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  نشاطات مركز أنقرة

  

  االجتماع التنفيذي بني مؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي املعنية مبجال التعليم املهين والتدريب
  

تنفيذيا مع  جتماعاا )مركز أنقرة(جتماعية والتدريب للدول اإلسالمية قتصادية واالاألحباث اإلحصائية واالنظم مركز 
يف مدينة  2009بريل أ 4جتماع يف مت عقد اال. مؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي املعنية مبجال التعليم املهين والتدريب

األعضاء يف منظمة  بلدانجدة باململكة العربية السعودية ملناقشة عملية متابعة تنفيذ برنامج التعليم املهين والتدريب لل
مكتب تنسيق الكومسيك، وجتماع ممثلون عن األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، رك يف االوشا. املؤمتر اإلسالمي

  .البنك اإلسالمي للتنمية واجلامعة اإلسالمية للتكنولوجياوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة، و
  

منظمة املؤمتر اإلسالمي للتعليم ملركز، أمام اتمعني عن خلفية برنامج اصافاش ألباي، مدير عام  الدكتورحتدث  و
 بلدانوأضاف أن هذا الربنامج يهدف إىل دفع التعاون بني ال. نختاذها حىت اآلااملهين والتدريب واخلطوات اليت مت 

 بلدانالاألعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف جمال التعليم املهين والتدريب وتشكيل قاعدة مشتركة خلدمة مصاحل 
ىل إشار أو. دماج براجمها التدريبية يف برنامج منظمة املؤمتر اإلسالمي للتعليم املهين والتدريبإنظمة عرب األعضاء يف امل

هيكلة تنفيذ  ا لبدء تنسيق الوطنيةاألعضاء لتحديد مراكز ال بلدانالب ليةنقرة بدأ اتصاالته مع السلطات احملأن مركز أ
واستجابة هلذه االتصاالت . نطار املشاريع التبادلية بني البلداإنموذجي يف حىت يتم التمكن من بدء التطبيق ال الربنامج

  .ا تنسيق الوطنيةالمن البلدان األعضاء بتحديد مراكز  ابلد 20 تقدم
  

صالح االقتصادي والتنمية ألباي حديثه مركزا على ثأثري برنامج التعليم املهين والتدريب املمكن يف اإل الدكتوروواصل 
األعضاء وحث مؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي ذات الصلة، وخاصة البنك اإلسالمي للتنمية،  دانلبيف الالبشرية 

ومنتدى شباب املؤمتر اإلسالمي للحوار  ،الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعةواجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، و
 إلسالمي للتعليم املهين والتدريبلربنامج منظمة املؤمتر اوالتعاون بصفتها األجهزة األعضاء يف جلنة املتابعة واإلشراف 

وعرب . فضل طريقة ممكنةأاألعضاء ب دانلبن تبدي حتفيزا فاعال هلذا الربنامج عرب مشاطرة معرفتها وخرباا الفنية مع الأ
 جتماعيةت التنمية االعضاء يف جماالاأل دانلبيت بنجاح كبري يف الأيأن ن حيقق الربنامج نتائج ملموسة وأمله يف أعن 

  .املشترك قتصادية والتعاوناالو
  

 عن نياتمع ،يف مركز أنقرة التعاون الفينالتدريب و، مدير دائرة فاد السيد حممد فاتح سرنليأومن جانبه، 
 مهوريةاجلزمري بإيف  2009مايو  13عقد يف ان ذيجتماع األول للجنة املتابعة واإلشراف الالتحضريات اخلاصة باال

ويف هذا الصدد وجهت . جتماع اخلامس والعشرين للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيكعلى هامش اال ةتركيال
  .كد الكثري منهم على املشاركةأاملختارة من بني البلدان األعضاء، والذين  تنسيق الوطنيةالالدعوة إىل مراكز 

  
مكانية تشكيله ألسس التعاون يف منظمة املؤمتر إب واتفق على مهية برنامج التعليم املهين والتدريأكد االجتماع على أو

  .اإلسالمي يف جمال التعليم املهين والتدريب
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  مع شراكة دحر املالرياجيتمع مركز أنقرة 

  
إىل جانب األمانة ) مركز أنقرة(جتماعية والتدريب للدول اإلسالمية قتصادية واالشارك مركز األحباث اإلحصائية واال

مع وفد من  اململكة العربية السعوديةبجدة يف جتماع مت عقده يف مقر املنظمة انظمة املؤمتر اإلسالمي يف العامة مل
سور أوا ماري كولسيك، املدير التنفيذي، يفومشل وفد الشراكة كل من الرب. 2009بريل أ 6شراكة دحر املالريا يف 

ومن ناحية أخرى، . يرة معلومات تسهيل عمل الشراكةوهروا فريهوسل، مدير العالقات اخلارجية، ونادية لسري، مد
 التعاون الفين،و التدريب ، مدير دائرةالدكتور صافاش ألباي، املدير العام، والسيد حممد فاتح سرنلي كل من مثل

جتماع يف استكشاف طرق وسبل التعاون املمكنة ومتثل اهلدف من وراء عقد هذا اال. جتماعمركز أنقرة يف هذا اال
  .شراكة دحر املالريا ومؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالميبني 

  
جتماعية وأفاد املركز أعضاء الوفد أنه، ومتشيا مع مهامه جبمع ومعاجلة وتوزيع اإلحصائيات واملعلومات اال

اعدة بق األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، حيتضن قاعدة البيانات األكثر مشوال واملعروفة دانلبقتصادية حول الواال
مؤشرا حول الصحة وااالت  37السبعة واخلمسني األعضاء يف املنظمة واليت تشمل  دانلببيانات البيزند، حول ال
ول وكما قام املركز مسبقا بإعداد تقرير عام ح. األعضاء بلدانالبيانات األكثر حداثة حول ال املرتبطة ا، إىل جانب

ء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، يلفت فيه االنتباه إىل النظم الصحية للبلدان األعضا دانلبالنظم والنفقات الصحية يف ال
واالختالف يف البنية  العالية يف االعتبار الطبيعة املختلطة ومستويات عدم التجانس خذاألعضاء يف املنظمة مع األ

  .دانلبقتصادي لدى هذه الواألداء اال
  

 دانلبطلق مؤخرا برنامج ابن سيناء لبناء القدرات الصحية بالأأنقرة  مركز نأيضا يف هذا االجتماع اىل أشري أوكما 
ية طنمع كافة املؤسسات الو ثيثيف جمال الصحة بالتعاون احل دانلبنظمة لتعزيز التعاون بني هذه الاألعضاء يف امل

يام بتنظيم الدورات وتتمثل األهداف الرئيسية للربنامج يف التخطيط الفعال والق. واإلقليمية والدولية ذات الصلة
ملؤسسات الصحية ذات حتياجات وقدرات ااقصرية األجل من خالل التوفيق والتجانس بني  وورش العمل التدريبية

بن اويلقي برنامج . املسوحات املنتظمة من خاللاألعضاء، وذلك على ضوء التقييم الذي سيتم  دانلبالصلة يف ال
  .األعضاء يف جمال األمراض املعدية، وضمنها املالريا دانلبني قدرات التمام اخلاص جتاه حتسهسيناء التركيز واال

  
املشاركة يف الدورة األوىل  اإلسالمي األعضاء مبنظمة املؤمتر دانلبملبور املوقع عليه من قبل العالن كواالإأشار و

تؤدي  مكان أناإلنه بأإىل  يزياالمبملبور يف كواال 2007يونيو  15- 12للمومتر اإلسالمي لوزراء الصحة اليت انعقدت يف 
ثار سلبية على آرواح وتتسبب يف خلق ىل فقد كبري يف األإاألمراض املعدية، ومنها املالريا على سبيل املثال، 

عضاء على تكثيف تعاوا مع منظمة الصحة العاملية واملنظمات األ دانلبحث ال ،وعليه .نظمةامل ات بلداناقتصاد
) 3(وتبنت ذات الدورة القرار رقم . املشاكل الصحية العاملية، ومن بينها مرض املالريا الدولية األخرى ملكافحة

  .منظمة املؤمتر اإلسالمي بلدانقاضي مبكافحة املالريا يف ال
  

 إيرانبيف طهران  2009مارس  4- 1ودعت الدورة الثانية للمؤمتر اإلسالمي لوزراء الصحة، اليت انعقدت يف الفترة 
األعضاء األخرى يف برامج  دانلبراض الوبائية إىل التعاون مع الاء اليت هلا خربة وقدرات يف جمال األماألعض دانلبال

  .على تعبئة املساعدات من منظمة الصحة العاملية وصناديق التمويل الدولية تمشتركة الستئصال مرض املالريا وشجع
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  دورة تدريبية حول نظم الدفع يف مصرف قــطر املركزي

  
يبية حول دورة تدر )مركز أنقرة(جتماعية والتدريب للدول اإلسالمية قتصادية واالاألحباث اإلحصائية واالركز نظم م

قدمت الدورة السيدة نسرين إهلان، اخلبرية بالبنك و. 2009بريل أ 28- 26طر املركزي يف يف مصرف ق" نظم الدفع"
وغطت الدورة التدريبية . طر املركزيملني مبصرف قمن العا 13الدورة  وشارك يف. املركزي باجلمهورية التركية

  :املواضيع التالية
  
  نظرة عامة حول البنك املركزي باجلمهورية التركية •
  نظام الدفع يف تركيا •

  األسس القانونية •
مقاصة العمليات املالية والتجارية بالبنوك التركية  •

  نظام تصفية إمجايل التشغيل احلقيقي –
قاصة العمليات أهداف األعمال يف إطار م •

  املالية والتجارية
  هيكل النظام •

 - مكونات مقاصة العمليات املالية والتجارية  •
  نظام تصفية إمجايل التشغيل احلقيقي

  مركز ختزين املعلومات •
التكامل مع مقاصة العمليات املالية والتجارية  •

  ستتباب األمن املايلانظام  –البنكية 
  آلية الترتيب •

  اخلطورة واإلشراف •
  ستتاب األمن املايلاطر والتدابري يف نظام املخا •
  اإلشراف •

ستتباب األمن املايل امقاصة العمليات املالية ونظام  •
نظام أمن التحويالت املالية - املقاصة التركية(

  )اإللكترونية
نظام - أهداف األعمال يف إطار املقاصة التركية •

  أمن التحويالت املالية اإللكترونية
ستتباب ااملالية ونظام ممتلكات مقاصة العمليات  •

  األمن املايل
ستتباب اعمليات مقاصة العمليات املالية ونظام  •

  األمن املايل
ستتباب ايوم يف نظام مقاصة العمليات املالية ونظام  •

  األمن املايل
  مراحل يوم األعمال •
  مهام وحدة الدفع اإللكتروين •

  ستراتيجية وخطط سعر الصرفا •
  تشكيل نظام الدفع بالتجزئة •
الثالث من مقاصة العمليات املالية ونظام  اجليل •

  ستتباب األمن املايلا
  

  ."بنظم الدفع"طر املركزي فيما يتعلق ير بناء القدرة واألداء مبصرف قومتثل هدف هذه الدورة التدريبية يف تطو
  

  األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي بلدانجتماع األول ملؤسسات التنمية والتعاون بالاال

