
 

 )            مركز أنقرة( اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مركز األحباث

  
 م2007أكتوبر                         71العــدد                      19الـــد 

 

 2                  نشـاطات املركـز

 2          يف إندونيسيا" احلسابات القومية: "دورة تدريبية حول

 2          يف املالديف" اإلحصاءات العامة: "دورة تدريبية حول

  املسوحات /افيا، التعداد السكاينالسكان، الدميوغر: "دورة تدريبية حول
 3            يف اململكة األردنية اهلامشية" وتقنيات أخذ العينات

 3        يف بنغالديش" حتليل البيانات اإلحصائية: "دورة تدريبية حول

  متويل القروض متناهية الصغر وختفيف الفقر: "ورشة عمل حول
  4             يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي 

 6           اإلجتماع التاسع والعشرون لس إدارة مركز أنقرة

 11            أخـبار من منظمة املؤمتـر اإلسالمـي

 11            املؤمتر الدويل حول أسواق رأس املال اإلسالمي

  األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يشارك 
 12          يف الدورة الثانية والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة

 12                إجـتماعات أخــرى

  12    "مؤمتر ومعرض رواد آسيا الباسفيكية احملترفني يف التعليم"مركز أنقرة يشارك يف 
  اإلجتماع الرابع للدورة الثانية للمفاوضات التجارية 

 13     لتأسيس نظام األفضلية التجارية بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  15          م2007بع األخري من عام برامج املركز يف الر
 



 

 2)            مركز أنقرة(ة والتدريب للدول اإلسالمية  اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعيمركز األحباث

  نشـاطـات املـركـز
  
  

  يف إندونيسيا" احلسابات القومية: "دورة تدريبية حول

  
يف دائرة اإلحصاء " احلسابات القومية"حول م 2007 يوليو 10 إىل 9نظم مركز أنقرة دورة من 

بناء القدرة رة حول  إستبيان مركز أنقاليت وردت على اتجاباإلاإلندونيسية، وذلك متاشيا مع 
 عضو من كوادر دائرة 25 قدم الدورة خرباء من دائرة اإلحصاء املاليزية وشارك فيها .اإلحصائية

  .اإلحصاء بإندونيسيا
  

احلسابات "يف موضوع  هدفت الدورة إىل حتسني أداء القدرة اإلحصائية بدائرة اإلحصاء اإلندونيسية
إمكانية الوصول ورفع نوعية املقدرات اإلحصائية يف جمال وركزت الدورة أيضا على زيادة . "القومية

تضمن برنامج الدورة التدريبية مواضيع متنوعة ذات أمهية يف أصول التدريس كما ." احلسابات القومية"
  :يلي
  

 حسابات اإلنتاج؛: مقدمة إىل نظام احلسابات القومية •

 هج؛املفاهيم واملنا: إمجايل الناتج احمللي يف حسابات اإلنتاج •

بعض املشاكل على املستوى اإلقليمي مقارنة باملستوى : إمجايل الناتج احمللي بالقطاعات والنفقات •
 القومي؛

 متطلبات البيانات جلمع إمجايل الناتج احمللي على املستويني القومي واإلقليمي؛ •

فقات احلكومية بالقطاعات، الن: التوفيق بني إمجايل الناتج احمللي على املستويني القومي واإلقليمي •
 .والتجارة البني إقليمية

 

  
  يف املالديف" اإلحصاءات العامة: "دورة تدريبية حول

  
  

يف قسم اإلحصاء التابع تدريبية ، دورة يف إطار برناجمه التدرييب لبناء القدرة اإلحصائيةنظم مركز أنقرة، 
قدمت الدورة من قبل . م2007 يوليو 19- 16لوزارة التخطيط والتنمية القومية باملالديف يف الفترة 

.  عضو من العاملني يف قسم اإلحصاء يف املالديف20خرباء من دائرة اإلحصاء املاليزية وشارك فيها 
وإكمال مهارام ومقدرام يف املواضيع للموظفني  هدفت الدورة إىل حتسني أداء القدرة اإلحصائية

  :يع التاليةتناولت الدورة التدريبية املواض.  العامةئيةاإلحصا
  

 اإلستنتاج اإلحصائي؛ •

 التراجع اخلطي البسيط ومعامل اإلرتباط؛ •

 .التراجع اخلطي املتعدد ومعامل اإلرتباط •



 

 3)            مركز أنقرة( اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مركز األحباث

يواصل مركز أنقرة بكونه احملرك الرئيسي هلذه الدورات التدريبية يف تزويد مؤسسات اإلحصاء يف الدول 
  . بالطريقة املثلىا التدريبيةاملشاركة يف إحتياجا بقصداألعضاء باخلرباء املؤهلني 

  
  

املسوحات وتقنيات أخذ /التعداد السكاين، الدميوغرافيا، السكان: "دورة تدريبية حول
  يف اململكة األردنية اهلامشية" العينات

  
  

 ملؤسسات اإلحصاء القومية يف الدول األعضاء مبنظمة كمسامهة أخرى هوداته يف بناء القدرة اإلحصائية
م يف 2007 أغسطس 21-19، نظم املركز دورة إستغرقت ثالثة أيام  يف الفترة من إلسالمياملؤمتر ا

دمت الدورة من قبل خرباء من الوكالة املركزية للتعبئة قُ. دائرة اإلحصاء العامة باململكة األردنية اهلامشية
ائرة اإلحصاء  من اإلحصائيني املتوسطى ورفيعي املستوى بد15العامة واإلحصاء املصرية وحضرها 

 :يف موضوع هدفت الدورة إىل حتسني أداء القدرة اإلحصائية لدائرة اإلحصاء العامة األردنية .العامة
 وقد ركز برنامج الدورة ".املسوحات وتقنيات أخذ العينات/السكان، الدميوغرافيا والتعداد السكاين"

  : التاليةاملواضيعالتدريبية على 
  

الربط بني الطبقات اإلجتماعية؛ التقدير مؤثرات التصميم؛ عنقودية؛  العينات ال:تصميم العينات •
احلجمي للعينة ملسوحات املنازل واألعمال؛ أنواع وخصائص إطارات أخذ العينات اجليد؛ 

