريب الفني لمصلحة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي .وكما عبر عن رغبته في مشاركة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في المؤتمر الدولي التاسع عشر
حول سلامة وصحة العمل ،المزمع قيامه في الفترة  ١٥-١١سبتمبر  ٢٠١١في إسطنبول ،الجمهورية التركية ،والذي
ستستضيفه وزارة العمل والضمان الإ جتماعي بجمهورية تركيا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والرابطة الدولية للضمان
الاجتماعي.
وعقب ترحيب المدير العام بالوفد تم عقد إجتماع فني بمشاركة رؤساء الدوائر الفنية بالمركز وخبراء من وزارة العمل
والضمان الإ جتماعي التركية حول الطرق والسبل الكفيلة للتعاون الممكن في مجال الصحة والسلامة المهنية .وخلال
الإ جتماع أفاد الطرفان بعضهما البعض بإيجاز حول نشاطات مؤسستيهما المختلفة ،وخاصة في مجالات البحث
الإ قتصادي ،والإ حصاء والتدريب والتعاون الفني .وأجرى الطرفان حوارا مثمرا توسعا فيه حول العديد من المجالات
المشتركة للتعاون وحددا العديد من المشاريع التي يمكن تطبيقها في السنوات المقبلة .وتضمنت هذه إمكانية مشاركة
وتبادل الخبرات في مجالات البحث والإ حصاء وإمكانيات التنظيم المشترك لبعض المشاريع النموذجية في إطار البرامج
الفرعية لبرنامج منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعليم المهني والتدريب ،مثل تبادل المحترفين ،ونقل الإ بتكارات وشبكات
الربط الخاصة بمجال التدريب حول المواضيع ذات الإ هتمام المشترك للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
المدير العام يستقبل وفدا من إتحاد الصناعيين ورجال الأعمال المستقلين )الموسياد(
استقبل الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،في مكتبه بمقر المركز وفدا من إتحاد الصناعيين ورجال الأعمال
المستقلين )موسياد( في يوم الثلاثاء ،الموافق  ١٦فبراير  .٢٠١٠ضم وفد الموسياد كل من السيد عمر جهاد ،رئيس
الإ تحاد؛ والسيد محمد نوري قوان اوغلو ،نائب الرئيس؛ والسيد نايل اولباك ،نائب الرئيس؛ والسيد درسون طوبجو،
عضو مجلس الإ تحاد؛ والسيد مراد كالسن ،عضو مجلس الإ تحاد والسيد أيوب فورال آيدبن ،الأمين العام للإ تحاد.
وخلال اللقاء تحدث السيد محمد فاتح سرنلي إلى رئيس و ٔاعضاء الوفد الزائر حول برنامج التعليم المهني والتدريب
للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي بوصفه قاعدة متينة للتعاون بين المنظمات المشابهة بالدول الأعضاء لتقديم
القوى العاملة المؤهلة والتي تحتاجها صناعاتنا وأعمالنا التجارية ،وبوصفه قاعدة لتطوير معرفة ومهارات الناس ،ولرفع
مستوى القدرة التنافسية في الساحة الدولية .وأضاف السيد سرنلي مشيرا إلى أ َّن البرنامج يعطي فرصة للمنظمات
والكيانات لبناء شراكة منظمة المؤتمر الإ سلامي ،وتبادل أفضل وأجود التطبيقات ،وزيادة مستوى خبرة العاملين بها
وإعداد وتطوير المهارات والقدرات التنافسية للمشاركين.
وعلاوة على ذلك ،تحدث السيد سرنلي إلى الوفد الزائر حول نشاطات التعاون الفني الأخرى التي يقوم بها المركز .وفي
هذا الصدد ،ذكر ٔا َّن المركز ،وبالتعاون مع البنك المركزي للجمهورية التركية ،قام بتنظيم إجتماع محافظي البنوك
المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في  ٣أكتوبر  ٢٠٠٩في إسطنبول حول
موضوع" :آثار الأزمة الراهنة على البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي".وكما نظم المركز أيضا ،بالتعاون مع
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الوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية )تيكا) ،الإ جتماع الأول لمؤسسات التنمية والتعاون بالبلدان الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإ سلامي في يومي  ١٣و ١٤مايو  ٢٠٠٩بهدف تعزيز الجهود من أجل تحقيق الأهداف التنموية القومية.
ومن ناحية ٔاخرى ،قدم السيد حسين حاكان اريتلي ،مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات والنشر ،عرضا حول البرمجيات
الإ لكترونية التي تم تطويرها مؤخرا وقواعد البيانات بالمركز ،وضمنها النسخة المحسنة لقاعدة البيانات حول المؤشرات
الإ جتماعية والإ قتصادية الرئيسية )البيزند( ومولد الرسومات البيانية المتحركة لمركز أنقرة .وكما تم عرض مشروع أخر
للبرمجيات الإ لكترونية يحمل اسم "البلدان الأعضاء بالأرقام" يبين اخر الأرقام المتاحة حول  ٢٦٠مؤشر ويعمل مباشرة مع
قاعدة بيانات البيزند .وقد أبدى أعضاء وفد الموسياد اهتمامهم وإعجابهم ببرمجة الرسومات البيانية المتحركة واقترحوا
بعض المشاريع التعاونية ذات الصلة حول هذا المشروع.
وعقب هذه العروض ،سلط الدكتور صافاش ألباي الضوء على نشاطات المركز البحثية والإ حصائية في مجالات الأعمال
ذات الصلة وعلى الدراسة الجارية حول" مؤشر القيام بالأعمال التجارية في منظمة المؤتمر الإ سلامي" ،والذي سيوسع
مستوى تحسين الأعمال التجارية وبيئة الإ ستثمار بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي لصانعي السياسة بصفة
عامة وللناشطين في الأعمال التجارية بصفة خاصة .وفي هذا الصدد ،أكد المدير العام على أهمية التجارة لتحقيق الجهود
التنموية التي تبذلها البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وأكد المدير العام كذلك على الحاجة لتعزيز التعاون
بين التنظيمات ذات الصلة في البلدان الأعضاء.
ومن جانبه ،عبر السيد عمر جهاد ،رئيس إتحاد الصناعيين ورجال الأعمال الأتراك المستقلين )موسياد( ،عن شكره إلى
الدكتور صافاش ألباي على استقباله الحار للوفد وأفاد أ َّن الموسياد على استعداد للتعاون مع مركز أنقرة في مجال الأعمال
التجارية والمجالات ذات الصلة من خلال تبادل المعرفة والخبرة لمصلحة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
وكما عبر عن أمله في أ ْن تشارك المؤسسات وجهات الأعمال التجارية في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
بنشاط في منتدى الأعمال الرابع عشر ،المزمع انعقاده في إسطنبول في الفترة  ٩-٦أكتوبر  ٢٠١٠والذي سيستضيفه
الموسياد .وفي هذا الصدد ،أشار السيد جهاد أ َّن موضع المنتدى الدولي سيكون حول "دور العلم والتكنولوجيا في تنمية
البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي" وكشف عن رغبته في التعاون في إطار المنظمة في هذا المنتدى من
منطلق تجربة مركز أنقرة في البحث ،الإ حصاء والتدريب في مجال العلم والتكنولوجيا.