  
- 13يومي  سطنبولااألعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف  دانلبل ملؤسسات التنمية والتعاون بالجتماع األواال انعقد
مركز أنقرة والوكالة التركية للتعاون وجتماع كل من األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، نظم اال. 2009مايو  14

من  دلب 11ن عأعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وممثلني  دانلبعة ربأمبشاركة وزراء من ) تيكا(الدويل والتنمية 
األعضاء وممثلي األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية ومركز أنقرة والوكالة التركية  دانلبال

  .للتعاون الدويل والتنمية
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كايا، رئيس والوكالة التركية للتعاون الدويل  موسي كوالكلي ةجتماع بكلمات ألقاها كل من سعادفتتح االا
صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة ومعايل الدكتور أمحد حممد علي، رئيس جمموعة  كتوردال ةوالتنمية، وسعاد

 ، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ومعايليسور أكمل الدين إحسان أوغليالبنك اإلسالمي للتنمية ومعايل الربوف
طر، ومعايل حممد عباسي، وزير التعاون جبمهورية الدولة للتعاون الدويل بدولة ق الدكتور خالد بن حممد العطية وزير

يران اإلسالمية، ومعايل عصاف أمحد علي سردار، الوزير الفدرايل للجنة التخطيط جبمهورية باكستان اإلسالمية إ
  .ةركيتالمهورية اجلومعايل فاروق جليك، وزير الدولة ب

  
التعاون التنموي يف "جتماع بعنوان اجللسة األوىل لال ةتركيالمهورية اجلوترأس معايل جودت يلماز، وزير الدولة ب

يران اإلسالمية، إقدم كل من معايل حممد عباسي، وزير التعاون جبمهورية و." إطار التحديات الدولية املستجدة
للجنة التخطيط جبمهورية باكستان اإلسالمية والسيد بشري عمر  ومعايل عصاف أمحد علي سردار، الوزير الفدرايل

ويف النقاش الذي تلى هذه الكلمات . فضل اهللا، املستشار السياسي بالبنك اإلسالمي للتنمية كلمات يف هذه اجللسة
  .مة حول موضوع اجللسةيع املشاركون تعليقات وخربات قيقدم مج

  
كة العربية السعودية ودولة اإلمارات العربية املتحدة وماليزيا ومنظمة املؤمتر ومن مث حتدث ممثلو دولة الكويت واململ
التعاون "صافاش ألباي، مدير عام مركز أنقرة، واليت كانت بعنوان  الدكتوراإلسالمي يف اجللسة الثانية اليت ترأسها 

اد ممثل منظمة املؤمتر اإلسالمي اتمعني ويف كلمته أف. التنموي يف إطار برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
  .حول برامج املعونات الطارئة اليت قامت ا األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

  
جتماع برئاسة سعادة موسى كوالكلي كايا، رئيس الوكالة التركية للتعاون الدويل دارت اجللسة الثالثة واألخرية لالو

وقدم ممثال كل من مجهورية ." تكاتف األيادي من أجل الفاعلية والنوعية: ة املعوناتفعالي"والتنمية، حول موضوع 
ندونيسيا عرضا إوخالل هذه اجللسة قدم ممثل . قيما دار حول املوضوع عرضامصر العربية واجلمهورية التونسية 

  .ندونيسيا ومنظمة املؤمتر اإلسالميإوذو عالقة بالنشاطات التعاونية بني " التعاون مع منظمة املؤمتر اإلسالمي"بعنوان 
  

مؤسسات التنمية يوصي بتحديد نشاطات تنموية مشتركة بني الذي  سطنبولاإعالن  قد مت يف اية االجتماع اعتمادو
املشاركة، وتنفيذ برامج ومشاريع ونشاطات مشتركة دف إىل حمو الفقر وإىل التنمية املستدامة، وتعزيز  والتعاون

على أن يقوم مركز أنقرة جبمع  األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبالدات التنموية املقدمة من فاعلية املساع
للمساعدات التنموية، وتشكيل فريق  منظمة املؤمتر اإلسالميوإنشاء جلنة ، سنويا ونشر اإلحصائيات ذات العالقة

األعضاء يف  دانلبات التنمية والتعاون بالمؤسساجتماع خرباء لدراسة وحتضري استراتيجيات عمل اللجنة، وعقد 
  .سنويا منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
ومن املتوقع أن يتم عقد االجتماع األول لفريق اخلرباء قبل اية هذا العام وأن يقدم تقريره إىل االجتماع الثاين 

وسيتم تنظيم عمل  .2010يف عام ده املزمع عق األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبؤسسات التنمية والتعاون بالمل
  .والبنك اإلسالمي للتنمية نظمة املؤمتر اإلسالميفريق اخلرباء من قبل مركز أنقرة بالتعاون مع األمانة العامة مل

  
وعرفام للمنظمني  األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي عن عميق تقديرهم دانلباخلتام عرب املشاركون وممثلو الويف 

جتماع كان خطوة جيدة متكن من الوصل إىل العديد من النتائج املثمرة يف مسرية منظمة املؤمتر اال نوأفادوا بأ
  .قتصاديةاالوجتماعية اإلسالمي يف التنمية اال
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  االجتماع األول للجنة املتابعة واإلشراف لربنامج منظمة املؤمتر اإلسالمي للتعليم املهين والتدريب
  

جتماع األول اال) مركز أنقرة(جتماعية والتدريب للدول اإلسالمية قتصادية واالية واالنظم مركز األحباث اإلحصائ
للجنة املتابعة واإلشراف لربنامج التعليم املهين والتدريب للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف مدينة إزمري 

 عشرين للجنة املتابعة املنبثقة عن اللجنةجتماع اخلامس والعلى هامش اال 2009مايو  13يف  اجلمهورية التركيةب
 جتماع، الذي ترأسه السيدهدف االو. )كومسيك(قتصادي والتجاري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الدائمة للتعاون اال

إىل التداول حول اجلوانب التشغيلية للربنامج  ب والتعاون الفين يف مركز أنقرة،حممد فاتح سرنلي، مدير دائرة التدري
وحضر االجتماع ممثلون عن مراكز التنسيق الوطنية . 2009اد لتطبيق الربنامج النموذجي يف أواخر العام واإلعد

للتعاون الفين فيما بني البلدان اإلسالمية وهي البحرين وبروناي والغابون وباكستان وقطر والسنغال وسوريا وتونس 
ة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي مثل الكومسيك والغرفة كما حضر االجتماع كذلك ممثلون عن املؤسسات التابع. وتركيا

 .اإلسالمية للتجارة والصناعة والبنك اإلسالمي للتنمية واجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا ومركز أنقرة
 

ويف كلمته االفتتاحية، رحب الدكتور صافاش ألباي، مدير عام مركز أنقرة، باحلضور الكرمي وعرب عن تقديره وامتنانه 
م املثمرة يف جلب الفائدة من برنامج التعليم املهين والتدريب للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي إىل جلهوده
كما ركز الدكتور ألباي على أمهية هذا االجتماع من حيث كونه األول من نوعه يف جلب مراكز التنسيق . بالدهم

ا، كما ركز على أمهية الفرصة اليت أتاحها االجتماع من حيث الوطنية للتعاون الفين فيما بني البلدان اإلسالمية مع
تبادل اخلربات والبحث يف جماالت التعاون املشترك خصوصا يف هذا العصر الذي ترتكز فيه االقتصادات على 

من  ولذلك تعترب هذه فرصة قيمة للتركيز على التعاون يف جمال التعليم املهين حيث أنه مفتاح احلل لكثري. املعلومات
 .أولويات البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

 

كما أشار الدكتور ألباي إىل أن أحد أهداف االجتماع يتمثل يف إرساء شراكات متينة بني مراكز التنسيق الوطنية 
 منظمة املؤمتر للتعاون الفين فيما بني البلدان اإلسالمية يف جمال برنامج التعليم املهين والتدريب للبلدان األعضاء يف

حيث يركز الربنامج على التنظيم والتعاون املشترك بني مجيع البلدان األعضاء يف املنظمة لالرتقاء جبودة . اإلسالمي
التعليم املهين والتدريب يف القطاعني العام واخلاص دف دعم وتعزيز الفرص املتاحة لألفراد لتحسني معرفتهم 

ونظرا ألن الربنامح يراعي مسؤوليات البلدان . لتنمية يف بالدهم ورفع تناقسيتهاوخربام كي يسامهوا يف مسرية ا
األعضاء بالنسبة حملتويات الربنامج ووسائل تطبيقها، فهو يدعم نشاطات البلدان األعضاء ويهدف إىل حتسني خربة 

ملستوى املؤسسي حتت مظلة وتنافسية األفراد بالنظر إىل احتياجات وأولويات سوق العمل من خالل الشراكات على ا
 .منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
وقد أشاد الدكتور عبد الرمحن بدي، ممثل البنك اإلسالمي للتنمية، باجلهود اليت يبذهلا مركز أنقرة يف برنامج التعليم 

ل كل جهده املهين والتدريب للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وأكد أن البنك اإلسالمي للتنمية سوف يبذ
كما قدم السيد بدي نبذة خمتصرة حول صندوق التضامن اإلسالمي . يف مساندة مركز أنقرة يف تنفيذ وجناح الربنامج

والذي من خالله أنشأ البنك اإلسالمي للتنمية برنامج التدريب املهين وحمو الفقر يف البلدان األقل منوا األعضاء يف 
 .منظمة املؤمتر اإلسالمي

 

جتماع مسودة اختصاصات برنامج التعليم املهين والتدريب للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ومت وناقش اال
من قبل الدورة الرابعة والعشرين للكومسيك اليت ) 1(رمسيا تشكيل جلنة املتابعة واإلشراف عقب إجازة القرار رقم 

تشكيل هذه اللجنة، حتت رعاية الكومسيك، حسب وجييء . 2008أكتوبر  24-20سطنبول يف الفترة انعقدت يف ا
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بالبلدان األعضاء ومؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي املهتمة  مراكز التنسيق الوطنيةما يشري إليه القرار، من ممثلي 
ة جتماعية والتدريب للدول اإلسالميقتصادية واالمبجال التعليم املهين والتدريب، وهي مركز األحباث اإلحصائية واال

اجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة، والبنك اإلسالمي للتنمية، و، )مركز أنقرة(
وتتمثل مسؤولية اللجنة يف صياغة القوانني واللوائح التنظيمية . ومنتدى شباب املؤمتر اإلسالمي للحوار والتعاون

  .هين والتدريب ومتابعة تنفيذهلربنامج منظمة املؤمتر اإلسالمي للتعليم امل
  

كما مت يف االجتماع االستماع إىل خربات بعض البلدان األعضاء يف جمال التعليم املهين والتدريب إضافة إىل نبذة 
حول النشاطات املستقبلية لبعض مؤسسات املنظمة يف جمال التعليم املهين والتدريب وكذلك األدوار اليت من املمكن 

قدم و. ؤسسات يف برنامج التعليم املهين والتدريب للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالميأن تلعبها تلك امل
املشاركون يف االجتماع نبذة حول وضع التعليم املهين والتدريب يف البلدان األعضاء يف املنظمة والدروس املستفادة 

 .ت التعاون املشترك املستقبليةمن خربام دف يف جمال االرتقاء بتنافسيام والبحث يف جماال
 