 .حتديث اإلطار؛ أوزان التصميم

 .الترابط ترتيب القياس ومناهج :مناهج التعويض •

 .ت املترابطة يف زيادة دقة تقديرات العينة مسوحات الفريق وفوائد العينا:دوران العينة •

 املنوال، التناسب، اموع، املعدل؛ خطأ أخذ العينة وتقدير املتغري؛ تقدير اخلطأ :تقدير املسح •
صيغة تقدير متغري ؛ CENVARجمال الثقة بإستخدام برنامج دقة العينة القياسي، معامل التغري، 

   .Interactive Mathematical Proof System (IMPS)  الرياضي التفاعليالربهاننظام 
  

  يف بنغالديش" حتليل البيانات اإلحصائية: "دورة تدريبية حول
  
  

: م يف مكتب اإلحصاء ببنغالديش حول2007 سبتمرب 5- 3نظم مركز أنقرة دورة تدريبية يف الفترة 
مهورية باكستان وشارك  قدمت الدورة من قبل خرباء من قسم اإلحصاء جب".حتليل البيانات اإلحصائية"

  : الدورة املواضيع التاليةغطت.  عضو من كادر مكتب اإلحصاء البنغالديشي15فيها 
  

 .إستخدام وسؤ إستخدام اإلحصاء •
 .تنظيم وحتليل البيانات •
 .البيانات النوعية والكمية •
 .مقاييس املوقع واإلنتشار •
 الرسم البياين النسيجي والرسم البياين العمودي •
 .لخيصي والتفسرياإلحصاء الت •



 

 4)            مركز أنقرة( اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مركز األحباث

كان اهلدف من وراء هذه الدورة هو حتسني أداء القدرة اإلحصائية ملكتب اإلحصاء البنغالديشي حول 
 وهو موضوع يهم مؤسسات اإلحصاء واملؤسسات ذات الصلة يف الدول "،حتليل البيانات اإلحصائية"

  .األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
  
  

   متناهية الصغر وختفيف الفقرمتويل القروض: "ورشة عمل حول
  يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  
  

، اليت انعقدت )الكومسيك(كلفت الدورة الثانية والعشرون للجنة الدائمة للتعاون اإلقتصادي والتجاري 
، مركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول م2006يف إسطنبول يف نوفمرب 

.  النظر للكومسيكوجهاتجلسات تبادل جتاه تنسيق  املسؤولية الكاملة بأخذ) مركز أنقرة(إلسالمية ا
" متويل القروض متناهية الصغر وختفيف الفقر يف الدول األعضاء"وحددت الدورة أيضا أنْ يكون موضوع 

قد يف نوفمرب موضوعا لتبادل وجهات النظر خالل الدورة الثالثة والعشرين للكومسيك، اليت ستنع
، وطلبت من املركز تنظيم ورشة عمل حول املوضوع املذكور فبل إنعقاد م يف مدينة إسطنبول2007

  .الدورة الثالثة والعشرين للكومسيك
  

. م يف إسطنبول، تركيا2007 يوليو 11-9متاشيا مع هذا القرار نظم املركز ورشة عمل يف الفترة 
 والتطبيقات الناجحة يف أنظمة متويل القروض املتناهية قصص الهدفت الورشة إىل إلقاء الضوء على بعض

 من فيدةاملدروس الالصغر واملؤسسات بداخل وخارج الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي وإستقاء 
وكما هدفت أيضا إىل تناول اآلراء حول إمكانية تطوير شبكة ربط والتدريب يف قطاع متويل . جتارا

  .الصغر يف الدول األعضاءالقروض متناهية 
  

هدفت الورشة أيضا إىل تقييم بعض احللول امللموسة املمكنة للمشاكل والتحديات اليت تواجه قطاع متويل 
ومتثل اهلدف النهائي للورشة يف إنتاج أفكار مشاريع ميكن .  املتناهية الصغر يف الدول األعضاءالقروض

هلدف، فقد أتاح برنامج الورشة املقترح الفرصة للتدارس متاشيا مع هذا ا. تطبيقها يف الدول األعضاء
لتقييم الطرق املمكنة والسبل لتطبيق بعض أفكار مشاريع التمويل متناهي املكثف يف شكل جمموعات 

  .الصغر امللموسة للدول األعضاء
  

ملوالية تضمنت ورشة العمل أيضا جلستني متزامنتني للتداول املستفيض حول كيفية تشجيع اإلبتكارات ا
. للفقراء يف جمال التمويل متناهي الصغر ودور القروض متناهية الصغر يف متويل املشاريع الصغرية واملتوسطة

وكان هنالك تباحث جاد ملعاجلة موضوع التدريب يف قطاع التمويل متناهي الصغر إىل جانب موضوع 
وإستنادا على احلوار . ر اإلسالميربط مؤسسات التمويل متناهي الصغر يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمت

والنقاش حول كل هذه املواضيع فقد رسخت اجللسة اخلتامية لورشة العمل إلستخالص بعض أفكار 
  .املشاريع املمكنة لتطبق يف الدول األعضاء



 

 5)            مركز أنقرة( اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مركز األحباث

منحت ورشة العمل فرصة لعدد كبري من املشاركني من خمتلف مؤسسات التمويل متناهي الصغر يف 
 . يف منظمة املؤمتر اإلسالمي ودول أخرى ملشاركة خربام يف جمال التمويل متناهي الصغرالدول األعضاء

