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المركز اإلحصاء واالقتصاد والبحوث االجتماعية والتدريب في الدول اإلسالمية
(مركز أنقرة ( /سيسريك))
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التعليم العالي
أبحاث مركز أنقرة في التعليم والتطوير العلمي:
أعددد مركددز أنق درة تقري د ار بعن دوان "التعلدديم والتطددوير العلمددي فددي البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي
 ."3012-3013ويقدم هذا التقرير تقييمدا للتطدو ار افييدرة المتعلقدة بميتلد
افع ددا بمنظم ددة التع دداون اإلسد د مي ،ويت ددمن لمح ددا
الميتلفة في الق ايا المتعلقة بالتعليم .ويتابع االتجاها

الجواند

الهامدة للتعلديم فدي الددول

مفص ددلة ع ددن ك ددل بل ددد ع ددو و المؤشد د ار الرئيس ددية
التعليمية في البلدان افع ا بالمقارنة مدع نظرائهدا فدي

البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير افع ا في منظمة التعاون اإلس مي ف

عن العالم ككدل .وقدد تدم رفدع

هذا التقرير إلى الدورة السادسة للمؤتمر اإلس مي لوز ار التعلديم العدالي والبحدل العلمدي الدذ عقدد فدي اليرطدوم،
السودان في  /33-31نوفمبر.3013 /
ويتم إعداد نسدية جديددة مدن هدذا التقريدر حاليدا لتقدديمها للمدؤتمر اإلسد مي السدابع لدوز ار التعلديم العدالي والبحدل
العلمي ،الذ سيعقد في الرباط ،المغر في  /19-14ديسمبر.3014 /
وقد أعد مركز أنقرة أي ا تقرير توقعا

منظمة التعاون اإلس مي حول "رعاية الطفولة المبكرة والتعليم في الدول

افع ا في منظمة التعاون اإلسد مي" .ويتدوفر هدذا التقريدر علدى الموقدع اإللكتروندي للمركدز ،ويعدر

أو دا

الرعايدة والتعلديم فدي الطفولدة المبكدرة ) (ECCEفدي البلددان افع دا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي مدع البياندا
المتوفرة مؤيرا ،و يسلط ال دو علدى العقبدا
بدبع

التوصديا

التدي تواجدا هدذ الددول فدي هدذا المجدال الهدام ،ويوصدي

والتحدديا

المتعلقدة بالسياسدة العامدة لتحسدين يددما

الرعايدة والتعلديم فدي الطفولدة المبكدرة  ECCEفدي

البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي.
إحصائيات مركز أنقرة للقضايا التعليمية ذات الصلة:
أما على الجان
أي ا البيانا

اإلحصائي ،فباإل دافة إلدى حفدظ وتحدديل كافدة البياندا

التي تم جمعها من  43مؤشر رئيسي للتعلديم والمجداال

فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي .و تتددوفر هددذ البيانددا

ذا

حدول الجامعدا  ،فقدد حددد مركدز أنقدرة
الصدلة بدالتعليم فدي الددول افع دا

فددي فئددة "التعلدديم والعلددوم والتكنولوجيددا" فددي قاعدددة بيانددا

المركز " . "BASEINDو في إطار برنامج مركز أنقرة لبنا القد ار اإلحصائية فقد تم تنظيم دورة تدريبيدة حدول
"التعلدديم والتدددري

االحصددائي" فددي النيجددر فددي  /16 – 13يندداير ، 3011 /و قدددمها يبيددر مددن المعهددد الددوطني

لإلحصا في الكاميرون.

مركز أنقرة للتدريب وأنشطة التعاون التقني في مجال التربية والتعليم:
-

برنامج التعليم و التدري

المهني للدول افع ا في منظمة التعاون اإلس مي )(OIC-VET

ال يزال مركز أنقرة بصدفتا الهيئدة المنفدذة لبرندامج منظمدة التعداون اإلسد مي للتعلديم والتددري
برامج بنا القد ار والدو ار التدريبية في ميتل

المجاال
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التي تهم الدول افع ا بهد

المهندي لبدد وتنفيدذ
دعم جهودها الراميدة

إلدى تعزيددز بندا القددد ار و نوعيدة المدوارد البشدرية .يغطددي مركددز أنقدرة حاليددا ،تحد
اإلس مي للتعليم والتدري

مظلددة برندامج منظمددة التعدداون

المهني ،برامج بنا القد ار والدو ار التدريبية في مجموعدة واسدعة مدن المجداال

الز ارعددة والبيئددة والم دوارد المائيددة والصددحة والتيفي د

مددن حدددة الفقددر ،وادارة الك دوارل الطبيعيددة ،وتوظي د

والتمويل ،الخ .وينفذ المركز هذ افنشطة بالتعاون مع المؤسسا

م دل

الشددبا ،

الوطنية ذا

الصلة (من ي ل نقاط التواصل

المحليددة) فددي البلدددان افع ددا وكددذلن مددع البنددن اإلسد مي للتنميددة والمنظمددا

الصددلة .وعبددر القيددام

بذلن يسهل المركدز نقدل وتبدادل المعدار واليبد ار وأف دل الممارسدا

الدوليددة ذا

بدين الددول افع دا فدي هدذ المجداال ،

وبالتالي يساهم في مبادرة التعاون بين الجنو  -الجنو دايل منظمة التعاون اإلس مي.
-

التعاون مع الجامعة اإلس مية في أوغندا:

فددي إشددارة إلددى االجتمددا التشدداور الددذ عقددد فددي مقددر منظمددة التعدداون اإلسد مي فددي جدددة فددي  /13-11مددايو /
 ،3014حي ددل ت ددم التركي ددز عل ددى س ددبل و وس ددائل تعزي ددز ج ددامعتين ت ددابعتين لمنظم ددة التع دداون اإلسد د مي وياص ددة
الجامعة اإلس مية في أوغندا) ، (IUIUبما في ذلدن تسدهيل الشدراكة االسدتراتيجية مدع بعد
البلدددان افع ددا ف ددي  3016-3014مددن يدد ل زيددا ار البع د دا  ،والد ارسددا

كبدار الجامعدا

التشييص ددية ل حتياجددا

فدي
وتقي دديم

القددد ار  ،وتبددادل أع ددا هيئددة التدددريس واليب د ار  .وفددي هددذا الصدددد ،نظددم المركددز زيددارة د ارسددية ل ارعددي الجامعددة
اإلس مية في أوغندا إلى جامعة بزمي عالم ،و جامعة اسطنبول وجامعة سيهر فدي اسدطنبول وجامعدة أنقدرة وتدم
اعتماد إنشدا كليدة طد

فدي الجامعدة اإلسد مية فدي أوغنددا ) (IUIUو االتفدا علدى ربدط جامعدة بزمدي عدالم فدي
فددي عددام

اسددطنبول مددع الجامعددة اإلس د مية فددي أوغندددا .وسددتفتتل الجامعددة اإلس د مية فددي أوغندددا مدرسددة الط د

 .3014وسدديقدم المركددز بالتع دداون مددع "افطب ددا فددي جميددع أنح ددا العددالم" ك ددل الدددعم للجامعددة فيم ددا يتعل د بنق ددل
المها ار وتدري

القوى العاملة في هذ الكلية الجديدة من ي ل تنظيم دو ار تدريبية ميتلفة .وقد يطط المركدز

أي ا لتسهيل إعارة أع ا هيئة التدريس من هذ الجامعا
-

للجامعة اإلس مية في أوغندا لمدة فصلين.