سوف يبدأ برنامج التعليم املهين والتدريب للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي مبرحلة الربنامج النموذجي ملدة 
عامني يتم من خالهلا متابعة وفحص تنفيذ الربنامج من قبل جلنة املتابعة واإلشراف، ومن مث يتم االنتقال إىل مرحلة 

وقد مت يف االجتماع مناقشة شؤون املتابعة والتشغيل ذات العالقة واليت تسبق وتتخلل مرحلة الربنامج . يذ املتكاملالتنف
النموذجي وذلك من أجل استقصاء االستفادة القصوى من هذه النشاطات اإلبتدائية مبا يتماشى مع األهداف اليت 

رئيسية الواجب اختاذها حنو البلدان األعضاء ومؤسسات املنظمة كما ناقش االجنماع اخلطوات ال. يرمي إليها الربنامج
. عن طريق تبادل املعرفة واخلرباء فيما بينهم 2009ذات العالقة للتحقق من تنفيذ الربنامج النموذجي يف أواخر العام 

  .ومت التركيز كذلك على سبل ووسائل تعزيز التعاون يف القطاعات ذات األولوية املشتركة
  

  قرة يشارك يف يوم البيانات ملنظمة التجارة الدوليةمركز أن
  

نظمت منظمة التجارة الدولية، بالتعاون مع املركز الدويل للتجارة ومؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية والبنك 
يوم و. سويسراب يف مقرها يف جنيف 2009مايو  19- 18يف يومي " يوم البيانات يف منظمة التجارة الدولية"الدويل، 

البيانات يف منظمة التجارة الدولية جييء كمبادرة مشتركة بني الوكاالت يهدف إىل رفع مستوى الوعي حول 
نتباه إىل احلاجة املستمرة للبيانات املواضيع املتصلة بالبيانات وتعويد املستخدمني بالتطبيقات املتعددة للبيانات وشد اال

الباحث عتيال كرامان مثل مركز أنقرة يف . دولية اليت تقوم بإدارة البياناتنسجام والتعاون بني الوكاالت الوتطوير اال
  .هذا اليوم

  
وغطت هذه املواضيع . ومتت تغطية ستة مواضيع خمتلفة يف اليوم األول من أيام احلدث يف ستة جلسات مت عقدها

 :مواضيع تتعلق بالسياسات التجارية يف
 

تسهيل . 5، مواضيع زراعية حمددة. 4، التدابري غري اجلمركية. 3، تجارةالتعريفات اجلمركية وال. 2، اخلدمات. 1
 .ستخدام وسوء إستخدام املؤشرات والنماذجا. 6و، التجارة

  
ويف اليوم الثاين متت تغطية املعلومات الفنية املتوفرة حول قواعد البيانات واملؤشرات اليت قامت بإعدادها الوكاالت 

  :ظيم السمنارات على مستوى أربعة جمموعات خصصت لـومت تن. لتلبية طلبات حمددة
 

تسهيل التجارة عالوة على مسنار . 4، وجتارة اخلدمات. 3، تدفقات التجارة السلعية. 2، حتليل التعاريف اجلمركية. 1
  .حول منوذج املشروع العاملي لتحليل التجارة
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  مركز أنقرة يشارك يف القمة الدولية ملنتدى جمتمع املعلومات

  
تصاالت حتاد الدويل لاليف مقر اال 2009مايو  22- 18نعقدت القمة الدولية ملنتدى جمتمع املعلومات يف الفترة ا

تصاالت السلكية حتاد الدويل لالومت تنظيم القمة بتعاون كل من اال. سويسراب كية والالسلكية يف جنيفالسل
ومثل مركز أنقرة كل من السيد حسني حاكان . للتنميةونكتاد وبرنامج األمم املتحدة األواليونسكو، ووالالسلكية، 

 .والباحث عتيال كرامان ،ريتلي، مدير دائرة النشر وتكنولوجيا املعلوماتأ
 

جتماعات، من بينها جلسات مفتوحة عالية املستوى تناولت مواضيع حساسة شتمل املنتدى على العديد من االوا
جتماعات تسهيل عمل جمتمع اشتركني يف جتمعات متعددة األطراف وتتعلق بتطبيقات جمتمع املعلومات ومتابعة امل

جتماعات تتعلق مببادرات ومشاريع جديدة وشبكات تسهيل سرعة ااملعلومات، وورش عمل تناولت مواضيع حمددة و
 .التبادل بني املشاركني وجتمعات أخرى

 

وجيا املعلومات بأزربيجان وحسن تصاالت وتكنولفتتاحية كل من على عباسوف، وزير االوخاطب اجللسة اال
  .تصاالت وتكنولوجيا املعلومات بأفغانستانباريايل، نائب وزير اال

  
بالده أصبحت بلدا رائدا يف اإلقليم يف جمال تكنولوجيا املعلومات  سيد علي عباسوف على أنويف خاطبه أشار ال

نسياب املعلومات يف منطقة وع اخلط العايل الوأطلع املشاركني على التطورات األخرية املتعلقة مبشر. تصاالتواال
 .وراسياأ

  
وذكر . تصال يف أفغانستانويف حديثه خلص السيد حسن باريايل التطورات األخرية يف جمال تكنولوجيا املعلومات واال

. 2008ا التنموية لعام ستراتيجيتهاتصال يف فغانستان أعطت أولوية خاصة لتكنولوجيا املعلومات واالأحكومة  نأ
تصاالت نتجت عن توصيل ستثمارات القطاعني العام واخلاص يف جمال تكنولوجيا املعلومات واالاكال من  وأضاف أن

فاد يف إطار تأكيده على احلاجة أو. تصال البصري العملية رابطة املدن األفغانية بالعاملكم من خطوط ألياف اال 3100
املركز األفغاين القومي للبيانات سيبدأ  تصاالت أنجيا املعلومات واالإىل عمل القطاعني العام واخلاص يف جمال تكنولو

نتائج هذه القمة  واختتم كلمته مشريا إىل أن. نيةلتقدمي تطبيقات خدمات احلكومة اإللكترو 2009عمله يف يونيو 
 .ستجيء مبثابة خارطة طريق خللق جمتمع املعلومات

 

ملعلومات رفيعة املستوى ناقش املشاركون املواضيع املتعلقة باحلصول وخالل جلسات القمة الدولية ملنتدى جمتمع ا
تغري املناخ وتكنولوجيا املعلومات وأمن اإلنترنيت، وقتصادي، اال ركودعلى املعرفة، واآلليات التمويلية يف فترة ال

 .تصاالت ألجل حياة أفضلتصاالت وتطبيقات تكنولوجيا املعلومات واالواال
 

لتسهيالت تعمق املشاركون كثريا يف العديد من املواضيع اليت امتدت من البنية التحتية إىل التعليم جتماعات ااوخالل 
جتماع اخلاص بالبنية التحتية خلص السيد عبد ايد رياضي، نائب وزير اإلتصاالت وتكنولوجيا ويف اال. اإللكتروين

إتاحية ونوعية الوصول شيء مهم يف  يف حديثه على أن وأكد. يف بالدهاملعلومات اإليراين، مستجدات البنية التحتية 
تصاالت الرقمية حبلول يران اليوم يف الوصول إىل عامل االإاملشاكل اليت تواجهها  وأفاد أن. جمتمع املعلومات الطريق إىل

ذي يطبقه ممويل ال تتمثل يف صعاب متويلية وال نقص يف املوارد البشرية وال املعرفة، وإمنا تتمثل يف احلصار ال 2015
  .يرانإتصاالت ضد معدات البنية التحتية لتكنولوجيا املعلومات واال
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واستضاف منتدى جمتمع املعلومات ورش عمل موضوعية مت يف واحدة منها تداول النقاش حول الشراكة الناجحة بني 
ز السمنار املقدم يف الورشة ورك. تصاالتالقطاعني العام واخلاص يف بنغالديش يف جمال تكنولوجيا املعلومات واال

ستشارة واملعلومات املقدمة عرب اهلواتف اجلوالة من مراكز حول مراكز معلومات اتمع التجاري، خدمات اال
 .تصاالت ومنوذج احلكومة اإللكترونية يف بنغالديشاال
 

يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  األعضاء بلدانتصاالت مع وفود الوخالل املنتدى أجرى ممثلي مركز أنقرة العديد من اال
تركيا بنطاليا أسيتم عقده يف " املؤمتر الدويل القادم حول احلكومة اإللكترونية" ظمات الدولية األخرى وأفادوا أنواملن
  .2009ديسمرب  11- 8يف 
  

  جتماع الثاين موعة العمل اإلحصائياال
  
يف مقر مركز األحباث اإلحصائية  2009يونيو  16- 15جتماع الثاين موعة العمل اإلحصائي يف يومي نعقد االا

 .جتماعية والتدريب للدول اإلسالمية يف أنقرة، عاصمة اجلمهورية التركيةقتصادية واالواال
 

 :يتجتماع يف اآلاال وتشكلت أهداف
 

طار عملي لتنسيق النشاطات اإلحصائية بني مؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي ومؤسسات اإلحصاء إخلق  •
زدواجية وتسهيل التفاعل املتطور مع األعضاء لتأمني تناسق املمارسات اإلحصائية ومنع اال دانلبيف الة طنيوال
 .األعضاء دانلبال

رشادات واإلجراءات اخلاصة بكيفية مجع البيانات اإلحصائية ومعاجلتها وتوزيعها واخلاصة حتديد اإل •
 .باملنشورات ونشاطات بناء القدرة اإلحصائية

 

ات املؤسسة موعة العمل اإلحصائي، وهي بالتحديد األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، مركز أنقرة، املؤسس
البنك اإلسالمي للتنمية، املركز اإلسالمي لتنمية التجارة، الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة واللجنة الدائمة للتعاون 

ولكن يظل باب . اموعة حبكم انتمائها ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ، تصبح أعضاء يف)كومسيك(اإلقتصادي والتجاري 
وكما . العضوية مفتوحا أمام كافة مؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي األخرى اليت تقوم ببعض املسؤوليات اإلحصائية

اء بدون حتفظ يف عضأن تصبح أاألعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  دانلبة يف الوطنيأنه بإمكان مؤسسات اإلحصاء ال
  .شتراط املسبق بالعضويةجتماعاا دون االان تشارك يف أاموعة و

  
تعزيز وتنظيم على أمهية حشد اجلهود من أجل  جتماع الثاين موعة العمل اإلحصائياالواتفق املشاركون يف 

صنيفها ونشرها، ويف جماالت وتوحيد املنهجيات يف ااالت الرئيسية للنشاطات اإلحصائية، مثل مجع البيانات وت
كما قرر املشاركون تنظيم االجتماع األول ملؤسسات اإلحصاء الوطنية يف البلدان األعضاء  .تنمية القدرات اإلحصائية
يف اسطنبول باجلمهورية التركية على أن يقوم مركز أنقرة  2010يف الربع األول من عام  مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

قرر املشاركون إعداد ويف مرحلة اإلعداد هلذا االجتماع،  .بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية بتنظيم هذا االجتماع
جمموعة ورقة منهجية حول املواضيع اليت سيتم التطرق إليها وتوزيعها على مؤسسات اإلحصاء الوطنية وكافة أعضاء 