  :واملؤسسات اليت شاركت يف الورشة هي
  

 األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي •

 البنك اإلسالمي للتنمية •

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة •

 املركز اإلسالمي لتنمية التجارة •

 ائمة للتعاون اإلقتصادي والتجاري مبنظمة املؤمتر اإلسالمياللجنة الد •

 بنك اآلسيوي للتنمية •

 بنك التنمية البحريين •

 (BRAC)جلنة التنمية الريفية ببنغالديش  •

 (FINCA International)مؤسسة مساعدة اتمع الدويل  •

 وزارة التخطيط وتنمية التعاون •

 )Kivaوالوحدة كلمة باللغة السواحيلية تعين اإلتفاق (كيوا  •

 جامعة شاهد يشيت وإدارة البحث والتنمية •

 صندوق تنمية رؤوس األموال التابع لألمم املتحدة •

 برنامج األمم املتحدة للتنمية •

 (ADFIMI)رابطة مؤسسات تنمية التمويل القومي  •

 SANABELسنابل  •

 قرامني لإلئتمان •

 بنك راكيات إندونيسيا •

 بنك كيشوارزي •

 مية االقتصادية العربيةالصندوق الكوييت للتن •

 ف واإلدخارسلالبنك السعودي لل •

 مؤسسة زاكوره •

 (KOSGEB)مؤسسة تنمية الصناعات الصغرية واملتوسطة  •

 (TIKA)الوكالة التركية للتعاون الدويل والتنمية  •

 (EKOTEK)تركيا - وقف التكافل اإلقتصادي والفين •

 بنك تركيا للمسامهة املالية  •
  

 بصدد تقدميه إىل جلسة تبادل وجهات النظر الوزارية اليت  تقرير ختاميوثقت نتائج ورشة العمل يف
ويف هذا . م2007 نوفمرب 16ستنعقد يف إطار الدورة الثالثة والعشرين للكومسيك، يف إسطنبول يف 

السياق، جتدر اإلشارة إىل أنّ املركز، بالتعاون مع نكتب تنسيق الكومسيك، قد أكمل الترتيبات الالزمة 
  .حممد يونس الفائز جبائزة نوبل ملخاطبة اجللسة املذكورة. كة دملشار



 

 6)            مركز أنقرة(ل اإلسالمية  اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدومركز األحباث

  
  اإلجتماع التاسع والعشرون لس إدارة مركز أنقرة

  
 والعشرون لس إدارة مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية التاسعنعقد االجتماع إ

حضر  . يف مدينة أنقرة2007سبتمرب  11 و 10 يف يومي) مركز أنقرة(والتدريب للدول اإلسالمية 
 اململكة العربية السعودية واجلمهورية التركية ومجهورية إيران اإلسالمية ودولة قطر االجتماع مندوبون من

حضر املدير العام  .ومجهورية السنغال واجلمهورية التونسية و اجلماهريية العربية الليبية اإلشتراكية العظمى
 وأُم اإلجتماع أيضا من قبل كبار موظفي املركز. دارة حبكم منصبهللمركز كعضو يف جملس اإل

  
و هنأ أعضاء . إفتتح املدير العام، الدكتور صافاش ألباي، اإلجتماع مرحبا بأعضاء الس يف مدينة أنقرة

 و كما عرب عن إمتنانه لتجمع أعضاء الس. الس اجلدد على الثقة اليت منحت هلم من قبل حكومام
يف أنقرة من أجل هذه املناسبة اخلاصة بالتحديد، واليت متثل أول مشاركة له يف إجتماع جملس إدارة 
املركز، لتقييم العمل الذي مت من جانب املركز خالل الفترة املمتدة منذ إنفضاض اإلجتماع األخري يف 

  .م يف مدينة إسطنبول وللتداول حول أنشطة املركز املستقبلية2005نوفمرب 
  

 الذي إستهل تقريره بالوقوف قليال على برنامج العمل ،تناول جملس املدراء تقرير املدير العام للمركز
مد من قبل الدورة اإلستثنائية الثالثة ملؤمتر القمة اإلسالمي يف العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الذي اعت

لس اإلدارة يف إسطنبول يف نوفمرب م، واليت جاءت بشهر واحد عقب اإلجتماع األخري 2005ديسمرب 
ويف هذا السياق، أفاد السيد املدير العام أعضاء الس بأنّ إجازة برنامج العمل سالف الذكر . م2005

وصياغة خارطة الطريق لتنفيذه الفعال وضعتا كل من منظمة املؤمتر اإلسالمي ومؤسساا، مبا فيها مركز 
 املستهدف منها اخلروج بنتائج ملموسة وحتركات حمكمة التنسيق أنقرة، يف عتبة عهد جديد من األنشطة

وأبان السيد املدير العام أن  .إلماطة قناع التحديات اليت تواجه األمة اإلسالمية يف القرن احلادي والعشرين
 برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قد عين مجلة من املشاريع والنشاطات املهمة ملركزنا يف

 وتشمل هذه النشاطات تطوير أفكار .جماالت األحباث اإلحصائية، اإلجتماعية واإلقتصادية والتعاون الفين
رئيسية جديدة وقواعد بيانات لإلحصاء القطاعي يف جماالت مثل البيئة، التعليم واملرأة؛ إعداد حبوث 

ة؛ وتنظيم نشاطات تدريبية  ودور املرأ،ودراسات حول مواضيع حمددة مثل ختفيف حدة الفقر، التعليم
ومراعاة للرؤية اجلديدة لربنامج العمل العشري ملنظمة  .حول بناء القدرة يف تلك ااالت وجماالت أخرى

املؤمتر اإلسالمي فقد أحاط السيد املدير العام أعضاء الس بأن املركز إستحدث تدابري وحتركات جديدة 
 املدير العام، مع ذكر أمثلة قليلة من نشاطات املركز يف كل من وقد عرب. من أجل تنفيذ أنشطته املتنوعة

ااالت الثالثة املنوطة به يف اإلحصاء والبحث والتدريب، عن قناعته بأنّ هذا التقارب والتناول اجلديد 
سيمكن املركز من أن يستوعب بشكل أمثل وخيطط ألنشطته ويؤمن متابعة لصيقة لعملية التنفيذ احلقيقي 

وأختتم املدير العام حديثه معرباً عن ثقته يف أنّ مداوالت وتوصيات أعضاء الس سوف  .األنشطةلتلك 
إثر ذلك دعا  .تكون فعالة لدرجة قصوى يف تطوير عمل املركز إىل األحسن وحتديد أهدافنا بطريقة أفضل

تزويد أعضاء الس مبعلومات املدير العام كبار أعضاء هيئة املركز املسؤولني عن الدوائر الفنية باملركز ل
قدم السيد نبيل دبور، مدير دائرة األحباث اإلقتصادية واإلجتماعية  .موجزة عن دوائرهم اليت يرأسوا

