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مركز الأبحاث الإ حصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإ سلامية

نشاطـات مركز أنقرة
الإ جتماع الثاني للجنة المتابعة والإ شراف لبرنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
قام مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز ٔانقرة( بتنظيم الإ جتماع الثاني
للجنة المتابعة والإ شراف لبرنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في مدينة أنطاليا،
الجمهورية التركية ،في  ١٢-١١مايو  ٢٠١٠على هامش الإ جتماع السادس والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة عن
الكومسيك .عقد هذا الإ جتماع ،الذي ترأسه السيد محمد فاتح سرنلي ،رئيس دائرة التدريب والتعاون الفني ،لمراجعة
وتقييم مسيرة تنفيذ برنامج التعليم المهني والتدريب منذ إنفضاض الإ جتماع الأول للجنة المتابعة والإ شراف .شاركت في
الإ جتماع وفود من نقاط الإ تصال المركزية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي من كل من أزربيجان ،البحرين،
اندونيسيا ،إيران ،المغرب ،دولة قطر ،السنغال ،تركيا والجمهورية اليمنية .وكما شارك ممثلون من الأمانة العامة لمنظمة
المؤتمر الإ سلامي ومؤسساتها ذات الصلة ،وهي :اللجنة الدائمة للتعاون الإ قتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
)كومسيك( ،البنك الإ سلامي للتنمية ،الغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة ،المنظمة الإ سلامية للتربية والعلوم والثقافة،
الإ تحاد الإ سلامي لمالكي البواخر ومركز الا ٔبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز
أنقرة(.
إستمع الإ جتماع إلى عروض حول التجارب القطرية في مجال التعليم المهني والتدريب في إطار منظمة المؤتمر الإ سلامي
إلى جانب معلومات حول أخر ما وصلت إليه نشاطات مؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي الجارية والمخطط تنفيذها في
مجال التعليم المهني والتدريب والأدوار المهمة التي من الممكن أ ْن تلعبها كل من هذه المؤسسات في إطار البرنامج.
وكما قدم المشاركون ملخصات حول مقدرة وكفاءة التعليم المهني والتدريب في بلدانهم وحول الدروس المستقاة من
تجاربهم للتوفيق بين الكفاءات المتاحة وتحديد المجالات الممكنة للتعاون المستقبلي.
وللمزيد من المعلومات حول هذا الإ جتماع يرجى زيارة:

http://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=418

وفــد من مركــز أنـــقرة يــزور جــامـعة قــــــطر
سجل وفد من مركز ٔانقرة مكون من المهندس حسين حاكان اريتلي ،مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات والنشر ،والسيد
محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة التدريب والتعاون الفني ،إلى مكتب التعليم المستمر التابع لجامعة قطر في الدوحة في ٢٠
مايو . ٢٠١٠رافق السيد خالد محمد الخليفي ،رئيس الموارد البشرية بجهاز الإ حصاء القطري ،وفد مركز أنقرة خلال
هذه الزيارة التي استقبله فيها الدكتور تاج السر إبراهيم كردمان ،مدير مكتب التعليم المستمر بجامعة قطر.
وعقب تبادل الكلمات الترحيبية ،قدم الدكتور كردمان تنويرا إلى وفد مركز أنقرة حول نشاطات مكتب التعليم المستمر،
حيث ركز على تعاون المكتب مع جهاز الإ حصاء القطري في تدريب الإ حصائيين العاملين في مختلف الدوائر الحكومية.
وكما تحدث أيضا حول جهودهم وبرامجهم الموجهة إلى تنمية الموارد البشرية بالتعاون مع مختلف المنظمات الدولية .
ومن جانبهٔ ،افاد السيد محمد فاتح سرنلي إلى الدكتور تاج السر إبراهيم كردمان ،مدير مكتب التعليم المستمر بجامعة
قطر ،حول برامج بناء القدرة التي يقودها مركز أنقرة ،وخاصة برنامج بناء القدرة الإ حصائية الذي يستند على تحليل
إحتياجات ومقدرات المؤسسات ذات العلاقة العاملة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،وتوأمة هذه
الإ حتياجات والقدرات عبر إرسال خبراء من وإلى هذا الدول لتقديم البرامج التدريبية التي هنالك حاجة لها.
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وتحدث ممثلو مركز أنقرة ،وجهاز الإ حصاء القطري وجامعة قطر حول إمكانية إعداد برنامج لبناء القدرة للمنطقة .وسيتم
تقديم مثل هذا البرنامج تمشيا مع الخطط الإ ستراتيجية لتلبية إحتياجات ومقدرات مؤسسات الإ حصاء الوطنية عبر إجراء
مسح كامل ومفصل مع الوضع في الإ عتبار الخصائص المحددة للنظم الإ حصائية الوطنية لتلك البلدان .وافق الطرفان على
إعداد إتفاقية أولية بهدف إنشاء شراكة قوية بين المؤسستين وبهدف تنظيم برامج تدريبية طويلة الأجل حول مختلف
المواضيع الإ جتماعية والإ قتصادية لمصلحة المنطقة.
إجتماع مركز أنقرة مع جهاز الإ حصاء القطري
استقبل الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني ،رئيس جهاز الإ حصاء بدولة قطر ،وعدد من كبار الموظفين بالجهاز الوفد
الزائر من مركز أنقرة في مقر جهاز الإ حصاء بالعاصمة الدوحة في  ١٩مايو  .٢٠١٠وتكون وفد مركز أنقرة الزائر من كل
من المهندس حسين حاكان اريتلي ،مدير دائرة النشر وتكنولوجيا المعلومات ،والسيد محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة
التدريب والتعاون الفني.
استقبل الشيخ حمد بن جبر بن جاسم آل ثاني ،رئيس جهاز الإ حصاء بدولة قطر ،الوفد الزائر بحضور كل من الدكتور
حسن إبراهيم المهندي ،مدير اللجنة الدائمة للسكان ،والسيد خالد الخليفي ،مدير الموارد البشرية ،والدكتور أحمد
حسين ،مستشار إحصائي.
وعقب الكلمة الترحيبية التي قدمها رئيس جهاز الإ حصاء القطري ،تم تنوير وفد مركز أنقرة الزائر حول مختلف النشاطات
الإ حصائية المنجزة من قبل الجهاز ،وخاصة دوره في مؤتمر الخوارزمـي الدولي الذي سينظمه المعهد الدولي للإ حصاء.
وكما تم تنوير الوفد بمعلومات إضافية حول الإ ستراتيجية القومية لتنمية الإ حصاء في دولة قــــطر ،والمعدة من قبل جهاز
الإ حصاء القطري تمشيا مع موجهات الإ ستراتيجية القومية لتنمية الإ حصاء لمبادرة باريس  ٢١وأسس ومبادئ الإ حصاءات
الرسمية للأمم المتحدة بهدف تعزيز الكفاءة الإ حصائية في نظام الإ حصاء القطري القومي برمته.
عقب الحديث الموجز الذي ٔافاد به السيد محمد فاتح سرنلي حول نشاطات التدريب والتعاون الفني لمركز أنقرة في
مجال بناء القدرة الإ حصائية ،شرح المهندس حسين حاكان اريتلي النشاطات الإ حصائية المختلفة لمركز أنقرة وقدم
بعض المعلومات التفصيلية حول الأدوات الإ حصائية التي طورها المركز مؤخرا .وتبادل الطرفان الحديث حول إمكانية
إعداد برنامج خاص لبناء القدرة الإ حصائية للإ حصائيين في قــطر بالتعاون مع شركاء آخرين ذوي علاقة بالمجال،
وضمنهم المنظمات الدولية والجامعات.
وفي يوم  ٢٠مايو  ٢٠١٠تم عقد إجتماع خاص قدم فيه المهندس حسين حاكان اريتلي قواعد البيانات الإ حصائية
والأدوات التي أعدها مركز أنقرة خلال السنوات الأربعة .حضر الإ جتماع أكثر من  ٢٠إحصائي يعمل بجهاز الإ حصاء
القطري ،من بينهم المستشارين ورؤساء الدوائر والموظفين الفنيين بالجهاز .وعقب المقدمة حول قاعدة بيانات مركز أنقرة
للمؤشرات الإ جتماعية والإ قتصادية الرئيسية )البيزند( ،تحدث السيد محمد فاتح سرنلي مركزا على أداة البيانات
الإ حصائية المرئية ،وخاصة مولد مركز أنقرة للرسومات البيانية المتحركة .المشروع بمسمى "البلدان الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإ سلامي بالأرقام" يمكن الوصول إليه والتصرف في محتواه بالوسط الإ لكتروني عبر الإ نترنيت.
وعقب الإ جتماع ،قدم السيد منصور المالكي ،مدير تكنولوجيا المعلومات بجهاز الإ حصاء القطري ،تنويرا إلى وفد مركز
أنقرة الزائر حول نظام المعلومات الجغرافية الذي تم إعداده حديثا .وخلال هذا التنوير شرح السيد المالكي الكيفية التي
يعمل بها النظام والكيفية التي يمكن من خلالها إنشاء خرائط جغرافية موضوعية لدولة قطر عبر الإ نترنيت مستخدما هذا
النظام .وفعالية النظام ،كما لاحظها وفد مركز أنقرة ،ذات مقدرة تمكن من المبادرة بالتعاون الفني بين البلدان الأعضاء
في منظمة المؤتمر الإ سلامي في هذا الصدد .ومن جانبه أشار السيد المالكي إلى أ َّن نظام تكاملية قواعد البيانات
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الإ حصائية لجهاز الإ حصاء القطري وقاعدة بيانات البيزند لمركز أنقرة سيتم تناوله كخطوة تالية لتوزيع البيانات الإ حصائية
دوليا وتم التأكيد على إمكانية تنفيذ هذه الخطوة بسهولة عبر تقنيات خدمات الإ نترنيت.
مركز أنقرة يبادر بالمشروع النموذجي الأول في مرحلة التطبيق النموذجي ببرنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
بادر مركز أنقرة ،بالتعاون مع المركز التركي للصحة والسلامة المهنية ،بالمشروع النموذجي الأول في إطار مرحلة التطبيق
النموذجي ببرنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في مجال الصحة والسلامة
المهنية .تم القيام بالمشروع النموذجي المسمى "زيارة دراسية حول الصحة والسلامة المهنية" في مقر إدارة مركز الصحة
والسلامة المهنية في الفترة  ٢٨-٢٤مايو  ،٢٠١٠في أنقرة ،الجمهورية التركية ،بمشاركة خبراء ومدراء الصحة والسلامة
المهنية من  ٧بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي – أزربيجان ،الأردن ،ليبيا ،ماليزيا ،باكستان ،المملكة العربية
السعودية والجمهورية العربية السورية .وكما شاركت منظمة العمل العربية أيضا في هذا المشروع النموذجي.
وفي الجلسة الإ فتتاحية ،رحب سعادة صديق طوبال أوغلو ،نائب وكيل وزارة العمل والتأمين الإ جتماعي ،بالمشاركين في
الإ جتماع وعبر عن ترحيب الوزارة بإطلاق المشروع النموذجي للتعليم والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي في هذا المجال الحيوي .وكما أكد سعادته على أهمية مواصلة هذا المشروع ومواصلة التفاعل بين
المشاركين.
وخلال الجلسة الإ فتتاحية ،رحب وفد مركز أنقرة ،بالمشاركين في هذا المشروع المهم وعبر عن شكره إلى إدارة مركز
الصحة والسلامة المهنية التركي على الدعم اللوجستي الذي قدمه إلى المشاركين لتسهيل هذا الحدث المهم .وكما أكد
على أن أهمية ترقية وإصلاح المستوى الأعلى للرفاهية البدنية ،والعقلية والإ جتماعية للعمال في كافة المهن يشكل محور
جميع التحركات والجهود في مجال الصحة والسلامة المهنية .وأشار مركز أنقرة أيضا إلى أنَّه بإمكان هذا البرنامج المهم
خلق العديد من الفوائد لمهنيي الصحة والسلامة المهنية لتطوير معرفتهم ومهاراتهم عبر الشراكات الوثيقة والترابط بين
المؤسسات المثيلة العاملة في بلداننا الأعضاء.
وأشار مركز أنقرة إلى أنَّه من المتوقع أ ْن يدعم هذا البرنامج المهم العلاقات القائمة بين مراكز الصحة والسلامة المهنية في
البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي لمساعدتها لتقديم ما هو أفضل عند تأمينها للخدمات المحسنة إلى الأفراد
في بلدانها ومشاركة ممثلي مراكز الصحة والسلامة المهنية في هذا المشروع لتبادل المعرفة والتجارب المتصلة بسلامة
وصحة أماكن العمل في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي".
مركز أنقرة يستقبل وفد خبراء الصحة والسلامة المهنية
استقبل مركز أنقرة وفدا من خبراء الصحة والسلامة المهنية من الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في  ٢٥مايو
 ٢٠١٠في إطار المشروع النموذجي لبرنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
بمسمى "زيارة دراسية حول الصحة والسلامة المهنية" ،الذي نظمه كل من مركز أنقرة والمركز التركي للصحة والسلامة
المهنية في أنقرة ،الجمهورية التركية .تشكل الوفد من خبراء الصحة ولسلامة المهنية من كل من منظمة العمل العربية،
أزربيجان ،الأردن ،ماليزيا ،المملكة العربية السعودية ،سوريا ،ليبيا وباكستان.
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وفي مستهل الزيارة ،عبر وفد مركز أنقرة عن شكره وترحيبه بأعضاء الوفد وأكد على أهمية الصحة والسلامة المهنية في
الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،وخاصة الحاجة إلى التعاون والتآزر بين الوكالات المثيلة ذات العلاقة
بالموضوع.
ومن ثم تم تنوير للوفد الزائر حول نشاطات المركز من قبل رؤساء الدوائر الفنية لمجالات إهتمام المركز :البحث،
الإ حصاء والتدريب .وكما قدم إلى الوفد شيء من المعلومات حول الأدوات الإ حصائية التي أعدها المركز مؤخرا والمتاحة
للجميع عبر مرقع المركز على الإ نترنيت ،واعلموا كذلك حول أخر إصدارات المركز المتوفرة عبر الإ نترنيت وفي نسخ
مطبوعة.
وعلاوة على ذلك ،تم تنوير الزائرين حول برنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
والذي تمت في إطاره هذه الزيارة الدراسية وحول أهدافه لمصلحة الدول الأعضاء .وفي هذا الصدد ،عبر المركز عن
استعداده للتعاون مع مراكز الصحة والسلامة المهنية بالدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي لتعزيز قدرة كفاءة
المؤسسات ذات الصلة.
عبر أعضاء الوفد عن شكرهم وعرفانهم لمركز أنقرة على تنظيمه هذه الدراسة المهمة وعبروا كذلك عن رغبتهم في تطوير
العلاقات مع مركز أنقرة.
دورة تدريبية حول 'الحسابات القومية :جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات'
نظم مركز أنقرة دورة تدريبية حول 'الحسابات القومية :جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات' في
مقر الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإ حصاءات لجمهورية مصر العربية في الفترة  ٢٧-٢٥مايو  .٢٠١٠قدم الدورة السيد
محمد كولا ،الخبير بمعهد الإ حصاء التركي ،وشارك فيها  ٢٦من موظفي الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإ حصاءات
ووزارة التخطيط بجمهورية مصر.
غطت الدورة المواضيع التالية:











نظرة عامة على الحسابات القومية
لحسابات القومية في تركيا
جداول العرض والإ ستخدام وجداول المدخلات والمخرجات في نظام الحسابات القومية
مصفوفات التقييم
موازنة جداول العرض والإ ستخدام وتحويلها إلى جداول المدخلات والمخرجات
مصادر البيانات والاستبيانات
الإ قتصاد غير الملحوظ
ضبط سيف )تكلفة ،تأمين ،شحن( /فوب )التسليم في السفينة(
مناهج حساب وتوزيع خدمات الوساطة المالية الغير مباشرة )(FISIM
مقاييس السعر والحجم في إطار العرض والإ ستخدام

هدفت هذه الدورة التدريبية إلى تطوير القدرة الإ حصائية والأداء لدى الوكالة المركزية للتعبئة العامة والإ حصاءات
بجمهورية مصر العربية في مجال ' الحسابات القومية :جداول العرض والاستخدام وجداول المدخلات والمخرجات'
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السيدة أمينة أردوغان تفتتح المشروع النموذجي لبرنامج التعليم المهني والتدريب
افتتحت السيدة أمينة أردوغان ،حرم دولة رجب طيب أردوغان ،رئيس وزراء حكومة الجمهورية التركية ،المشروع
النموذجي بمسمى "تعزيز العليم الفني والتدريب عبر الدورات المحلية :تجربة مركز الفنون ودورات التدريب الفني التابع
لبلدية إسطنبول الكبرى" في  ٨يونيو  ٢٠١٠في مركز فسخانة الثقافي الدولي للمعارض والمؤتمرات في إسطنبول،
الجمهورية التركية .تم تنظيم المشروع شراكة بين مركز أنقرة ومركز الفنون ودورات التعليم المهني التابع لبلدية إسطنبول
الكبرى ومشاركة ممثلي البلديات من تسعة بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي – أزربيجان ،اندونيسيا ،إيران،
الكويت ،ليبيا ،المغرب ،باكستان ،سوريا واليمن.
بدأ المشروع النموذجي لبرنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي بالمراسم
الإ فتتاحية للمعرض الثالث عشر العام لمعهد الفنون والتدريب المهني التابع لبلدية إسطنبول الكبرى ،والذي رحبت خلالها
السيدة أمينة أردوغان في كلمتها بممثلي البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،حيث عبرت عن أهمية الجهود
الدولية لإ نهاء الفقر والحاجة إلى التكافل بين الدول المتجاورة في هذا الصدد .وكما أكدت على أهمية التعليم المهني
والتدريب في عملية تخفيف الفقر ،علاوة على إشارتها للتقدم العظيم لمركز الفنون والتدريب المهني وإشراكه للناس في
نشاطات التدريب ورفع فرص توظيفهم لتصل إلى مليون من المتدربين خلال الأعوام الأربعة عشر الماضية .وكما أثنت
السيدة أردوغان على جهود مركز الفنون والتدريب المهني لتنظيم الدورات التدريبية للمواطنين المقيمين في إسطنبول،
علاوة على تنظيمه هذه الزيارة الدراسية الموجهة لمصلحة البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي بقصد عرض
خبرته وتجربته في مجال التعليم المهني والتدريب لبلدان أخرى شقيقة.
ومن جانبه ،رحب مركز ٔانقرة بالمشاركين في هذا المشروع المهم وعبر عن شكره إلى مركز الفنون والتدريب المهني
التابع لبلدية إسطنبول الكبرى على الدعم الذي قدمه للمشاركين وتهيئته لهذا الحدث المهم .وأشير إلى أن هذا البرنامج
المهم سيأتي بفوائد إلى بلديات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في إطار عملها الساعي لتقديم أفضل
الخدمات لمواطنيها عبر الشراكات الوثيقة وشبكات الربط بين المؤسسات الشبيهة العاملة في البلدان الأعضاء .وأوضح
أ َّن هذا المشروع هو المشرع التعاوني الأول بين بلديات البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في مجال التعليم
المهني والتدريب الهادف لتحسين كفاءة التعليم المهني والتدريب الراهنة في مدننا وتبادل المعرفة والخبرة المتصلة
بالتطبيقات المحلية للدورات المهنية .وفي هذا الصدد ،يعتبر أن هذا المشروع جاء في وقت مناسب على ضوء القناعة
بأن تبادل تجارب مركز الفنون والتدريب المهني التابع لبلدية إسطنبول الكبرى سيكون أداة فاعلة في نجاح العديد من
البلدان للقيام بنشاطات مماثلة لتدريب الموهوبين في مجالات الإ هتمام.
وخلال الجلسة الإ فتتاحية ،أشار السيد حسين عوني مطلو ،والي ولاية إسطنبول ،إلى أهمية دورات مركز الفنون والتعليم
المهني التابع لبلدية إسطنبول وأشار على أنها مثال للخدمات الإ جتماعية البلدية الحديثة .ومن ناحية أخرى ،أشار السيد
قادر طوباش ،عمدة بلدية إسطنبول الكبرى ،إلى الإ نجازات البارزة التي حققها مركز الفنون والتدريب المهني وهنأ
المتخرجين قبل إفتتاح المعرض.
تعزيز التعليم المهني والتدريب عبر دورات التعليم المهني :تجربة مركز الفنون ودورات التدريب المحلية التابع لبلدية
إسطنبول الكبرى
بادر مركز أنقرة بنجاح بالمشروع النموذجي الثاني بمرحلة التطبيق النموذجي لبرنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،وذلك بالتعاون مع مركز الفنون ودورات التدريب المهني المجلية التابع لبلدية
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إسطنبول الكبرى .انعقد المشروع النموذجي تحت مسمى "تعزيز التعليم المهني والتدريب عبر دورات التعليم المهني:
تجربة مركز الفنون ودورات التعليم المهني التابع لبلدية إسطنبول الكبرى" .بدأ المشروع بمراسم افتتاحية للمعرض العام
الثالث عشر لمركز الفنون ،والذي جرى في مركز فيسخانة الدولي للثقافة والمعارض ،إسطنبول ،الجمهورية التركية،
خلال الفترة  ١٠ – ٩يونيو  ٢٠١٠بمشاركة ممثلين من بلديات تابعة للبلدان الأعضاء التسعة التالية :أذربيجان،
اندونيسيا ،إيران ،الكويت ،ليبيا ،المغرب ،باكستان ،سوريا واليمن.
للمزيد من المعلومات حول هذا المشروع يرجى زيارةhttp://www.oicvet.org/pilot-project2-ar.php :
نائب وكيل وزارة العمل والضمان الإ جتماعي بجمهورية تركيا يزور مركز أنقرة
قام وفد برئاسة السيد صديق طوبال أوغلو ،نائب وكيل وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجمهورية التركية ،بزيارة إلى
مركز أنقرة في  ١١يونيو  .٢٠١٠ضم وفد وزارة العمل والضمان الإ جتماعي الزائر كل من السيد إسماعيل قريم ،المدير
العام بالإ نابة للمديرية العامة للصحة والسلامة المهنية ،السيد جوشكون دميرجي ،مدير مركز الصحة والسلامة المهنية
وعدد من كبار الخبراء بالوزارة.
وفي مستهل اللقاء عبر وفد مركز أنقرة عن شكره وترحابه بالوفد وعلى زيارته الكريمة والمهمة الناجحة التي قاموا بها في
إطار المشروع النموذجي المشترك تحت مسمى "زيارة ميدانية حول الصحة والسلامة المهنية" ببرنامج التعليم المهني
والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي خلال الفترة  ٢٨-٢٤مايو  ٢٠١٠في مقر مركز الصحة والسلامة
المهنية في أنقرة ،وبمشاركة كبار الموظفين والخبراء من المؤسسات المماثلة في البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي .وفي هذا الصدد ،أكد وفد مركز ٔانقرة على أهمية الصحة والسلامة المهنية في ترقية نوعية الحياة المدنية في
البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي وتأكيده على الحاجة إلى التعاون بين الوكالات ذات الصلة العاملة في
الدول الأعضاء ،وخاصة في مجال بناء القدرة والكفاءة.
وكما أضاف وفد مركز أنقرة خلال هذه الزيارة أ َّن مركز أنقرة بادر مؤخرا ببرنامج جديد لبناء القدرة في مجال الصحة
والسلامة المهنية في إطار برنامجه القائم منذ أمد طويل تحت مسمى "برنامج مركز أنقرة لبناء القدرة" ويخطط لتنفيذ
برامج تدريبية وورش عمل قصيرة الأجل عبر التنسيق بين إحتياجات ومقدرات المؤسسات ذات الصلة في البلدان الأعضاء
في إطار برنامج التعليم المهني والتدريب ،الذي صادقت عليه الدورة الرابعة والعشرين للكومسيك ،المنعقدة في إسطنبول
في  ٢٠٠٨وتم إطلاقه رسميا من قبل فخامة الرئيس عبد الله جل ،رئيس الجمهورية التركية ورئيس لجنة الكومسيك ،أثناء
القمة الإ قتصادية للكومسيك المنعقدة في  ٩نوفمبر  ٢٠٠٩في إسطنبول.
وكما ذكر وفد مركز أنقرة أ َّن المركز يحاول تطوير كافة أنواع التعاون مع جميع المؤسسات الوطنية والإ قليمية والدولية
ذات الصلة بهدف تحقيق أهدافه السامية لخدمة مصالح جميع الدول الأعضاء .وفي هذا الصدد ،أكد على استعداده
لترقية العلاقات الودية وتأسيس الشراكات الجديدة مع وزارة العمل والضمان الاجتماعي في المجالات التي تهم الدول
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
ومن جانبه ،عبر السيد صديق طوبال أوغلو ،نائي وكيل وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالجمهورية التركية ورئيس الوفد
الزائر ،عن شكره لوفد مركز أنقرة على حفاوة الاستقبال وأفاد أ َّن وزارته على إستعداد للتعاون مع المركز في مجال الصحة
والسلامة المهنية عبر تبادل الخبرة الفنية في مجال التدريب الفني لمصلحة الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
وكما قدم الدعوة في إطار هذه الزيارة إلى مركز أنقرة للمشاركة الفاعلة في المؤتمر الدولي التاسع عشر حول الصحة
والسلامة في العمل ،المخطط عقده خلال الفترة  ١٥-١١سبتمبر  ٢٠١١في إسطنبول ،الجمهورية التركية ،والذي
ستستضيفه وزارة العمل والضمان الاجتماعي بالتعاون مع منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي.
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المؤتمر الدولي حول إستراتيجيات البحث العلمي في جامعات العالم الإ سلامي :الواقع والآفاق
نظم المعهد الدولي للوحدة الإ سلامية ،الجامعة الإ سلامية العالمية ماليزيا ،إتحاد جامعات العالم الإ سلامي والمنظمة
الإ سلامية للتربية والعلوم والثقافة "المؤتمر الدولي حول إستراتيجيات البحث العلمي في جامعات العالم الإ سلامي :الواقع
والآفاق" في كوالا لمبور ،ماليزيا ،في الفترة  ٨ – ٦يوليو  ٢٠١٠بهدف إعداد الدراسات ،والوثائق المرجعية وتقديم
التوصيات التي نشكل الأساس لخطة عمل لوضع إستراتيجيات علمية وعملية تقود في نهاية المطاف إلى خطط مستقبلية
لتطوير البحث العلمي في بلدان العالم الإ سلامي.
وفي هذا الصدد ،وتأكيدا على ٔاهمية البحث في مجال العلوم والتكنولوجيا كمفتاح رئيسي للتقدم تجاه إقتصاد المعرفة
وكأداة لتطوير القدرة التنافسية ،لخصت المنشورات ما وصل إليه تقرير مركز أنقرة حول البحث والتنمية العلمية في البلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي الذي يعرض ويقيم أداء البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في مجال
البحث والتطوير العلمي والعلم والتكنولوجيا ،بالتركيز الخاص على الموارد البشرية في البحث والتطوير وتكاليف البحث
والتطوير وصادرات التكنولوجيا المتقدمة والإ صدارات العلمية.
للمزيد من المعلومات يرجى زيارة:

http://www.sesric.org/event-detail-ar.php?id=466

ممثل الفاو يزور مركز أنقرة
قام وفد من منظمة الأغذية والزراعة العالمية مكون من السيد بارويز كوهافخان ،مدير وحدة التربة والمياه ،والسيد
مصطفى سيناكور ،منسق إقليم وسط آسيا الفرعي ،بزيارة إلى مركز أنقرة في  ١٣يوليو  .٢٠١٠جاءت الزيارة عقبا للتوقيع
على المشروع المعد لسنة واحدة بمسمى "دعم الإ ستشارة السياسية والعمل لترقية الإ ستغلال المستدام لموارد المياه
والطاقة للإ نتاج الزراعي وتحسين المعيشة في الشرق الأدنى في إطار تغير المناخ" ،والذي وقع عليه معالي البروفسور
أكمل الدين إحسان أوغلو ،الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،والسيد جاك ضيوف ،المدير العام لمنظمة الأغذية
والزراعة العالمية في  ٩يونيو  .٢٠١٠وفي إطار هذا المشروع اختير مركز أنقرة ليقوم بدور وكالة منظمة المؤتمر الإ سلامي
التنفيذية للمشروع وعضو في فريق عمل المشروع.
في مستهل اللقاء ،عبر مركز ٔانقرة عن شكره وترحيبه بالوفد الزائر على الزيارة الكريمة ومن ثم جرى الحديث حول
نشاطات المركز في مجالات البحث ،الإ حصاء والتدريب .ومن جانبه ،أفاد السيد كوهافخان بمعلومات حول خلفية
المشروع مشيرا إلى المؤتمر رفيع المستوى حول المياه من أجل الزراعة والطاقة في إفريقيا ،والذي انعقد في  ٢٠٠٨في
مدينة سرت بالجماهيرية العربية الليبية .وأكد السيد كوهافخان في حديثه على أهمية المشروع لمساعدة بلدان الشرق
الأدنى وشمال إفريقيا لبناء قدراتها وجعل صانعي السياسة والعامة على وعي بحقيقة أهمية ربط المياه وقطاع الطاقة في
التخطيط بالإ قليم.
وفي ختام اللقاء اتفق الطرفان على ترشيح السيد محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة التدريب والتعاون الفني بمركز أنقرة،
ليقوم بمهمة ضابط الإ تصال من جانب المركز وللقيام بالأدوار الإ دارية الضرورية وتمثيل المركز في فريق عمل المشروع.
للمزيد من المعلومات حول مشروع منظمة المؤتمر الإ سلامي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية المشترك يرجى زيارة:
http://www.sesric.org/activities-oicfao-ar.php
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وفد من الرابطة العالمية لمنظمات البحوث الصناعية والتكنولوجية يزور مركز أنقرة
قام وفد من الرابطة العالمية لمنظمات البحوث الصناعية والتكنولوجية المكون من الدكتور روحاني هاشم ،الأمين العام
للمنظمة ،والسيد ذو الكفل محمد ناني ،مدير برنامج ،بزيارة إلى مركز أنقرة.
وفي مستهل الزيارة ،تم الترحيب بالوفد الزائر .شارك الوفد ،من ثم ،في جلسة تم خلالها تعريف بالنشاطات الرئيسية التي يقوم
بها مركز أنقرة والنشاطات التي تقوم بها الرابطة العالمية لمنظمات البحوث الصناعية والتكنولوجية.
اتفق الطرفان في نهاية الإ جتماع على دراسة مجالات التعاون الممكنة في مجال البحوث وبرامج التدريب.
دولة قــطر تتبرع بمليوني دولار لإ نشاء المقر الجديد لمركز أنقرة
تسلم مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( التبرع المالي الذي تكرمت به
دولة قطر كمساهمة منها في ميزانية إنشاء المقر الجديد له .وقام السيد محمد علي المالكي ،القائم بالأعمال في سفارة دولة
قطـر في أنقرة ،بتسليم شيك بمبلغ مليوني دولار صادر من بنك قطر الوطني.
وفي هذا الصدد ،تبرعت من قبل الحكومة التركية بقطعة أرض تم تخصيصها لإ نشاء المقر الجديد للمركز .وتلوا لهذا التبرع
القيم ،تكرمت دولة الكويت بتبرع بمبلغ مليون دولار ،ودولة الإ مارات العربية المتحدة بمبلغ خمسمائة ألف دولار كمساهمة
منها في ميزانية تشييد المقر الجديد .ومن جانبها وعدت المملكة العربية السعودية التكرم بتبرع بمبلغ مليون ونصف المليون
دولار عند بدء عملية التشييد الفعلية للمقر الجديد للمركز.
الندوة الإ دارية التاسعة لرؤساء مؤسسات الإ حصاء الوطنية في منطقة آسيا والباسيفيكي والاحتفال
بالذكرى الأربعين على تأسيس المعهد الإ حصائي لآسيا والباسيفيكي
شارك مركز الأبحاث الإ حصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( في الندوة الإ دارية التاسعة
لرؤساء مؤسسات الإ حصاء الوطنية في منطقة آسيا والباسيفيكي الذي نظمه المعهد الإ حصائي لآسيا والباسيفيكي وفي الإ حتفال
بالذكرى الأربعين على تأسيس المعهد في الفترة من  ٣١أغسطس –  ٢سبتمبر  ،٢٠١٠في العاصمة اليابانية طوكيو.
تم تنظيم الندوة تحت موضوع "إعداد الكفاءة الاحترافية لنظم الإ حصاء الوطنية" .شارك في الندوة رؤساء مؤسسات الإ حصاء
الوطنية من  ٣٠بلد وممثلون من خمسة منظمات دولية ،مثل شعبة الإ حصاء بالأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي.
قدم المتحدثون المدعون وممثلو مؤسسات الإ حصاء الوطنية عروضا في إطار برنامج الندوة في أربع جلسات ،كانت كالآتي:
"تمهيد إتجاه جديد للإ حصاءات الرسمية :دور رؤساء مؤسسات الإ حصاء الوطنية"" ،ما هي الكفاءة التي تسعى لها مؤسسات
الإ حصاء الوطنية الان وفي المستقبل ،وكيف يمكن تحقيقها؟"" ،وضع الميزان الصحيح بين القدرة الداخلية والإ ستفادة من
المهارات المهنية الخارجية" و"إعداد إطار عملي لبناء الكفاءة الإ حصائية".
وعلاوة على ذلك ،تم عقد جلسات لثلاثة مجموعات عمل ناقشت خلالها مجموعات صغيرة مواضيع مختلفة وقدمت تقارير
حول نتائج إجتماعاتها خلال جلسة نقاش رئيسية مفتوحة.
وخلال هذه الأحداث عقد ممثل مركز أنقرة إجتماعات ثنائية مع رؤساء مؤسسات الإ حصاء الوطنية لسبعة بلدان أعضاء في
منظمة المؤتمر الإ سلامي شاركت في الندوة.
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أخـــبار منظـمة المؤتــمر الإ ســـــلامي
الإ جتماع الفني للخبراء المعنيين بتصنيف الجامعات في العالم الإ سلامي
استضافت وزارة التعليم العالي بالمملكة العربية السعودية الإ جتماع الفني للخبراء المعنيين بتصنيف الجامعات في العالم
الإ سلامي في  ٢٥-٢٤إبريل  ٢٠١٠في العاصمة السعودية الرياض.
القرار رقم / R.2.5 ٢٠٠٨/٤الصادر من المؤتمر الإ سلامي الرابع لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ،الذي انعقد في
أكتوبر  ،٢٠٠٨في باكو ،أزربيجان ،حول موضوع "تصنيف الجامعات في العالم الإ سلامي" ،أوصى بتقديم الوثيقة الأولية
إلى وزراء التعليم العالي والبحث العلمي لدراستها بشكل موسع وتقديم وجهة نظرهم حولها .والقرار رقم حول مسائل
التعليم العالي الصادر من الدورة السادسة والثلاثين لمجلس وزراء الخارجية المنعقد في دمشق ،الجمهورية العربية
السورية ،في  ٢٥-٢٣مايو  ،٢٠٠٩كلف الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،بالتعاون مع المنظمة الإ سلامية للتربية
والثقافة والعلوم ،بعقد إجتماع استثنائي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي لتقييم وجهات نظر الجامعات وتعليقاتها
حول وثائق تصنيف الجامعات بغرض إعداد الوثيقة النهائية الخاصة بالتنفيذ.
وكان الهدف من الإ جتماع الفني للخبراء المعنيين بتصنيف الجامعات في العالم الإ سلامي يتمثل في مراجعة وتقييم
الوثيقة التي تتناول معايير ولوائح وآلية تصنيف الجامعات .ستقدم توصيات إجتماع الخبراء إلى الإ جتماع الاستثنائي لوزراء
التعليم العالي والبحث العلمي.
الإ جتماع الثاني لمؤسسات التعاون التنموي بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
انعقد الإ جتماع الثاني لمؤسسات التعاون التنموي بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في يومي  ٣و ٤مايو
 ٢٠١٠في أبو ظبي ،دولة الإ مارات العربية المتحدة .نظم الإ جتماع كل من مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية
والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( وصندوق أبو ظبي للتنمية والأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
شراكة بينهم .حضر الإ جتماع  ٢٢ممثل لتسع مؤسسات من بين مؤسسات التعاون التنموي بالبلدان الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإ سلامي ،وكانت تحديدا :جمهورية مصر العربية ،المملكة الأردنية الهاشمية ،اندونيسيا ،جمهورية إيران
الإ سلامية ،دولة الكويت ،دولة قطر ،المملكة العربية السعودية ،الجمهورية التركية ودولة الإ مارات العربية المتحدة .وكما
حضر الإ جتماع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،البنك الإ سلامي للتنمية ،صندوق النقد العربي ومركز أنقرة.
وعقب الجلسة الإ فتتاحية ،بد ٔات جلسات العمل بجلسة حول النشاطات المختلفة لمؤسسات التعاون التنموي بالبلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وفي هذه الجلسة قدم ممثلو مؤسسات التعاون التنموي التالية عروضا حول أهداف
ونشاطات مؤسساتهم وبرامجها المختلفة :صندوق أبو ظبي للتنمية ،الوكالة التركية للتعاون الدولي والتنمية ،هيئة
الإ ستثمار والمساعدات الإ قتصادية والفنية الإ يرانية ،الوكالة الوطنية للتخطيط التنموي )بابيناس( باندونيسيا وصندوق النقد
العربي.
واصل الإ جتماع أعماله بجلسة حول المجالات ومقترحات المشاريع الممكنة للتعاون والتنسيق بين مؤسسات التعاون
التنموي بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وفي هذه الجلسة قدم مركز أنقرة عرضا حول مبادرة برنامج
التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي الذي تم من خلاله التعريف ببعض مقترحات
المشاريع في المجالات المختلفة بقصد تنفيذها شراكة مع بعض مؤسسات التعاون التنموي في إطار برنامج التعليم
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المهني والتدريب .قدم ممثل الوكالة القومية للتخطيط التنموي الاندونيسية عرضا حول البرنامج الاندونيسي القومي لدعم
المجتمع ،والذي يهدف إلى استئصال الفقر في إطار التنمية الوطنية باندونيسيا .وقدم ممثل البنك الإ يراني لتنمية
الصادرات عرضا حول مختلف النشاطات والبرامج التي يقوم بها البنك.
وتضمن الإ جتماع أيضا جلسة حول التعاون والحوار مع مجموعات التنسيق التنموي القائمة والمنظمات الدولية .في هذه
الجلسة قدم ممثل صندوق أبو ظبي للتنمية عرضا حول نشاطات مجموعة التنسيق العربي )المؤسسات العربية للتنمية
القومية والإ قليمية أو المعونات العربية( ،والتي تشمل في عضويتها  ٨مؤسسات ٥ ،منها مؤسسات معونة متعددة الأطراف
هي :البنك الإ سلامي للتنمية ،صندوق الأوبيك للتنمية الدولية ،الصندوق العربي للتنمية الإ قتصادية والإ جتماعية ،البنك
العربي للتنمية الإ قتصادية في إفريقيا ،برنامج الخليج العربي لدعم منظمات الأمم المتحدة الإ نمائية والصندوق الكويتي
للتنمية العربية.
خلال الجلسة الخاصة بموضوع "تحسين رؤية المساعدات التنموية لمؤسسات التعاون التنموي بالبلدان الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإ سلامي" قدم مركز أنقرة عرضا بعنوان "الإ حصاء من أجل إتضاح الرؤية" .سلط العرض الضوء على
مسالة التقارير المغلوطة حول نشاطات المساعدات التنموية الرسمية وأنواع المعونات الأخرى والمساعدات في البلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وخلال هذا العرض تم تقديم مقترح إستبيان من قبل مركز أنقرة لإ ستخدامه في
جمع البيانات الخاصة بالمساعدات التنموية الرسمية والمعونات الأخرى للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
حسب التعاريف الدولية والتصنيفات.
وخلال هذا الإ جتماع تم تخصيص جلستين للدراسة والنظر في "مسودة الإ طار العملي للجنة منظمة المؤتمر الإ سلامي
للمساعدات التنموية" المعدة من قبل إجتماع مجموعة الخبراء ،الذي نظمه مركز أنقرة في ديسمبر  ٢٠٠٩تمشيا مع
التوصية المضمنة في إعلان إسطنبول ،والذي أجازه الإ جتماع الأول لمؤسسات التعاون التنموية للبلدان الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإ سلامي ،المنعقد في إسطنبول في مايو .٢٠١٠
تدارس المشاركون وتداولوا بشكل مستفاض حول محتويات " مسودة الإ طار العملي للجنة منظمة المؤتمر الإ سلامي
للمساعدات التنموية" ،المتضمنة لأهداف ،عضوية ،بنية وقوانين عمل ،إجتماعات ،رئاسة ،أمانة ومجموعات عمل
اللجنة.
وخلال النقاش اتفق المشاركون على مفاهيم ومواضيع مختلفة ترتبط بالإ طار العملي للجنة منظمة المؤتمر الإ سلامي
للمساعدات التنموية المقترحة وفي نهاية النقاش وافقوا على المواضيع التالية:






يتعين تسمية اللجنة المقترحة بإسم "منتدى منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعاون التنموي" بدلا عن لجنة منظمة
المؤتمر الإ سلامي للمساعدات التنموية؛
يتعين أ ْن يكون منتدى منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعاون التنموي منتدى طوعي ،وغير رسمي وفني مفتوحا
لجميع مؤسسات التعاون التنموي بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي للحوار ،الإ ستشارة ،التعاون
والتنسيق؛
يتعين عقد إجتماعات منتدى منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعاون التنموي بشكل منتظم ،ويفضل أ ْن تكون على
نسق سنوي ،وترأسه إحدى مؤسسات التعاون التنموي بالبلد العضو في منظمة المؤتمر الإ سلامي والمستضيفة
للإ جتماع السنوي؛
بإمكان أي مؤسسة للتعاون التنموي مشاركة وترغب في إستضافة الإ جتماع السنوي التنسيق مع المؤسسة
المركزية للإ تصال؛
ستقوم المؤسسة المركزية للإ تصال )أي مركز أنقرة( بتسهيل الإ جتماعات المستقبلية وتوزيع البيانات حول
المساعدات التنموية بالتشاور مع مؤسسات التعاون التنموي وأمانة المجموعة العربية للتنسيق؛ و
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 سيقوم مركز أنقرة بدور مؤسسة الإ تصال المركزية خلال الفترة الأولى لحين صدور قرار آخر.
وبعد نقاش عام ،أجاز المشاركون "الإ طار العملي لمنتدى منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعاون التنموي".
للمزيد من المعلومات يرجى زيارةhttp://sesric.org/event-detail-ar.php?id=387 :
الإ جتماع السادس والعشرون للجنة المتابعة المنبثقة عن لجنة الكومسيك
إنعقد الإ جتماع السادس والعشرون للجنة المتابعة المنبثقة عن الكومسيك في الفترة  ١٢-١٠مايو  ٢٠١٠في أنطاليا،
الجمهورية التركية ،بمشاركة  ١١بلد عضو في اللجنة من البلدان منظمة المؤتمر الإ سلامي )المملكة العربية السعودية،
تركيا ،فلسطين ،السنغال ،دولة الكويت ،إيران ،الكاميرون ،باكستان ،دولة قطر ،اندونيسيا وسيراليون ).وشاركت الأمانة
العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي وأجهزتها الفرعية والمتخصصة والمنتمية ،وهي تحديدا مركز الأبحاث الإ حصائية
والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( ،والمركز الإ سلامي لتنمية التجارة ،والبنك الإ سلامي
للتنمية ،والغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة ،والمنظمة العالمية الإ سلامية لتمويل التجارة والإ تحاد الإ سلامي لمالكي
البواخر أيضا في الإ جتماع .وكما حضر الإ جتماع ممثلو منظمة التعاون الإ قتصادي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية
)الفاو( .تم تمثيل مركز أنقرة في هذا الإ جتماع بمشاركة مديره العام ،والسيد نبيل دبور ،مدير دائرة الأبحاث الإ قتصادية
والإ جتماعية ،والسيد محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة التدريب والتعاون الفني ،والسيد نادر عبد الحميد ،باحث ،والسيد
مراد إلكن ،باحث.
قامت اللجنة بمراجعة وتقييم ومناقشة التقدم المحرز في عملية تطبيق القرارات الصادرة عن الدورة الخامسة والعشرين
للكومسيك ،التي انعقدت في نوفمبر  ٢٠٠٩في إسطنبول .شمل النقاش جملة من المواضيع ذات الإ هتمام المشترك
للبلدان الأعضاء بهدف تعزيز التعاون الإ قتصادي والتجاري بينها .تمت مناقشة هذه المواضيع تحت بنود جدول الأعمال
التالية:











تقييم تطبيق برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإ سلامي وخطة العمل لتعزيز التعاون الإ قتصادي والتجاري
بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي؛
تطوير التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي؛
تعاون القطاع الخاص؛
تخفيف الفقر والمساعدات الإ قتصادية  /الفنية لبلدان منظمة المؤتمر الإ سلامي؛
التعاون المالي بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي وتعزيز تدفقات الإ ستثمار البيني لدى منظمة
المؤتمر الإ سلامي؛
الإ ستعدادات لجلسة الكومسيك لتبادل وجهات النظر حول "الزراعة والتنمية الريفية"؛
إعداد معايير ولوائح منظمة المؤتمر الإ سلامي الخاصة بالأطعمة الحلال؛
تطبيقات الحكومة الإ لكترونية وآثارها الإ قتصادية على البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي؛ و
نشاطات مجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي

تحت بند " تخفيف الفقر والمساعدات الإ قتصادية  /الفنية لبلدان منظمة المؤتمر الإ سلامي" أفاد السيد نبيل دبور ،مدير
دائرة الأبحاث الإ قتصادية والإ جتماعية بمركز أنقرة ،اللجنة حول آخر التطورات في مجال التعاون بين مؤسسات التعاون
التنموي بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وأفاد ،في هذا الصدد ،أ َّن المركز قام بتنظيم إجتماع مجموعة
الخبراء حول "تأسيس لجنة منظمة المؤتمر الإ سلامي للمساعدات التنموية" في أنقرة ،في يومي  ٢٢و ٢٣ديسمبر .٢٠٠٩
أعد الإ جتماع المشار إليه "مسودة الإ طار العملي للجنة منظمة المؤتمر الإ سلامي للمساعدات التنموية" وقدمها للنظر فيها
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إلى الإ جتماع الثاني لمؤسسات التعاون التنموي بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،الذي نظمه مركز ٔانقرة
بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي وصندوق أبوظبي للتنمية والذي انعقد في يومي  ٣و ٤مايو  ٢٠١٠في
أبو ظبي .وفي هذا الصدد ،رحبت اللجنة بقرار الإ جتماع الثاني لمؤسسات التعاون التنموي بالبلدان الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإ سلامي حول مواصلة أنشطتها في إطار "منتدى منظمة المؤتمر الإ سلامي للتعاون التنموي" وطالبت مؤسسات
التعاون التنموي بالبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي توسيع التعاون فيما بينها عبر تبادل التجارب والبرامج
المشتركة في البلدان الأعضاء ،وخاصة البلدان الأقل نموا.
وفي إطار ذات البندٔ ،افاد السيد محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة التدريب والتعاون الفني اللجنة حول آخر التطورات
المتعلقة بالإ ستعدادات وتنفيذ برنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وفي هذا
الصدد ،عبرت اللجنة عن تقديرها لمركز أنقرة على الجهود التي يبذلها لتنفيذ البرنامج ورحبت بإطلاقه المشاريع
النموذجية التي سيتم تنفيذها في بحر عام  ٢٠١٠بالتنسيق مع نقاط الإ تصال المركزية للبلدان الأعضاء ومؤسسات منظمة
المؤتمر الإ سلامي ذات الصلة .ناشدت اللجنة البلدان التي لم تقم بتحديد نقاط الإ تصال بها القيام بذلك لتسهيل
الإ تصال بين مركز أنقرة والبلدان الأعضاء ذات الصلة وحثت البلدان الأعضاء على المشاركة الفاعلة في عملية تطبيق
البرنامج .وكما عبرت اللجنة أيضا عن تقديرها لمركز أنقرة لتنظيمه الإ جتماع الثاني للجنة المتابعة والإ شراف لبرنامج
التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في  ١١مايو  ٢٠١٠في أنطاليا ،تركيا ،والذي
ناقش المشاريع النموذجية المقترحة من قبل نقاط الإ تصال المركزية.
وفي إطار بند جدول الأعمال بمسمى " التعاون المالي بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي" تحدث السيد
نبيل دبور ،مدير دائرة الأبحاث الإ قتصادية والإ جتماعية بمركز أنقرة ،على اللجنة في إجتماعها السادس والعشرين حول
آخر التطورات المتعلقة بالتعاون بين البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
وذكَّر السيد دبور اللجنة بموعد انعقاد الإ جتماع الثاني للبنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإ سلامي في إسطنبول في يومي  ٢٦و ٢٧سبتمبر  .٢٠١٠وفي هذا الصدد ،أكدت اللجنة على أهمية التعاون في
مجال الصيرفة الإ سلامية ورحبت بالدعوة المقدمة من جمهورية السنغال إلى مؤتمر علماء إفريقيا ،الذي سينعقد في الفترة
 ٩-٧يونيو  ٢٠١٠وإلى مؤتمر علماء العالم الإ سلامي الذي سينعقد في الربع الأول من عام  ٢٠١١في داكار ،السنغال.
وكما رحبت اللجنة أيضا بالعرض المقدم من الجمهورية التركية لإ ستضافة الإ جتماع الثاني للبنوك المركزية والسلطات
المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في يومي  ٢٦و ٢٧سبتمبر  ٢٠١٠وكلفت الدول الأعضاء بالمشاركة
الفاعلة في الإ جتماع الذي سيركز ،من بين أشياء أخرى ،على تبادل التجارب في نظام الصيرفة الإ سلامية.
وفي إطار بند جدول الأعمال "الإ ستعدادات لجلسة الكومسيك لتبادل وجهات النظر حول الزراعة والتنمية الريفية"ٔ ،افاد
ممثل البنك الإ سلامي للتنمية اللجنة بالإ ستعدادات الخاصة لعقد ورشة العمل حول الموضوع المشار إليه ،والتي
سينظمها البنك قبل الدورة السادسة والعشرين للكومسيك .وتحت ذات البند ،أخذت اللجنة ملاحظاتها حول
المقترحات التالية كمواضيع محتملة لجلسات تبادل وجهات النظر التي سيتم عقدها خلال دورات الكومسيك المقبلة:
) (١تأثير سياسات معدلات سعر الصرف وتوفيق العملات في التجارة البينية في منظمة المؤتمر الإ سلامي؛ ) (٢تطوير
هيكل التمويل في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي و) (٣الصيرفة الإ سلامية في النظام المالي الجديد .وفي
هذا الإ طار ،كلفت اللجنة مركز أنقرة بإرسال إستبيان للبلدان الأعضاء لإ ستكشاف وجهات النظر حول المواضيع الواردة
أعلاه والتقرير حول ذلك إلى الدورة السادسة والعشرين للكومسيك.
وتحت بند جدول الأعمال " تطبيقات الحكومة الإ لكترونية وانعكاساتها على البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي" تحدث السيد نبيل دبور ،مدير دائرة الأبحاث الإ قتصادية والإ جتماعية بمركز أنقرة ،حول آخر التطورات
المتعلقة بهذا البند إلى اللجنة .وأفاد السيد نبيل دبور اللجنة بأن المركز قام بتنظيم "المؤتمر الدولي حول الحكومة
الإ لكترونية :مشاركة التجارب" في الفترة  ١١-٨ديسمبر  ٢٠٠٩في أنطاليا ،تركيا ،بالتعاون مع الوكالة التركية للتعاون
الدولي والتنمية ،مركز الحكومة الإ لكترونية التابع لمعهد الإ دارة العامة لتركيا والشرق الأوسط وبرنامج الأمم المتحدة
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للتنمية .جمع المؤتمر القادة ،الإ داريين والمحترفين ،وممثلي تكنولوجيا المعلومات والإ تصال والأكاديميين من البلدان
الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي وبقية بلدان العالم .وكما قام مركز أنقرة خلال المؤتمر موضوع الإ هتمام بتنظيم
إجتماع هامشي لممثلي البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي .وفي هذا السياق ،أفاد السيد نبيل دبور اللجنة أ َّن
المركز يعمل على تشكيل مجموعة العمل المعنية بالحكومة الإ لكترونية وجمعها في أواخر عام  ٢٠١٠بهدف البحث عن
طرق وسبل إنشاء منبر( بوابة إلكترونية( لتسهيل ورفع مستوى التعاون بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي
في مجال تطبيقات وخدمات الحكومة الإ لكترونية .وفي هذا الصدد ،أخذت اللجنة ملاحظتها الخاصة بالتوصيات
الصادرة عن المؤتمر الذي نظمه مركز أنقرة ورحبت بجهود مركز أنقرة الرامية لإ نشاء بوابة إلكترونية ستحوي المعلومات
ذات الصلة ،مثل قاعدة بيانات خبراء الحكومة الإ لكترونية ،جمعية منظمة المؤتمر الإ سلامي للممارسة الإ لكترونية ،مبادرة
برنامج زمالة تكنولوجيا المعلومات والإ تصال ،ومعلومات أخرى.
وتحت بند " نشاطات مجموعة العمل الإ حصائي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي" أفاد السيد نبيل دبور ،مدير دائرة الأبحاث
الإ قتصادية والإ جتماعية بمركز أنقرة ،بآخر التطورات؛ وأعلمها أ َّن مركز أنقرة قام بالتعاون مع البنك الإ سلامي للتنمية،
بتنظيم إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في يومي  ٢٢و ٢٣مارس ٢٠١٠
في إسطنبول تحت موضوع "الإ حصاء من أجل التنمية في عالم ما بعد الأزمة" .إعتمد الإ جتماع إعلان إسطنبول ،الذي
وافق فيه ممثلو مؤسسات الإ حصاء الوطنية على تنظيم إجتماع مؤسسات الإ حصاء الوطنية تحت مسمى "مفوضية منظمة
المؤتمر الإ سلامي للإ حصاء" على نسق سنوي ،وتكليف مركز أنقرة للقيام بمهمة أمانة المفوضية .وفي هذا الصدد،
أخذت اللجنة ملاحظتها ،مع التقدير ،أ َّن البنك الإ سلامي للتنمية سيقوم بتنظيم الإ جتماع الثالث للجنة العمل الإ حصائي
في مقره بمدينة جدة في النصف الثاني لعام  ٢٠١٠لتقييم النشاطات وتجديد المهام النابعة من إعلان إسطنبول .وكما
كلفت اللجنة مركز أنقرة والبنك الإ سلامي للتنمية بالعمل تعاون مع مؤسسات الإ حصاء الوطنية على إعداد خريطة طريق
للتعاون في مجال الإ حصاء وإنشاء بوابة ربط إلكترونية كمصدر لتبادل المعلومات في مجال الإ حصاءات.
وختاما ،قامت لجنة المتابعة بإعداد مسودة جدول أعمال الدورة السادسة والعشرين للكومسيك ،التي ستنعقد في
إسطنبول في أكتوبر .٢٠١٠
الدورة السابعة والثلاثون لمجلس وزراء الخارجية
انعقدت الدورة السابعة والثلاثون لمجلس وزراء الخارجية )رؤية مشتركة لمزيد من الأمن والإ زدهار للعالم الإ سلامي( في
دوشنبه ،جمهورية طاجكستان ،خلال الفترة  ٦-٤جمادي الثاني  ١٤٣١للهجرة ،الموافق  ٢٠-١٨مايو ٢٠١٠م .العديد
من المواضيع التي تهم البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي تمت مناقشتها خلال الإ جتماع مع إجازة عدد من
القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية والشرق الأوسط؛ وقضايا أخرى ،مثل الشؤون السياسية ،وبرنامج العمل العشري
لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،القانون ،والمسائل العضوية والعامة ،والشؤون القانونية ،وأحوال الأقليات والمجتمعات
المسلمة في البلدان غير الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي؛ والشؤون الإ علامية؛ والشؤون الإ دارية والمالية والإ نسانية.
وخلال هذه الدورة استقبل البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو ،الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،وفد مركز أنقرة
المشارك في الدورة.
للمزيد يرجى زيارة الموقع الرسمي للمجلس على الإ نترنيت:

http://www.oic-oci.org/37cfm/en/
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الندوة الدولية حول تأثير تقنيات الإ تصال والمعلومات على تطوير الخدمات البلدية :نحو الحكومة الإ لكترونية
نظمت كل من منظمة العواصم والمدن الإ سلامية وبلدية الدوحة الندوة الدولية بمسمى"تأثير تقنيات الإ تصال والمعلومات
على تطوير الخدمات البلدية :نحو الحكومة الإ لكترونية" في الدوحة ،دولة قـطر ،في الفترة  ٢٠-١٨مايو  .٢٠١٠وكما
نظم معرض موازي حول "تقنيات الاتصالات والمعلومات ومنجزات بلديات العواصم والمدن الإ سلامية" .مثَّ َل كل من
المهندس حسين حاكان اريتلي ،مدير دائرة تكنولوجيا المعلومات والنشر ،والسيد محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة التدريب
والتعاون الفني ،مركز أنقرة في هذه الندوة.
نظمت الندوة في إطار الأهداف التالية:
 التأكيد على أهمية إستغلال تقنيات المعلومات والإ تصال والحكومة الإ لكترونية كأداة لإ نجاز التنمية المستدامة
وتحسين عملية إتخاذ القرار.
ٔ
 تحديد المسائل الرئيسية ،الراهنة والمستقبلية ،والاحتياجات والعقبات والاولويات المرتبطة بالإ لكترونات في
مجال الحكومة الإ لكترونية والخدمات البلدية.
 تحديد المواضيع الإ ستراتيجية والتجريبية لتطبيق البلدية الإ لكترونية وخدمات الحكومة الإ لكترونية وتوثيق
الخدمات والإ جراءات الإ لكترونية.
 تبادل التجارب بين مختلف البلديات والوكالات المتخصصة في مجال خدمات الحكومة الإ لكترونية المحلية
وتقديم أفضل التطبيقات على المستويين الإ قليمي والدولي.
المهندس حسين حاكان اريتلي قدم ورقة بعنوان "الإ ستعداد للحكومة الإ لكترونية :أداء البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر
الإ سلامي" .ففي ورقته ،ركز السيد اريتلي على موقف الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي مقيما لها بالرجوع
إلى البيانات المستقاة خلال الفترة  .٢٠٠٧-٢٠٠٥البيانات تمت معالجتها لإ عداد المؤشر المركب للحكومة الإ لكترونية
للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي استنادا على مؤشر قياس شبكة الإ نترنيت ،مؤشر البنية التحتية للإ تصالات
السلكية واللاسلكية ،ومؤشر رأس المال البشري .وأكد السيد اريتلي خلال عرضه على أهمية تشكيل مجموعة عمل
منظمة المؤتمر الإ سلامي للحكومة الإ لكترونية وشجع خبراء الحكومة الإ لكترونية المشاركين في الندوة على ملء إستمارة
خبراء الحكومة الإ لكترونية المتاحة بالموقع الرسمي لمركز أنقرةhttp://www.sesric.org/egovernment-.
 experts.php.وأوضح السيد اريتلي أنه ستتم الإ ستفادة مؤخرا من قاعدة بيانات خبراء الحكومة الإ لكترونية من قبل
مركز أنقرة لتحديد المهلين لعضوية مجموعة عمل الحكومة الإ لكترونية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي المتوقع عقد إجتماعها
الأول في الربع الأول من عام .٢٠١١
وقدم السيد محمد فاتح سرنلي ورقة بعنوان "مبادرة جديدة للتعاون بين العواصم والمدن الإ سلامية :برنامج التعليم المهني
والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي" ،حيث أبان أ َّن التدريب المهني سيركز على مجالات تستطيع
أن تتبادل فيها بلدات الدول الإ سلامية أفضل التطبيقات وتتعلم من تجارب بعضها البعض في مجالات التحدي المشترك.
وتحديدا ،ف ٕا َّن إستخدام تكنولوجيا المعلومات والإ تصال من قبل البلديات قد لا يغير فقط البنية التي تقدم من خلالها
الخدمات البلدية إلى المواطنين ،ولكنها ستصل إلى أوسع عدد ممكن من قطاعات المجتمع عبر تحسين وتطوير
عملياتها .ويشكل التعاون بين بلديات منظمة المؤتمر الإ سلامي في مجال التدريب المهني ممارسة جديدة نتيجة لتنوع
مجالات التعاون بحكم طبيعة الخدمات البلدية على نطاق الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
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منظمة المؤتمر الإ سلامي ومنظمة الأغذية والزراعة العالمية يوقعان على مشروع حول إستغلال مصادر المياه والطاقة
للإ نتاج الزراعي وتحسين سبل العيش في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
وقع البروفسور ٔاكمل الدين إحسان ٔاوغلو ،الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،والسيد جاك ديووف ،المدير العام
لمنظمة الأغذية والزراعة لمنظمة الأمم المتحدة ،مشروع "دعم الإ ستشارة والإ جراءات السياسية لتعزيز الإ ستغلال
المستدام لمصادر المياه والطاقة في الإ نتاج الزراعي وتحسين سبل العيش في منطقة الشرق الأوسط في ظل تغير المناخ"
في التاسع من يونيو  .٢٠١٠سيستغرق المشروع عام واحد وسيتم تنفيذه في ظل أزمة مالية عالمية وسيكون أيضا فرصة
للوقوف على مشاريع إدارة المياه في إطار "البرنامج الخاص للأمن الغذائي" الجاري تنفيذه .تم تكليف مركز أنقرة للقيام
بدور الوكالة التنفيذية لمنظمة المؤتمر الإ سلامي للمشروع وعضو في الفريق المعني بالمشروع.
سيغطي المشروع البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي التالية :أفغانستان ،الجزائر ،أزربيجان ،البحرين ،جيبوتي،
جمهورية مصر العربية ،إيران ،جمهورية العراق ،الأردن ،كزاخستان ،دولة الكويت ،قرقيزيا ،لبنان ،ليبيا ،موريتانيا،
المغرب ،سلطنة عمان ،باكستان ،دولة قطر ،المملكة العربية السعودية ،الصومال ،السودان ،الجمهورية العربية السورية،
طاجكستان ،الجمهورية التونسية ،تركيا،تركمنستان ،دولة الإ مارات العربية المتحدة ،أوزبكستان واليمن.
يرتكز المشروع على حقيقة أ َّن العديد من البلدان في الإ قليم تواجه مشاكل متصلة بندرة مصادر المياه ،والإ ستغلال
المفرط لمصادر المياه الجوفية ،محدودية الأراضي الخصبة ،تعرية التربة ،التلوث ،الإ ستخدام السيئ للمخصبات
والمبيدات الحشرية والجفاف المتكرر .ومن ناحية أخرى تناشد الجهود الرامية إلى تحقيق أهداف أمن الغذاء ،المياه
والطاقة المنعكسة في الأهداف التنموية للألفية المجتمع الدولي لمساعدة البلدان النامية ،وخاصة مجتمعاتها الأكثر عرضة
لمواجهة التحديات العالمية الجديدة المتمثلة في أسعار الغذاء المتزايدة ،وندرة المياه ،والطلب المتزايد على الطاقة ،وتغير
المناخ الذي سيؤثر بدوره على الأمن الغذائي في أبعاده الأربعة – توفر الغذاء ،الحصول على الغذاء ،الإ ستقرار والإ ستغلال
الغذائي.
سيقوم المشروع بإجراء دراسات حول مواضيع إستغلال مصادر المياه ،وإستراتيجيات الإ دارة والحاجة إلى الإ ستثمار على
المستوى الوطني ،مع المناشدة الواضحة لأجزاء الإ قليم المختلفة لانتقاص الفرص لوضع سياسات وإستراتيجيات إقليمية
متكاملة داعمة ومكملة للجهود الفردية للدول الأعضاء .وكما سيجمع المشروع عددا من المنظمات الأخرى التي تشمل
المنظمات غير الحكومية والفاعلين في المجتمع المدني ،إلى جانب المنظمات الدولية الساعية لتحقيق الأهداف المثيلة،
وذلك لعقد المقارنة بين التجارب وتبادل المعرفة وأفضل التطبيقات وتأطير الطريق قدما لمستقبل قريب حافل بالأمن
الغذائي وأمن الطاقة في مواجهة ندرة المياه المتصاعدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
ومن المتوقع ،في نهاية المشروعٔ ،ا ْن تولد جميع البلدان المشاركة والمتبنية لمنهج إشراكي يتضمن أعضاء المجتمع
المدني والقطاع الخاص وعيا بالقضايا المتعلقة بمياه الزراعة والطاقة وتغير المناخ ،وأ ْن تحسن معرفتها في المجالات
ذات الإ هتمام وفهما جيدا للوضع الراهن على المستوى القطري والإ قليمي وعكس هذه النتائج في التقارير القومية ذات
الصلة.
للحصول على المزيد من المعلومات ،يرجى زيارةhttp://www.sesric.org/activities-oicfao-ar.php :
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الإ جتماع الإ ستشاري الثاني لمؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي حول تحسين التجارة البينية
لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي
في إطار تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإ سلامي )والذي يهدف ،إلى جانب أهداف أخرى ،إلى رفع حصة
التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي في التجارة الدولية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي إلى ٪٢٠
بحلول عام  ،(٢٠١٥وتحديدا في مضمون تنفيذ "خارطة الطريق لتحسين التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي"،
التي اعتمدها إجتماع الخبراء المنعقد حول "تحسين التجارة البينية" في أنقرة في يوليو  ٢٠٠٨والتزاما بنتائج الإ جتماع
الإ ستشاري الأول لمؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي العاملة في المجال الإ قتصادي ،نظم المركز الإ سلامي لتنمية
التجارة والمؤسسة الدولية الإ سلامية لتمويل التجارة الإ جتماع الإ ستشاري الثاني لمؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي
لتقييم التقدم الطارئ على عملية تطبيق "برنامج خارطة الطريق التنفيذي لتحقيق أهداف التجارة البينية لدى منظمة
المؤتمر الإ سلامي".
انعقد الإ جتماع في مقر المركز الإ سلامي لتنمية التجارة في الدار البيضاء ،المملكة المغربية ،في  ٣١مايو –  ١يونيو
 .٢٠١٠حضر الإ جتماع ممثلو مؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي التالية :الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي،
مكتب تنسيق شؤون الكومسيك ،مكتب التعاون بالبنك الإ سلامي للتنمية ،مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية
والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( ،المؤسسة الدولية الإ سلامية لتمويل التجارة ،المؤسسة الإ سلامية
لتأمين الإ ستثمار وائتمان الصادرات ،المركز الإ سلامي لتنمية التجارة ،والغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة .وكما حضر
الإ جتماع وزارة التجارة الخارجية بالمملكة المغربية ،ووزارة الشؤون الخارجية بالمملكة المغربية ،ووزارة المالية بدولة
الكويت ،وهيئة إستثمار النفط العربي والمكتب الإ قليمي للبنك الإ سلامي للتنمية في الرباط .السيد مظهر حسين ،باحث
إقتصادي ،مثل مركز أنقرة في هذا الإ جتماع.
هدف الإ جتماع إلى مراجعة وتقييم التقدم المحرز في عملية تطبيق النشاطات والمشاريع المكلف بها مؤسسات منظمة
المؤتمر الإ سلامي المختلفة لتسهيل تنفيذ خارطة الطريق الخاصة بتحسين التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي
خلال الإ جتماع الإ ستشاري الأول المنعقد في  ١٢-١١فبراير  .٢٠٠٩حلل الإ جتماع وقيم ،خلال جلستي عمل اليوم
الأول ،ما تم من تطبيق لمشاريع ونشاطات مؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي تحت المواضيع الخمسة التالية :تمويل
التجارة ،تسهيل التجارة ،تطوير التجارة ،تنمية السلع الإ ستراتيجية وبناء القدرة .قدمت مؤسسات منظمة المؤتمر
الإ سلامي تقاريرها ،كل حول ما كلف به ،وأعلمت الإ جتماع بما أنجزته حتى الان وحول النشاطات المخطط لتنفيذها
خلال السنوات المتبقية من برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإ سلامي في السنوات  ٢٠١١وحتى  ٢٠١٥في
المجالات الخمس المذكورة أعلاه والمتصلة بالتجارة .ومركز أنقرة هو الجهة المنسقة لنشاطات بناء القدرة تحت
"البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تنفيذ أهداف التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي ".وفي هذا الصدد ،تحدث
السيد مظهر حسين إلى الإ جتماع حول جهود مركز أنقرة الرامية لمساعدة الدول الأعضاء لتدريب القوى العاملة لديها
عبر برامجها الخاصة لبناء القدرة ،والتي تم تصميمها لعدد واسع من القطاعات والتي من الممكن أن تكون مفيدة أيضا
لبناء القدرة والكفاءات في مجال التجارة .وعلاوة على ذلك ،أفاد السيد حسين الإ جتماع حول برنامج مركز أنقرة للتعليم
المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،والذي يهدف إلى ترقية نوعية التعليم المهني والتدريب
في كل من القطاعين العام والخاص.
وتحت البند الثاني من جدول أعمال الإ جتماع بمسمى "أنماط جديدة للتعاون" ،قدم المركز الإ سلامي لتنمية التجارة
نتيجة دراسة تحت عنوان "المبادئ والأسس التوجيهية للتعاون بين مؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي الناشطة في مجال
التعاون الإ قتصادي والتجاري" .قدمت الدراسة توصيات حول أربع مجالات واسعة ،هي بالتحديد :المبادئ والأسس،
التخطيط والتنظيم ،أدوات الإ ختيار ،تنفيذ ومتابعة النشاطات المشتركة والتمويل .أجرى الإ جتماع مداولاته حول هذه
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الدراسة بالتفصيل واعتمد توصياتها بالإ جماع بعد إضفاء بعض التعديلات الطفيفة عليها .وفي هذا السياق ،واقف الإ جتماع ٔايضا
على إطلاق موجة جديدة من النشاطات المشتركة المرتكزة على منهج برنامج القطاع المتكامل بالتركيز على منتجات وبلدان
المستهدفة .ولبدء المشروع النموذجي الأول المرتكز على المنهج المتكامل ،طلب المركز الإ سلامي لتنمية التجارة من مؤسسات
منظمة المؤتمر الإ سلامي إرسال قائمة المنتجات التي يمكن إختيارها للنشاطات المشتركة .وكما قرر الإ جتماع إعادة تسمية
الإ جتماع الإ ستشاري لمنظمة المؤتمر الإ سلامي بإسم "المجموعة الإ ستشارية لتحسين التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر
الإ سلامي".
خصص اليوم الثاني إلى إعداد "البرنامج التنفيذي لخارطة طريق تنفيذ ٔاهداف التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي"
الجديد ،والذي يحوي نشاطات ومشاريع تنفذها مؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي في الفترة  .٢٠١٥-٢٠١١وفي نهاية
الإ جتماع تم إعتماد البرنامج التنفيذي الجديد إلى جانب التقرير النهائي والتوصيات .سيقدم التقرير النهائي للإ جتماع إلى
مؤسسات منظمة المؤتمر المختصة ،وهي :اللجنة الإ سلامية للشؤون الإ قتصادية والثقافية والإ جتماعية ،إجتماعات الكومسيك
)الجلسة الوزارية ولجنة المتابعة المنبثقة من الكومسيك( وإجتماعات فريق العمل المعني بالتجارة البينية لدى منظمة المؤتمر
الإ سلامي.
إجتماع أجهزة منظمة المؤتمر الإ سلامي لإ عداد خارطة الطريق لتعزيز التجارة البينية لدى المنظمة
عقدت المؤسسة الدولية الإ سلامية لتمويل التجارة ،وهي عضو بمجموعة البنك الإ سلامي للتنمية ،إجتماعا استغرق اليومين قبيل
الإ جتماع السنوي الخامس والثلاثين لمجلس محافظي مجموعة البنك الإ سلامي للتنمية ،وذلك بهدف إعداد وإثراء خريطة الطريق
لتعزيز التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي .انعقد الإ جتماع في باكو ،عاصمة جمهورية أزربيجان ،في يومي  ٢١و٢٢
يونيو .٢٠١٠
شارك ممثلو المنظمات الدولية والإ قليمية التالية في الإ جتماع :الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،مكتب تنسيق شؤون
الكومسيك ،مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( ،المركز الإ سلامي لتنمية
التجارة ،الغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة ،منظمة التجارة الدولية ،منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية ،مؤتمر الأمم المتحدة
للتجارة والتنمية ،برنامج الأمم المتحدة للتنمية ،المنظمة الدولية للجمارك ،المركز التركي لتطوير التجارة والمؤسسة الماليزية لتنمية
التجارة الخارجية .السيد مظهر حسين ،باحث إقتصادي ،مثل مركز أنقرة في هذا الإ جتماع.
تمثل هدف الإ جتماع في الكشف عن الطرق والآليات المناسبة لإ ثراء وإعداد خريطة طريق تحسين التجارة البينية لدى منظمة
المؤتمر الإ سلامي بصورة أكثر فعالية عن طريق تبادل وجهات نظر مؤسسات هيئة الأمم المتحدة والمؤسسات الدولية الأخرى
ذات الصلة حول عملية التطبيق والوصول إلى الهدف الرامي إلى رفع حجم التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي إلى ٢٠
في المائة بنهاية عام  .٢٠١٥وفي هذا الإ طار وخلال يومي الإ جتماع ،ناقش المشاركون وتبادلوا الآراء بصورة مطولة حول خمسة
مواضيع لخريطة الطريق هي تمويل التجارة ،تطوير التجارة ،تسهيل التجارة ،بناء القدرة في مجال التجارة وتطوير السلع
الإ ستراتيجية في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
جرت المراسم الإ فتتاحية للإ جتماع برعاية سعادة السيد شاهين مصطفى ييف ،وزير التنمية الإ قتصادية بأزربيجان ،وسعادة الدكتور
أحمد محمد علي ،رئيس مجموعة البنك الإ سلامي للتنمية ،وسعادة الدكتور وليد الوهيبي ،المدير التنفيذي للمؤسسة الدولية
الإ سلامية لتمويل التجارة .وعقب مراسم الإ فتتاح قدم كل من المركز الإ سلامي لتنمية التجارة والمؤسسة الدولية الإ سلامية لتمويل
التجارة عروضهما لتنوير المشاركين حول آخر التطورات التي تمت في التجارة البينية لدى منظمة المؤتمر الإ سلامي ،والآثار
المحتملة للأزمة المالية الراهنة ،وأنشطة تمويل التجارة في الدول الأعضاء والقضايا والتحديات لتلبية الأهداف الموضوعة في
البرنامج التنفيذي لخريطة الطريق.
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وخلال جلسات العمل قدم كل من المركز الإ سلامي لتنمية التجارة ،ومنظمة التجارة الدولية ،والمنظمة العالمية للجمارك ،ومؤتمر
الأمم المتحدة للتجارة والتنمية ،وبرنامج الأمم المتحدة للتنمية ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية عروضهم حول آليات
ومعايير ممكنة ومعينة لتحسين فعالية خريطة الطريق على ضوء نتائج أبحاثهم وتجاربهم الميدانية في قطاع التجارة .المقترحات
الرئيسية التالية من بين المقترحات الأخرى التي برزت خلال المداولات:












إشراك الدول الأعضاء والتجمعات الإ قتصادية الإ قليمية في عملية تنفيذ البرنامج التنفيذي؛
تعجيل مسيرة التوقيع والمصادقة على الإ تفاقيات والبروتوكولات التي خلص إليها تحت رعاية منظمة المؤتمر
الإ سلامي ،وخاصة نظام التجارة التفضيلية بين البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ،وإتفاقيات التجارة
التفضيلية )البريتاس( وقواعد المنشأ؛
تعجيل إنضمام البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي إلى منظمة التجارة الدولية والإ تفاقيات الدولية
الهادفة إلى تسهيل التبادل من أجل تنسيق القوانين واللوائح الإ جرائية؛
تطبيق إستراتيجيات تجارية مستدامة عبر إستثمار منتجات تتميز بقيمتها المضافة العالية والتبادل والتي لها سلع
تكاملية في الدول الا ٔعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي؛
إعطاء إهتمام خاص لتجارة الخدمات وتأمين الصادرات وإلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة في إطار برامج
التنمية التجارية؛
تطوير القدرة التنافسية للسلع مطابقتها للمقاييس العالمية؛
ترقية التعاون بين مؤسسات الأمم المتحدة ومنظمة المؤتمر الإ سلامي لتقديم خدمات بناء القدرة التجارية
الموجهة إلى البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي خاصة؛
إنشاء صندوق لتطوير التجارة؛
إنشاء منافذ تجارية وخطوط نقل عابرة للقارات في العالم الإ سلامي؛ و
استحداث أدوات لتمويل التجارة تكون أكثر مطابقة للشريعة الإ سلامية.