  .دف استشارم حول تلك املواضيع العمل اإلحصائي
 

وكذلك  جمموعة العمل اإلحصائي، سيتم تشكيل فريق عمل فين مهمته التحضري لعقد اجتماعات وإضافة إىل ذلك
وللمزيد من املعلومات، يرجى الرجوع إىل . حتضري أجندة العمل لكل اجتماع
http://www.sesric.org/index_projects_swg.php
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  اإلسالمي نظمة املؤمترمباألعضاء  بلدانمؤمتر التعليم املهين والفين يف ال
  

بالتعاون مع املركز  )مركز أنقرة(جتماعية والتدريب للدول اإلسالمية قتصادية واالاألحباث اإلحصائية واالنظم مركز 
يونيو  20- 18اإلسالمية يف الفترة  دانلبمؤمتر التعليم الفين واملهين يف ال"ستراتيجية التركي اآلسيوي للدراسات اال

  .مركز أنقرةألقى الكلمة االفتتاحية الدكتور صافاش ألباي، مدير عام و. لتركيةاجلمهورية اب سطنبولايف  2009
  

براهيم إ معايلابديلدا موساييف، وزير التعليم يف قريغيزيا، و معايلحبضور رفيع املستوى تألف من  وقد انعقد املؤمتر
اداما  معايل، وزير التعليم يف الصومال، ومحد عبد اهللا حممدأ معايلعمر حجري، وزير التعليم الفين واملهين يف اليمن، و

ابتهاج عبد  معايلوتشو، وزيرة التعليم يف تركيا، كنعمت تشوبو معايلديوب، وزير التعليم باإلنابة يف السنغال، و
معايل الربوفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، األمني العام ملنظمة القادر الكمال، وزيرة العمل باإلنابة يف اليمن، و

  .ستراتيجيةاملركز التركي اآلسيوي للدراسات االؤمتر اإلسالمي، ومعايل موسى كوالكلي كايا، رئيس امل
  

التعليم أربعون دبلوماسي وأكادميي وخبري يف  اإلسالمية دانلبمؤمتر التعليم الفين واملهين يف الباإلضافة إىل ذلك، حضر 
  .ينتمون إىل ما يقارب ثالثني بلد إسالمي الفين واملهين

  
 األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي بلداناليف أنظمة التعليم يف  التعليم الفين واملهين، مت تغطية مشاكل وخالل املؤمتر

كما مت االتفاق على رؤية مستقبلية مشتركة خبصوص . احلايل التعليم الفين واملهينوقدم اخلرباء دراسات حول وضع 
  .شترك وتبادل اخلربات واملساعداتجماالت رئيسية مشتركة مثل التعاون امل

  
  للجهاز املركزي لإلحصاء يف مملكة البحرين" النشر اإللكتروين: تكنولوجيا املعلومات"دورة تدريبية حول 

  
دورة تدريبية حول  )مركز أنقرة(جتماعية والتدريب للدول اإلسالمية قتصادية واالاألحباث اإلحصائية واالنظم مركز 

للجهاز املركزي لإلحصاء يف مملكة البحرين بالتعاون مع معهد اإلدارة " النشر اإللكتروين: اتتكنولوجيا املعلوم"
وقدمت الدورة التدريبية السيدة زينب زهري حسين، خبرية من . 2009يونيو  25-23العامة يف اململكة خالل الفترة 

من العاملني قي اجلهاز املركزي  23رها الوكالة املركزية للتعبئة العامة واإلحصاء جبمهورية مصر العربية، وحض
" النشر اإللكتروين: تكنولوجيا املعلومات"وغطت الدورة حول  .لإلحصاء ومعهد اإلدارة العامة يف مملكة البحرين

 :املواضيع التالية
 

 املفهوم األساسي والتعاريف للنشر اإللكتروين •

 أساليب وطرق النشر اإللكتروين •

 أنظمة قواعد البيانات •

 ة املعلومات اجلغرافيةأنظم •

 )DATABASE, HTML, PDF, XLS, DOC, TXT(ملفات البيانات  •
 مفاهيم وتعاريف -قواعد وأنظمة اإلدارة  •

 )SQL(لغة االستطالع اهليكلي  •
 )Microsoft FrontPage(و) HTML(النشر باستعمال  -) HTML(مفاهيم وتعاريف  •

 

حصائية وأداء اجلهاز املركزي لإلحصاء ومعهد اإلدارة العامة يف ومتثل هدف هذه الدورة يف  تطوير بناء القدرة اإل
 ."النشر اإللكتروين: تكنولوجيا املعلومات"مملكة البحرين يف جمال 
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  أخبار منظمة املؤمتر اإلسالمي

  

  جتماعيةقتصادية والثقافية واالالدورة الثانية والثالثون للجنة اإلسالمية للشؤون اال
  

ة والثالثون للجنة اإلسالمية للشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية يف جدة باململكة العربية انعقدت الدورة الثاني
افتتح الدورة ممثل عن مجهورية أوغندا اليت ترأست الدورة احلادية و. 2009أبريل  6- 4السعودية خالل الفترة 

، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، كلمة مث ألقى معايل الربوفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي. والثالثني للجنة
عرب فيها عن فخره واعتزازه بتمديد فترة منصبه على رأس منظمة املؤمتر اإلسالمي وأشار إىل أن هذا االجتماع يعترب 

 دهايف اال االقتصادي، أشار معاليه إىل أن املنظمة دأبت دوما إىل على تركيز جهو. األول يف فترة إعادة انتخابه
على تعزيز التحرك اإلسالمي املشترك يف اال االقتصادي من خالل تعزيز العالقات االقتصادية واملصاحل املشتركة بني 

وأضاف بأن األزمة املالة العاملية احلالية قد تسببت بقلق كبري للبلدان . البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
املؤمتر اإلسالمي ومؤسساا، وأعرب عن متنياته بأن اللجنة سوف تتابع مراقبة هذه األعضاء ولألمانة العامة ملنظمة 

الظاهرة بالتعاون مع األمانة العامة للمنظمة ومع مركز أنقرة دف دراسة دواعيها وتأثرياا على اقتصادات البلدان 
ات التنموية وخوصا للبلدان منخفضة األعضاء باملنظمة وذلك ملا تتسبب فيه من الركود االقتصادي وإعاقة املساعد

 .الدخل األعضاء يف املنظمة
 

وقد أثنت اللجنة على اجلهود اليت تبذهلا األمانة العامة وأجهزة املنظمة املتفرعة، كل يف جماله اختصاصه، وخصوصا يف 
رات اإلحصائية حول جمال تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدان األعضاء وبالذات فيما تشري إليه املؤش

التجارة البينية للبلدان األعضاء باملنظمة اليت هي بازدياد مستمر وإىل أن معدل النمو يف حجم التجارة البينية للبلدان 
وعلى هذا املنوال، من املتوقع أن يتم حتقيق . 2008يف عام % 16,67إىل  2004يف عام % 14,5األعضاء قد ارتفع من 

 .2015دد له والذي هو عام قبل املوعد احمل% 20هدف 
 

اليت تبذل يف حماربة اإلسالموفوبيا ونظرا ملا حتمله  ويف جمال الثقافة والشؤون االجتماعية، أثنت اللجنة على اجلهود
ويف اال . هذه الظاهرة من بعد سياسي، فقد قررت اللجنة إحالة املوضوع إىل اجتماع املسؤولني رفيعي املستوى

اللجنة على اجلهود اليت تبذهلا األمانة العامة وأجهزة املنظمة املتفرعة يف تعزيز التعاون بني البلدان  االقتصادي، أثنت
ويف جمال العلوم والتكنولوجيا، أثنت اللجنة على اجلهود اليت تبذهلا األمانة العامة إلرساء املشاريع . األعضاء يف املنظمة

يئة، كما أثنت على تنظيم منتدى منظمة املؤمتر اإلسالمي حول املياه يف يف جماالت العلوم والتكنولوجيا والصحة والب
اسطنبول وذلك ألمهية املاء كمصدر أساسي للحياة وأحد التحديات الرئيسية اليت تواجهها ألمة اإلسالمية اليوم ويف 

 .املستقبل
 

ية واالقتصادية، إضافة إىل العلوم كما ناقشت اللجنة مسودة قرارات حول شؤون الدعوة والشؤون الثقافية واالجتماع
والتكنولوجيا، وأقرت تلك القرارات وعرضتها على الدورة السادسة والثالثني للمؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية 

 .2009مايو  25- 23الذي انعقد يف دمشق بسوريا خالل الفترة 
 

:عة للمنظمة وهي كما يليوقد أقرت اجلمعية العمومية املشتركة عدة توصيات ختص األجهزة املتفر
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 .اإلثناء على النشاطات والدراسات اليت تقوم ا األجهزة املتفرعة للمنظمة، كل يف جماله اختصاصه •
حث األجهزة املتفرعة للمنظمة على بذل املزيد من اجلهود يف تعميم نشاطاا والعمل على تشجيع البلدان  •

جهزة املتفرعة للمنظمة وذلك من خالل تعزيز مشاركتها يف األعضاء على تعزيز وتوسيع رقعة التعاون مع األ
النشاطات اليت تقوم ا هذه األجهزة وتزويدها بالبيانات الالزمة دف إرساء ونشر قواعد البيانات يف مجيع 

ع البلدان األعضاء باملنظمة من أجل حتقيق الفائدة القصوى واملشاركة األوسع واملعرفة األعمق بني أفراد اتم
  .اإلسالمي

  

  جتماع التنسيقي الرابع لتنفيذ برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمياال

  
جتماع التنسيقي الرابع لألجهزة املتفرعة واملتخصصة اال 2009أبريل  7انعقد يف جدة باململكة العربية السعودية يوم 

تماع األمانة وقد حضر االج. ري ملنظمة املؤمتر اإلسالميواملنتمية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي لتنفيذ برنامج العمل العش
، )كومسيك(املتفرعة واملتخصصة واملنتمية واللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري  اأجهزالعامة للمنظمة، و

، )ومستيكك(، واللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي )كومياك(واللجنة الدائمة لإلعالم والشؤون الثقافية 
وقد تركزت أجندة االجتماع على األوراق املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل . إضافة إىل ممثلني عن كل من أوغندا وسوريا

العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إضافة إىل التحضريات املتعلقة باالحتفال بالذكرى األربعني لتأسيس منظمة املؤمتر 
 .اإلسالمي

 

أكد معايل األمني العام للمنظمة، الربوفيسور أكمل الدين إحسان أوغلي، على أمهية برنامج  ويف كلمته االفتتاحية،
العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ودعا إىل التفاعل األفضل بني مؤسسات املنظمة لزيادة فعالية عملهم من أجل 

كما أشار معاليه إىل أمهية االجتماع مع مؤسسات  .حتقيق جناح فعال يف تنفيذ الربنامج يف الفترة الزمنية املرسومة له
املنظمة ملناقشة التطورات اخلاصة بتطبيق بنود برنامج العمل العشري للمنظمة مما يعطي الفرصة لتثبيت املرحلة اليت 

 .قطعتها مؤسسات املنظمة يف هذا اال دف تقييم النتائج وحتسينها
 

، درست األجهزة املتفرعة واملتخصصة واملنتمية ملنظمة املؤمتر 2008و 2007و 2006وخالل اجتماعام يف مارس 
اإلسالمي بنود برنامج العمل العشري للمنظمة واقتسمت فيما بينها تلك املتعلقة بنشاطاا دف اإلسراع بتنفيذ 