واستهل حديثه . باإلنابة، النشاطات اليت أجنزت من قبل املركز يف جمال البحث اإلقتصادي واإلجتماعي
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ول العلمي واألكادميي يف االنشطة البحثية دف إجناز مشاريع حبثية مفيدا بأن إهتماما كبريا قد أُويلَ للتنا
تطبيقة وعملية، واليت ستؤدي بدورها إىل مقترحات مشاريع ملموسة قابلة للتنفيذ ملصلحة الدول 

، والذي هة مشروع مركز أنقرة ملبادرة الكسافاوكمثال على هذا التناول ذكر السيد نبيل دبور  .األعضاء
درة لألمن الغذائي ختفيف الفقر يف الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء واألعضاء مبنظمة مبثابة مبا

وأبان السيد دبور ألعضاء جملس اإلدارة أن التركيز األساسي هلذا املشروع على زيادة . املؤمتر اإلسالمي
ء الواقعة جنوب الصحراء  وإمكانية معاجلة ما بعد احلصاد للكسافا يف بعض الدول األعضاإنتاجية الكسافا

ويف هذا السياق، فقد أفاد السيد نبيل دبور بأن هذا التناول والتقارب اجلديد قد مت عكسه أيضا على كافة 
األنشطة البحثية، شاملة إلختيار األوراق البحثية اليت سيتم نشرها يف جملة املركز، جملة التعاون اإلقتصادي 

 عامل بارز يعملون يف اجلامعات 12ا جملس حترير جديد مكون من بني الدول اإلسالمية اليت أختري هل
  . واملؤسسات البحثية بداخل وخارج الدول األعضاء

  
وكما أفاد السيد نبيل دبور الس بان املركز وبصفته اجلهاز الرئيسي للبحوث االجتماعية واالقتصادية 

قارير املرجعية، الدراسات وأوراق العمل حول ملنظمة املؤمتر اإلسالمي قد إنغمر منذ نشأته يف إعداد الت
خمتلف املواضيع اليت تقع حتت طائلة أجندة التعاون اإلقتصادي ملختلف إجتماعات ومؤمترات منظمة املؤمتر 
اإلسالمي، خاصة تلك املرتبطة بتنفيذ القطاعات ذات األولوية يف خطة عمل منظمة املؤمتر اإلسالمي 

ومن مث قدم مدير دائرة األحباث . ج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالميوأخريا تلك املرتبطة بربنام
اإلجتماعية واإلقتصادية باإلنابة بشكل خمتصر خمتلف أنشطة البحث اليت نفذت منذ اإلجتماع األخري 

وكأمثلة هلذه األنشطة ذكر عددا من الدراسات اليت أعدت من قبل . م2005لس االدارة يف نوفمرب 
وهذه . ز وقدمت إىل املؤمتر اإلسالمي الثاين لوزراء البيئة واملؤمتر اإلسالمي األول لوزراء الصحةاملرك

تغري املناخ وبرتوكول " "اإلستدامة البيئية يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي،"الدراسات هي 
مكافحة التبغ يف الدول األعضاء "و" اإلنعكاسات على البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي: كيوتو

  .واختتم حديثه بتعداده ألنشطة البحث اجلاري تنفيذها من قبل املركز." يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
  

وفيما يتعلق بانشطة املركز يف جمال اإلحصاء فقد أفادت الدكتوره صديقه باشجي مديرة دائرة 
ل خمتصر بأن املركز واصل يف توظيف قسط كبري من اإلحصائيات واملعلومات باإلنابة، جملس اإلدارة بشك

مصادره لتقدمي البيانات اإلحصائية الضرورية واملعلومات املرجعية اليت قد تساعد على تنوير الدول 
االعضاء عن بعضها البعض بشكل أفضل حول إمكانياا وإحتياجاا، وذه الطريقة يتم تسهيل املشاريع 

صديقه باشجي بان قاعدة البيانات . ويف هذا السياق، فقد أفادت د.  بينهاالتعاونية والتكاملية فيما
اإلحصائية للمركز قد مت إثرائها فيما يتعلق بكل من احملتوى والتغطية، أي أن جماالت إحصائية جديدة قد 

قد وأفادت الس بان نسبة توزيع هذه البيانات . متت تغطيتها وكما قد زيد عدد املؤشرات واملتغريات
رفعت، خاصة من خالل الوسط اإللكتروين، وذلك نتيجة للتحسينات املستمرة واملتتالية اليت أجريت على 

 .مستوى السعة الفنية والتصميمية ملوقع املركز على اإلنترنيت

 

ويف ذات السياق، فقد افادت الدكتوره صديقه باشجي الس بان املركز يعكف حاليا، بالتعاون مع 
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صاء التركية، على نظام برجمة اإللكترونية جلمع وتوزيع البيانات اإلحصائية، والذي هو مبثابة مؤسسة اإلح
ويف هذا النظام اجلديد سيتم مجع بيانات مواكبة حول أكثر . نظام ديناميكي ميكِّن من البحث من خالله

صاالت املركز وهذا سيكون إجناز مهم للغاية لتحسني إت. 57 مؤشر من الدول األعضاء الـ 200من 
  .مبؤسسات اإلحصاء القومية يف الدول األعضاء

  
وكما قررت الدكتورة باشجي إىل الس بأنه من خالل هذه اإلمكانيات اجلديدة يف موقع املركز على 
اإلنترنت بأن نظام الربجمة السالف الذكر سيمكن مستخدميه من إجناز رسومات بيانية أو إجراء حبوث 

وكما ستمكن هذه الربجمة من إثراء وحتديث مؤشرات املركز .  تلك البياناتمقارنة ارتكازا على
  .إخل... اإلحصائية مثل تلك اليت تتعلق باجلامعات، خرباء اإلحصاء، مؤسسات البحث، 

  
ت رئيسة دائرة اإلحصاء واملعلومات باإلنابة يف تنويرها املختصر ألعضاء الس حول خمتلف اختتمتو