الإ جتماع الثاني مع وفود مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي على هامش الدورة
الحادية والأربعين للجنة الإ حصاء التابعة للأمم المتحدة
انعقد الإ جتماع الثاني مع وفود مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ومركز أنقرة في
مقر الأمم المتحدة بنيويورك في  ٢٥فبراير  ،٢٠١٠من الساعة الثالثة وحتى الخامسة بعد الظهر ،على هامش إجتماعات
الدورة الحادية والأربعين للجنة الإ حصائية للأمم المتحدة.
شارك في الإ جتماع  ٤١ممثل من مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .كما
شاركت فيه وفود من شعبة الإ حصاء بالأمم المتحدة ،المكتب الإ حصائي للإ تحاد الأروبي ومشاركة العمل الإ حصائي من
أجل التنمية في القرن الحادي والعشرين).باريس .(٢١
في مستهل الإ جتماع شكر الدكتور صافاش ٔالباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،جميع الممثلين لتلبية الدعوة والمشاركة.
ومن ثم أبان عزم مركز أنقرة على المواصلة في عقد هذا الحدث .وفي هذا الصدد ،أشار ألباي إلى أنَّه تم عرض فكرة
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الإ جتماع السنوي لمؤسسات الإ حصاء الوطنية خلال الإ جتماع السابق لمركز أنقرة على هامش الدورة الأربعين للجنة
الإ حصاء للأمم المتحدة وأفاد المشاركين بالخطوات التي تم قطعها في هذا الصدد.
وعقب تصريحه بأ َّن إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي يتم تنظيمه شراكة
مع البنك الإ سلامي للتنمية ،تحدث الدكتور ألباي إلى المشاركين عن الأجندة الأولية للإ جتماع للحصول على تعليقاتهم
واقتراحاتهم لإ ثراء محتوى الأجندة .وكما أشار بالتحديد إلى أن موضوع الإ جتماع حول" الإ حصاء من أجل التنمية في
مرحلة ما بعد الأزمة" قد يجري النقاش حوله في إطار أربعة مواضيع ،هي:
 .١إحصائيات أفضل لأجل سياسة ناجعة خلال وبعد الأزمة العالمية
 .٢مؤسسات الإ حصاء الوطنية والطلب على البيانات والمعلومات حول المواضيع التنموية الناشئة
 .٣مبادرات بناء القدرة على مستوى منظمة المؤتمر الإ سلامي
 .٤سد الفجوة بين مستخدمي ومؤمني البيانات
وذكر الدكتور ألباي ٔا َّن إجتماع إسطنبول قد يكون فرصة قيمة لزيادة معدل التعاون والمشاركة بين البلدان الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإ سلامي إلى جانب إعلامه المشاركين أ َّن مركز أنقرة يجري تعاون وثيق مع المنظمات الدولية والإ قليمية
بهدف تطوير مستوى التعاون ودفعه إلى الأفضل من خلال تقديم البرامج التدريبية وبرامج بناء القدرات والكفاءات إلى
البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وتمشيا مع هذه الهدف ،وجهت الدعوة إلى المنظمات ذات الصلة
لحضور الإ جتماع محور الإ هتمام.
وفي ختام الإ جتماع تحدث ممثلو كل من ودولة الإ مارات العربية المتحدة ،اندونيسيا ،الأردن ،موريتانيا ،المغرب،
النيجر ،فلسطين ،تركيا كاشفين عن وجهة نظرهم ومؤكدين على أهمية الحدث القادم في إسطنبول لمؤسسات الإ حصاء
الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
المدير العام لمركز أنقرة يزور برنامج الأمم المتحدة للتنمية في مقره في نيويورك
سجل الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،زيارة إلى مقر برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،حيث التقى بالسيدة
أمة العليم السوسوة ،الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة ،والمديرة المساعدة ،ومديرة المكتب الإ قليمي للدول العربية
لبرنامج الأمم المتحدة الإ نمائي ،في  ٢٥فبراير .٢٠١٠
هذا وقد رحبت أمة العليم بالدكتور صافاش ألباي وشكرته على زيارته الكريمة للبرنامج .وفي مستهل اللقاء ،عبر الدكتور
صافاش ألباي عن شكره للسيدة السوسوة وزملائها على ترحيبهم الحار ومن ثم تحدث عن نشاطات مركز أنقرة في
مجالات البحث ،الإ حصاء والتدريب ،حيث أنه من الممكن أ ْن يتعاون كل من مركز أنقرة وبرنامج الأمم المتحدة
الإ نمائي لتحسين مساهمتيهما لأجندة التنمية الموجه للبلدان الأعضاء .وعلى وجه الخصوص ،ألقى الدكتور ألباي الضوء
على مبادرات وبرامج مركز أنقرة الأخيرة الهادفة لتحسين جهود المركز لتقديم المعلومات الضرورية والحديثة والمعرفة
التي ستساهم في جعل البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي أكثر معرفة بمقدرات بعضها البعض واحتياجاتها إلى
جانب التحديات والإ مكانيات الخاصة لتيسير جهودها الرامية للمبادرة والتوسع في المشاريع التعاونية والتكاملية فيما بينها.
ومن ناحية تحسين الفرص للبلدان الأعضاء ،أكد الدكتور ألباي بصفة خاصة على الحاجة لتطوير رأس المال البشري
للوصول إلى الإ قتصادات المرتكزة على المعرفة .وفي هذا الصدد ،تحدث الدكتور ألباي حول برنامج مركز أنقرة الجديد،
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برنامج التعليم المهني والتدريب ،الذي تم افتتاحه رسميا خلال القمة الإ قتصادية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،التي انعقدت
في نوفمبر  ٢٠٠٩في إسطنبول بالجمهورية التركية .ويقوم مركز أنقرة بدور الجهاز التنفيذي لهذا البرنامج الذي يهدف
لمساعدة البلدان الأعضاء في جهودها الرامية لتحسين رؤوس أموالها البشرية ورفع قوتها التنافسية تبعا لذلك في الساحة
الدولية.
ومن جانبها عبرت السيدة السوسوة عن تقديرها للدكتور صافاش ألباي وإلى مركز أنقرة للجهود التي يبذلها للمبادرة بمثل
هذا البرنامج الذي سيكون مفيدا للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وإلى جانب ذلك ،أفادت السيدة السوسة
عن رغبتها للحصول على المزيد من المعلومات حول آلية عمل البرنامج وأفادت تركيزها للتوسع في هذه المعلومات،
وخاصة التي تتعلق بتعليم صغار السن والعاطلين عن العمل.
وخلال اللقاء قدم الدكتور صافاش ألباي الدعوة لبرنامج الأمم المتحدة الإ نمائي للمشاركة في "الإ جتماع الثاني
لمؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ".وأفاد أ ْن الإ جتماع سيتم تنظيمه بمشاركة كل
من صندوق أبوظبي للتنمية ،والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ومركز أنقرة وسينعقد في أبوظبي في  ٤-٣مايو
 .٢٠١٠وأكد الدكتور صافاش ألباي خلال حديثه على أهمية هذا الإ جتماع لتحسين أثر مساعدات التنمية الدولية على
البلدان الأقل نموا ،وصرح أ َّن خبرات برنامج الأمم المتحدة للتنمية ستكون ذات قيمة عالية في هذا الصدد.
