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 2018مايو  12اليوم األول:      

 التسجيل ومرطبات 09.30 – 09.00

  الجلسة االفتتاحية          11.45 – 09.30

 تالوة من القرآن الكريم

 

 املالحظات الترحيبية واالفتتاحية

 (YTBرئيس مؤسسة األتراك في الخارج واملجتمعات ذات الصلة )السيد سيد يوسف، نائب  -

 سعادة السفير موس ى كوالكليكايا، املدير العام لسيسرك -

 التركية الخارجية وزارة وكيل نائب ، يارديم أوميت السفير سعادة -

 العرض الرئيس ي

 ( ونتائجها  GMDدراسة حول مسلمي الشتات في العالم )

 الباحث الرئيس ي في مجال مسلمي الشتات في العالمد. أنور أنوتوملاز،  

 استراحة شاي   12.00 – 11.45

 : مسلمي الشتات باألرقام والبيانات1الجلسة  13.30 – 12.00

 شركاء األستاذ الدكتور كورول بابا، باحث في مجال مسلمي الشتات في العالمالجهة املقدمة: 

 مجال مسلمي الشتات في العالم د. سيرفيت إرديم، باحث فيالجهة املسيرة: 

 الهدف: مراجعة سريعة للوضع العام ملسلمي الشتات في جميع أنحاء العالم من خالل البيانات، مثل:

 التوزيع الجغرافي ملجتمعات الشتات وتاريخ هجرة املسلمين نحو الغرب• 

 الخصائص الديموغرافية للمغتربين املسلمين )تعداد السكان، والجنسانية، ومتوسط العمر ، إلخ( • 

ملحة اجتماعية واقتصادية )التعليم، والعمل، ومعدل الطالق، وحجم األسرة، إلخ( عن املهاجرين • 

 املسلمين

عبادة، والتقاليد الدينية، الحقوق والقيود السياسية والدينية واملدنية )حقوق املواطنة، وحقوق ال• 

 إلخ.
 

 األسئلة واألجوبة -

 استراحة للغداء والصالة 14.45 – 13.30
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 : التحديات القائمة والناشئة التي تواجه مسلمي الشتات 2الجلسة   16.00 – 14.45

 الجهة املقدمة:

 د. عادل صالحي، كاتب ومترجم

مدير السابق للجماعة ضد كراهية اإلسالم في حصائي، خبير في حقوق اإلنسان، ‘السيد مروان محمد،  

 فرنسا

 شركاء األستاذ الدكتور كورول بابا، باحث في مجال مسلمي الشتات في العالمالجهة املسيرة: 

الهدف: فهم كل من الصعوبات الطويلة األمد منها والناشئة حديثا التي يواجهها املسلم في البلدان 

ضيفة. أحد التحديات الطويلة األمد الصعبة هو االفتقار إلى الوحدة والتمثيل املؤسس ي املشترك 
ُ
امل

متعلقة بالشباب ملجتمعات الشتات اإلسالمية. من ناحية أخرى، قد تشمل التحديات الناشئة قضايا 

 والهوية، وتزايد كراهية األجانب والخوف من اإلسالم، واإلعالم والشتات، إلخ. 
 

 األسئلة واألجوبة -

 استراحة شاي 15 16 – 16.00

 املضيفوالبلد : مساهمة الشتات في بلد املنشأ 3الجلسة   17.30 – 16.15

 محمد عبد الباري، عالم د.الجهة املقدمة: 

 السيد سيد يوسف، نائب رئيس مؤسسة األتراك في الخارج واملجتمعات ذات الصلةالجهة املسيرة: 

الهدف: تسليط الضوء على وكالة مجتمعات الشتات من حيث مساهماتها االقتصادية والثقافية 

لى والسياسية وغيرها على حد سواء في البلد املضيف )على سبيل املثال، إضفاء الطابع الديمقراطي ع

النظام السياس ي واملشاركة في سوق العمل، إلخ( وبلد املنشأ )التحويالت والنمو االقتصادي، وما إلى 

 ذلك(

 األسئلة واألجوبة -

 عشاء جماعي 19.30

 2018مايو  13اليوم الثاني:       

 : عروض معنية بشؤون الشتات من الدول األعضاء4الجلسة  11.00 – 09.30

 (YTBاملجتمعات التركية ومجتمعات أتراك الخارج ذات الصلة ) رئاسةالجهة املسيرة: 

الهدف: التعريف باملؤسسات املعنية بشؤون الشتات وأنشطتها وسياساتها، ال سيما تلك التي تعالج 
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 مشاكل مجتمعات الشتات داخل البلدان املضيفة وبلدان املنشأ.
 

 األسئلة واألجوبة -

 استراحة شاي 11.15 – 11.00

 )يتبع(: عروض معنية بشؤون الشتات من الدول األعضاء 5الجلسة  12.30 – 11.15

 (YTBرئاسة املجتمعات التركية ومجتمعات أتراك الخارج ذات الصلة ) الجهة املسيرة:

الهدف: التعريف باملؤسسات املعنية بشؤون الشتات وأنشطتها وسياساتها، ال سيما تلك التي تعالج 

 البلدان املضيفة وبلدان املنشأ. مشاكل مجتمعات الشتات داخل
 

 األسئلة واألجوبة -

 استراحة للغداء والصالة 14.00 – 12.30

 : جلسة العصف الذهني حول التعاون فيما بين دول منظمة التعاون اإلسالمي6الجلسة  15.30 – 14.00

 محمد فاتح سيرينلي، مدير دائرة التدريب والتعاون الفني بسيسركالجهة املسيرة: 

 الهدف: صياغة األفكار باإلضافة إلى األفكار القابلة للتنفيذ التي بوسعها؛

 تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بخصوص مسألة هجرة املسلمين• 

تعزيز التعاون بين املؤسسات الوطنية والدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي حول قضية • 

 ن هجرة املسلمي

تحديد اآلليات واألنشطة التي يمكن أن تعزز الوحدة والروابط بين مجتمعات الشتات في جميع أنحاء • 

 العالم. 
 

 األسئلة واألجوبة -

 استراحة شاي 16.00 – 15.30

 اختتام التوصيات وإنهاء الورشة 17.00 – 16.00