 وخاصة 2005 للمركز واليت مت تنفيذها منذ االجتماع األخري للمجلس يف نوفمرب األنشطة اإلحصائية
واختتمت تقدميها . فيما يتعلق باملنشورات اإلحصائية والدورات التدريبية يف املواضيع املتعلقة باإلحصاء
  .بسرد قائمة من األنشطة اليت جيري العمل على تنفيذها يف الوقت الراهن من قبل املركز

  
ما يتعلق بأنشطة املركز يف جمال التعاون الفين والتدريب فقد أفاد السيد سليمان إسالم أوغلو مدير وفي

دائرة التعاون الفين والتدريب باإلنابة بأن املركز قد حسن وطور تعاونه مع املنظمات الدولية واإلقليمية 
في الدول األعضاء يف خمتلف ذات الصلة لتقدمي فرص تدريب ذي مستوى عالٍ للعدد املتزايد من موظ

ويف هذا السياق، فقد ذكر إسالم أوغلو ومتاشيا مع . أفرع اإلحصاء واألنشطة االجتماعية واالقتصادية
، أن املركز أصبح 2006قرار للدورة الثانية والعشرين للكومسيك اليت انعقدت يف اسطنبول يف نوفمرب 

 ملنظمة التعاون االقتصادي والتنمية الذي انعقد يف عضوا يف اللجنة التنظيمية للمنتدى الدويل الثاين
 دولة عضو 16 والذي قام خالله املركز بتسهيل وتأمني املشاركة الفاعلة لـ 2007اسطنبول يف يونيو 

  .يف املنتدى سالف الذكر ويف املؤمترات اإلقليمية التحضريية له
  

كومسيك، اليت انعقدت يف إسطنبول يف نوفمرب وأفاد السيد إسالم أوغلو بان الدورة الثانية والعشرون لل
، قامت ايضا بتعيني املركز ليأخذ املسؤولية التامة على عاتقه ليكون يف مقام املؤسسة املنسقة 2006

ويف هذا اخلصوص، فقد ذكر إسالم أوغلو أنّ املركز . لورش جلسات تبادل وجهات النظر للكومسيك
متويل القروض  "  يف إسطنبول حول موضوع2007 يوليو 11-9قام بتنظيم ورشة عمل يف الفترة من 

والذي هو موضوع جلسة تبادل " متناهية الصغر وختفيف الفقر يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
سيتم عرض نتائج هذه الورشة على دورة الكومسيك . وجهات النظر لدورة الكومسيك الثالثة والعشرين

  . لتقوم الدول األعضاء بدراستها2007قد يف إسطنبول يف نوفمرب سالفة الذكر واليت ستع
  

ومن ناحية أخرى، فقد أفاد إسالم اوغلو الس بان املركز قام مؤخرا ببدء مشروع تدرييب لبناء القدرات 
ويهدف املشروع إىل إستكشاف إمكانية التوفيق بني إحتياجات ومقدرات . اإلحصائية يف الدول األعضاء

  إلحصاء القومية يف الدول األعضاء وإىل التحري عن الطرق األكثر عملية ملشاطرة القدرات مؤسسات ا
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  ويف هذا السياق، واستنادا على . املتوفرة بني كافة املؤسسات اإلحصائية يف جمتمع منظمة املؤمتر اإلسالمي
 دورات تدريبية قصرية حول تقييم ردود الدول األعضاء فقد أفاد السيد إسالم اوغلو ان املركز قام بتنظيم

وكما مت . خمتلف جماالت اإلحصاء يف كل من اليمن، ازربيجان، اندونيسيا، املغرب، االردن واملالديف
  .التخطيط لدورات مثل هذه ليتم إجرائها يف دول أعضاء اخرى

  
تعليم املهين وافاد إسالم اوغلو الس أيضا بان املركز يقوم حاليا بإعداد مشروع لربنامج عمل حول ال

وقد دونت جلنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيك هذا املشروع . والتدريب ملصلحة الدول األعضاء باملنظمة
يف حمضر إجتماعها الثالث والعشرين يف مايو املاضي وكلفت املركز بإعداد تقرير مفصل حوله يتم تقدميه 

  .تطلع عليه الدول األعضاء لم2007إىل دورة الكومسيك الثالثة والعشرين يف نوفمرب 
  

عرض السيد رجب بيجري، رئيس دائرة الشؤون اإلدارية واملالية، املوقف املايل للمركز إىل جملس اإلدارة 
إستهل السيد رجب بيجري عرضه بإفادة أعضاء الس بانّ املركز نفذ بكل جناح . منذ اإلجتماع األخري 

، وأنّ احلسابات اخلتامية قد مت 2006 يونيو 30تهت يف  واليت أن2005/2006ميزانيته للعام املايل 
تدقيقها من قبل هيئة الرقابة املالية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي يف دورا السابعة والعشرين الىت انعقدت جبدة 

 وكما أفاد السيد بيجري أعضاء جملس اإلدارة عن .م2006 أكتوبر 11 سبتمرب وحىت 30يف الفترة من 
  .م2007 يونيو 30م اليت انتهت يف 2006/2007ة السنة املالي

  
املالحظات اخلتامية والتوصيات التالية وردت من قبل أعضاء جملس اإلدارة بعد النقاش والتداول العام 

  :حول أنشطة املركز
  

وبعد مدحهم للمركز على اجلهود اليت يقوم ا من أجل توسيع تغطية قاعدة البيانات اإلحصائية فقد 
اء الس على املركز بتوسيع وزيادة البيانات القومية املتاحة وخلق بيانات قطاعية جديدة مثل أوصى أعض

  .قاعدة للبيانات حول حقوق امللكية الفكرية وسوق العمل يف الدول االعضاء
  

وكما عرب اعضاء جملس االدارة عن تقديرهم الفائق للدورات التدريبية والسمنارات اليت نظمت من قبل 
ز وأوصوا بضرورة أن يقوم املركز بتكثيف أنشطته التدريبية يف جمال اإلحصاء يف كافة ااالت املرك