رار القمة اإلسالمية وقام فريق العمل يف اجتماعه األول بالتركيز على ضرورة تطبيق ق. برنامج العمل العشري للمنظمة
من دخلها القومي إلنشاء صندوق دعم العلوم % 0.02الذي ينص على أن تتربع البلدان األعضاء يف املنظمة بنسبة 

إلعانة % 10والتكنولوجيا وأن توافق البلدان األعضاء كذلك على مقترح البنك اإلسالمي للتنمية بتخصيص نسبة 
كما مت كذلك التركيز على مواضيع أخرى ذات أمهية تتعلق بالقضايا . كنولوجياالبلدان األعضاء يف جمال العلوم والت

 .واملشروعات االجتماعية والثقافية واملتعلقة كذلك بربنامج العمل العشري للمنظمة
 

كيد على أمهية زيادة التجارة البينية بني البلدان األعضاء يف املنظمة وذلك كما قام فريق العمل يف اجتماعه الثاين بالتأ
ويف هذا السياق، أوصى فريق العمل البلدان األعضاء باإلسراع يف التوقيع . يف ظل األزمة املالية العاملية احلالية

لنظام التجارة التفضيلية يف واملصادقة على االتفاقات ذات العالقة وخصوصا بروتوكول مشروع التعريفة التفضيلية 
، وزيادة اجلهد يف تفعيل القطاع اخلاص، وإعطاء املزيد من األولوية لتطوير البنية )بريتاس(منظمة املؤمتر اإلسالمي 

إضافة إىل ذلك، قام مركز أنقرة بتقدمي شرح خمتصر حول نشاطاته ذات . التحتية، وإنشاء آلية حمددة لتسهيل التجارة
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يامه بعقد اجتماع مؤسسات التنمية والتعاون يف البلدان األعضاء باملنظمة دف التوصل إىل خطوات العالقة مثل ق
كما مت تقدمي شرح خمتصر حول بعض الدراسات اليت يقوم ا املركز . ملموسة يف حماربة الفقر يف البلدان األعضاء

النظام "و" ظمة املؤمتر اإلسالمي يف جمال التعليمأوجه التحديات والصعوبات اليت تواجه البلدان األعضاء يف من"مثل 
وبرنامج منظمة املؤمتر اإلسالمي للتعليم املهين " الصحي والصرف يف البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

حة وأخريا، برنامج ابن سينا لبناء القدرات يف البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف جمال الص" والتدريب
  .والذي سوف يتم اطالقه قريبا بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية والبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
وقد مت االجتماع بنجاح حيث حصلت مؤسسات املنظمة على فرصة قيمة لتثبيت املرحلة اليت قطعتها مؤسسات 

 كما تبادل املشاركون وجهات . دف تقييم النتائج وحتسينهااملنظمة يف جمال تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة
كما . النظر واتفقوا على بعض التوصيات دف إىل التنظيم األفضل يف جمال تنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة

تعلقة طلبوا من مؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي رفع تقارير منتظمة إىل األمانة العامة حول اخلطوات والفعاليات امل
  .بتنفيذ برنامج العمل العشري للمنظمة

  

  مسنار حول تنمية السياحة يف العامل اإلسالمي

  
بريل أ 17- 15يف مدينة قرينا، جبمهورية قربص الشمالية التركية، يف " تنمية السياحة يف العامل اإلسالمي"انعقد مسنار 

ؤمتر اإلسالمي وممثلني عن األمانة العامة ملنظمة األعضاء يف منظمة امل دانلبمن ال بلد 16مبشاركة وفود من  2009
املؤمتر اإلسالمي، ومركز أنقرة، ومركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، واملركز اإلسالمي لتنمية 

 .والصناعةالتجارة، والبنك اإلسالمي للتنمية، واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة والغرفة اإلسالمية للتجارة 
  
فتتح السمنار معايل السيد تورقاي اوجي، نائب رئيس الوزراء ووزير اخلارجية جبمهورية قربص الشمالية التركية ا

، األمني العام ملنظمة يوغلأفتتاحية عن تقديره العميق ملعايل الربوفسور أكمل الدين إحسان الذي عرب يف كلمته اال
مي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية واملؤسسات األخرى املعنية ولكافة املؤمتر اإلسالمي، وإىل املركز اإلسال

أطلع املشاركني على الوضع الراهن جبمهورية قربص الشمالية التركية ومفاوضات و. شاركني ملا قدموه من الدعمامل
 .األمم املتحدة

 

 .يف اجللسة اإلفتتاحية يوغلأن كلمة معايل األمني العام الربوفسور أكمل الدين إحسا كما مت تقدمي
  

األعضاء يف منظمة املؤمتر  دانلبمن قبل اخلرباء املشاركني من الالعروض التالية مت تقدميها يف جلسات عمل السمنار 
  :اإلسالمي واملنظمات

 

ة ي، قدمه السيد احلسن خزين، املركز اإلسالمي لتنم"مفاوضات منظمة السياحة العاملية يف قطاع السياحة" •
 التجارة؛

قدمه السيد نظمي بلدانلي اوغلو، جامعة شرق " صناعة السياحة العاملية، التوجهات اجلديدة والتحديات،" •
  البحر األبيض املتوسط جبمهورية قربص الشمالية التركية؛

قدمه السيد هيثم " اآلفاق والتحديات،: األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبالسياحة الدولية يف ال" •
 بدالرمحن زين العابدين، مركز أنقرة؛ع
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قدمته " األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، دانلبالدور القطاع اخلاص يف ترقية التعاون السياحي بني " •
 السيدة عطية توازيش علي، الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة؛

األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي،  ندالبالدور احلفاظ على اإلرث املعماري يف تنمية وتطوير السياحة يف " •
 قدمه السيد أمري باسيج، مركز البحوث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية؛

قدمه السيد مصطفى عيد، املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم " تطوير الثقافة السياحية يف العامل اإلسالمي" •
 والثقافة

قربص الشمالية و ماليزياو غامبياو النيجروموريتانيا ا وكيترو تونسو املغرب كل منرب القومية لاالتج •
 .جزر القمرو طاجكستانو زربيجانأو التركية

  
وعقب جلسات العمل واملداوالت حول هذه العروض أقر املشاركون باملقدرات واإلمكانيات السياحية يف العامل 

  .إلسالميتنمية وتطوير السياحة يف العامل ااإلسالمي ومن مث اتفق السمنار على بعض التوصيات اليت ستساعد على 
  

   http://www.sesric.org/event_detail.php?id=280:وميكن احلصول على التقرير النهائي والتوصيات من املوقع التايل

  

  جتماع العاشر موعة خرباء منظمة املؤمتر اإلسالمي املعنية باملقاييساال

  
جتماع العاشر موعة خرباء منظمة املؤمتر اإلسالمي املعنية باملقاييس سيك االكلفت الدورة الرابعة والعشرون للكوم

جتماع العاشر للجنة خرباء منظمة املؤمتر ويف هذا اإلطار إنعقد اال". إعداد مقاييس ومقررات األطعمة احلالل"مبهمة 
املعهد  وقام.قاييس األطعمة احلاللة وإعداد م، لدراس2009بريل أ 30-28اإلسالمي املعنية باملقاييس يف أنقرة، يف 

األعضاء يف منظمة املؤمتر  دانلبالمن  بلد 30الذي شارك فيه ممثلون عن  جتماعستضافة وتنظيم االاب التركي للمقاييس
تنسيق  وكما شارك ممثلو كل من مكتب. اإلسالمي إىل جانب ممثل البوسنا واهلرسيك الذي حضر بصفة مراقب

الباحث مراد الكني . سالمية للتجارة والصناعة واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ومركز أنقرةلكومسيك، والغرفة اإلا
  .جتماعمثل مركز أنقرة يف هذا اال

  
جتماع يف دراسة مقاييس منظمة املؤمتر اإلسالمي لألطعمة احلالل والوثائق املتعلقة باملنظمات املهتمة ومتثل هدف اال

  .تماد احلاللبإصدار شهادات التوثيق واإلع
 

جتماع، ألقى ختياره رئيسا لالاوعقب . ل، رئيس املعهد التركي للمقاييسجتماع السيد طاهر بيوك حلوجيقفتتح االا
فتتاح ا، املدير العام ملقاييس التجارة اخلارجية بوكالة التجارة اخلارجية، كلمة يوغلأالسيد ياووز موال صاحل 

ة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي كلمة معايل الربوفسور أكمل الدين إحسان وعقب ذلك، تلى ممثل األمان. جتماعاال
 .، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، أمام اتمعنييوغلأ

  
ومن مث تبادل اتمعون وجهات النظر حول مقاييس منظمة املؤمتر اإلسالمي لألطعمة احلالل اليت جاء اإلمجاع بإجراء 

عتراف باملقاييس الدولية لسالمة جتماع على ضرورة االوأكد الوفد التركي املشارك يف اال. ليهابعض التعديالت ع
تفاق جامع حول بعض املقاييس اليت ظلت بدون اومن ناحية أخرى، مل يتمكن اتمعون من الوصول إىل . األطعمة

 .تتماشى والقوانني اإلسالمية أم ال إن كانتإجابة عليها حول ما 
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ختالف بني اخلرباء اتمعني حول التمييز بني ما هو حالل وحرام من املنتجات الغذائية، وسرد األعالف اناك وكان ه
احليوانية احلالل، والذبح امليكانيكي احلالل للحيوانات وتوافق أنواع األدوات املستخدمة يف الذبح مع قوانني الشريعة 

ال مسودة مقاييس منظمة املؤمتر اإلسالمي لألطعمة احلالل إىل وجاء ميول عقب املداوالت يوصي بإرس. اإلسالمية
هذه  أنباتمعون  فادوأ. اإلسالمية جممع الفقه اإلسالمي الدويل لتوضيح متشي املقاييس موضع اخلالف مع الشريعة

كل من الغرفة تفاق على تشكيل جلنة من عضوية وعليه، مت اال. اخلطوة، مع أمهيتها، قد تأخذ الكثري من وقت امع
تركيا ودولة اإلمارات العربية وباكستان، وماليزيا، وغرقيزيا، واالردن، وندونيسيا، وإاإلسالمية للتجارة والصناعة، 

املتحدة لتقدمي مقاييس منظمة املؤمتر اإلسالمي إىل جممع الفقه اإلسالمي الدويل عقب مراجعتها يف إطار وثيقة 
 .ختالفقاييس منظمة املؤمتر اإلسالمي لألطعمة احلالل ومتابعة ااالت حمور االاملشروع اخلتامي للمشاركني حول م

  
جتماع املقبل موعة خرباء منظمة املؤمتر اإلسالمي املعنية باملقاييس ويف اجللسة اخلتامية اتفق املشاركني على عقد اال

ت املهتمة بإصدار شهادات ووثائق إعتماد األطعمة تركيا، لدراسة الوثائق املتعلقة باملنظمابيف أنطاليا  2009يف يوليو 
جتماع للتركيز فقط على مقاييس منظمة املؤمتر اإلسالمي لألطعمة احلالل، وذلك لضيق الوقت الذي أتاحه اال

وكما عرب ملشاركون عن شكرهم للمعهد التركي للمقاييس وللحكومة التركية على الترتيبات اجليدة لعقد . احلالل
  .سن الضيافةجتماع وحاال
  