فرص المنل الدراسية التعليمية في الدول افع ا في منظمة التعاون اإلس مي )(OIC-SCOPE

يعد المركز مؤي ار كتيبدا للمعلومدا

حدول فدرص المدنل الد ارسدية التعليميدة فدي جميدع البلددان افع دا فدي منظمدة

التعاون اإلس مي) (OIC-SCOPEلتيزين معلوما
عنها السلطا

المنل الدراسية في ميتل

المعنية في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي للط

البلدان افع ا في منظمدة التعداون اإلسد مي .كمدا يطلد

مجاال

الد ارسدة التدي أعلند

الدوليين وياصة للطد

مدن

المركدز فدي ك يدر مدن افحيدان تقدديم معلومدا

حدول

المنل الدراسية في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي من جدز خيدر مدن العدالم ،بهدد
االستع ما  .سيقوم المركز بنشر الكتي

اإلجابدة علدى

على موقعا على االنترن  .وقدم المركز بالفعدل طلبدا رسدميا باإل دافة

إلى استبيان لجميع سفا ار الددول افع دا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي فدي أنقدرة لتقدديم معلومدا
الدراسية النسبية للمركز.
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حدول لمدنل

برنامج مركز أنقرة للتدريب:
ب دددأ مرك ددز أنقد درة برن ددامج الت دددري

 ،3012والد دذ ي دددر الش ددبا

يد د ل فص ددل الص ددي

افك ددر حماس ددا واب ددداعا

ونجاحد ددا ،وياصد ددة الدددذين يرغبدددون فد ددي معرفد ددة المزيد ددد عدددن الق د ددايا االقتصد ددادية واالجتماعيدددة التد ددي تدددؤ ر علد ددى
المجتمعا

في جميع أنحا العالم اإلس مي .وياصة البرندامج الدذ يدوفر فرصدا لطلبدة الجامعدة للد ارسدة والعمدل

الذ يمنل يبرة تدريبية عملية ،وكذلن يحسن مهاراتهم ويبرتهم للعمل في بيئة دولية .ويقام التدري
مددن السددنة ،وهددو مفتددوم للطد

توظي

فتر
ي ل ا

مددن رعايددا البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلسد مي .وقددد تددم حتددى ا،ن،

 12متدربا في المركز في إطار هذا البرنامج.

تصنيف الجامعات في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:
العالميددة وخ ارهددا علددى البلدددان افع ددا فددي منظمددة

أعددد مركددز أنقدرة وقدددم د ارسددة أوليددة حددول "تصددني

الجامعددا

الفت درة بددين  / 31-19نددوفمبر3005 /م .وحاول د

الد ارسددة تحديددد المواق د

التعاون اإلس مي" إلى المؤتمر اإلس مي ال الل لوز ار التعليم العالي والبحل العلمي ،الذ عقد في الكوي
الدددول افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي بالمقارنددة مددع الجامعددا
اإلج ار ا

وا،ليا

لتصني

الجامعا

التنافسددية الحاليددة مددن الجامعددا
المسددتوى العددالمي بهددد

ذا

في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي.

في

فددي

مناقشددة

وقددد تددم ايتيددار مركدز أنقدرة أي ددا ع دوا فددي "المجموعددة افساسددية" ،باإل ددافة إلددى جمهوريددة إيدران اإلسد مية و
ماليزيددا .والكومسددتين و البنددن اإلس د مي للتنميددة و اإليسيسددكو ،وافمانددة العامددة للمنظمددة ،لمهمددة إعددداد مشددرو
و يقة بشأن المعايير واإلج ار ا

اإلس مي.

وا،ليا

اليتيار وتصني

قدددم مركددز أنق درة نسددية أيددرى مددن د ارسددة بعن دوان "تصددني
اإلس مي" في ندوة حول ترتي

الجامعا

في الفترة  /20-39أبريل3002/م تح

" .ويستند التصني
التي أعد

واعتمد

الجامعا

فدي البلددان افع دا فدي منظمدة التعداون

الجامعددا

فددي البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون

في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي ،عقد

شعار "تغييدر الو دع العدالمي للجامعدا

على المعايير واإلج ار ا

وا،ليا

لتصني

الجامعا

ي ل مؤتمر طهران في أبريل  ،3002 /وتم

للمددؤتمر اإلس د مي لددوز ار اليارجيددة ) ، (CFMالت دي عقددد

في طهران

فدي منظمدة التعداون اإلسد مي

في دول منظمة التعداون اإلسد مي،

الموافقة عليها الحقا من قبل الدورة ال د 24

فددي إس د م أبدداد ،باكسددتان يددوم  / 12-16مددايو/

3002م.
بعد الحصول على المعايير القياسية لتصني

الجامعا

في منظمة التعاون اإلسد مي ،طلد

الدول افع ا في منظمة التعاون اإلس مي تزويد مركز أنقرة بالمعلوما
من ي ل اسدتبيان حدول تصدني

متاحا على االنترن

الجامعدا

والبيانا

ذا

مدن الجامعدا

فدي

الصلة بهدذا المو دو

فدي البلددان افع دا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي ،والدذ ال يدزال

في الموقع اإللكتروني للمركز .و تجدر اإلشدارة إلدى أندا مندذ بدايدة المشدرو لدم تسدتج

 103جامعة فقط من  12بلدا ع وا في منظمة التعاون اإلسد مي حيدل قددم
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االسدتبيان لتصدني

إال

الجامعدا .

ولم تصل الردود على االستبيان إلى المستوى المر ي ،و تم االنتها من تصني
اإلسد مي مددن قبددل مركدز أنقدرة باسددتيدام البيانددا

العددالمي الشددهير ال نتدين مددن الجامعددا

في منظمة التعاون

الجامعا

المتاحدة للجمهددور مددن مصددادر دوليدة بطريقددة مما لددة للتصددني

المتقدمددة وهمددا جامعددة جيدداو توند  -شددنغها و

 QS-Timesللتعلدديم

العالي.
كم ددا أع ددد مرك ددز أنقد درة د ارس ددة تجريبي ددة ح ددول "تص ددني

ف ددي البل دددان افع ددا ف ددي منظم ددة التع دداون

الجامع ددا

اإلس مي" ،حيل تقتصر فقط على المؤشد ار الموجدودة للبحدول الدواردة وفقدا للمعدايير المقترحدة .وتميدز النتدائج
بافدا البح ي فقط للجامعا

و لم تشمل الدراسة جميع الجامعا

أعد مركز أنقرة أي ا و يقة فنية بعنوان "تصني

الجامعا

نظ ار لمحدودية البيانا

في البلدان افع ا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي:

التقدددم المح ددرز والتحددديا " وت ددم تق ددديمها إلددى االجتم ددا ال ال ددل للجنددة المركزي ددة للجامعد دا
اإلس مي الذ عقد في طهران يومي  /33-31فبراير .3004 /ليص
الوق

فيما يتعل بعملية تصني

جامعا

المتاحة.
فددي منظم ددة التع دداون

الو يقة التقدم الذ تم تحقيقا في ذلن

منظمة التعاون اإلس مي التي ي طلع بها مركز أنقرة وعر

المركز في جميع مراحل العمليدة ،مدع التركيدز بشدكل يداص علدى المشداكل المتعلقدة بعمليدة جمدع البياندا
التصددني  .ويلص د
المشاكل .قدم

إلددى مقترحددا

ب دبع

ال دبط الدددقي والتعدددي

فددي المعددايير المعتمدددة للتغل د

تجربة
واجد ار
علددى هددذ

هذ الو يقة أي ا إلى المؤتمر اإلس مي الرابع لوز ار التعليم العدالي والبحدل العلمدي ،الدذ عقدد

ف ددي  /4-5أكت ددوبر ،3004 /ف ددي ب دداكو بجمهوري ددة أذربيج ددان .وأوص ددى الم ددؤتمر بمزي ددد م ددن الد ارس ددة للمو ددو
والو يقة.
فددي الدددورة الد د  22لمجلددس وز ار اليارجيددة الددذ عقددد فددي دمش د  ،فددي مددايو  ،3009طلب د

الجمهوريددة العربيددة

السددورية مددن افمانددة العامددة للمنظمددة عقددد اجتمددا اسددت نائي لددوز ار التعلدديم العددالي والبحددل العلمددي ،بالتعدداون مددع
مندا إعددداد الو يقددة النهائيددة لتكددون أساسدا التيدداذ القدرار فددي

اإليسيسددكو ،والحصددول علددى االنطبددا وكددان الغددر

المستقبل بشأن تنفيذها .وعقد االجتمدا الفندي التح دير لليبد ار فدي الريدا

ندداق

االجتمددا و يقددة الجامعددة الترتي د

نقاشددا بنددا ا وتم د

فدي  / 36-34أبريدل .3010 /و

التوصددية بتعددديل معددايير واج د ار ا

الجامعا

في منظمة التعاون اإلس مي فندا "مؤشدر افدا الرئيسدي للجامعدا

الجامعا

العالمية".