  .األخرى ذات الصلة واليت م الدول األعضاء
  

وعرب أعضاء جملس اإلدارة عن تقديرهم لإلتصاالت املثمرة اليت أجراها املركز مع املنظمات اإلقليمية 
وكما رحبوا بالعضوية احلديثة للمركز .  على هذه اإلتصاالت وتقويتهاوالدولية وشجعوا املركز للمحافظة
وأوصوا بوجوب توسيع املركز لتعاونه يف هذا اال ليشمل جتمعات . يف جلنة تنسيق النشاطات اإلحصائية

  .إقليمية وفرع إقليمية أخرى
  

 للدول األعضاء أوصى أعضاء الس بوجوب أن ال يضع املركز يف حسبانه اإلحتياجات احملددة
وأولوياها عند رمسه لرباجمه التدريبية املستقبلية يف جمال اإلحصاء فقط، بل عليه أن يراعي جماالت أخرى 

ويف هذا السياق، فقد أُوصي على املركز، إن سيكون . م الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
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ريب والتعاون الفين مع مؤسسات إقليمية أخرى ذلك ضروريا، بأن يقوم بتنسيق أنشطته يف جمال التد
  .مماثلة لتفادي اإلزدواجية

  
أوصى الس بان يكثف املركز من جهوده لتوزيع ونشر كل تقاريره الفنية ونتائج أحباثه ومنشوراته 
اإلحصائية وأنشطته التدريبية من خالل اإلنترنيت لتأمني الوصول السريع ملثل هذه النتائج من قبل 

أوصى أعضاء الس بان يدرس املركز إمكانية . خدمني النائني واألطراف املهتمة يف الدول األعضاءاملست
تنظيم السمنارات والدورات التدريبية على املستوى اإلقليمي مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، مثل برامج تدريبية 

  .سالمي، وخالفهاموعة الدول العربية أو الدول اإلفريقية األعضاء مبنظمة املؤمتر اإل
  

أوصى أعضاء الس بان يتم توسيع املؤشرات اإلحصائية اليت مجعت من قبل ونشرت من قبل املركز يف 
  .موقعه على اإلنترنيت لتشمل خرباء يف جماالت أخرى ذات عالقة مبهام املركز

  
املصطلحات  ذلك ممكنا، بتوحيد وجتانس فيما إذا كانأوصى أعضاء الس بوجوب قيام املركز، 

ويف هذا . اإلحصائية والتعاريف املستخدمة يف قاعدة بياناته مع تلك املستخدمة يف الدول األعضاء
السياق، اوصى اعضاء الس بان يقوم املركز باستكشاف إمكانية خماطبة مؤسسات اإلحصاء القومية يف 

  .ى اإلنترنيتالدول األعضاء إلنشاء ربط مع موقع املركز يف مواقعها اخلاصة ا عل
  

أوصى أعضاء جملس اإلدارة على املركز بتحديد موضوع معني لكل برنامج عمل سنوي وأقترحوا أن 
  . موضوعا لربنامج العام املقبلأسواق العمل يف الدول األعضاءيكون موضوع 

  
 الذي أُجنز من قبل  هنأ جملس اإلدارة السيد املدير العام ملركز أنقرة على األداء املتميزويف اجللسة اخلتامية

 وأثنوا عليه 2005املركز خالل الفترة اليت بدأت منذ إنفضاض اإلجتماع األخري لس اإلدارة يف نوفمرب 
على الطريقة احلصيفة واملتعقلة اليت أدار ا شؤون املركز واليت سامهت بشكل كبري يف حتسني سجل 

  .يلاملركز فيما يتعلق بكل من النتاج الفين والوضع املا
  

أثىن أعضاء الس على املدير العام للمركز وعلى هيئته للكم ولنوعية وجودة العمل الذي أجنز وجلهودهم 
وكما شكروهم على الترتيبات املمتازة اليت متت لعقد هذا . املثابرة واخلالَّبة من أجل إجناز أنشطة املركز

  .اإلجتماع وعلى كرم الضيافة اليت مشلوا ا أعضاء الس
  



 

 11)          مركز أنقرة( اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مركز األحباث

  
 يـر اإلسالمـبار من منظمة املؤمتـأخ

 

 

  املؤمتر الدويل حول أسواق رأس املال اإلسالمي

  
ومعهد املعامالت املؤمتر الدويل  (IRTI)املعهد اإلسالمي للبحوث والتدريب نظم مركز أنقرة بالتعاون مع 

  .م2007طس  أغس29-27حول أسواق رأس املال اإلسالمي يف جاكارتا، إندونيسيا، يف الفترة 
  

سلطات سوق رأس املال هي مؤسسات منظمة ومشرفة لتنظيم أسواق رأس املال ولتنمية أدوات سوق 
وهذه السلطات هلا عدد واسع من املسؤوليات اليت تتراوح من املعارض والتوظيف . رأس املال ومؤسساته

تطور املختلفة ألسواق ولكن، وإرتكازا على مراحل ال. املنظم لألسواق إىل محاية حقوق املستثمرين
 ويف هذا .رؤوس األموال يف الدول اإلسالمية، تتغري قائمة أولويات سلطات رأس املال من بلد إىل آخر

مركز (السياق، ألقى مركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر رأس املال سلطات سوق  بني الضوء على أمهية التعاون الفين) أنقرة

  .اإلسالمي من أجل مشاركة اخلربات يف هذا اال
  

وعقب مراسم اإلفتتاح، بدأ املؤمتر الدويل جبلسة للنقاش حول مساعدة منو أسواق رأس املال من خالل 
سيا، وماليزيا ويف هذه اجللسة قام متحدثون من سلطات رأس املال بإندوني. تعاون السلطات املنظمة

وتركيا بعرض املوقف احلايل ألسواق رؤوس املال يف بلدام وقدموا تنويرا موجزا للمشاركني يف اجللسة 
وعقب هذه العروض وجه املشاركون عددا كبريا من األسئلة املمتعة . عن براجمهم املستقبلية وتوقعام

واختتمت اجللسة بنجاح تام . املؤمتر اإلسالميواملتعلقة بعمليات رأس املال يف الدول األعضاء يف منظمة 
  .بنقاش حار