  املنتدى الثاين حول السياحة واملؤمتر الدويل الثالث حول االستثمار واخلصخصة
  

نظمت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة، بالتعاون مع البنك اإلسالمية للتنمية ووزارة السياحة اإليرانية ومنظمة 
املنتدى الثاين حول السياحة واملؤمتر الدويل الثالث ن، الغرفة اإليرانية للتجارة والصناعة والتعدي اخلصخصة اإليرانية و

وقد مثل  .2009أبريل  30- 28خالل الفترة  يةيراناجلمهورية اإلسالمية اإليف طهران ب حول االستثمار واخلصخصة
السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر "مركز أنقرة السيد مظهر حسني، باحث، وقدم ورقة حول 

  ".اآلفاق والتحديات: سالمياإل
  

ومتثلت أهداف املنتدى يف إقرار استراتيجيات فعالة لتعزيز تسويق القطاع السياحي يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر 
اإلسالمي، وكذلك إقرار آلية لتطوير البنية التحتية، مثل الفنادق واملطاعم، وكذلك وسائل واالتصاالت واملواصالت 

وقد حضر املنتدى خرباء من البلدان األعضاء باملنظمة ومؤسساا واملؤسسات الدولية إضافة . الربيةوضمنها الطرق 
  .إىل ممثلني عن شركات السياحة اخلاصة يف البلدان األعضاء باملنظمة

 

السياحة  وخالل املنتدى، قدم اخلرباء من البلدان األعضاء باملنظمة ومؤسساا واملؤسسات الدولية تقارير حول مسرية
إضافة إىل ذلك، قدم ممثلو  .يف البلدان األعضاء باملنظمة وتوصيات حول تعزيز القطاع السياحي يف تلك البلدان

  .نبذة حول جتارم واحتياجام للمشاركني شركات السياحة اخلاصة والفنادق الكربى
  

  االجتماع الثاين للجنة مشروع القطن
  

يف إزمري باجلمهورية  2009مايو  11التابعة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يوم  ع القطناالجتماع الثاين للجنة مشروانعقد 
وقد حضر االجتماع  .وقد ترأس االجتماع ممثل عن البنك اإلسالمي للتنمية باعتباره كذلك رئيس اللجنة .التركية

ة ؤسساملو سالمي لتنمية التجارةممثلون عن األمانة العامة للمنظمة ومكتب تنسيق الكومسيك ومركز أنقرة واملركز اإل
وقد راجعت اللجنة وناقشت عددا من  .والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة



 16    لتدريب للدول اإلسالميةمركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية وا

مة واألعضاء يف جلنة مشروع القطن وهي أوغندا والسنغال املشاريع املقترحة من قبل البلدان األعضاء باملنظ
طلبت اللجنة من وبعد تفحص تلك املشاريع املقترحة، . وتركيا وإندونيسيا وسورياوالكامريون والسودان ومصر 

  .البنك اإلسالمي للتنمية ومن مؤسسات مالية أخرى املسامهة يف متويل تلك املشاريع
  

  جتماع الثالث للجنة التسيريية لتنفيذ خطة عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي اخلاصة بالقطناال

  
 2009مايو  11يوم  لث للجنة التسيريية لتنفيذ خطة عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي اخلاصة بالقطنالثااالجتماع انعقد 

ترأس ممثل اجلمهورية التركية اإلجتماع، بوصفها رئيسة للجنة، وحضره ممثلو وقد  .يف إزمري باجلمهورية التركية
كز أنقرة، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومر

جتماع ثالثة هذا وقد شارك يف اال. واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة
أجازت ). اجلمهورية التركية، ومجهورية مصر العربية وبوركينا فاسو(األعضاء يف اللجنة  دانلبفقط من ال بلدان

للجنة تقرير اإلجتماع الثاين للجنة املشروع وقررت تقدمي مقترحات املشاريع اازة إىل كل من البنك اإلسالمي ا
وكما أجازت اللجنة أيضا تقريرا حول . للتنمية واملؤسسة الدولية للتمويل عرب األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

، والذي أعدته وقدمته األمانة "للقطن خالل الفترة النصفية املنقضية ميتقيم نشاطات خطة عمل منظمة املؤمتر اإلسال"
  .العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي بالتعاون مع رئيس اللجنة

  

  اخلامس والعشرون للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيك جتماعاال

  
قتصادي والتجاري ملنظمة املؤمتر مة للتعاون االجتماع اخلامس والعشرون للجنة املتابعة املنبثقة عن اللجنة الدائانعقد اال

من  بلداحد عشر أم يف مدينة إزمري يف مجهورية تركيا مبشاركة 2009مايو  14- 12يف الفترة ) الكومسيك(اإلسالمي 
اململكة العربية السعودية، وتركيا، وفلسطني، والسنغال، ودولة الكويت، وإيران، (األعضاء يف اللجنة  دانلبال

هذا، وقد شاركت دولة اإلمارات العربية املتحدة ). ريون، وباكستان، ودولة قطرن وإندونيسيا وسرياليونوالكام
جتماع إىل جانب مؤسساا شاركت األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف هذا االو. جتماعكمراقب يف اال

الغرفة و ،البنك اإلسالمي للتنميةونمية التجارة، املركز اإلسالمي لتومركز أنقرة، : فرعة واملنتمية واملتخصصةتامل
اجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، ومنظمة واإلسالمية للتجارة والصناعة، 

 .اإلحتاد اإلسالمي ملالكي البواخر و منتدى شباب املؤمتر اإلسالمي للحوار والتعاون
  

جتماع كل من الدكتور صافاش ألباي، العام املدير، والسيد نبيل دبور، مدير دائرة األحباث المثل املركز يف هذا ا
جتماعية، والسيد حممد فاتح سرنلي، مدير دائرة التدريب والتعاون الفين، والسيد مظهر حسني، قتصادية واالاال

 .باحث
  

رات الدورة الرابعة والعشرين للكومسيك اليت مت اللجنة وناقشت التقدم احملرز يف تنفيذ قراجتماع قيويف هذا اال
األعضاء،  دانلبوتضمن النقاش جمموعة من املواضيع املشتركة اليت م ال. سطنبولايف  2008انعقدت يف أكتوبر 

ومتت دراسة ومناقشة هذه املواضيع حتت بنود األجندة . قتصادي والتجاري بينهاوذلك دف حتسني التعاون اال
 :يةالرئيسية التال
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قتصادي وخطة عمل تقييم عملية تنفيذ برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املتعلق بالتعاون اال •
 قتصادي والتجاري بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي؛تعزيز التعاون اال

نظام التجارة التفضيلية بني  توسيع التجارة البينية واإلستثمار يف منظمة املؤمتر اإلسالمي والتقدم يف تأسيس •
 األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي؛ دانلبال

 األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي؛ دانلبالالتعاون بني أسواق األوراق املالية يف  •

 األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي؛ دانلبالتطبيقات احلكومة اإللكترونية يف  •

 املنتجة للقطن األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبلاتقييم تنفيذ خطة العمل اخلاصة ب •

 األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي و دانلبللبرنامج التعليم املهين والتدريب  •

األعضاء يف  دانلبالقتصادات اتأثري األزمة الغذائية على "التحضريات اخلاصة بتبادل وجهات النظر حول  •
 ."منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
سطنبول يف اأعدت اللجنة أيضا األجندة األولية للدورة اخلامسة والعشرين للكومسيك اليت سيتم عقدها يف وكما 
 .2009نوفمرب 

  
من أجندة " األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبالتطبيقات احلكومة اإللكترونية وأثرها على "ويف إطار بند 

خرية يف هذا جتماعية، اللجنة حول التطورات األقتصادية واالة األحباث االجتماع، أفاد السيد نبيل دبور، مدير دائراال
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  دانلبالستعدادية ا"مركز أنقرة قام مؤخرا بإعداد تقرير حول  الصدد مشريا إىل أن

لتطبيقات احلكومة اإللكترونية  األعضاء واستعدادها دانلبالقيم فيه مقدرة وكفاءة " لتطبيقات احلكومة اإللكترونية
. 2008مستندا يف ذلك على البيانات الواردة يف املسح الذي قامت به األمم املتحدة حول احلكومة اإللكترونية يف 

مركز أنقرة بالتعاون مع مركز احلكومة اإللكترونية التابع ملعهد اإلدارة العامة  دبور اللجنة أنوكما أفاد السيد نبيل 
شرق األوسط والوكالة التركية للتعاون الدويل والتنمية سينظم املؤمتر الدويل حول مشاركة اخلربات يف جمال لتركيا وال

وسيجمع املؤمتر . 2009ديسمرب  11-8يف الفترة  ةتركيالمهورية اجلتطبيقات احلكومة اإللكترونية يف مدينة أنطاليا ب
األجهزة املنظمة، املنظمات الغري (تصال نولوجيا املعلومات واالبني القادة والربوقراطيني والتكنوقراطيني وممثلي تك

ويف هذا املؤمتر . األعضاء وغري األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبالواألكادمييني من ) حكومية واملمولني وخالفهم
ن فيما بينهم يف ستكشاف الطرق والسبل الكفيلة خللق التعاواسيتبادل املشاركون خربام وجتارم ويقومون ب

 .ااالت املرتبطة بتطبيقات احلكومة اإللكترونية
  

رحبت اللجنة بالعرض املقدم من قبل مركز أنقرة بتنظيم املؤمتر الدويل أعاله يف هذا اال املهم للتعاون وكلفت 
 .تعاوناملركز بتقدمي تقرير شامل إىل الدورة اخلامسة والعشرين للكومسيك حوله متضمنا سبل وطرق ال

  
حتدث السيد حممد فاتح " األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبللبرنامج التعليم املهين والتدريب "وحتت بند 

أخذت . إلعداد اخلاص بتنفيذ الربنامجبا ر التطورات املتصلةسرنلي، مدير دائرة التدريب والتعاون الفين، حول اخ
وأثنت اللجنة . يف الربنامج منذ إنقضاء الدورة الرابعة والعشرون للكومسيكاللجنة علما، مع التقدير،بالتقدم احملرز 

جتماع العملي بني مؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي ذات على اجلهود اليت بذلت من قبل مركز أنقرة لتنظيم اال
جتماع سعودية إىل جانب االيف جدة باململكة العربية ال 2009بريل أالصلة مبجال التعليم املهين والتدريب يف الرابع من 

دف بدء العمل يف مرحلة  2009مايو  13األول للجنة املتابعة واإلرشاد لربنامج التعليم املهين والتدريب يف إزمري يف 
 .2009التطبيق النموذجي للربنامج يف خريف عام 
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يف إطار برنامج التعليم املهين  سيقتنية للوطناألعضاء اليت مل تقم بعد بذلك بتعيني نقاطها ال دانلبالوحثت اللجنة 
األعضاء على التعاون مع مركز أنقرة خالل فترة  دانلبالحثت و. تصال بينها ومركز أنقرةوالتدريب لتسهيل اال

ويف هذا اإلطار، كلفت اللجنة مركز أنقرة تشكيل . اإلعداد للنشاطات األولية ملرحلة التطبيق النموذجية للربنامج
ط اإلتصال القومية على اإلنترنيت لتسهيل عملية مشاركة خرباا اليت اكتسبتها من خالل أرضية مشتركة لنقا