وخليددا

تصددني

فدي العدالم اإلسد مي للتندافس مدع

وراجع المؤتمر اإلس مي اليامس لوز ار التعليم العالي والبحل العلمي ،الدذ عقدد فدي كدواال لمبدور ،بماليزيدا فدي

 /30 -19أكتددوبر ، 3010 /توص دديا

م ددؤتمر الري ددا

مشددرو و يقددة حددول "مؤشد ار افدا الرئيسددية للجامعددا

وطلد د

مددن افمان ددة العام ددة لمنظم ددة اإليسيس ددكو إع ددداد

فددي العددالم اإلسد مي" ،وتقددديمها إلددى المددؤتمر اإلسد مي

االست نائي لوز ار التعليم العالي والبحل العلمي ،الذ عقد في  /06-04أكتوبر  3011 /في الريدا

العربية السعودية .و في هذا المؤتمر ،قدم مركز أنقدرة لمحدة عامدة عدن االتجاهدا
افع ا في منظمة التعاون اإلس مي في مجاال

والتطدو ار الراهندة فدي البلددان

التعليم ،والبحل العلمي ،والعلوم والتكنولوجيا.
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 ،المملكدة

الدددورة االسددت نائية للمددؤتمر اإلس د مي لددوز ار التعلدديم العددالي والبحددل العلمددي ( فددي الريددا

واعتمددد

 ،المملكددة

العربية السعودية / 06-04 ،أكتوبر  )3011 /و يقة حول "مؤش ار افدا الرئيسدية :دليدل لتقيديم وتعزيدز نوعيدة
العالم اإلس مي " ،وطلب

اإليسيسكو ومنظمة التعداون اإلسد مي تنظديم اجتمدا لليبد ار بانتظدام وعلدى

جامعا

مستوى رفيع العتماد و ع ا،ليا

المناسبة لمتابعة تنفيذ مؤش ار افدا الرئيسية ل بتكار العلمي والتكنولوجي،

والمواصفا

العالمية واعتمادها في جامعا

وتماشيا مع هذ الق ار ار

العالم اإلس مي.

عقد اجتما اليب ار افول رفيع المسدتوى و است دافتا و ازرة التربيدة والتعلديم العدالي فدي

المملكة العربية السعودية في جدة ،فدي الفتدرة مدن  /2-5أكتدوبر .3013 /وعقد

هدذا االجتمدا  ،تدم إعدداد تقريدر

اإليسيسكو المقدم إلى المؤتمر اإلس مي السادس لدوز ار التعلديم العدالي والبحدل العلمدي الدذ عقدد فدي اليرطدوم،

السد ددودان يد ددوم  / 31-30ند ددوفمبر .3013 /وقد ددرر المد ددؤتمر إنشد ددا لجند ددة المواصد ددفا

العاليد ددة واالعتمد دداد للد دددول

افع ا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي وت أرسدتها و ازرة التعلديم العدالي فدي المملكدة العربيدة السدعودية حيدل سدتقدم
تقارير دورية إلى  ICMHESRلمراجعة عدة أمور و متابعة والتقدم المحرز في تنفيذ مؤش ار افدا الرئيسية.

عقد االجتما افول للجنة المواصفا

العالية واالعتماد لمتابعة تنفيذ "مؤش ار افدا الرئيسية )" (KPIفي الدول

افع ا في منظمة التعاون اإلس مي فدي جددة ،المملكدة العربيدة السدعودية ،فدي  /04-02مدايو .3014 /وقددم
مركز أنقرة عر ا بعنوان "تحسين التعليم العالي في البلدان افع ا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي" .و أوصد

لجنددة مركددز أنق درة بتصددميم د ارسددة واج ار هددا لتحديددد افولويددا

/وم

افدا الرئيسية  KPIوتنظيم برنامج بنا القد ار الجامعية حيل تصن

(أ توأمة البرامج) .وهذا أي ا يزيد التواصدل بدين الجامعدا
وهو أحد أهدا

مددة التوصدديا

ال دواردة فددي و يقددة مؤش د ار

الجامعا

بنا على احتياجاتهدا وقددراتها

فدي الددول افع دا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي

رؤية منظمة التعاون اإلس مي لعام 1441ه د.
العلوم التكنولوجيا

أبحاث مركز أنقرة في مجال العلوم والتكنولوجيا
يعد مركدز أنقدرة تقريد ار بعندوان "التعلديم والتطدوير العلمدي فدي البلددان افع دا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي" كدل
سنتين لتقديما إلى الدو ار الميتلفة للمؤتمر اإلس مي لوز ار التعليم العدالي والبحدل العلمدي .وقدد تدم رفدع أحددل
نسددية مددن هددذا التقريددر إلددى المددؤتمر اإلس د مي السددادس لددوز ار التعلدديم العددالي والبحددل العلمددي الددذ عقددد فددي

اليرطددوم ،السددودان يددوم  / 33-31نددوفمبر .3013 /ويسددتعد المركددز لتقددديم نسددية جديدددة مددن هددذا التقريددر إلددى

المؤتمر اإلس مي السابع لوز ار التعلديم العدالي والبحدل العلمدي ،الدذ سديعقد فدي الربداط ،المغدر فدي /19-14

ديسمبر.3014 /

وقد أعد مركز أنقرة فدي عدام  3009النسدية افولدى مدن تقريدر توقعدا

منظمدة التعداون اإلسد مي حدول "الو دع

الحالي للبحول والتطوير العلمي في بلدان منظمة التعاون اإلس مي" .وبالنظر إلى المنافسة المتزايدة بين البلدان
اليوم لتصبل اقتصدادا

تنافسدية وقائمدة علدى المعرفدة ،فدنن هدذا التقريدر يعدر
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لمحدة عامدة عدن اإلنجدا از التدي

حققتها البلدان افع ا في منظمدة التعداون اإلسد مي فدي مجدال البحدل والتطدوير والعلدوم والتكنولوجيدا  ،ويقديم
جوان

و عهم لفترة وجيزة في ميتل

كل سنتين على أساس توافر البيانا .

هذ المجاال

الهامة مقارنة مع نظرائهم في العالم .و يتم تحديل التقرير

أعدد مركدز أنقدرة د ارسدة أوليدة حدول "بحدول تكنولوجيدا الندانو فدي البلددان افع دا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي"
بهددد

زيددادة الددوعي بافهميددة االقتصددادية والتجاريددة فبحددال تكنولوجيددا النددانو فددي الدددول افع ددا  .هددذ الد ارسددة

افوليددة متددوفرة فددي الموقددع اإللكترونددي للمركددز .وقددد أعددد المركددز هددذ الد ارسددة بهددد

التحقي د فددي إمكانيددة تنظدديم

مددؤتمر حددول أبحددال تكنولوجيددا النددانو فددي البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلسد مي لتسددليط ال ددو عليهددا
ومناقشددة المشدداكل والتح ددديا

إمكانية تحسين الشبكا

التددي تواج ددا البلدددان افع ددا فددي تط ددوير مؤسسددا

والتدري

أبح ددال تكنولوجيددا الن ددانو .و

وتبادل اليب ار في مجال أبحال تكنولوجيا النانو بين الدول افع ا ؛ وطدرم

أفكار لمشاريع في أبحال تكنولوجيا النانو التي يمكن أن تكون قابلة للتطبي في الدول افع ا .
أطلس مشروع االبتكار العالمي للعلوم اإلسالمية
واصل مركز أنقرة جهود بصفتا مدير شركة المشداريع فدي منظمدة التعداون اإلسد مي ب د "افطلدس العدالمي للعلدوم

اإلسد مية واالبتكددار" ،

ددمن فريد اإلدارة المشددتركة والفريد التددوجيهي للمشددرو ل ددمان التنفيددذ الندداجل .وقددد تددم

البددد بهددذا المشددرو فددي افصددل مددن قبددل افمانددة العامددة لمنظمددة التعدداون اإلس د مي ،والجمعيددة الملكيددة ومجلددة

الطبيعددة .والهددد

مددن المشددرو هددو رسددم يريطددة وتقيدديم المشددهد المتغيددر للعلددم واالبتكددار فددي يمسددة عشددر بلدددا.