وكما قدم الدكتور ألباي الدعوة لبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لحضور "إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي" ،الذي سينظمه كل من مركز أنقرة والبنك الإ سلامي للتنمية في إسطنبول في -٢٢
 ٢٣مارس .٢٠١٠
ومن جانبها ،ألقت السيدة السوسة الضوء على أهمية الإ حصاء على الوجه العام وذكرت أ ّن مشكلة البيانات مشكلة
تواجهها العديد من البلدان في العالم ،وخاصة البيانات المنفصلة ،والمتعلقة بقضايا مثل الفقر ،والنوع الإ جتماعي والإ دارة
الإ لكترونية .وذكرت السوسة أن ّ َه بإمكان أن يقوم مركز أنقرة بتطوير نشاطات التعاون الفني بين البلدان الأعضاء .وعلاوة
على ذلك ،عبرت السيدة السوسة عن توقعاتهم تجاه تقرير مرحلي حول موقف البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي تجاه تحقيق الأهداف التنموية للألفية.
وبعقد هذا النقاش المثمر ،اتفق الطرفان على زيادة التعاون في مجالات تهم البلدان الأعضاء .وكما قررا تأسيس تواصل
مستمر بين مركز أنقرة وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية لتتمكن المؤسستان من تحديد مشاريع يتم تنفيذها بمشاركة
الطرفين لرفع مستوى مساهمتيهما للدول الأعضاء.
وحضر الإ جتماع أيضا السيدة زهرة زمرد سلجوق ،باحثة بمركز أنقرة؛ السيد أمين الشرقاوي ،مشرف برنامج كبير؛ السيد
عادل عبد اللطيف ،مسؤول وحدة البرامج الإ قليمية؛ والسيدة سوزان سياو ،مشرفة بمكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية
الإ قليمي للبلدان العربية.
دورة تدريبية تحت عنوان "النوعية الإ حصائية وتطبيقات المناهج الجديدة لجمع البيانات" في طاجكستان
نظم مركز أنقرة دورة تدريبية تحت عنوان "النوعية الإ حصائية وتطبيقات المناهج الجديدة لجمع البيانات" في مقر اللجنة
القومية للإ حصاء بجمهورية طاجكستان في الفترة  ٣-١مارس  .٢٠١٠قدم السيد إنان إنانلي ،الخبير بالمهد التركي
للإ حصاء ،الدورة التدريبية التي حضرها  ٢٠من أفراد اللجنة القومية للإ حصاء بجمهورية طاجكستان.
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غطت الدورة التدريبية حول "النوعية الإ حصائية وتطبيقات المناهج الجديدة لجمع البيانات" المواضيع الرئيسية التالية:





مصادر وقياس الطرق الغير منهجية لأخذ العينات
مسوحات مقدرة الإ ستجابة
عملية التحكم الإ حصائي
ٔ
العناصر المشكلة لنوعية إحصاءات مكتب الإ حصاء الاوربي

هدفت هذه الدورة التدريبية إلى تحسين القدرة والكفاءة الإ حصائية والأداء لدى اللجنة القومية للإ حصاء بجمهورية
طاجكستان في مجال النوعية الإ حصائية وتطبيقات المناهج الجديدة لجمع البيانات.
للمزيد من المعلومات حول برنامج بناء القدرات الإ حصائية ،يرجى زيارة البرنامج عبر الصفحة الإ لكترونية:
http://ww.sesric.org/cbp-statcab.php

مركز أنقرة يرسل خبيرا في مجال تكنولوجيا المعلومات إلى مصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات
بالمملكة العربية السعودية
بناء على طلب سعادة مهنا بن عبد الكريم المهنا ،المدير العام لمصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات بالمملكة العربية
السعودية ،قام مركز أنقرة بإرسال المهندس حاكان حسين اريتلي ،مدير دائرة النشر وتكنولوجيا المعلومات وخبير مشاريع
تكنولوجيا المعلومات ،لتأدية مهام خاصة في الفترة  ١٦-٤مارس .٢٠١٠
وعقب العديد من الإ جتماعات التي تمت قرر مركز ٔانقرة القيام بالمشاريع التالية بالتعاون مع مصلحة الإ حصاءات العامة
والمعلومات في المملكة العربية السعودية:
 مشروع بنك معلومات مصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات
 مشروع شبكة الربط الداخلية للحكومة الإ لكترونية في مصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات
 مشروع إثراء موقع مصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات على الإ نترنيت
وفي هذه المرحلة ،تم عقد العديد من الإ جتماعات مع وحدة شبكة مصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات والتقرير حول
"كيف يتم تحسين وإثراء مع مصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات على الإ نترنيت؟" والذي قدمه خبير مركز أنقرة إلى
مصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات.
وكما تم الإ تفاق على أ ْن مواصلة هذه المهام التعاونية .ومن ناحيته أكد مركز أنقرة على رغبته لتقديم خبرائه للمشاركة
في المشاريع التعاونية التي تتم بين الجانبين حول مواضيع الحكومة الإ لكترونية والمجالات الأخرى المتصلة بتكنولوجيا
المعلومات والإ حصاء.
تم الإ تفاق على إجراء مهمة تعاونية أخرى يتم تحقيقها في أواخر يونيو .٢٠١٠
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المدير العام لمركز أنقرة يستقبل ممثل المفوضية السامية للاجئين في أنقرة
إستقبل الدكتور صافاش ٔالباي ،المدير العام لمركز ٔانقرة ،السيد مايكل جودة ،ممثل المفوضية السامية الأمم المتحدة
لشؤون اللاجئين مكتب أنقرة؛ والسيد كريم عطاسي ،نائب الممثل ،في مكتبه بمقر المركز في  ٩مارس  .٢٠١٠وخلال
اللقاء عبر الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،عن شكره وترحيبه لضيفيه مشيرا للدور الذي يقوم به مكتب
المفوضية في تقديم المساعدات للملايين لذوي الظروف الحاجة في العالم.
ومن جانبه ،عبر السيد مايكل جودة عن شكره إلى المدير العام للمركز على حفاوة الترحيب ورغبته في التعاون مع مركز
أنقرة في مجال البحث ،والإ حصاء والتدريب في مجالات اللاجئين عبر تبادل البيانات والمعلومات والخبرة الفنية.
ٔاجرى الطرفان نقاش مثمر وتبادلا وجهات النظر والأفكار حول السبل والطرق الكفيلة لتعزيز المشاركة والتعاون بين
المؤسستين ،وخاصة في مجالات تقديم البيانات حول اللاجئين .واتفق الطرفان على القيام بمشروع بحث مشترك حول
وضع اللاجئين في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
برزت خلال العقد الأخير وتعاظمت الكثير من المبادرات القومية والإ قليمية والدولية؛ وكل واحدة منها تحمل جملة من
الأهداف التي يتعين توجيهها من أجل التقدم وتحسين الأداء .وعلاوة على تلك المبادرات ،تواجه بلداننا الأعضاء
تحديات أوجدتها القضايا التنموية الجديدة ،المتمثلة في الأزمة المالية والإ قتصادية ،وتغير المناخ ،والأمن الغذائي،
وخلافها من القضايا التي تؤثر علينا جميعا .فمن الضروري الحصول على البيانات الدقيقة والمتناسقة والموثوقة في الوقت
الصحيح للقيام بالدراسات وتحديد البلدان الأكثر تأثرا بهذه القضايا والمبادرات ،وذلك بغرض تمكين مؤسسات التنمية
من الإ ستجابة لحاجات هذه البلدان المتأثرة .ومن أجل هذه الغاية ،والقناعة بأ َّن مؤسسات الإ حصاء الوطنية بالبلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي – والتي تقف عند مستويات مختلفة من التطور وتواجه العقبات المختلفة
والمشاكل – تشكل المصدر الرئيسي للبيانات ،فإنه من الضروري تعزيز التعاون فيما بين هذه المؤسسات.