  
يف هذه اجللسة قدم املدير العام .  يف جمال أسواق رأس املالجلسة حول بناء القدراتتضمن املؤمتر أيضا 

ناقش . تنويرا خمتصرا حول أمناط برامج املركز التدريبية يف خمتلف ااالتصافاش ألباي، . دملركز أنقرة، 
ركون باجللسة تفاصيل األمناط املناسبة للتعاون الفين بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف املشا

ويف ذات الوقت تبادل املشاركون وجهات . جمال بناء القدرات املتعلقة بعمليات ونطم أسواق رأس املال
 إدارته من قبل مركز أنقرة  تفاصيل إستبيان حول بناء القدرة، والذي من املمكن أنْ تتمنظرهم حول

لتحديد املواضيع ذات األولوية لربامج تدريبية ممكنة بني سلطات سوق رأس املال يف الدول األعضاء يف 
  .منظمة املؤمتر اإلسالمي

إىل الدول  سيقوم مركز أنقرة بتنظيم برامج تدريبية حول أسواق رأس املال عقب توزيع اإلستبيان
 للدول األعضاء، حيث أنّ مفيدة للغايةستكون هذه الربامج التدريبية و. تهاأجوباألعضاء واحلصول على 

عالوة على املعرفة الضرورية لتمكني الدول األقل  بعض الدول األعضاء متتلك مصادر بشرية و فنية كافية
  .تنمية أسواق رأس املال امن أو تلك حديثة الظهور  خربة



 

 )مركز أنقرة(المية  اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسمركز األحباث
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  ي يشارك يف الدورة الثانية والستني األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالم
  للجمعية العامة لألمم املتحدة

  

وصل األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي معايل الربفسور أكمل الدين إحسان أوغلو إىل مدينة نيويورك 
 الفترة بالواليات املتحدة األمريكية للمشاركة يف الدورة الثانية والستني للجمعية العامة لألمم املتحدة يف

ويف يومه األول يف نيويورك عقد معايل الربفسور أكمل الدين . م2007 أكتوبر 3 سبتمرب وحىت 25من 
إحسان أوغلو عددا من اللقاءات املهمة برئيس مجهورية أفغانستان اإلسالمية، ورئيس مجهورية نيجرييا 

مني العام لوزارة خارجية سلطنة ألالفدرالية، ورئيس وزراء ألبانيا، ووزير خارجية روسيا الفدرالية، وا
  .أخرى مهمةعمان وشخصيات 

  
وقد ركزت األمني العام خالل هذه اللقاءات الثنائية على تطورات الوضع يف الشرق األوسط، خاصة 

وعالوة على هذع اللقاءات، فقد مت  .اإلسرائيلي واجلهود احلالية إلنعاش مسرية السالم- الصراع العريب
  . العراق والتطورات يف السودان ولبنان الوضع يفالتطرق إىل

  
أيضا التحضريات اجلارية لعقد مؤمتر القمة اإلسالمية يف داكار، عاصمة مجهورية وتناول األمني العام 

السنغال، يف مارس إىل جانب تعديالت دستور منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت ستتم إجازا يف القمة املقبلة 
  .عليهاحال موافقة الدول األعضاء 

  
ويف . عالوة على ذلك، تناول معايل األمني العام موضوع تشويه مسعة اإلسالم ورموزه يف كل لقاءاته تلك

فة  اليت جترح شعور كاهذا اخلصوص، أكد على أمهية التنسيق بني الدول األعضاء لتضع اية هلذه الظاهرة
  .العامل اإلسالمي

  
  

  رىــتماعات أخـإج
  
  
  

  "مؤمتر ومعرض رواد آسيا الباسفيكية احملترفني يف التعليم" يف مركز أنقرة يشارك
  

 الذي انعقد يف الفترة "،مؤمتر ومعرض رواد آسيا الباسفيكية احملترفني يف التعليم"شارك مركز أنقرة يف 
أقامت اموعة األساسية لتصنيف اجلامعات يف الدول األعضاء . م يف هونغ كونغ2007 يوليو 13- 11

  .معرضا خالل املؤمترؤمتر اإلسالمي مبنظمة امل



 

 13)          مركز أنقرة( اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مركز األحباث

التصنيف " بعنوان موضوعا خالل عرض مفتوح ،الدكتور صافاش ألباياملدير العام ملركز أنقرة، قدم 
ذكر الدكتور صافاش ألباي أنّ الدول ." األكادميي جلامعات الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

لى تنمية وتطبيق إستراتيجيات جديدة إلعادة ترتيب وتصنيف األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي إتفقت ع
 جامعة 500جامعاا دوليا وعلى تسهيل عملية إدراج جامعات بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي بني الـ 

منظمة وحتدث الدكتور ألباي عن الوجوه العديدة للمنهج الذي طور من قبل جمموعة . األوىل يف العامل
تطبيق الملركزية لتصنيف اجلامعات يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي إىل جانب حتدثه عن ااملؤمتر األسالمي 

  .البيانات املتوفرةبإستخدام ويل هلذه املنهجية من جانب مركز أنقرة األ
  

مت عرض وتوزيع مطبوعني أساسيني . زار العديد من املشاركني باملؤمتر جناح اموعة املركزية باملعرض
 "التصنيف األكادميي للجامعات يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي"أنقرة، ومها أعدمها مركز 

  ."العلم والتكنولوجيا يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي"و
  

هذا، وقد زار اجلناح وزير التعليم املاليزي السيد هشام الدين تون حسن، الذي عرب عن شكره وتقديره 
  .العمل العظيم الذي قام به للمسامهة يف إجناح هذا املؤمترملركز أنقرة على 

  
  

اإلجتماع الرابع للدورة الثانية للمفاوضات التجارية لتأسيس نظام األفضلية التجارية بني الدول 
  األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  

 ، مبثابةم2003ر  أكتوب23 إىل 20كانت الدورة التاسعة عشر للكومسيك، اليت عقدت يف الفترة من 
اجلولة األوىل للمفاوضات التجارية لتأسيس نظام التجارة التفضيلية  اإلجتماع التأرخيي اهلام إلنطالقة