ويدعم هذا المشرو الشركا الددوليون م دل البندن اإلسد مي للتنميدة والمجلدس ال قدافي البريطداني ،و مركدز بحدول
التنمية الدولية الكندية ومؤسسة قطر للتربيدة والعلدوم وتنميدة المجتمدع .وفقدا للجددول الزمندي للمشدرو  ،فقدد أجريد

د ارسددا

حالددة نموذجيددة مددن قبددل فددر بح يددة ميتلفددة ،وذلددن بالتعدداون مددع الشددركا المحتملددين فددي المشددرو مددن

الدوائر الحكوميدة والجامعدا

المجتمدع المددني .وتدم اعتبدا ار مدن أكتدوبر عدام ،3014

والقطدا اليداص ومنظمدا

إدراج تق د ددارير ك د ددل دول د ددة م د ددل :ماليزي د ددا ( ،)3011ومص د ددر ( ،)3013وافردن ( )3012وكازايس د ددتان ()3012
واندونيسدديا ( .)3014فددي إطددار مشددرو افطلددس ،و وقددع مركددز أنق درة مددذكرة تفدداهم مددع الوكالددة الوطنيددة للتنميددة

التكنولوجية  JSCفي كازايستان (ناتد) للتعاون والتنسي بشأن أنشطة كل منها من أجل تنفيذ التوصيا

في دراسة حالة كازايستان ،و أعدها مركدز أنقدرة ونسدقها ،بالتعداون مدع نقطدة االتصدال المحليدة والمؤسسدا

الدواردة
ذا

الصلة في كازايستان في إطار مشرو افطلس .وبالتعاون مع الجمعية الملكية ،أكمدل مركدز أنقدرة أي دا مشدرو

التقرير اليتامي لد "افطلس العالمي للعلوم اإلس مية واالبتكار" ،وقدما إلى لجنة لمراجعة للتعلي عليا.
مركز أنقرة التدريب وأنشطة التعاون التقني في مجال العلوم والتكنولوجيا
في إطار برنامج مركز أنقرة لبنا القد ار اإلحصائية ،نظم المركز الدو ار التدريبية التالية:
-1

تم عقد دورة تدريبية حول إحصائيا

مجتمع المعلوما

في النيجر في  /16 – 14يناير 3014 /حيدل

قدمها يبير من مديرية اإلحصا في المفو ية العليا للتيطيط في المغر .
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-3

تددم عقددد دورة تدريبيددة حددول إحصددائيا

العلددوم والتكنولوجيددا واالبتكددار فددي الفت درة بددين  /32-36فب اري ددر/

 3014فددي مقددر و ازرة التيطدديط التنم دو واإلحصددا فددي قطددر .وقدددم الدددورة يبيددر مددن معهددد اإلحصددا

التركي)(TURKSTAT
-2

علددوم والتكنولوجيددا واالبتكددار فددي وكالددة اإلحصددا (الدددعم اإلدار

تددم عقددد دورة تدريبيددة حددول إحصددائيا

والتشغيلي) في أستانا بجمهورية كازايستان في  /13-10سدبتمبر  .3014/وقددم الددورة التدريبيدة يبيدر

في TURKSTAT

و في إطار برنامج منظمة التعاون اإلس مي والتعليم والتدري
السكن الحديدية  ،حيل تم تنظيم

ل دو ار تدريبية قصيرة حتى ا،ن من قبل المركز على النحو التالي:

-

دورة تدريبية حول "تقنيدا

-

دورة تدريبي ددة ح ددول "برن ددامج ت دددري

-

تركيا.

المهني ،شر مركز أنقرة مؤي ار ببندا القدد ار فدي

نظدام سدكن الحديدد " فدي  /31-12يونيدو  3012 /فدي اسكيسدهير ،جمهوريدة

اسكيشهر  -تركيا.

إدارة السد د مة ف ددي س ددكن الحدي ددد" ب ددين  /4-6ن ددوفمبر 3012 /ف ددي

دورة تدريبية حول "البنية التحتية للسكن الحديدية  " RAMS & LCCفدي  / 15-14أكتدوبر 3014 /
في اسطنبول ،تركيا.

است ددا

مركددز أنق درة فددي مقددر أي ددا جلسددة العص د

در فددي مجددال العلددوم
الددذهني حددول "نقددل المع دار واليبد ا

والتكنولوجيددا بددين البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي" فددي  / 9يندداير 3014 /أنق درة ،تركيددا .وكددان

الهد

من دورة العص

الذهني مناقشة إمكانيدا

والتطدوير الملمددوس ،وطددرم مقترحدا

وطدر نقدل المعدار واليبد ار فدي مجدال العلدوم والتكنولوجيدا،

جديدددة مجديددة وعمليددة لزيدادة وتعزيددز التعدداون فدي مجددال العلددوم والتكنولوجيددا

بين البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي .و جمع

الدورة افولى من سلسلة جلسدا

الدذهني

العصد

اليبد ار والمددديرين مددن مركددز التعدداون فددي االبتكددار والتكنولوجيددا ) (CITCبجمهوريددة إيدران اإلسد مية ،و مركددز

أنقدرة ،و بنددن التنميددة اإلسد مي ) ،(IDBو اللجنددة الدائمددة لمنظمددة التعدداون اإلسد مي للمشددورة العلميددة والتعدداون

التكنولوجي (كومستين) ،وكذلن شبكة نقل التكنولوجيا و تبادل ها في الدول اإلس مية ال مانية(TTEN).
الصحة
أبحاث مركز أنقرة في مجال الصحة:

أعد مركز أنقرة ،باعتبار مؤسسة رائدة ،برنامج منظمة التعاون اإلسد مي االسدتراتيجي للعمدل الصدحي -3014
(OIC-SHPA)3032

ويطددة التنفيددذ الياصددة بددا بالتعدداون مددع الدددول افع ددا والمؤسسددا

منظمددة التعدداون اإلس د مي والمنظمددا

ذا

الصددلة فددي

الصددحية الدوليددة .وقدددم البرنددامج إلددى الم دؤتمر اإلس د مي ال اربددع لددوز ار

الصددحة  ،الددذ عقددد فددي جاكرتددا ،اندونيسدديا يددوم  / 34-33أكتددوبر .3012 /واعتمددد المددؤتمر منظمددة التعدداون
اإلس مي البرنامج و ) (OIC-SHPAويطة التنفيذ الياصة با باإلجما .
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كمددا أعددد مركددز أنق درة "التقريددر اليدداص بالصددحة فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي  "3012كو يقددة أساسددية للمددؤتمر
الرابع .يقدم هدذا التقريدر تحلدي مفصد التجاهدا المؤشد ار الصدحية الرئيسدية فدي البلددان افع دا فدي منظمدة
التعاون اإلس مي في متوسط مستويا دول منظمة التعاون اإلس مي وكذلن في كل بلد علدى حددة والمسدتويا
شدبا اإلقليميدة فدي منظمددة التعدداون اإلسد مي .ويبددرز التقريدر أي ددا بعد الق دايا الصددحية ذا الصدلة فددي هددذ
) (ICTفددي قطددا الصددحة
البلدددان م ددل النفقددا الصددحية ،واالسددتفادة مددن تكنولوجيددا المعلومددا واالتصدداال
(الصحة اإللكترونية) وجهود التعاون في منظمة التعاون اإلس مي والمباد ار في مجال الصحة.
ساهم مركز أنقرة أي ا بالمؤتمر الرابع لوز ار الصحة بدراسة عن "لقاحا

بحاجة الدى تقيديم فدي الددول افع دا

فدي منظمددة التعدداون اإلسد مي" .تلقددي هددذ الد ارسددة ال ددو علددى أهميددة تطعدديم افطفددال فددي الوقايددة مددن افمد ار
افك ر شيوعا م ل الحصبة والتها

وبالتددالي فددي تيفددي

وفيددا

معدددال

السحايا والدفتيريا والتيتانوس والسعال الديكي وشلل افطفال والتها
افطف دال دون س ددن اليامسددة سددنويا .ويدددرس اتجاهددا

الموصددى بهددا للبرنددامج اليددامس لد د (برنددامج التطعدديم الموسددع) ويقدددم تقدددي ار عددن عدددد الجرعددا

الكبد،B

التطعدديم للقاح ددا

والم دوارد الماليددة

ال زم ددة لتطع دديم جمي ددع افطف ددال ف ددي البل دددان المؤهل ددة ل د د GAVI 21م ددن ال دددول افع ددا ف ددي منظم ددة التع دداون
اإلس مي .وتتحدل بنسها
اإلس مي.