واستنادا على هذه الخلفية ،وانطلاقا من التوصية التي صدرت عن مؤسسات الإ حصاء الوطنية بالبلدان الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإ سلامي في إجتماعها على هامش دورة مفوضية الشؤون الإ حصائية للأمم المتحدة التي انعقدت في فبراير
 ،٢٠٠٩يسر مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( والبنك الإ سلامي
للتنمية تقديم الدعوة لسعادتكم لحضور إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي ،الذي سينعقد في يومي  ٢٢و ٢٣مارس  ٢٠١٠في إسطنبول ،الجمهورية التركية.
ففي هذا الإ جتماع تمحور النقاش والتداول حول موضوع "الإ حصاء من ٔاجل التنمية في عالم ما بعد الأزمة" وهدف
أساسا إلى تحديد الطرق والسبل لتضييق الفجوة الملازمة لنقل البيانات بين مستخدميها ومقدميها في عالم ما بعد الأزمة.
شاركت في الإ جتماع وفود مؤسسات إحصاء وطنية من عشرين بلد عضو في منظمة المؤتمر الإ سلامي – ٔافغانستان،
بنغلاديش ،جمهورية مصر العربية ،غامبيا ،اندونيسيا ،إيران ،العراق ،الأردن ،كزاخستان ،ماليزيا ،المغرب ،النيجر،
باكستان ،فلسطين ،المملكة العربية السعودية ،السنغال ،تركيا ،أوغندا ،دولة الإ مارات العربية المتحدة وأوزبكستان –
ومن اللجنة الدائمة للتعاون الإ قتصادي والتجاري )الكومسيك( ،والمركز الإ سلامي لتنمية التجارة ،والبنك الإ سلامي
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١١

للتنمية ،والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،وباريس  ،٢١ومركز أنقرة ،لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإ قتصادية
والإ جتماعية لغربي آسيا والبنك الدولي.
بدأ الإ جتماع ٔاعماله في الجلسة الإ فتتاحية ،في يوم  ٢٢مارس  ،٢٠١٠بالرسالة التي بعث بها الأمين العام لمنظمة
المؤتمر الإ سلامي ،البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو .ومن ثم تليت كلمات الترحيب بالحضور المشارك في الإ جتماع
من قبل السيد أفضل على ،إقتصادي كبير بالبنك الإ سلامي للتنمية؛ والسيد مهنا عبد الكريم المهنا ،المدير العام لمصلحة
الإ حصاءات المركزية والمعلومات بالمملكة العربية السعودية ورئيس مجلس إدارة مركز ٔانقرة ،والسيد صافاش ألباي،
المدير العام لمركز أنقرة .ومن ثم قدم السيد محمد الهيبة ليمرابوط بيررو ،مدير بباريس  ،٢١والسيد أفضل على،
إقتصادي كبير بالبنك الإ سلامي للتنمية ،قدما كلمتين رئيسيتين في هذه الجلسة الإ فتتاحية.
تم عقد الجلسات الستة للإ جتماع في إطار المواضيع "الإ حصائيات الجيدة لإ ستجابة سياسية ناجعة خلال وبعد الأزمة
العالمية "،مبادرات بناء القدرة على مستوى منظمة المؤتمر الإ سلامي "،الحالات الخاصة والتطبيقات الأفضل لمؤسسات
الإ حصاء الوطنية ".جرى النقاش في كل جلسة بعد أ ْن قدم المناقشون أوراقهم التي شاركوا بها في الإ جتماع .تم تنظيم
جلستين باسم الجلسات الإ ختراقية تحت المواضيع "مؤسسات الإ حصاء الوطنية وطلب البيانات حول المواضيع التنموية
الناشئة" و"سد الفجوة بين مستخدمي ومقدمي البيانات" .وفي الجلستين المذكورتين تم تنظيم المشاركين في ثلاث
مجموعات منفصلة ،حيث جرى النقاش بينهم في الجزء الأول من هذه الجلسات ،وفي الجزء الثاني قدم مقرري
المجموعات الثلاثة ما دار بين المتناقشين أمام كافة المشاركين في إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية.
اتفقت وفود مؤسسات الإ حصاء الوطنية للدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي والمنظمات الإ قليمية والدولية
المشاركة في الجلسة الأخيرة من جلسات إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي على إصدار "إعلان إسطنبول" الصادر من الإ جتماع .احتوى الإ علان على إحدى عشرة بند ورد منها التالي
بعد التعبير عن شكرها إلى مركز أنقرة ،والبنك الإ سلامي للتنمية والجمهورية التركية:
• أهمية البيانات الدقيقة ،والموثوقة والمتجانسة لوضع السياسات والإ ستراتيجيات التنموية في البلدان الأعضاء
في منظمة المؤتمر الإ سلامي
• الحاجة لتوثيق التعاون ،والتوجه نحو تحقيق النتائج على المستوى الفردي والجماعي
• العمل معا لمشاركة المعرفة ،والمعلومات/المطبوعات ،وأفضل التطبيقات ،ومساعدة بعضنا البعض من خلال
تبادل الخبراء الفنيين لتقديم التدريب ونقل الخبرة
• تقديم أفضل الخدمات الإ حصائية
• تشجع حكومات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي لدمج التنمية الإ حصائية كقطاع في الخطة
القومية للتنمية
• تقديم الخدمات الإ حصائية لدعم الطلب على المؤشرات الجديدة
وعلاوة على ذلك ،اتفقت الوفود المشاركة على عقد إجتماع لمجموعة خبراء يعنون بموضوع تقديم الدعم للطلب على
مؤشرات جديدة .ورحبوا كذلك بتكوين مجموعات العمل الإ حصائي على مستوى منظمة المؤتمر الإ سلامي لتنسيق
وتوفيق وتوحيد النشاطات الإ حصائية لمؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي .وفي الختام ،اتفق المشاركون على عقد
إجتماع سنوي لمؤسسات الإ حصاء الوطنية تحت عنوان "المفوضية الإ حصائية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي" وأن يقوم مركز
أنقرة بمهمة أمانة هذه المفوضية المقترحة.
للمزيد من المعلومات يرجى

زيارةhttp://www.sesric.org/activities-nso-meetings.php :
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زيارة وفد مؤسسة الإ حصاء الوطنية الاندونيسية إلى مركز أنقرة
سجل وفد مؤسسة الإ حصاء الوطنية الاندونيسية المشارك في إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإ سلامي ،والذي انعقد في  ٢٣-٢٢مارس  ٢٠١٠في إسطنبول ،زيارة إلى مقر مركز أنقرة في  ٢٦مارس
 .٢٠١٠ترأس السيد روسمان هرياوا ،كبير الإ حصائيين ،وفد مؤسسة الإ حصاء الإ ندونيسية الزائر.