تطبيقاا اجليدة يف جمال التعليم املهين والتدريب وتبادل املعلومات حول نشاطاا التدريبية ذات الصلة واملؤسسات أو 
 .املنظمات املشاركة واألشخاص األكفاء هلذه املهمة

  
منظمة املؤمتر  بلدانقتصادات اعداد جللسة تبادل وجهات النظر حول أثر األزمة الغذائية على اإل"وحتت بند 

حتدث ممثل املركز اإلسالمي لتنمية التجارة إىل اللجنة حول اإلعداد اخلاص بورشة العمل حول املوضوع " اإلسالمي
بالتعاون مع املؤسسة اإلسالمية  2009يونيو  18و 17واليت ستنظم من قبل املركز اإلسالمي يف الدار البيضاء يف يومي 

وأخذت . الدولية لتمويل التجارة ومركز أنقرة، حبكم أنه اجلهة املنظمة جللسات الكومسيك لتبادل وجهات النظر
عتبارها مواضيع قد تصبح مناسبة كمواضيع جللسات الكومسيك االلجنة، حتت ذات البند، علما باملقترحات التالية ب

تأثري سياسات معدل سعر الصرف والتوفيق بني العمالت يف التجارة البينية مبنظمة املؤمتر ) 1: (ات النظرلتبادل وجه
الصريفة اإلسالمية يف النظام ) 3(األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي،  دانلبالتطوير هيكل متويلي يف ) 2(اإلسالمي، 

ويف هذا الصدد، كلفت اللجنة مركز . األعضاء دانلبالرتبطة باملياه يف التنمية الزراعية واملواضيع امل) 4(املايل اجلديد و
األعضاء للوقوف على وجهات نظرها حول هذه املواضيع والتقرير حول ذلك  دانلبالستبيان على اأنقرة القيام بتوزيع 

 .إىل الدورة اخلامسة والعشرين للكومسيك
  

  األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلببالالدورة السادسة والثالثون لس وزراء اخلارجية 

  
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف العاصمة  دانلبنعقدت الدورة السادسة والثالثون لس وزراء اخلارجية بالا

  ".دورة تعزيز التضامن اإلسالمي"حتت شعار  2009مايو  25- 23السورية دمشق يف الفترة 
 

األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي مجلة من  بلدابني وزراء اخلارجية للسبعة واخلمسني وتناولت الدورة اليت مجعت 
اإلسرائيلي، والتطورات األخرية يف مدينة القدس الشريف  –املسائل السياسية كان من أبرزها مشكلة الصراع العريب 
ء املشاركون على مسائل سياسية مهمة وكما وقف الوزرا. واإلعتداءات اإلسرائيلية املتواصلة ضد الشعب الفلسطيين

أخرى، مثل املوقف يف العراق، والتطورات املؤسفة يف الصومال يف ظل الظروف األمنية املزدادة سوءا واندالع 
وكما وجدت التطورات املستعصية يف السودان هي . الصدامات املميتة يف ضواحي العاصمة الصومالية مقديشو

 .جندة الدورةاألخرى مساحة واسعة من بني أ
  

ويف مقابل ذلك، وقف الوزراء بالدراسة على ورقة تصورية حول الدور املستقبلي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف احلفاظ 
العامل اإلسالمي يف حاجة  تنطلق الورقة من مفهوم أنو. األعضاء دانلبالعلى السالم واألمن وإاء الصراعات يف 

ناطق اإلسالمية، زد على عددا ضخما من الصراعات واإلشتباكات يندلع يف امل نوين قوة حلفظ السالم، السيما ألتك
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي تشارك بالعدد األكرب يف قوات حفظ السالم التابعة لألمم  دانلبال ذلك أن
  .املتحدة
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تناولتها الدورة السادسة والثالثون  وكان موضوعي اإلسالموفوبيا وحماربة تشويه مسعة اإلسالم من بني املواضيع اليت
وحول هذا املوضوع أصدر مرصد اإلسالموفوبيا . األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبلس وزراء اخلارجية بال

نتهاكات ويلقي التقرير الضوء على اال. التابع ملنظمة املؤمتر اإلسالمي تقريره السنوي الثاين حول اإلسالموفوبيا
  .د املسلمني واإلسالم إىل جانب أنه وقف على حقيقة ظاهرة اإلسالموفوبيا يف العامل أمجعاملوجهة ض

  
الغري أعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، مثل  دانلبوناقش الوزراء أيضا موضوع اتمعات واألقليات املسلمة يف ال

قيا الغربية يف اليونان ووضع اموعات املسلمة يف وضع املسلمني يف الفلبني ووضع األقلية التركية املسلمة يف إقليم ترا
 .ويف جنويب مملكة تايالند) بورما سابقا(حتاد امليامنار امجهورية 

 

قتصادية املرتبطة بتنفيذ برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر وعالوة على ذلك، تناول الوزراء بالتفصيل املساعي اال
تكنولوجيا، والرعاية الصحية، والتعليم العايل، والبيئة يف العامل اإلسالمي اإلسالمي إىل جانب مواضيع العلم وال

  .نظمة املؤمتر اإلسالميمباألعضاء  دانلبالووسائل اإلعالم يف 
  

 إعالن دمشق األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبالدورة السادسة والثالثون لس وزراء اخلارجية بالوقد أقرت 
مهية الكربى للمنهجية الثابتة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي خالل األربعني عاما املاضية يف مواجهة أكد على األالذي 

التغريات اليت يعيشها العامل اليوم، كما ركزت على أمهية تعزيز الوحدة اإلسالمية أمام التطورات السياسية واالقتصادية 
  .احلالية

  
ة تأيت مصحوبة مبيول حنو تشويه صورة اإلسالم باعتباره املرجع أن التطورات العامليكما أشار إعالن دمشق إىل 

وقد دعى . األساسي والرئيسي للمسلمني إضافة إىل استهداف املسلمني أنفسهم بغرض عزهلم والتقليل من شأم
ما إعالن دمشق إىل التوقف عن اام اآلخرين ملا حيصل يف العامل اإلسالمي ألن املسلمني هم أنفسهم مسؤولون ع

  .يف العامل اإلسالمي حيصل
 

 األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبلدورة السادسة والثالثون لس وزراء اخلارجية بالأكد التقرير النهائي لو
مبا فيها مدينة القدس، وعلى  1967على احلق األكيد والشرعي للشعب الفلسطيين يف استعادة أراضيه احملتلة يف عام 

  .دولته املستقلة متاشيا مع القرارات الدولية واملشروع العريب للسالم إنشاءحقه يف 
  

على األمهية  األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبالدورة السادسة والثالثون لس وزراء اخلارجية بالكما ركزت 
 أدانت الدورةوقد  .واإلسالمية البالغة اليت حتظى ا مدينة القدس يف العامل اإلسالمي وخصوصا إىل هويتها العربية

وأنشطتها االستيطانية والتدابري غري القانونية  ا االستعماريةوجلميع ممارسااحملاوالت اإلسرائيلية لتهويد القدس 
السكانية وطابعها العريب القانوين للمدينة املقدسة وتشكيلتها  دف تغيري الوضعا إسرائيل االستفزازية اليت تقوم 

 وقررت الدورة على اختاذ مجيع اإلجراءات الالزمة على املستوى الدويل للحد من العدوان اإلسرائيلي .ياإلسالم
  .وللدفاع عن القدس وعن هويتها العربية واإلسالمية

  
  األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبقتصادات الاورشة عمل حول أثر أزمة الغذاء على 

  
قتصادي والتجاري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون االمتشيا مع قرار الدورة الرابع

كموضوع " منظمة املؤمتر اإلسالمي بلدانقتصادات اأثر أزمة الغذاء العاملية على "الذي حدد موضوع ) كومسيك(
مي لتنمية التجارة والبنك جللسة تبادل األفكار خالل الدورة اخلامسة والعشرين للكومسيك وتكليفها للمركز اإلسال

اإلسالمي للتنمية تنظيم ورشة عمل حول هذا املوضوع قبل إنعقاد الدورة اخلامسة والعشرين للكومسيك وتقدمي 
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املؤسسة املنسقة جللسات الكومسيك لتبادل وجهات (التقرير اخلاص ا إىل ذات الدورة، بالتعاون مع مركز أنقرة 
مة املؤمتر اإلسالمي ومؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي واملنظمات الدولية األخرى ذات ، واألمانة العامة ملنظ)النظر

األعضاء  دانلبالقتصادات اأثر أزمة الغذاء على "الصلة، قام املركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتنظيم ورشة عمل حول 
 2009يونيو  18و 17يف يومي " طاع الزراعييف منظمة املؤمتر اإلسالمي واألفاق التنموية للتجارة واإلستثمار يف الق

مبدينة الدار البيضاء، اململكة املغربية، وذلك بالتعاون مع وزارة التجارة اخلارجية باململكة املغربية واملؤسسة الدولية 
السيد مظهر حسني، باحث، مثل مركز أنقرة يف هذه . اإلسالمية لتمويل التجارة التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية

األعضاء يف منظمة  دانلبالقتصادية لتذبذب أسعار األغذية يف االواآلثار اإلجتماعية "الورشة وقدم ورقة عمل بعنوان 
 ."املؤمتر اإلسالمي

  
ومتثل هدف الورشة يف تقييم آثار أزمة الغذاء العاملية على الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ودراسة اآلفاق 

حضر الورشة خرباء من الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي . اإلستثمار يف القطاع الزراعيالتنموية للتجارة و
ويف اجللسة األوىل من جلسات اليوم األول لورشة العمل قدمت . ومن مؤسساا ومن املنظمات اإلقليمية والدولية

، )ونكتادأ(ؤمتر األمم املتحدة للتجارة والتنمية ، وم)الفاو(املنظمات الدولية، مثل منظمة األغذية والزراعة العاملية 
، عروضها حول األزمة )إيفاد(والصندوق الدويل للتنمية الزراعية ) IFPRI(واملعهد الدويل ألحباث السياسات الغذائية 

ت على الغذائية مركزة على األسباب الرئيسية لألزمة واخلطوات العملية التحوطية والتدابري املتخذة من قبل احلكوما
ومن ناحية أخرى، ويف اجللسة الثانية، قدم كل من مركز أنقرة واملركز اإلسالمي لتنمية . والدويل وطيناملستويني ال

وعالوة . األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبالالتجارة أوراقهما العملية ونتائج أحباثهما حول آثار األزمة على 
ت بعض املؤسسات املتخصصة واملنتمية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، مثل البنك على ذلك، ويف اجللسة الثالثة، قدم

اإلسالمي للتنمية، واملؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة، واملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاص التابعة 
تابعة أيضا للبنك اإلسالمي ئتمان الصادرات الاللبنك اإلسالمي للتنمية، واملؤسسة اإلسالمية لتأمني اإلستثمار و

للتنمية، قدمت عروضها اليت أعلمت من خالهلا عن املبادرات اليت أجنزا لتسهيل وترقية الزراعة وصناعة الغذاء يف 
  .األعضاء مقدمة لذلك التمويل الالزم واخلدمات اإلدارية إلجناح هذه املبادرات دانلبال
  