سيقدم التقرير الصادر عن هذا الإ جتماع إلى الاجتماعات رفيعة المستوى لمنظمة المؤتمر الإ سلامي للنظر فيه من قبل السلطات
المهتمة في الدول الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
مركز أنقرة يشارك في برنامج الربط وتبادل المعرفة لكبار موظفي الغرف التجارية والصناعية بالبلدان العربية الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإ سلامي
شارك مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( في "برنامج الربط وتبادل
المعرفة لكبار موظفي الغرف التجارية والصناعية بالبلدان العربية الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي" .تم تنظيم الإ جتماع شراكة
بين البنك الإ سلامي للتنمية وإتحاد الغرف التجارية والبورصة التركي ،الذي استضافه في مقره في أنقرة في الفترة  ٢٥-٢٢يونيو
.٢٠١٠
هدف الإ جتماع إلى إشراك البلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي في التجربة التركية في مجال تنمية التجارة والصناعة إلى
جانب إدخال نظام الغرفة التركية ودورها في صناعة السياسة والتحول الإ قتصادي في تركيا ككل .واستمع الإ جتماع أيضا إلى
عروض تناولت التجارب القطرية حول الفرص التجارية والإ قتصادية.
شاركت في الإ جتماع غرف للتجارة والصناعة من أربعة عشر بلد عربي ،هي :الجزائر ،البحرين ،العراق ،الأردن ،الكويت ،لبنان،
ليبيا ،المغرب ،فلسطين ،المملكة العربية السعودية ،السودان ،تونس ،الإ مارات العربية المتحدة واليمن.
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السيد محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة التدريب والتعاون الفني ،والسيد نادر جميل عبد الحميد ،باحث ،مثلا مركز أنقرة في هذا
الإ جتماع .السيد نادر عبد الحميد قدم عرضا تحت عنوان "تحسين التجارة البينية :دور مركز أنقرة في بناء القدرة التجارية" .ركز
الموضوع العرض على المجالات الممكنة لتحسين التجارة البينية عبر برنامج التعليم المهني والتدريب للبلدان الأعضاء في منظمة
المؤتمر الإ سلامي وبرامج مركز أنقرة الأخرى لبناء القدرة.
الإ جتماع التحضيري للمؤتمر الإ قليمي رفيع المستوى حول آسيا الوسطى
شارك مركز الأبحاث الإ حصائية والإ قتصادية والإ جتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( في الإ جتماع التحضيري للمؤتمر
الإ قليمي رفيع المستوى حول آسيا الوسطى الذي نظمته الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي في مقر مركز الأبحاث للتاريخ
والفنون والثقافة الإ سلامي في إسطنبول في  ٢٨يونيو  .٢٠١٠هدف الإ جتماع إلى إستكشاف سبل وطرق مجالات التعاون
الممكن بين دول وسط آسيا الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي وبقية العالم الإ سلامي ،وتحديد أدوار أجهزة منظمة المؤتمر
الإ سلامي في هذا الصدد .حضر الإ جتماع كل من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،مكتب تنسيق شؤون الكومسيك،
البنك الإ سلامي للتنمية ،مركز أنقرة والمركز الإ سلامي لتنمية التجارة.
كلف القرار ) (POL-٣٧/٤٢حول "آسيا الوسطى والعالم الإ سلامي :الرؤية الإ ستراتيجية للتكافل" والصادر من الدورة السابعة والثلاثين
لمجلس وزراء الخارجية ،المنعقدة في دوشنبه ،طاجكستان ،في الفترة  ٢٠-١٨مايو  ٢٠١٠بقيام المؤتمر الإ قليمي رفيع المستوى
بغرض إعداد خطة عمل مفصلة للتعاون والتكامل وتقديمها إلى الدورة الثامنة والثلاثين لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في
منظمة المؤتمر الإ سلامي.
الإ جتماع التنسيقي العام بين منظمة المؤتمر الإ سلامي وهيئة الأمم المتحدة
إفتتح رسميا البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو ،الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،وسعادة لين باسكو ،مساعد الأمين العام
لهيئة الأمم المتحدة ،الإ جتماع العام المشترك بين منظمة المؤتمر الإ سلامي وهيئة الأمم المتحدة حول التعاون في يوم الثلاثاء،
الموافق  ٢٩يونيو  ،٢٠١٠في إسطنبول ،تركيا .ومثل مركز أنقرة في هذا الإ جتماع ،الذي استغرق ثلاثة أيام ،كل من السيد
محمد فاتح سرنلي ،مدير دائرة التدريب والتعاون الفني ،والسيد مراد إلكن ،باحث.
راجع الإ جتماع وقيم النشاطات التعاونية المشتركة بين المنظمتين الدوليتين الكبيرتين في المجالين السياسي والإ قتصادي والعلم
والتكنولوجيا خلال الفترة الممتدة من يوليو  – ٢٠٠٨يوليو  ٢٠١٠وكما حدد مجالات جديدة للتعاون ،وضمنها مشاريع وبرامج
مشتركة ،في العامين المقبلين في إطار مجالات الإ هتمام المتبادل.
وخلال الإ جتماع ،قام ممثلو مركز أنقرة بمناقشة وتبادل وجهات النظر مع العديد من وكالات هيئة الأمم المتحدة المشاركة في
الإ جتماع ،مثل الاسكوا ،الفاو ،الإ يفاد ،ومنظمة العمل الدولية ،وبرنامج الأمم المتحدة لمواقع المستوطنات البشرية وبرنامج الأمم
المتحدة للتنمية ،حول إمكانية التعاون واتفقوا على التعاون في إعداد وتطبيق برامج بناء القدرة والتدريب وتبادل المعلومات ،من
بيمها البيانات ،بين المؤسسات ذات الإ هتمام في مجالات الأمن الغذائي والزراعة ،وتكنولوجيا المعلومات والإ تصال ،العلم
والتكنولوجيا ،ومصادر الطاقة البديلة ،والصحة والسلامة المهنية ،وتخفيف الفقر والسياحة والبيئة ،والمياه وتعزيز الصحة العامة.
الإ جتماع الحؤولي التنسيقي بين منظمة المؤتمر الإ سلامي وهيئة الأمم المتحدة يمثل الإ طار المؤسسي لتبادل وجهات النظر،
والدراسة والتنسيق بين المنظمتين الكبريين وتشارك فيه وفود رفيعة المستوى من كل من الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
والوكالات المتخصصة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي وهيئة الأمم المتحدة.
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إجتماع مجموعة الخبراء للإ عداد لتقييم الكومسيك النصف مرحلي حول
تنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
تمشيا مع القرار الصادر من الإ جتماع السادس والعشرين للجنة المتابعة المنبثقة من لجنة الكومسيك تم عقد إجتماع للتقييم
النصف مرحلي لبرنامج العمل العشري في مجال الإ قتصاد في مقر مركز الأبحاث للتاريخ والفنون والثقافة الإ سلامية في إسطنبول،
الجمهورية التركية ،في الفترة  ٣٠-٢٨يوليو .٢٠١٠
حضر الإ جتماع ممثلون من مؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي التالية إلى جانب ممثلي دائرة الشؤون الإ قتصادية بالا ٔمانة العامة
لمنظمة المؤتمر الإ سلامي :مركز الأبحاث الإ حصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإ سلامية )مركز أنقرة( ،مجموعة
البنك الإ سلامي للتنمية ،المركز الإ سلامي لتنمية التجارة ،الغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة ،الإ تحاد الإ سلامي لمالكي البواخر
ومكتب تنسيق شؤون الكومسيك .السيد نبيل دبور ،مدير دائرة الأبحاث الإ قتصادية ،مثل مركز أنقرة في هذا الإ جتماع.
ترأس الإ جتماع سعادة السفير حميد اوبيلويرو ،مساعد الأمين العام للشؤون الإ قتصادية .خلال الإ جتماع قام ممثلو مؤسسات
منظمة المؤتمر الإ سلامي الوارد ذكرها أعلاه بتقييم التقدم الذي تم حتى الان لتنفيذ أهداف برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر
الإ سلامي في المجالات الأربع التالية للتعاون الإ قتصادي (١) :تحسين التجارة البينية؛ ) (٢تخفيف الفقر )متضمنا البرنامج الخاص
لتنمية إفريقيا( ،والتقدم المنجز في عمل صندوق التكافل الإ سلامي للتنمية وإعلان جدة حول الأمن الغذائي؛ ) (٣دور القطاع
الخاص و) (٤ومجالات ومواضيع أخرى ذلا علاقة بالتعاون الإ قتصادي )من ضمنها التعاون في قطاعات القطن ،السياحة ،المال
والبنوك المركزية وخلافها(.
وكما ناقش ممثلو مؤسسات منظمة المؤتمر الإ سلامي التحديات الرئيسية والعقبات التي تواجهها خلال تطبيق نشاطاتها المختلفة
والمتصلة بمجالات التعاون المشار إليها أعلاه خلال السنوات الخمس الماضية منذ إجازة برنامج العمل العشري في .٢٠٠٥
وعلى ضوء هذه الخاتمة ،استعرض الإ جتماع بشكل مستفاض حول جملة من التوصيات والخطوات الملموسة التي هناك حاجة
لاتخاذها ،وحددت الحلول اللازمة للمزيد من التطبيق الفعال والناجح للبرنامج في مجال الإ قتصاد خلال السنوات الخمس المقبلة
قبل عام  .٢٠١٥سيقدم تقرير الإ جتماع النهائي والتوصيات إلى الدورة السادسة والعشرين للكومسيك ،التي ستنعقد في إسطنبول
في أكتوبر  ،٢٠١٠لينظر فيها وزراء الإ قتصادي والتجارة للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي.
إنعقاد الجمعية العمومية الأولى للمعهد الإ سلامي للمواصفات والموازين
انعقدت الجمعية العمومية الأولى للمعهد الإ سلامي للمواصفات والموازين ) (SMIICفي ٔانقرة ،الجمهورية التركية ،في ٣ – ٢
أغسطس  .٢٠١٠وبوصفه الممثل التركي في الجمعية العمومية للمعهد الإ سلامي للمواصفات والموازين ،نظم المعهد التركي
للمواصفات الإ جتماع بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر الإ سلامي .دخل قانون المعهد الإ سلامي للمواصفات والموازين
حيز التنفيذ بمصادقة عشرة بلدان أعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي عليه.
معالي البروفسور أكمل الدين إحسان أوغلو ،الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،وسعادة الوزير نهاد ارقون ،وزير الصناعة
والتجارة بالجمهورية التركية ،ألقيا كلمتين في إفتتاح الجمعية العمومية الأولى للمعهد.
حضر الإ جتماع ممثلون من إحدى عشر بلد عضو في منظمة المؤتمر الإ سلامي .ومن جانبها ،قامت تركيا بالمصادقة على قانون
المعهد الإ سلامي للمواصفات والموازين في  ٨يونيو  .٢٠١٠وأما البلدان الأخرى التي صادقت على القانون فهي :الجزائر،
الكاميرون ،غينيا ،الأردن ،ليبيا ،مالي ،المغرب ،الصومال ،السودان وتونس .حضر الإ جتماع ممثلو الأمانة العامة لمنظمة المؤتمر
الإ سلامي ،اللجنة الدائمة للتعاون الإ قتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإ سلامي ،مركز أنقرة ،الغرفة الإ سلامية للتجارة والصناعة
والجامعة الإ سلامية للتكنولوجيا.
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برنامج المركز خلال الأشهر الثلاثة القادمة من عام ٢٠١٠م
سبتمبر







الدورة السادسة عشر للجنة تنسيق النشاطات الإ حصائية ٣-١ ،سبتمبر  ،٢٠١٠فيينا ،النمسا
ورشة العمل حول الزراعة والتنمية الريفية بموضوع تبادل أفضل التطبيقات وقصص النجاح في إطار تخفيف الفقر١٨-١٦ ،
سبتمبر  ،٢٠١٠أنطاليا ،الجمهورية التركية
إجتماع البنوك المركزية والسلطات المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ٢٧-٢٦ ،سبتمبر  ،٢٠١٠إسطنبول،
الجمهورية التركية
ورشة عمل حول نظم الدفع وبناء القدرة ٢٦ ،سبتمبر  ،٢٠١٠إسطنبول ،الجمهورية التركية
الإ جتماع الثالث للجنة المشروع والإ جتماع الرابع للجنة التسييرية لتنفيذ مخطط العمل الخماسي لمنظمة المؤتمر الإ سلامي
حول القطن ٢٩-٢٧ ،سبتمبر  ،٢٠١٠الدار البيضاء ،المملكة المغربية
الإ جتماع الثاني والثلاثين لمجلس إدارة مركز أنقرة ٣٠ ،سبتمبر-غرة أكتوبر  ،٢٠١٠أنطاليا ،الجمهورية التركية

أكتوبر











سمنار حول أسواق رأس المال الإ سلامي ،غرة أكتوبر  ،٢٠١٠إسطنبول ،الجمهورية التركية
الإ جتماع الرابع لأسواق الأوراق المالية للبلدان الأعضاء في منظمة المؤتمر الإ سلامي ٣-٢ ،أكتوبر  ،٢٠١٠إسطنبول،
الجمهورية التركية
الإ جتماع الثاني لمجموعة تسيير مشروع أطلس العالم الإ سلامي للعلم والإ ختراع ٤-٣ ،أكتوبر  ،٢٠١٠إسطنبول ،الجمهورية
التركية
المؤتمر الإ سلامي الرابع لوزراء البيئة ٧-٥ ،أكتوبر  ،٢٠١٠الحمامات ،الجمهورية التونسية
الدورة السادسة والعشرين للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري لمنظمة المؤتمر الإ سلامي )كومسيك( ٨-٥ ،أكتوبر
 ،٢٠١٠إسطنبول ،الجمهورية التركية
منتدى الأعمال الدولي الرابع عشر ٩-٦ ،أكتوبر  ،٢٠١٠إسطنبول ،الجمهورية التركية
ورشة عمل مركز أنقرة والمعهد العربي للتدريب والبحوث الإ حصائية المشتركة حول الحسابات القومية الفصلية والمؤشرات
قصيرة الأجل ١٠-٦ ،أكتوبر  ،٢٠١٠عمان ،المملكة الأردنية الهاشمية
الندوة الدولية حول إستراتيجيات تخفيف الفقر :التجارب والأفكار الجديدة ١٥-١٣ ،أكتوبر  ،٢٠١٠إسطنبول ،الجمهورية
التركية
المؤتمر الدولي الخامس حول إحصاءات الزراعة ١٥-١٣ ،أكتوبر  ،٢٠١٠كمبالا ،أوغندا
المؤتمر الإ سلامي الخامس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي ٢١-١٩ ،أكتوبر  ،٢٠١٠كوالا لمبور ،ماليزيا

نوفمبر


المؤتمر الإ سلامي السابع لوزراء السياحة ٢٩ ،نوفمبر – غرة ديسمبر  ،٢٠١٠طهران ،جمهورية إيران الإ سلامية

 ٢٢مركز الأبحاث الإ حصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الإ سلامية