وفي الموجز الذي قدمه حول نشاطات مؤسسة الإ حصاء الوطنية الاندونيسية ،ركز السيد هرياوا على عملية التعداد
السكاني التي ستنطلق في الشهر القادم في بلاده .وأشار في حديثه إلى الصعوبات المحددة التي تواجهها اندونيسيا نتيجة
لظروفها الجغرافية المتصلة بالعدد المنتشر من الجزر .وعلاوة على ذلك ،قدم السيد هرياوا معلومات حول دورهم البارز
بداخل مفوضية الأمم المتحدة للشؤون الإ قتصادية والإ جتماعية لآسيا والباسيفيكي ومعهد الأمم المتحدة للإ حصاء لآسيا
والباسيفيكي ،لا سيما أن نشاطات التدريب بمعهد الأمم المتحدة للإ حصاء قد تقع في دائرة إهتمام مركز أنقرة في إطار
التعاون المستقبلي.
ومن جانبه ،قدم الدكتور صافاش ٔالباي موجزا مختصرا للوفد الزائر حول النشاطات الإ حصائية والبحثية للمركز .وتبادل
الطرفان وجهات النظر حول كيفية رفع مستوى العلاقة بين مؤسسة الإ حصاء الوطنية باندونيسيا ومركز أنقرة.
معالي الدكتور خالد بن محمد القصيبي وزير الإ قتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية يستقبل
المدير العام لمركز أنقرة في مكتبه بالرياض
استقبل معالي الدكتور خالد بن محمد القصيبي ،وزير الإ قتصاد والتخطيط بالمملكة العربية السعودية ،سعادة الدكتور
صافاش ألباي ،المدير العام لمركز أنقرة ،في مكتبه بالرياض في يوم الأربعاء الموافق  ٣١مارس  .٢٠١٠وخلال اللقاء
شرح الدكتور صافاش ألباي النشاطات والمبادرات الأخيرة لمركز أنقرة في مجالات اختصاصه الثلاثة المتمثلة في
البحوث الإ جتماعية – الإ قتصادية والإ حصاء والتدريب إلى معالي الوزير .وعلى وجه التحديد ،تقدم الدكتور ألباي بموجز
تعريفي حول برنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،والذي تمت المبادرة به
وتصميمه من قبل مركز أنقرة وتم إطلاقه رسميا من قبل فخامة الرئيس عبد الله جل ،رئيس الجمهورية التركية ورئيس
لجنة الكومسيك ،خلال القمة الإ قتصادية للكومسيك ،التي انعقدت في  ٩نوفمبر  ٢٠٠٩في إسطنبول بمناسبة الذكرى
الخامسة والعشرين على تأسيس لجنة الكومسيك .وفي هذا السياق ،أعلم ألباي معالي الوزير أ َّن مركز أنقرة شرع في
إجراء الإ تصالات الضرورية مع جميع البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي عبر سلطاتها الوطنية طالبا منها تحديد
نقاطها المركزية للإ تصال في إطار البرنامج .وأفاد أيضا أ َّن ثلاثين بلد عضو قامت بتحديد نقاطها المركزية للإ تصال حتى
الان ،وأ َّن المركز قام بإطلاق بوابة إلكترونية خصصها لبرنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإ سلامي تحتوي على جميع المعلومات المتصلة بالبرنامج لإ ستخدام نقاط الإ تصال المركزية والشركاء
المحتملين في المشروع .وكما أعلم ألباي معالي الوزير أنَّه وبعد التشاور مع نقاط الإ تصال المركزية والمنظمات ذات
الصلة تم رسم وتخطيط عدد من المشاريع النموذجية التي تجري الترتيبات لتنفيذها في عام  ٢٠١٠وأن بعضا من دخل
فعليا في مرحلة التنفيذ.
وخلال اللقاء تبادل الدكتور ٔالباي ومعالي الدكتور خالد القصيبي وجهات النظر حول التحديات التي تواجه البلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ومجالات التعاون ذات الأولوية بينها ،خاصة تلك المرتبطة بالعلم والتكنولوجيا،
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التعليم والشباب .ومن جانبهٔ ،اثنى معالي الوزير على جهود مركز ٔانقرة بوصفه جهاز فرعي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
يعمل على تقديم المعلومات والمعرفة الضرورية والمواكبة التي تمكن البلدان الأعضاء من معرفة إحتياجات وكفاءات
بعضها البعض ووقوفها على التحديات والإ مكانيات المتاحة .وكما عبر معالي الوزير عن رغبة واستعداد وزارته
والمؤسسات ذات العلاقة في المملكة العربية السعودية للتعاون مع المركز ودعم نشاطاته .وفي ختام اللقاء ،قدم الدكتور
صافاش ألباي هدية إلى معالي الوزير احتوت على عدد من منشورات المركز وعبر عن عميق شكره لهذه الفرصة للقاء
بمعالي الوزير وعلى حفاوة وكرم الإ ستقبال الذي لقيه .وكما عبر عن عميق عرفانه وتقديره للمملكة العربية السعودية
لدعمها والتزامها بتسديد مساهماتها في ميزانية المركز السنوية وعلى مساهمة المالية الأخيرة الكريمة في ميزانية تشييد
المقر الجديد للمركز.
وسبق لقاء المدير العام لمركز ٔانقرة مع معالي الدكتور خالد بن محمد القصيبي ،وزير الإ قتصاد والتخطيط ،زيارته إلى
المدير العام لمصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات بالمملكة العربية السعودية .أستقبل المدير العام لمركز أنقرة من قبل
المدير العام لمصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات سعادة السيد مهنا بن عبد الكريم المهنا .وخلال اللقاء تبادل
المديران وجهات النظر حول سبل التعاون الممكنة بين المؤسستين ،وخاصة في مجال تبادل البيانات الإ حصائية
والمنشورات والتعاون في مجال بناء الكفاءة الإ حصائية .وكما ناقش المديران أيضا نتائج إجتماع مؤسسات الإ حصاء
الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،الذي نظمه مركز أنقرة والبنك الإ سلامي للتنمية في إسطنبول ،في
 ٢٣-٢٢مارس  .٢٠١٠وعقب الإ جتماع الثنائي الذي جرى بينهما ،حضر المديران إجتماع مع بعض كبار الموظفين
بمصلحة الإ حصاءات العامة والمعلومات حيث تم تقديم عرض شامل حول تاريخ وأهداف مصلحة الإ حصاءات العامة
والمعلومات ونشاطاتها المختلفة .وعقب العرض ،دعا سعادة السيد مهنا المهنا ،المدير العام لمصلحة الإ حصاءات العامة
والمعلومات بالمملكة العربية السعودية ،الدكتور ألباي إلى جولة قصيرة في بعض وحدات المصلحة التي تقوم بالتعداد
العام للسكان والمساكن  ،٢٠١٠حيث استعرض رؤساء تلك الوحدات إلى الدكتور ألباي التقنيات والإ جراءات المختلفة
التي يستخدمونها لكل مرحلة من مراحل التعداد الجاري.