أعد مركز أنقرة تقرير توقعا

أي ا عن الو ع الحالي ،ليا

إنتداج اللقاحدا

و شدرائها فدي دول منظمدة التعداون

منظمة التعاون اإلس مي حول "صدناعة افدويدة فدي البلددان افع دا فدي منظمدة

التعاون اإلس مي :ا،فا والتحديا " .يحاول التقرير التحقي في توافر افدوية في البلدان افع ا فدي منظمدة

التعدداون اإلسد مي مددن يد ل التركيددز علددى اإلنتدداج واالسددته ن والتجددارة فندوا مددن افدويددة فددي هددذ البلدددان فددي
الفترة بين .3002-3000

كما أعد مركز أنقرة تقرير توقعا

منظمة التعاون اإلس مي حول " حالة شلل افطفال في البلددان افع دا فدي

منظمددة التعدداون اإلسد مي" .ويتندداول هددذا التقريددر الحالددة الراهنددة النتشددار شددلل افطفددال علددى المسددتويين العددالمي
ومنظمددة التعدداون اإلس د مي .كمددا يسددلط ال ددو علددى الق ددايا والتحددديا
واسددتيراد التعدداون المتعدددد افط د ار

الرئيسددية التددي تواجددا البلدددان الموبددو ة

ودور فددي الق ددا علددى شددلل افطفددال ،ويقدددم مناقشددة مددوجزة حددول المبدداد ار

الرئيسددية التددي اتيددذتها منظمددة التعدداون اإلسد مي ،ومددا هددي التدددابير التددي ينبغددي اتياذهددا سدوا علددى المسددتويا

المحلية أو اإلس مية لتسريع الق ا على شلل افطفال في الدول افع ا .
و يعد مركز أنقرة حاليا التقريرين التاليين:
-1

نمددط الحيدداة الصددحي وافم د ار
واإلصابة بافم ار

االتجاهد ددا

ذا

غيددر السددارية .يدددرس هددذا التقريددر الع قددة بددين أسددلو الحيدداة الصددحي

غيدر المعديدة فدي البلددان افع دا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي مدن يد ل د ارسدة

الصد ددلة مد ددع اتبدددا نظد ددام غدددذائي صد ددحي ،ومكافحد ددة التد ددديين ،والنشد دداط البد دددني ،وادارة

اإلجهدداد ،والشددييوية ،والسددمنة ،وأمد ار

القلد

وافوعيددة الدمويددة والسددرطان والسددكر و أمد ار

التنفسي.
9

الجهدداز

-3

د ارسددة اسددت مارية حددول صددحة افم والوليددد فددي البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلسد مي .وتدددرس
هددذ الد ارسددة التكلفددة وتددأ ير زيددادة االسددت مار علددى الوليددد والطفددل فددي التدددي

واإلنجد ددا

اإلنمائيد ددة لتلفيد ددة (الهد ددد

لتمهد ددا  ،لتحقي د د افهد دددا

الفعالددة مددن حيددل التكلفددة

 4و  ) 6مد ددن أهد دددا

فد ددي البلد دددان

افع ا في منظمة التعاون اإلس مي.
وقددد أعددد مركددز أنقدرة أي ددا تقريددر توقعددا

منظمددة التعدداون اإلسد مي بعندوان "التددديين فددي بلدددان منظمددة التعدداون

اإلس مي :ا،فا والتحديا " .ويقدم التقرير لمحدة عامدة عدن انتشدار تعداطي التبد بدين البدالغين فدي دول منظمدة
التعداون اإلسد مي فدي عدام  .3005وباإل ددافة إلدى ذلدن ،هندان لمحدة مفصددلة أي دا عدن التدديين بدين الجنسددين

فددي نفددس العددام .حيددل يقددارن أي ددا انتشددار التددديين فددي دول منظمددة التعدداون اإلسد مي مددع مسددتويا

الدديل فددي

تلن البلدان .ع وة على ذلن ،يقارن هذا التقرير انتشار التديين في دول منظمة التعداون اإلسد مي مدع المنداط
افيددرى لتقيدديم التحددديا

صددياغة اسددتجابا

التددي تنتظددر صددانعي السياسددا

سياس دية مددن المحتمددل أن ت ب د

فددي دول منظمددة التعدداون اإلس د مي ومسدداعدتهم علددى

فائدددتها فددي أعقددا

الجهددود العالميددة واإلقليميددة فددي مكافحددة

التديين على المستوى المحلي.
األنشطة اإلحصائية لمركز أنقرة في مجال الصحة
في جهودها الرامية لتطوير قاعدة بيانا
ذا

مركز أنقرة البيانا

ياصة حول المؤش ار الرئيسية في الصدحة و الق دايا الصدحية  ،حددد

الصلة على البلدان افع ا في منظمدة التعداون اإلسد مي وجمعهدا بمجموعدة مدن 31

مؤش ار متاحا في قاعدة البيانا

الرئيسية للمركز""BASEIND

في إطار برنامج بنا القد ار اإلحصائية للمركز (بنا القدرة اإلحصائية) ،نظم المركز برنامجا تدريبيا لمدة
أيام حول "إحصا ا

ة

الصحة" في إدارة اإلحصا المركدز لدولدة اإلمدا ار العربيدة المتحددة يد ل الفتدرة 14-13

أكتوبر  .3009وقد تم التزويد بالتدريبا

ال زمة من قبدل يبيدر مدن الجهداز المركدز للتعبئدة العامدة واإلحصدا

في جمهورية مصر العربية لد  30موظفا من إدارة اإلحصا المركز لدولة اإلما ار العربية المتحدة.
يد ل الددورة الرابعدة للجندة اإلحصدائية لمنظمددة التعداون اإلسد مي الدذ تدم تنظيمهدا مدن قبدل مركدز أنقدرة بصددفتها
أمانة هذ اللجنة الهامة والتي عقدد

فدي مقرهدا فدي أنقدرة فدي الفتدرة بدين  /32-31أبريدل ،3014 /وكاند

ياصددة بعندوان "نحددو تيصدديص نظددام عددالمي أك ددر شددموال لإلحصددا ا
افع ا في منظمة التعاون اإلس مي" للف
عن اإلحصا ا

الصددحية ونظددام مراقبددة التب د فددي البلدددان

االنتبا إلى الددور الحاسدم ،ليدة التنسدي بدين المؤسسدا

المسدؤولة

الصحية دايل النظم اإلحصائية الوطنية في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي.

وتددم توقيددع مددذكرة تفدداهم بددين مركددز أنقدرة ومركددز السدديطرة علددى افمد ار
 3014لتسددهيل المشدداركة المباشدرة لمكاتد
وهو أمر

جلسدة

اإلحصددا الوطنيددة مددع الجهددا

والوقايددة منهددا

المعنيددة الوطنيددة والدوليددة ذا

رور لنجدام التكامدل فدي مسدل أسدئلة اسدتبيان التدديين )(TQSإلدى الد ارسدا
10

)(CDCFفددي سددبتمبر/
الصددلة

االستقصدائية الجاريدة،

وبالتالي لتحسين المقارنة بين بيانا

عن طري تنسي أنشطة مراقبة التب  .حاليا هنان

التديين مع مرور الوق

 2بلدان أع ا في منظمة التعاون اإلسد مي فقدط تدم ايتيارهدا لتنفيدذ أسدئلة االسدتبيان  TQSبالفعدل و  16بلددا
فددي منظمددة التعدداون اإلسد مي لد ارسددة تجريبيددة فددي إطددار مشددرو اسددتبيان التددديين  TQSعلددى مدددى -3014
.3016
نظم مركز أنقرة ،بالتعاون مع لجنة افمم المتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربدي خسديا) ، (UN ESCWAورشدة
عمل إقليميدة فدي بيدرو فدي يوليدو 3004 /حدول نظدام معلومدا
عملية نشر المعلوما
والتدري