ية خالل طنوملؤمتر اإلسالمي لطرح جتارا الاألعضاء يف منظمة ا دانلبلل وأما اليوم الثاين من أيام الورشة فقد خصص
ستثمار األزمة الغذائية والوقوف على التدابري اليت اختذا لتخفيف آثارها السلبية وطرح الفرص املتاحة ا للتجارة واال

 .يف القطاعني الزراعي وصناعة األغذية الزراعية ا
  

األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  دانلبالالورشة إىل اجللسة الوزارية لوزراء التجارة ب سيقدم تقرير وتوصيات هذه
سطنبول ايف  2009نوفمرب  9- 5واليت يتم تنظيمها خالل الدورة اخلامسة والعشرين للكومسيك اليت ستنعقد يف الفترة 

  .باجلمهورية التركية
  

  اجتماعات أخرى
  

  األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي دانلبقتصادات الاإلسالمي وقتصاد ااملؤمتر الدويل حول اال
  

هتمام احاز التقدم املضطرد الذي يشهده اإلقتصاد اإلسالمي وتطبيقاته، يف جمايل الصرافة والتمويل خاصة، على 
ت قساوة وأد. العديد من الدارسني وغريهم ودفع م للمشاركة يف حوار فكري للوصول إىل حلول للمشاكل الراهنة

على  ضفيفالربغم من الثناء الذي أ .قتصاد اإلسالمي كعالج ممكن هلااألزمة املالية األخرية إىل ظهور احلاجة لتناول اال
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أنه ال تزال هناك حاجة ملحة للمزيد من العمل اجلاد  قتصاد اإلسالمي إالاإلجنازات اليت حتققت جتاه تطوير علم اال
 .اإلسالمية دانلبالقتصادي بني قية والبنوك والتمويل اإلسالمي والتعاون االحول اجلوانبه النظرية والتطبي

  
قتصاد جبامعة ماليزيا اإلسالمية العاملية، وهي واحدة من املؤسسات الرائدة شعبة اال تمانطالقا من هذه احلاجة، قاو

األعضاء  دانلبالقتصادات ااإلسالمي و قتصادقتصاد اإلسالمي والتمويل، بتنظيم املؤمتر الدويل حول علم االيف تنمية اال
يف  ب التابع للبنك اإلسالمي للتنميةيف منظمة املؤمتر اإلسالمي بالتعهاون مع املعهد اإلسالمي للبحوث والتدري

 :املؤمتر على ااالت التالية قد ركزو. 2009أبريل  29و 28كواالملبور مباليزيا يومي 
  

قتصاد ضع الراهن للمباديء والطرق يف حمتلف ااالت الفرعية، من االتقييم الو –قتصاد اإلسالمي علم اال .1
 .قتصاد اإلسالميقتصاد املال والدراسات النظرية والتخطيطية اليت تتناول تطوير علم االاالبيئي إىل 

 قوافستثمار املمباديء وأساسيات التمويل اإلسالمي، البنيات التنظيمية، اال –البنوك اإلسالمية والتمويل  .2
ستثمار ذات ستراتيجية االاللشريعة، التكافل، إدارة املخاطر، الفرص الوامضة للمنتجات املوافقة للشريعة، 

جتماعية، إدارة الثروات، الصكوك، الزكاة، صناديق التحوط اإلسالمية وملحقاا، متويل املسؤولية اال
 .ةالعقارات السكنية ومنتجات العقارات السكنية املتماشية مع الشريع

قتصادية تقييم األداء والوضع احلايل للتنمية اال - األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  دانلبالقتصادات ا .3
األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ودور منظمة املؤمتر اإلسالمي والبنك اإلسالمي للتنمية يف تنمية  دانلبالب

 .منظمة املؤمتر اإلسالمي بلدان
الوضع الراهن، التحديات واملشاكل،  –األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي  دانلبال قتصادي بنيالتعاون اال .4

اإلستراتيجيات املوجهة لدفع التعاون والتجارة، والدور احليوي ملنظمة املؤمتر اإلسالمي والبنك اإلسالمي 
 .قتصاديللتنمية يف حتسني التكامل اال

 

، األمني العام ملنظمة املؤمتر يل الدين إحسان أوغلمالربفسور أكمعايل منها شخصيات بارزة  املؤمتر خاطبكما 
الدكتور عباس مراخور، املدير التنفيذي السابق ، والدكتور صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، واإلسالمي

 http://www.iiu.edu.my/enmjournal/icie.htmlوللمزيد من املعلومات يرجى الرجوع إىل  .لصندوق النقد الدويل

  

  جتماع اإلقليمي لقياس التقدم يف اتمعات العربيةاملنتدى العريب الرابع لتعزيز القدرات اإلحصائية واال

  
جتماع اإلقليمي لقياس التقدم يف اتمعات العربية املنتدى العريب الرابع لتعزيز القدرات اإلحصائية واال كل من نعقدا

الجتماع ممثلو مؤسسات وحضر املنتدى وا. 2009مايو  27- 25يف الفترة يف القاهرة، مجهورية مصر العربية، 
حصائية، العربية وممثلو بعض املنظمات الدولية، وهي املعهد العريب للتدريب والبحوث اال دانلبالبية طنواإلحصاء ال

 MEDSTAT(لبحر األبيض حتاد األوريب ودول االبنك اإلسالمي للتنمية، والربنامج اإلقليمي للتعاون اإلحصائي بني اال

II(قتصادي والتنمية من أجل التنمية يف القرن احلادي والعشرين ، والشراكة اإلحصائية ملنظمة التعاون اال)PARIS21( ،
الدكتورة . جتماعية لغريب آسيا والبنك الدويلقتصادية واالوشعبة اإلحصاء باألمم املتحدة، ومفوضية الشؤون اال

تبادل "دائرة اإلحصاء واملعلومات، مثلت مركز أنقرة يف هذين احملفلني وقدمت ورقة بعنوان ِصديقه باشجي، مديرة 
  ."ية لتطوير العمل اإلحصائيطنستراتيجيات الوالعربية وتطوير اال دانلبالاخلربات التدريبية بني 
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ن اجلامعة العربية واجلهاز املركز جتماع اإلقليمي لقياس التقدم بالتعاون بني كل ممت تنظيم املنتدى العريب الرابع واال
قتصادي والتنمية من أجل التنمية يف القرن حصائية ملنظمة التعاون االللتعبئة العامة واإلحصاء املصري والشراكة اإل

ستراتيجيات القومية لتطوير العمل يف اال اوراقأ يةطنوقدم ممثلو مؤسسات اإلحصاء ال). PARIS21(احلادي والعشرين 
عرضت املنظمات الدولية وجهات نظرها حول الكيفية اليت و. ا من خالهلا جتارب بلدامملختلفة عرضواإلحصائي ا

وخصص  .متكنها من مساندة تطوير هذه اإلستراتيجيات من ناحية الدعم املايل والفين أو تنظيم النشاطات التدريبية
جتماع اإلقليمي التحضريي ؛ والذي يعترب اال"يةقياس تقدم اتمعات العرب"جتماع اإلقليمي حول اليوم األخري لال

قتصادي والتنمية حول اإلحصاء، واملعرفة والسياسة الذي سينعقد يف السابق للمنتدى الدويل الثالث ملنظمة التعاون اال
 .يف بوسان جبمهورية كوريا اجلنوبية 2009اكتوبر  31- 27الفترة 

  
باشجي للتشاور حول إمكانيات التعاون املستقبلية مع ممثلي  وخالل املنتدى سنحت الفرصة للدكتورة صديقه

املنظمات الدولية املشاركة، يف جمال التدريب خاصة، إىل جانب أا تبادلت وجهات النظر مع ممثلي مؤسسات 
  .اإلحصاء القومية بالدول العربية حول خمتلف املواضيع اإلحصائية

 

  حمافظي البنك اإلسالمي للتنميةجتماع السنوي الرابع والثالثون لس اال

  
جتماع السنوي الرابع والثالثون لس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية يف عشق أباد، عاصمة مجهورية نعقد االا

 .ألباي، املدير العام الدكتور صافاش جتماعيف هذا اال أنقرة مثل مركزوقد  .2009يونيو  3- 2تركمنستان، يف يومي 
 

فخامة قربانقوالي بدري حممدوف، رئيس مجهورية تركمنستان ومعايل  ألقاهافتتاحية المات جتماع بكستهل االا
 ي،الدكتور أمحد حممد على، رئيس جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية ومعايل الربوفسور أكمل الدين إحسان اوغل

  .األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
  

 :هيجتماع، وجلسات عمل خالل هذا اال ةعدكما مت عقد 
 

 ئتمان الصادراتاجتماع السادس عشر لس حمافظي املؤسسة اإلسالمية لتأمني اإلستثمار واال .1

 جتماع التاسع للجمعية العامة للمؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع اخلاصاال .2

 جتماع الرابع للجمعية العمومية للمؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارةاال .3

 الثاين لس حمافظي صندوق التكافل اإلسالمي جتماع السنوياال .4

 

: تشكيل عامل ما بعد األزمة: "نعقاد املنتدى السنوي العشرين للبنك اإلسالمي للتنمية حتت عنوانامت كما 
  "اإلنعكاسات اإلقليمية واإلستجابات املنسقة من قبل الدول األعضاء
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  م2009200920092009برنامج املركز يف الربع الثالث من 
  
  وـوليــي
 

  .ة، داكار، السنغالالدائمة لإلعالم والشؤون الثقافيالدورة التاسعة للجنة  •
  ، تونس، تونس2009يوليو  4-2، لمنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافةل الدورة العاشرة •
جتماع الفريق املعين بالتدريب يف إطار برنامج التعاون اإلقليمي يف اإلحصاء بني اإلحتاد األوريب ودول ا •

  ، اسطنبول، تركيا2009يوليو  15-14، املتوسط
قتصادي والتجاري بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر جلسة لشحذ األفكار حول ترقية التعاون اال •

  ، اسطنبول، تركيا2009يوليو  21-20، اإلسالمي
  

  سـأغسط
  

، 2009أغسطس  12- 11جتارب عرب احلدود، : النظام البنكي والتمويل اإلسالمياملؤمتر الدويل حول  •
  كواالملبور، ماليزيا

  ، عبود أباد، باكستان2009أغسطس  18-16التنمية البيئية املستدامة  املؤمتر الدويل الثالث حول •
  ، دوربان، جنوب أفريقيا2009أغسطس  22-16الدورة السابعة واخلمسون للمعهد الدويل لإلحصاء،  •
  كهومل، السويد، ستو2009أغسطس  22- 16األسبوع العاملي للمياه،  •
  ، كواالملبور، ماليزيا2009أغسطس  19-17املؤمتر الدويل حول التعليم من أجل اجلميع،  •
، نغكاوي، ال2009أغسطس  19-18املؤمتر الدويل األول حول االقتصاد والنظام البنكي والتمويل اإلسالمي،  •

  ماليزيا
  
  رببتمــس
  

، نيويورك، الواليات املتحدة 2009سبتمرب  15، تحدةالدورة الرابعة والستون للجمعية العامة لألمم امل •
 األمريكية

، نيويورك، الواليات املتحدة 2009سبتمرب  26، اجتماع مراكز االتصال اخلاصة بتحالف احلضارات •
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