أخـــبار منظـمة المؤتــمر الإ ســـــلامي
إجتماع مجموعة الخبراء بين الحكومية المعنية بوضع قوانين مشروع منظمة المؤتمر الإ سلامي المشترك للتقاعد
شارك مركز أنقرة في "إجتماع مجموعة الخبراء بين الحكومية المعنية بالتقييم النهائي للقوانين المقترحة للمشروع
المشترك لتقاعد موظفي منظمة المؤتمر الإ سلامي" الذي انعقد في  ٧-٦مارس  ٢٠١٠في مقر الأمانة العامة لمنظمة
المؤتمر الإ سلامي في جدة.
شاركت وفود البلدان الأعضاء وممثلو أجهزة منظمة المؤتمر الإ سلامي المتفرعة في الإ جتماع .تم بعد كلمة سعادة الأمين
العام البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو مراجعة وتقييم القوانين المقترحة لمشروع التقاعد المشترك بتناول مواده واحدة
بعد الأخرى.
وكنتيجة للنقاش تم وضع بعض التعديلات على المواد المختلفة مع الإ تفاق على غالبية المشروع .تركت بعض المسائل
للنظر والتقرير حولها من قبل لجنة يتم تشكيلها على مستوى رفيع.
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الإ جتماع الثاني للجنة التنسيقية حول تطبيق "الإ طار العملي للتنمية والتعاون في مجال السياحة"
انعقد الإ جتماع الثاني للجنة التنسيقية حول تطبيق "الإ طار العملي للتنمية والتعاون في مجال السياحة بين البلدان الأعضاء
في منظمة المؤتمر الإ سلامي" في أنطاليا ،الجمهورية التركية ،في  ٢٥-٢٤مارس  .٢٠١٠حضر الإ جتماع ممثلو البلدان
التالية الأعضاء في اللجنة :أزربيجان ،الكاميرون ،مصر ،إيران ،ماليزيا ،السنغال ،سوريا وتركيا .حضر الإ جتماع ممثلو
الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي والأجهزة التالية التابعة للمنظمة :مركز أنقرة ،مركز الأبحاث للتاريخ والفنون
والثقافة الإ سلامية ،المركز الإ سلامي لتنمية التجارة ،الجامعة الإ سلامية للتكنولوجيا ،المنظمة الإ سلامية للتربية والعلوم،
الغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة ومكتب تنسيق شؤون الكومسيك .السيد نبيل دبور ،مدير دائرة الأبحاث الإ قتصادية
والإ جتماعية ،مثل مركز أنقرة في هذا الإ جتماع.
في الجلسة الإ فتتاحية قدم ممثل وزارة الثقافة والسياحة بالجمهورية التركية ،بوصفه رئيس الإ جتماع الثاني للجنة تنسيق
السياحي ،كلمة رحب فيها بالمشاركين وأكد فيها على الحاجة لتحسين الإ ستثمار والتعليم والتسويق السياحي في البلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وفي هذا الصدد ،أكد على أهمية "الإ طار العملي للتنمية والتعاون في مجال
السياحة بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي".
وبوصف بلاده رئيسة للمؤتمر الإ سلامي السادس لوزراء السياحة ،قدم ممثل وزارة السياحة بالجمهورية العربية السورية
كلمة في الجلسة الإ فتتاحية عبر فيها عن عميق شكره لحكومة الجمهورية التركية لتنظيمها هذا الإ جتماع وإلى الأمانة
العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي على متابعة الجهود المبذولة لتحسين تعاون منظمة المؤتمر الإ سلامي في هذا القطاع
داء إيجابيا في الوقت
المهم .وذكر أن السياحة في العديد من البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي سجلت أ ً
الذي أثرت فيه الأزمة المالية العالمية سلبا على قطاع السياحة في العديد من البلدان في العالم ،ويعود هذا إلى العدد
المتزايد من السياح الوافدين بين العديد من بلدان منظمة المؤتمر الإ سلامي.
ونيابة عن سعادة البروفسور أكمل الدين إحسان ٔاوغلو ،الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،عبر عن عميق عرفانه
لحكومة وشعب الجمهورية التركية على الإ ستضافة والتنظيم الناجح للإ جتماع .زذكر أ َّن هدف هذا الإ جتماع يتمثل في
إعداد التقرير المرحلي حول الخطة قصيرة الأجل والبرنامج الخاصين بتطبيق "الإ طار العملي للتنمية والتعاون في مجال
السياحة بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي" ،التي تم إعدادها وإقرارها من قبل الإ جتماع الأول للجنة
التنسيق المنعقد في دمشق في مارس  .٢٠٠٩وسيقدم هذا التقرير إلى المؤتمر الإ سلامي السابع لوزراء السياحة ،الذي
سينعقد في طهران في نهاية العام  ٢٠١٠للإ جازة النهائية.
وخلال جلسات العمل قام المشاركون بمراجعة وتقييم مسودة التقرير المرحلي حول تطبيق "الإ طار العملي للتنمية
والتعاون في مجال السياحة بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي" ،الذي قدمته الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر
الإ سلامي .قدم ممثلو البلدان الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي ذات العلاقة  -مركز الأبحاث للتاريخ والفنون
والثقافة الإ سلامية ،المركز الإ سلامي لتنمية التجارة ،الجامعة الإ سلامية للتكنولوجيا ،المنظمة الإ سلامية للتربية والعلوم،
الغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة – مقترحاتهم حول تطبيق الإ طار العملي لإ دراجها في التقرير المرحلي .أجاز الإ جتماع
مسودة التقرير المرحلي بصدد تقديمه إلى المؤتمر الإ سلامي السابع لوزراء السياحة ،الذي سينعقد في جمهورية إيران
الإ سلامية في نوفمبر/ديسمبر .٢٠١٠
وخلال جلسة العمل ،قدم ممثل الغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة عرضا حول البوابة الإ لكترونية للسياحة في منظمة
المؤتمر الإ سلامي .وفي هذا الصدد ،عبر ممثلو الدول الأعضاء عن تقديرهم لأهمية هذه البوابة واقترحوا ضرورة عرضها
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على وزراء السياحة خلال المؤتمر الإ سلامي السابع لوزراء السياحة .وكما ٔاعلن ممثل جمهورية ٔازربيجان أن حكومة
بلاده ستنظم مؤتمرا علميا دوليا حول حماية وترقية التراث غير المادي في قانجا في سبتمبر  ٢٠١٠ووجهت الدعوة إلى
جميع البلدان الأعضاء ومؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي ذات العلاقة لحضور المؤتمر .وكما أعلن ممثل السنغال أ َّن
حكومة بلاده ستقوم بتنظيم معرض داكار  ٢٠١٠للسياحة الدولية في الفترة  ٣٠-٢٨مايو .٢٠١٠
الإ جتماع الثالث والثلاثون للجنة الإ سلامية للشؤون الإ قتصادية والثقافية والإ جتماعية
انعقد الإ جتماع الثالث والثلاثون للجنة الإ سلامية للشؤون الإ قتصادية والثقافية والإ جتماعية في مقر الأمانة العامة لمنظمة
المؤتمر الإ سلامي في جدة ،المملكة العربية ،في  ٣١-٢٩مارس  ٢٠١٠بعرض التحضير للدورة السابعة والثلاثين لمجلس
وزراء الخارجية ،الذي سينعقد في دوشنبه ،عاصمة جمهورية طاجكستان ،في مايو  .٢٠١٠مثل المركز في هذا الإ جتماع
كل من الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام ،والسيد نبيل دبور ،مدير دائرة الأبحاث الإ قتصادية والإ جتماعية ،والسيد
محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة التدريب والتعاون الفني.