عن اإلحصا ا

التنميدة مدع التركيدز بوجدا يداص علدى "تعزيدز

الصحية الوطنية" .وتهد

التقني في تجميع وادارة قواعد البيانا

الصحية ذا

ورشة العمل إلدى تزويدد المشداركين بالمهدا ار

الصلة ،ف

عن تحديل معلوماتهم حول النسية

المطددورة افييددر مددن البرنددامج .وكددان المشدداركون فددي الورشددة مم لددون عددن المكات د

اإلحصددائية الوطنيددة وو از ار

الصحة في  12دولة ع و في منظمة التعاون اإلس مي.
مركز أنقرة للتدريب وأنشطة التعاون التقني في مجال الصحة
تحد

مظلددة برنددامج منظمددة التعدداون اإلسد مي للتعلدديم والتدددري

الصحية ومبادرتين من الشبكا

البينية من قبل مركدز أنقدرة بهدد

المهندي ،تددم و ددع ا نددين مددن بدرامج بنددا القددد ار
تعزيدز القدد ار البشدرية فدي قطدا الصدحة فدي

البلدددان افع ددا وتسددهيل تبددادل المعددار واليبد ار بيددنهم فددي هددذا المجددال الهددام .هددذ البددرامج والمبدداد ار هددي:
برنامج ابن سينا لبنا القد ار الصحية ) ،(IbnSina-HCaBومبادرة الق ا على التديين في منظمة التعاون
اإلسد مي ،و شددبكة منظمددة التعدداون اإلس د مي للسد مة والصددحة المهنيددة ) (OIC-OSHNETوبرنددامج بنددا
القد ار في الس مة والصحة المهنية(OSHCaB).
برنامج ابن سينا لبناء القدرات الصحة )(IbnSina-HCaB
قام مركز أنقرة بتنظيم العديد من الدو ار التدريبية واالجتماعا

في إطار هذا البرنامج على النحو التالي:

-1

دورة تدريبيددة حددول " الرعايددة الصددحية فددي المشددافي و الددتحكم بدالمراف وادارتهددا" فددي صددنعا  ،الدديمن يددوم
الطدوار " فدي مقديشدو ،الصدومال بتداريخ  2012/11/01حتدى

 / 34سبتمبر –  /3أكتوبر .3013/

-3

دورة تدريبيدة حدول "طد

افطفدال وطد

-2

دورة تدريبية حول "ط

الطوار " في مقديشو ،الصومال يوم  1يناير –  / 34فبراير .3012 /

-4

دورة تدريبية حول "جراحة التنظير" في أسيوط بتاريخ  / 10-05فبراير .3012 /

-6

 / 21يناير.3012 /

دورة تدريبية حول "المستشفيا
 / 3 -مايو .3012 /

والرعاية الصحية والتحكم بالمراف وادارتهدا" فدي أزميدر ،تركيدا  /32أبريدل

11

دورة تدريبيددة حددول "اكتشددا

-5

السددكر والوقايددة منددا" فددي كادونددا ،نيجيريددا فددي  /03-01يونيددو /

مددر

.3012
-2

اجتما استشار حول "استراتيجيا

البلدان اإلس مية الصدديقة للمعمدرين ويطدة العمدل" فدي  / 15خ

-4

است م أطبا من الكاميرون للشهادا

في أنطاليا ،تركيا في  /16أغسطس –  /16نوفمبر.3012 /

 ،3012 /في أنقرة ،الجمهورية التركية.

دورة تدريبية حول "اكتشا

اإليدز والوقاية منا" في نواكشوط ،موريتانيا في  /04-02نوفمبر .3012/

-9

 -10دورة تدريبيددة حددول "اكتشددا

السددكر والوقايددة مندا" فددي نواكشددوط ،موريتانيددا فددي  /15-14مددايو /

.3014

مددر

 -11دورة تدريبية حول "إدارة الطوار الطبية" ،في طرابلس ،لبنان ،في  /14-12سبتمبر.3014 /
واتيذ المركز مبادرة لتوقيع مذك ار تفاهم مع منظما

المجتمع المدني الهامة م دل اتحداد إيجدة الصدحي الددولي

) ،(ESAFEDواتحد دداد افنا د ددول الد دددولي للصد ددحة

)(USAFواالتحد دداد الد دددولي الجند ددو  -ش د درقي للصد ددحة

) ،(GUSAFلتطددوير التعدداون مددع هددذ المؤسسددا

الصددحية المنفددذة فددي

لزيددادة كميددة ونوعيددة ونطددا التدددريبا

إطار برنامج ابن سينا لبنا القد ار الصحية.
كما نظم مركز أنقرة ورشة عمل حول "دور المنظما

غير الحكومية في تنفيذ يطة العمل الصحية االسدتراتيجية

لمنظمة التعاون اإلس مي بين (OIC-SHPA)" 3032-3014في  / 4-2أبريدل ،3014 /فدي أنقدرة .جمعد
ورشددة العمددل ميتلد

المنظمددا

غيددر الحكوميددة الرئيسددية العاملددة فددي مجددال المسدداعدة اإلنسددانية والفنيددة ،وياصددة

المتعلق ددة بالموا دديع الص ددحية ،ف ددي البل دددان افع ددا ف ددي منظم ددة التع دداون اإلسدد مي .ون دداق

المش دداركون س ددبل

التعداون الممكندة فدي إطدار منظمدة التعدداون اإلسد مي – شدابا) .(OIC-SHPAوفدي هدذا الصددد ،تميدز ورشددة

العمددل ب دنط

شددبكة منظمددة التعدداون اإلس د مي للمنظمددا

التركيز على الطر التي يمكن أن تسلكها مؤسسا
منظمة التعاون اإلس مي ).(OIC-SHPA

غيددر الحكوميددة فددي الق ددايا الصددحية المتعلقددة مددع

المجتمع المدني في استكمال دور الدول افع ا في تنفيدذ

وقد ددام مركد ددز أنق د درة بالتعد دداون مد ددع منظمد ددة التعد دداون اإلس د د مي ،و  ، GSوبرند ددامج الواليد ددا

المتحد دددة للمسد دداعدا

 ،USAIDوالبرنامج الدولي لصحة افم الطفل ) (MCHIPو JHPIEGOوهي منظمة صحية دولية غير ربحية
تابعة لجامعة جونز هوبكنز) بالتيطيط لتنظيم أنشطة بنا القد ار في مجال صحة افم و المواليد الجدد وصحة

الطفل.

مبادرة مركز أنقرة لجعل بلدان منظمة التعاون اإلسالمي خالية من التدخين:
كاند

مبددادرة الق ددا علددى التددديين فددي منظمددة التعدداون اإلسد مي مبددادرة مددن مركددز أنقدرة ردا علددى انتشددار وبددا

تديين التب في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي .وتهد
12

مبادرة الق ا على التديين في منظمدة

التعاون اإلس مي إلى تشجيع اتبا نهج منس واسع فدي منظمدة التعداون اإلسد مي للحدد مدن انتشدار وبدا التبد
فددي البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي والسدديطرة عليددا .وتركددز هددذ المبددادرة علددى دو ار تدريبيددة
وور عمل وزيا ار دراسية وبرامج بنا القد ار لتسهيل تطوير وتنفيذ االستراتيجيا

التبد فددي البلددان افع ددا فدي منظمددة التعداون اإلسد مي .وقدد رحبد

الوطنية المستدامة لمكافحة

بالمبدادرة الدددورة ال انيدة للمددؤتمر اإلسد مي

لوز ار الصحة  ،الذ عقد فدي طهدران يد ل  / 4-1مدارس ،3004 /وقدد تشدجع مركدز أنقدرة إلجد ار المسدوحا
ال زمة وبرامج التدري  .و في إطار هذ المبادرة ،قام مركز أنقرة بافنشطة واإلج ار ا
-1

كان مركز أنقرة مم

التالية:

في "الندوة الدولية حول سياسة الميد ار والصحة العامة" فدي  /39سدبتمبر 1 -

 /أكتوبر  ،3014/في اسطنبول ،تركيا.
-3

وكددان مركددز أنق درة مم د

لشددؤون التب د فددي اسددتط عا

مددؤتمر ) (TQSفددي جني د

فددي 12-13

/أغسطس .3012 /
-2

ي ل عامي  3013و  ،3012نظم مركز أنقرة  2زيا ار دراسية في تركيا حول "سياسا

مكافحة التب

" لوفدود مدن أذربيجددان ومصدر والعد ار واندونيسديا ،وقيرغيزسددتان ،والمملكدة العربيددة السدعودية وكازايسددتان
وقطر.
-4