ويف تلك الدورة متت إجازة البيان الوزاري الذي يلخص أهداف ومباديء اجلولة . مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
 حدد البيان الوزاري تاريخ ومكان إنعقاد اجلولة .األوىل وقوانني وإجراءات جلنة املفاوضات التجارية

  . يف مدينة أنطاليا جبمهورية تركيام2004األوىل لتكون يف إبريل 

وخرجت اجلولة بربتوكول مشروع . م2005لقد اختتمت اجلولة من املفاوضات التجارية بنجاح يف عام 
، والذي عرض على الدورة )بريتاس(إلسالمي التعريفة التفضيلية لنظام التجارة التفضيلية يف منظمة املؤمتر ا

 دول من دول جلنة 10وحىت االن فقد وقعت . احلادية والعشرين للكومسيك إلجازته والتوقيع عليه
وسيدخل برتوكول بريتاس حيز التنفيذ بعد . املفاوضات التجارية و صادقت دولتان على هذا الربتوكول

  . األعضاء يف جلنة املفاوضات التجارية دول الدول10إكمال عملية التصديق من قبل 

 إعتمد.  يف إسطنبولم2006 نوفمرب 24إنطلقت اجلولة الثانية من املفاوضات باإلجتماع الوزاري يف 
 هو تاريخ تأسيس م2009ذكور وحدد اهلدف بان يكون األول من يناير البيان الوزاري اإلجتماع امل

ويف هذا السياق، سوف توظف . إلسالمي وتارخيا لبدء العمل انظام التجارة التفضيلية يف منظمة املؤمتر ا
اجلولة الثانية إلكمال القوانني التأسيسية لنظام التجارة التفضيلية ومواضيع أخرى مرتبطة بالتجارة واليت 

وسوف يتم عرض نتائج . سوف يء األرضية لتفعيل نظام التجارة التفضيلية يف منظمة املؤمتر اإلسالمي



 

 14)          مركز أنقرة(ة واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  اإلحصائية واإلقتصاديمركز األحباث

لقد كان للجنة . إلجازام 2007جلولة على الدورة الثالثة والعشرين للكومسيك يف شهر نوفمرب هذه ا
  .م2007 ومارس ويونيو م2006املفاوضات التجارية ثالثة إجتماعات متتالية يف نوفمرب 

مدينة  يف م2007للجنة املفاوضات التجارية يف العاشر من سبتمرب  إنعقد اإلجتماع الرابع للجولة الثانية
حلواجز غري اجلمركية يف نظام التجارة اأنقرة ملواصلة وإختتام املفاوضات حول القوانني التأسيسية و

أكملت جلنة املفاوضات التجارية املفاوضات حول القوانني التأسيسية . التفضيلية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
ثاين لوزراء التجارة بدول منظمة املؤمتر وقبيل اإلجتماع ال يف ختام اإلجتماع الرابع من اجلولة الثانية

قدمت القوانني التأسيسية لنظام التجارة التفضيلية إىل اإلجتماع الثاين لوزراء التجارة بالدول . اإلسالمي
  .م2007 سبتمرب 12األعضاء يف اإلجتماع الثاين الذي عقد يف أنقرة يف 

ردنية اهلامشية، اجلمهورية التونسية، مجهورية وقعت مخس دول، وهي بالتحديد مجهورية غينيا، اململكة األ
متت . القوانني التأسيسية لنظام التجارة التفضيلية يف مراسم التوقيع تركيا واألمارات العربية املتحدة، على

 ءجا. سينعقد يف نوفمرب جتماع الكومسيك الوزاري الذيإاملوافقة على تقدمي هذه القوانني التأسيسية إىل 
إلجناز تأسيس نظام التجارة التفضيلية مبنظمة تتجه عرب ذات الطريق الدول األعضاء بأن التأكيد على 

صدر القرار بأن سيتم تناول التدابري . م2009املؤمتر اإلسالمي املستهدف بتاريخ الفاتح من سبتمرب 
  .اجلمركية وغري اجلمركية بعد بدء العمل بربتوكول بريتاس

 املشاركة بتقدمي املعلومات إىل جلنة املفاوضات التجارية حول خالل اإلجتماع قامت وفود الدول
ويف هذا اإلطار . املصادقة على اتفاقية نظام التجارة التفضيلية إجراءات بلداا فيما يتعلق بالتوقيع على أو

  ليكون التاريخ الذي ستدخلم2009عربت غالبية الدول عن أملها يف اإليفاء بالتاريخ احملدد ببزوغ عام 
  .فية اإلتفاقية حيز التنفيذ



 

 )مركز أنقرة( اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مركز األحباث
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  م2007 املركز يف الربع األخري من عام برامج
  

  
  أكتوبر

  
م، الدوحة، 2007اكتوبر  31- 29" سوق العمل يف دول جملس التعاون اخلليجي،"ملتقى حول  �

  دولة 
  قطــر   
  
   اململكة العربية م، جده،2007 نوفمرب 1 – أكتوبر 30املنتدى األول للسياحة يف الدول اإلسالمية،  �
  السعودية   
  

  نوفمرب
  
  م، إسطنبول،2007 نوفمرب 13-12مؤمتر حتسني وتشجيع التجارة واإلستثمار يف قطاع القطن،  �
  تركيا   
  
  م، عمان، األردن2007 نوفمرب 13- 12املؤمتر العريب األول لإلحصاء،  �
  
اإلقتصادي بيم الدول األعضاء يف منظمة الدورة الثالثة والعشرون للجنة الدائمة للتعاون التجاري و �

  م، إسطنبول، تركيا2007 نوفمرب 17- 14، )الكومسيك(املؤمتر اإلسالمي 
  

  ديسمرب
  
  م، جدة، اململكة العربية 2007 ديسمرب 4- 2الدورة السادسة والثالثون للجنة املالية الدائمة،  �

  السعودية    
  
  م، شاه 2007 ديسمرب 14- 12م، 2007م اإلحصائية، املؤمتر التاسع للدول اإلسالمية حول العلو �

  علم، ماليزيا    
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15  
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