وفي الجلسة الإ فتتاحية وعقب كلمة ممثل الجمهورية العربية السورية ،التي تترأس الدورة الثانية والثلاثين للجنة الإ سلامية
للشؤون الإ قتصادية والثقافية والإ جتماعية ،قدم سعادة البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو ،الأمين العام لمنظمة المؤتمر
الإ سلامي ،كلمته التي بين فيها أن منظمة المؤتمر الإ سلامي حققت مهما في تحقيق وإنجاز بعض الأهداف التي تم
رسمها في برنامج العمل العشري في المجال الإ قتصادي .تمكنت منظمة المؤتمر الإ سلامي من إعداد الإ طار المطلوب
لنظام التجارة التفضيلية المشترك مع دخول مرحلة العمل ببرتوكول خطة التعريفات التفضيلية .وأوضح أ َّن جدول أعمال
منظمة المؤتمر الإ سلامي يرتكز الان على منهج شامل للتنمية الإ قتصادية والتعاون ،مسلطا الضوء في هذا الصدد على
الجهود المستمرة والمبذولة لتنفيذ مشروع خط داكار – بورتسودان للسكك الحديدية.
أثنت اللجنة على جهود الأمانة العامة وأجهزتها الفرعية ،كل في مجال تخصصه ،خاصة الجهود المبذولة لتعزيز التعاون
بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في المجال الإ قتصادي والتجاري مدعوما بالمؤشرات الإ حصائية حول
التجارة البينية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي التي تشير إلى الإ رتفاع المستمر وأن معدل نمو حجم التجارة البينية قد ارتفع من
 ٪١٤,٥في  ٢٠٠٤إلى  ٪١٦,٦٧في  ٢٠٠٩على الرغم من الأزمة المالية والإ قتصادية العالمية الراهنة.
ناقشت اللجنة مشاريع قرارات حول الدعوة ،والشؤون الثقافية ،والإ جتماعية والإ قتصادية ،والعلم والتكنولوجيا ،و ٔاجازتها
بحيث يتم تقديمها إلى الدورة السابعة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية ،التي ستنعقد في دوشنبه ،طاجكستان ،في -١٨
 ٢٠مايو .٢٠١٠
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إجتماعات أخرى
مركز أنقرة يشارك في "إجتماع نقاط الإ تصال المركزية لمنظمة التعاون الإ قتصادي
مركز أنقرة يشارك في "إجتماع نقاط الإ تصال المركزية لمنظمة التعاون الإ قتصادي حول التعاون المشاريعي – البحثي في مجال
البحوث الإ قتصادية والإ حصاء" الذي انعقد في  ١٥فبراير  ٢٠١٠في أنطاليا ،تركيا .خلال الإ جتماع قدم ممثلو الدول الأعضاء
في منظمة التعاون الإ قتصادي كلمات حول التعاون في مجال الإ حصاء والبحوث الإ قتصادية.
وفي الإ جتماع ٔاعلم المشاركون بالتعاون الجاري بين منظمة التعاون الإ قتصادي والمنظمات الدولية الأخرى ،مثل مركز أنقرة
ومنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة )اليونيدو( .وفي هذا السياق ،أعلم السيد جيم ايرجي ،باحث أول بمركز أنقرة ،المشاركين
بالنشاطات المشتركة المخطط لها بين مركز أنقرة ومنظمة التعاون الإ قتصادي ،وخاصة في مجال بناء القدرة الإ حصائية.

الدورة الخامسة عشر للجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية
عقدت لجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية دورتها الخامسة عشر في نيويورك ،الولايات المتحدة الأمريكية ،في  ٢٢فبراير ٢٠١٠
على هامش الدورة الحادية والأربعين للجنة الأمم المتحدة للإ حصاء .ترأس أعمال الدورة الخامسة عشر للجنة تنسيق النشاطات
الإ حصائية الرئيسين المشتركين للجنة – السيد بيتر ايفرارس ،مدير التعاون الخارجي ،الإ تصالات والمؤشرات الرئيسية لمكتب
الإ حصاء الأوربي والسيد هنري لورنسين ،رئيس فرع إحصاءات التنمية والمعلومات التابع لقسم العولمة وإستراتيجيات التنمية
بمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية .شارك ممثلو المؤسسات الأعضاء في لجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية في الدورة.
الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام ،والسيدة زهره زمرد سلجوق ،باحثة ،مثلا مركز أنقرة في هذه الدورة.
نتيجة لتغيير طفيف على بنود جدول الأعمال ،بد ٔات الدورة بعرض قدمه المعهد الوطني للإ حصاء والجغرافيا بالمكسيك حول
موقع على الإ نترنيت يحتوي على مسرد بالمقاييس الإ حصائية العالمية.ومن ثم أخذت اللجنة علما بالتقرير المرحلي المعد من قبل
وحدة الأمم المتحدة للإ حصاء حول تنظيم اليوم العالمي للإ حصاء.
وفي البند الرابع من بنود جدول أعمال الدورة قدم رئيسا اللجنة ،مكتب الإ حصاء الأوربي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية،
قدما عرضا حول "إدارة نظام الإ حصاء العالمي :دور لجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية :خريطة طريق إعداد إستراتيجية حول
كيفية دمج المشاريع الكبرى في عمل لجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية" .وافقت اللجنة على عقد نقاش حول مشروع عالمي
واحد مختار – نظام الحسابات القومية  ،٢٠٠٨خلال الدورة السادسة عشر القادمة.
وكما أخذت اللجنة علما أيضا بتقرير مبادرة باريس  ٢١حول "تقرير الشركاء حول دعم الإ حصاء :المواضيع ودراسة الحالات
الخاصة" الذي قدمت له خبرة مكتب الإ حصاء الأوربي كدراسة خاصة في إستخدام البيانات.