وقد شارن مركز أنقرة أي ا في المؤتمر  5للتب و الصحة في أر روم ،جمهورية تركيا في / 33-30
يونيو.3013 /

-6

نظددم مركددز أنق درة زيددارة د ارسددية حددول "سياسددا

مكافحددة التب د " للوفددد الفلسددطيني فددي  / 04-03يوليددو/

 3012في أنقرة ،الجمهورية التركية.
-5

أطل مركدز أنقدرة مشدروعا لمددة عدامين فدي يونيدو 3012 /بعندوان "حركدة مكافحدة التبد للشدبا
فدي إندونيسديا بالشدراكة مدع نه دة العلمدا ) ، (NUوهدي أكبدر منظمدة مدن منظمدا
الددب د ،وذلددن بهددد
نه ددة العلمددا
مؤسسا

-2

المجتمدع المددني فدي

تعزيددز الصددحة االندونيسددية مددن يد ل برنددامج مكافحددة التبد  .ويهددد

بنددا الددوعي حددول يطددر التددديين والتعددر
 NUوالجماعددا

والكبدار"

المشددرو إلددى

ل دا كجهددة انيددة ( التددديين السددلبي) و التددديين بددين مددوظفي

فددي سددن المراهقددة ،ويل د بيئددة دايليددة ياليددة مددن التددديين فددي جميددع

نه ة العلما . NU

شارن مركز أنقرة في "ندوة السياسة العالمية لليمور " يدومي  / 32-35أبريدل 3012 /فدي اسدطنبول،
جمهورية تركيا.

-4

عقد ورشة عمل تدريبية افولى إقليمية بشأن مكافحة التب والتجارة في منظمة الصحة العالمية )(WHO
المكت

اإلقليمي ،في الفترة بين  /31-19مارس 3012 /في القاهرة ،مصر.
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شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنية ) (OIC-OSHNETوبرنامج بناء القدرات الصحية
والسالمة المهنية )(OSHCaB
وتهد

هذ المبادرة إلى إنشا شبكة منظمة التعاون اإلسد مي للسد مة والصدحة المهنيدة )(OIC-OSHNET

لتسددهيل التواص ددل بددين يبد د ار الس د مة والص ددحة المهنيددة ف ددي البلدددان افع ددا فددي منظم ددة التعدداون اإلسدد مي،
وبالتالي ،تعزيز تبادل المعلوما

واليب ار وتعزيز أنشطة التعاون التقني دايل العالم اإلس مي.

في إطار برنامج منظمة التعاون اإلس مي )(OIC-OSHNETوتح

للتعليم والتدري

مظلة برنامج منظمة التعاون اإلس مي

المهني ،شر مركز أنقرة ببرنامج ) (OHSCaBلبنا القد ار

الصحية والس مة المهنية .وتم

حتى ا،ن تنظيم الدو ار التدريبية القصيرة التالية في إطار البرنامج:
-1

دورة تدريبية حول "النظافة المهنية" في  / 12-11أغسطس  3014 /باراماريبو ،سورينام.

-3

دورة تدريبيدة حدول "اللدوائل الدوليدة للسد مة والصدحة المهنيدة" فدي  /32-35أغسدطس 3014 /فدي دكدا،

-2

دورة تدريبية عن النظافة المهنية "ي ل الفترة بين  /36-32سبتمبر 3014 /في اليرطوم ،السودان.

-4

دورة تدريبية حول "افمن الوظيفي" في الفترة  /32-31أكتوبر 3014 /في تيرانا ،ألبانيا.

-6

دورة تدريبية حول "النظافة المهنية" في  /19-14نوفمبر 3014 /فدي بنددر سدير بيغداوان ،بروندا دار

بنغ دي .

الس م.
-5

دورة تدريبية حول "النظافة المهنية :العوامل الكيماوية والتعر

-2

دورة تدريبية حول "الصحة والس مة المهنية" في الفترة بين  / 34-35أبريل 3011 /في باكستان.

 3013في ماليزيا.

للمدواد الكيماويدة" فدي  /04-05مدارس /

-4

دورة تدريبيددة حددول "النظافددة المهنيددة :العوامددل الكيماويددة والتعددر

-9

دورة تدريبية حول "الصحة والس مة المهنية" في الفترة  /31-19أبريل 3011 /في بندر سير بيجوان،

أبريل 3011 /في مسقط ،سلطنة عمان.

للمدواد الكيماويددة" فددي الفتدرة / 32-36

برونا .

 -10دورة تدريبية عن " الصحة والسد مة المهنيدة افساسدية :لدوائل الصدحة والسد مة المهنيدة الدوليدة والصدحة
ونظددام إدارة الس د مة ومنهجيددا

تركيا.

تقيدديم الميدداطر" فددى الفت درة مددن  /16-12ديسددمبر 3010 /فددي أنق درة،

كما شارن مركز أنقرة في المؤتمر العالمي التاسدع عشدر للسد مة والصدحة فدي العمدل ،الدذ عقدد فدي / 16-11

سبتمبر  3011 /في اسدطنبول وشدارن فدي تنظيمدا و ازرة العمدل وال دمان االجتمداعي فدي تركيدا ،ومنظمدة العمدل
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الدوليدة ) (ILOو الجمعيددة الدوليددة لل دمان االجتمدداعي ) (ISSAونظدم مركددز أنقدرة يد ل المددؤتمر ندددوة عددن
الصحة والس مة المهنية.
ولدددى مركددز أنقدرة أي ددا قائمددة بيبد ار السد مة والصددحة المهنيددة .وتهددد

هددذ المبددادرة إلددى تسددهيل التواصددل بددين

يب د ار الس د مة والصددحة المهنيددة فددي البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي ،وبالتددالي ،وتعزيددز تبددادل

المعلوما

واليب ار وتعزيز أنشطة التعاون التقني في العالم اإلس مي.
البيئة

نشاطات مركز أنقرة في مجال البيئة
في عام  ،3005أعد مركز أنقرة الدراسا

ال ل التالية:

-

االستدامة البيئية في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي.

-

افدا البيئي في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي.

وقددد قدددم

تغير المناخ وبروتوكول كيوتو :االنعكاسا
هددذ الد ارسددا

على الدول افع ا في منظمة التعاون اإلس مي

إلددى المددؤتمر اإلس د مي ال دداني لددوز ار البيئددة ،الددذ عقددد فددي مدينددة جدددة فددي ديسددمبر

(كانون االول) /عام .3005
أعددد مركددز أنق درة تقري د ار بعن دوان "تغيددر المندداخ :التحددديا

ويعددر

جواند

هددذا التقريددر لمحددة عامددة عددن ميتلد

فددي البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي".

تغيددر المندداخ ،حيددل يفحددص خ ددار تغيددر المندداخ علددى الكدرة
االسددتجابة

افر ددية ،وياصددة التددأ ي ار علددى م دوارد الميددا  ،وافمددن الغ دذائي ،والصددحة والطاقددة .كمددا يسددتعر

الدولية لتغير المنداخ بدد ا مدن اتفاقيدة تغيدر المنداخ ،دم بروتوكدول كيوتدو ،وينتهدي بنعدداد الجتمدا كوبنهداغن فدي

نهاية عام  .3009ويناق

التقرير أي ا خليا

التكي

وتيفي

ا ،ار في معالجة تغيدر المنداخ .وينداق

التقريدر

خ ددار تغيددر المندداخ علددى البلدددان افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي ،والقدددرة علددى التكي د  ،والمشدداركة فددي
اتفاقية تغير المناخ ،واإلج ار ا

والتدابير التي اتيذتها البلددان افع دا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي للتصدد

أعددد مركددز أنق درة تقريددر توقعددا

منظمددة التعدداون اإلس د مي حددول "تغيددر المندداخ :ا ،ددار علددى الز ارعددة فددي البلدددان

لتغير المناخ.

افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي" .ويص د

التقريددر بالتفصدديل خ ددار تغيددر المندداخ علددى الم دوارد المائيددة،

ويصوبة التربة وأنماط الطقس في منداط منظمدة التعداون اإلسد مي .ويحقد فدي كيفيدة تدأ ير التغيد ار فدي هدذ

المعايير المهمة على إنتاج قطا الزراعة والغذا في البلدان افع ا  .وا عا نص

المناخ فدي قطدا الز ارعدة فدي االقتصداديا

افع دا  ،و يقتدرم التقريدر أي دا بعد

عينيا التأ ر افعلى بتغير

التددابير ذا

الصدلة بنعدداد

سياسة استراتيجية فعالة للزراعة ،سوا على المسدتوى الدوطني أو دايدل منظمدة التعداون اإلسد مي ،علدى التكيد
وتيفي

ا ،ار السلبية لتغير المناخ في هذا القطا الهام.
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كما يطور مركز أنقرة ويحدل قسم "البيئة" في قاعدة البيانا

الرئيسية " "BASEINDبانتظام .يت من هذا القسم

المؤش ار اإلحصائية الرئيسية لق ايا البيئة في دول منظمة التعاون اإلس مي.
مدن ناحيددة أيددرى ،أعطدى مركددز أنقدرة أهميدة ياصددة لتدددري

التعليم والتدري

وبنددا القدد ار فددي مجددال البيئدة .تحد

مظلددة برنددامج

المهني و للبلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي) ، (OIC-VETوقد تم تصميم برنامج

بنددا القددد ار البيئي دة مددن قبددل مركددز أنق درة وال دذ يهددد

إلددى تعزيددز تغييددر نمددط الحيدداة المسددتدامة بيئيددا ،وبالتددالي

تحسين حالة البيئة في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي.

وفي إطار برنامجا لبنا القد ار اإلحصائية أي ا ،نظم مركدز أنقدرة دورة تدريبيدة قصديرة افجدل حدول إحصدا ا
البيئددة فددي "المعهددد الددوطني لإلحصددا " فددي تي ارنددا بجمهوريددة ألبانيددا بتدداريخ  / 34-32مددايو .3014 /وقدددم الدددورة
يبير من معهد اإلحصا التركي). (TURKSTAT

ويحتفظ مركز أنقرة بمجموعة من يبد ار البيئدة فدي البلددان افع دا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي .والهدد
هذ القائمة ،تحديل موقع المركز على االنترن  ،و تسهيل التواصل بين اليب ار بهد

مدن

تشجيع وتسدهيل اسدتيدام

أوفى الموارد البشرية والقد ار المؤسسية المتاحة للبلدان منظمة التعاون اإلسد مي .ومدن المتوقدع أي دا أن تلعد

القائمة دو ار هاما في تسهيل تددف المعلومدا

بدين مركدز أنقدرة والمؤسسدا

ذا

الصدلة فدي البلددان افع دا فدي

منظمة التعاون اإلس مي.
قضية المياه
نشاطات مركز أنقرة في القضايا المتعلقة بالمياه :
أعد مركز أنقرة تقريرين لتوقعا

منظمة التعاون اإلس مي حول موارد الميا واسدتيدامها فدي الز ارعدة فدي البلددان

افع ددا ف ددي منظم ددة التع دداون اإلسد د مي .ح دددد

ه ددذين التقريد درين الو ددع الح ددالي للمد دوارد المائي ددة ف ددي البل دددان

افع ا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي ،وسدلط ال دو علدى التحدديا

التدي تواجههدا بسدب

نددرة المدوارد المائيدة

الدايلية المتجددة في العديد من البلدان افع ا الواقعة في المنداط القاحلدة وشدبا القاحلدة ،واالسدتغ ل المفدرط
للموارد المائية ،وياصة في االستيدام الزراعي ،واالعتماد الكبير على موارد الميا اليارجية ،وزيادة الطل

الميا بسب

تزايد السكان والنشاط االقتصاد  ،وخ ار تغير المناخ على استن از

الموارد المائية.

على

البوابة اإللكترونية لمركز أنقرة للموارد المائية:
أوصى مؤتمر منظمة التعاون اإلس مي بقوة ،وز ار الميا ( /5-6مارس ،3013 /في اسطنبول ،تركيدا) بننشدا
بوابة إلكترونية للموارد المائية لتسدهيل مطابقدة احتياجدا

الددول افع دا مدع العدرو

القد ار وتبادل التجدار واليبد ار والمسداعدة التقنيدة .ورحد

الدددول افع ددا بشددأن احتياجدداتهم والعددرو

االجتمدا بعدر

مدن حيدل التددري

مركدز أنقدرة لجمدع المعلومدا

وبندا
مدن

للتعدداون .و وفقددا لددذلن ،أنشددأ مركددز أنقددرة البوابددة اإللكترونيددة للمدوارد

المائي د ددة ف د ددي البل د دددان افع د ددا ف د ددي منظم د ددة التع د دداون اإلسد د د مي (http://www.sesric.org/oic-water-
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vision.php).وتشدمل هدذ البوابدة الو دائ وتقدارير افبحدال واإلحصدا ا

حدول الق دايا المتعلقدة بالميدا م دل

رؤية الميا فدي منظمدة التعداون اإلسد مي ،وقسدم "المدوارد المائيدة" فدي قاعددة البياندا
وهذ هي الملفا

 BASEINDلمركدز أنقدرة،

القطرية حدول مؤشد ار الميدا والبحدول التدي أعددها مركدز أنقدرة بشدأن المدوارد المائيدة وهدي كمدا

يلي:
-

الموارد المائية واستيدامها في الزراعة في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي . 3009

-

الموارد المائية والق ايا المتعلقة بالميا في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي . 3009

-

نظرة عامة على الق ايا المتعلقة بالميا في البلدان افع ا في منظمة التعاون اإلس مي .3009

-

الموارد المائية واستيدامها في الزراعة في الدول العربية – .3006

-

دور الر في اإلنتاج الغذائي والتنمية الزراعية في إقليم الشر افدنى .3003

وت ددم أي ددا توس دديع قاع دددة بيان ددا

المرك ددز " "BASEINDلتش ددمل  14مؤشد د ار مائي ددا إحص ددائيا رئيس دديا ف ددي البل دددان

افع ددا فددي منظمددة التعدداون اإلس د مي ،م ددل متوسددط هطددول افمطددار (ملددم  /سددنة) ،وم دوارد الميددا المتجددددة

الدايليددة واليارجيددة (كددم / 2سددنة) ،مجمددو الم دوارد المائيددة المتجددددة للفددرد ،نسددبة االعتمدداد علددى الميددا  ،و ددخ

الميا  ،و

خ الميا الزراعية ،وتقنيا

الر و مناط الر  ،الخ

برنامج بناء قدرات إدارة الموارد المائية )(Water-CaB
القدر في إدارة المدوارد المائيدة ) (Water-CaBبهدد
ا
وقد و ع مركز أنقرة أي ا برنامجا لبنا

الم دوارد البش درية فددي الدددول افع ددا مددن ي د ل تسددهيل تبددادل المع دار واليب د ار وأف ددل الممارسددا

تعزيدز قدد ار

فددي مجددال

الميددا وبالتددالي المسدداهمة فددي تنفيددذ رؤيددة الميددا فددي منظمددة التعدداون اإلسد مي .و فددي إطددار هددذا البرنددامج ،نظددم
مركز أنقرة دورتين تدريبيتين قصيرتين وهما:
-1

دورة تدريبية حول "إدارة الموارد المائية" في باكو ،أذربيجان في  / 02-05فبراير .3012 /

-3

دورة تدريبية حول "إدارة الموارد المائية" في اليرطوم ،السودان في  /34-32نوفمبر.3011 /

نظددم مركددز أنق درة أي ددا ،بالتعدداون مددع و ازرة الغابددا

وشددؤون الميددا  ،ورشددة عمددل حددول إدارة افح دوا

المتكاملددة

الدوليددة معهددد الميددا التركيددة (سددوين) جمهوريددة تركيددا و ،فددي  /35-36فب اريددر 3014 /فددي اسددطنبول ،تركيددا .و
شارن مسؤولون رفيعي المستوى من  14دولة في ورشدة العمدل بمدا فدي ذلدن  14بلددا ع دوا فدي منظمدة التعداون

اإلس مي  ،وهي جيبوتي وتونس والجزائر وفلسطين وقرغيزستان وأوزبكستان وافردن والسودان وأذربيجان والعد ار
وكازايستان وتركمانستان والبانيا وتركيا.

***************
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