تمت مناقشة الأجندة المقترحة للأحداث التالية أدناه خلال الدورة:
 مؤتمر  ٢٠١٠حول نوعية البيانات للمنظمات الدولية )مكتب الإ حصاء الأوربي ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية(
 جلسة خاصة حول رأس المال البشري يتم تنظيمها تزامنا مع الإ جتماع السادس عشر للجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية
)مكتب الإ حصاء الأوربي(
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ومن ثم استمعت اللجنة إلى عروض شفهية قدمتها المؤسسات ذات الصلة الأعضاء في لجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية حول
المواضيع التالية:
 إستخدام البيانات غير الرسمية في الحسابات/التقديرات التي تعدها المنظمات الدولية )منظمة التجارة الدولية(
 تأسيس شبكات ربط للإ حصائيين العاملين في المنظمات الدولية )لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإ قتصادية والإ جتماعية
لآسيا والباسيفيكي(
وتحت بند "أي مواضيع أخرى" دعا الإ تحاد الدولي للإ تصالات أعضاء لجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية للمشاركة في السمنار
الدولي القادم حول إحصائيات تكنولوجيا المعلومات والإ تصال ،الذي سينظمه كل من شعبة الإ حصاء بالأمم المتحدة ،الإ تحاد
الدولي للإ تصالات ،مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية وجهاز الإ حصاء الكوري بالتعاون مع شراكة قياس تكنولوجيا المعلومات
والإ تصال للتنمية في سيول ،جمهورية كوريا الجنوبية ،في الفترة  ٢١-١٩يوليو .٢٠١٠
وافقت اللجنة على عقد دورتها السادسة عشر في فيينا ،النمسا ،في  ٣-١سبتمبر  ٢٠١٠وأكدت على أن إستضافة الإ جتماع ستتم
من قبل مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة ،ومنظمة الأمم المتحدة لتنمية الصناعة وبمساعدة الوكالة الدولية
للطاقة الذرية.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارةhttp://unstats.un.org/unsd/accsub/ccsa15.htm :

الدورة الحادية والأربعون للجنة الإ حصاء بالأمم المتحدة
انعقدت الدورة الحادية والأربعون للجنة الإ حصاء بالأمم المتحدة في  ٢٦-٢٣نوفمبر  ٢٠١٠في نيويورك .هذا ،وقد شارك ممثلو
مؤسسات الإ حصاء القومية للبلدان الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة ،وشاركت البلدان والمنظمات الدولية بصفة مراقب في هذه
الدورة .ومثل الدكتور صافاش ألباي ،المدير العام ،والسيدة زهرة زمرد سلجوق ،باحثة ،مركز أنقرة في هذا الحدث.
وفي يوم  ٢٢فبراير  ٢٠١٠شارك مركز أنقرة في الجلسة الخامسة عشر للجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية .وشاركت المنظمات
الدولية ،مثل وحدة الإ حصاء بالأمم المتحدة ،البنك الدولي ،صندوق النقد الدولي ،مكتب الإ حصاء الأروبي ،ولجنة الأمم
المتحدة للشؤون الإ قتصادية والإ جتماعية لغربي آسيا ،ولجنة الأمم المتحدة للشؤون الإ قتصادية والإ جتماعية لآسيا والمحيط
الهادي ،وباريس  ،٢١ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،ولجنة الأمم المتحدة للشؤون الإ قتصادية لإ فريقيا ومنظمة التجارة
الدولية .وفي هذا الجلسة ناقشت الوفود مواضيع مثل النظام الدولي للإ حصاء ودور لجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية ،وجدول
الأعمال النهائي لمؤتمر  ٢٠١٠حول نوعية البيانات للمنظمات الدولية والأجندة الا ٔولية للجلسة الخاصة حول رأس المال البشري
التي ستنظم خلال الإ جتماع السادس عشر للجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية .وكما تم الوقوف على الكيفية التي بها استخدام
وسائل الإ علام من قبل باريس  ٢١والتقارير المرحلية لمنظمة التجارة الدولية ،لجنة الأمم المتحدة للشؤون الإ قتصادية والإ جتماعية
لآسيا والمحيط الهادي ووحدة الإ حصاء بالأمم المتحدة.
وقد سجلت لجنة الأمم المتحدة للإ حصاء رقما قياسيا لعدد الوفود المشاركة في هذه الدورة من العديد من البلدان وبدأت
مداولاتها في  ٢٣فبراير  .٢٠١٠وكان أمام الوفود قائمة مطولة من الأجندة التي تضمنت العديد من المواضيع مثل الإ حصاءات
الزراعية ،إحصاءات التجارة الدولية ،حسابات البيئة ،مؤشرات التنمية ،إدارة المعلومات الجغرافية ،ويوم الإ حصاء العالمي .وخلال
هذه الإ جتماعات أجرى مركز أنقرة العديد من المداولات المفيدة مع وفود البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي إلى
جانب المنظمات الدولية.
يمكن الوصول إلى الوثائق المرجعية على الرابط الإ لكتروني التالي:
http://unstats.un.org/unsd/statcom/sc2010.htm
http://unstats.un.org/unsd/statcom/commission_41st_session.htm
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برنامج المركز خلال الربع الثاني من عام ٢٠١٠م
إبريل



إجتماع الخبراء حول تصنيف الجامعات في العالم الإ سلامي ٢٥-٢٤ ،إبريل  ،٢٠١٠الرياض ،المملكة العربية السعودية



الإ جتماع الثاني لمؤسسات التعاون التنموي للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ٤-٣ ،مايو  ،٢٠١٠أبوظبي ،دولة
الإ مارات العربية المتحدة
الإ جتماع السادس والعشرون للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك ١٢-١٠ ،مايو  ،٢٠١٠أنطاليا ،الجمهورية التركية
الإ جتماع الثاني للجنة المتابعة والإ شراف لبرنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي-١١ ،
 ١٢مايو  ،٢٠١٠أنطاليا ،الجمهورية التركية
الدورة السابعة والثلاثون لمجلس وزراء الخارجية ٢٠-١٨ ،مايو  ،٢٠١٠دوشنبه ،طاجكستان
المنتدى الدولي حول "أثر تكنولوجيا المعلومات والإ تصال على تنمية خدمة البلديات :نحو الحكومة الإ لكترونية" ٢٠-١٨ ،مايو
 ،٢٠١٠الدوحة ،دولة قــطر
إجتماع مركز أنقرة مع جهاز الإ حصاء القطري ٢٠-١٩ ،مايو  ،٢٠١٠الدوحة ،دولة قطر
زيارة دراسية حول الصحة والسلامة المهنية )مشروع نموذجي ضمن برنامج التعليم المهني والتدريب( ٢٩-٢٤ ،مايو ،٢٠١٠
أنقرة ،الجمهورية التركية
الإ جتماع الإ ستشاري الثاني لمؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي العاملة في مجال الإ قتصاد لتطبيق خريطة طريق تحسين التجارة
البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي ٣١ ،مايو –  ١يونيو  ،٢٠١٠الدار البيضاء ،المملكة المغربية















مايو

يونيو

تعزيز التعليم المهني والتدريب عبر الدورات المهنية المحلية :تجربة معهد الفنون والتدريب المهني التابع لبلدية إسطنبول الكبرى
)مشروع نموذجي في إطار برنامج التعليم المهني والتدريب( ١٠-٨ ،يونيو  ،٢٠١٠إسطنبول ،الجمهورية التركية
إجتماع مؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي حول "خريطة طريق ترقية التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي"٢٢-٢١ ،
يونيو  ،٢٠١٠باكو ،أزربيجان
برنامج شبكات الربط ومشاركة المعرفة لكبار موظفي الغرف التجارية والصناعية بالبلدان الناطقة بالعربية الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإ سلامي ٢٥-٢٢ ،يونيو  ،٢٠١٠أنقرة ،الجمهورية التركية
إجتماع منظمة المؤتمر الإ سلامي – المم المتحدة التنسيقي العام ٢٩ ،يونيو – ١يوليو  ،٢٠١٠إسطنبول ،الجمهورية التركية.

مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية
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