
   

   

   

   

   

٧٠دد ـــالع  ٢٠٠٧يـوليـو                  ١٩د ـــال   
   

  يف هــذا العــدد
    

        ــزــزــزــزـــــات المركــات المركــات المركــات المركـــــنشاطـنشاطـنشاطـنشاطـ
  

 ٢   ...........................مركز أنقرة يعقد جلسة خاصة يئات اإلحصاء القومية بالدول األعضاء •

 ٤....   .........................االقتصادية إلفريقيا مم املتحدةألااملدير العام ملركز أنقرة يزور مفوضية  •

 ٤......   ......لدول اإلفريقية األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمييف ابناء القدرات اإلحصائية حول جلسة  •

 ٥   ........................مركز أنقرة والوكالة التركية للتعاون الدويل والتنمية معا على طريق التعاون •

    ٥   .................................................إحصاءات العمل: دورة تدريبية يف املغرب حول •
  

        أنباء عن منظمة المؤتمر اإلسالميأنباء عن منظمة المؤتمر اإلسالميأنباء عن منظمة المؤتمر اإلسالميأنباء عن منظمة المؤتمر اإلسالمي
  

 ٦   .................................................املؤمتر اإلسالمي الرابع و الثالثون لوزراء اخلارجية •

 ٧   ............................................................مي األول لوزراء الصحةاملؤمتر اإلسال •

 ٧   ....................................................الدورة اخلامسة و الثالثون للجنة املالية الدائمة •

 ٨   ................... اإلسالمي األعضاء مبنظمة املؤمترالدولامعات جلإعادة الترتيب الدويل ندوة حول  •

 ٨   .............................................جتماع جمموعة اخلرباء حول بناء القدرات اإلحصائيةإ •

 ٩   ...............................................االجتماع الثاين موعة اخلرباء حول تنمية السياحة •

 ١٠   ................................... للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيكاالجتماع الثالث والعشرون •

 ١١  .... .. ..... حول تنمية التمويل اإلسالمي متناهي الصغر٢٠٠٧منتدى تنمية القطاع املايل اإلسالمي  •

 ١٢.   .................. حول نظام التجارة التفضيليةاإلجتماع الثالث للدورة الثانية للمفاوضات التجارية •

 ١٣...........   ...........................الدولقتصاديات إاملؤمتر العلمي العاملي حول دور السياحة يف  •

  
        اجتماعـــات أخـــرىاجتماعـــات أخـــرىاجتماعـــات أخـــرىاجتماعـــات أخـــرى

 

 ١٤   ........................................ و التنميةاملنتدى العريب الثالث حول بناء وتطوير القدرات •

  ١٤   ................................. بإسطنبول الثاين ملنظمة التعاون االقتصادي والتنميةاملنتدى الدويل •
  

 ١٥....   .............................................................ةةةةــــامج المركز للفترة المقبلامج المركز للفترة المقبلامج المركز للفترة المقبلامج المركز للفترة المقبلــــبرنبرنبرنبرن

 

  

 



  
 ٢ )مركز أنقرة(مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية 

 نشاطـــات المركـــزنشاطـــات المركـــزنشاطـــات المركـــزنشاطـــات المركـــز

  

ء القومية بالدول األعضاء على هامش املنتدى العاملي الثاين ملنظمة يئات اإلحصامركز أنقرة يعقد جلسة خاصة 
  التعاون اإلقتصادي و التنمية بإسطنبول

  

 ٢٨ أنقرة جلسة خاصة برؤساء و ممثلي هيئات اإلحصاء القومية بالدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي يف نظم مركز
  دي و التنمية الدويل الثاين حول اإلحصاء، املعرفة  على هامش منتدى منظمة التعاون اإلقتصا٢٠٠٧يونيو 

 رؤساء و ممثلون عن اجللسةحضر  .٢٠٠٧ يونيو ٣٠ إىل ٢٧سطنبول، تركيا من إو السياسة، و الذي عقد يف مدينة 
   ممثل البنك اإلسالمي للتنميةهاو كما حضر . بلد عضو مبنظمة املؤمتر اإلسالمي٢١اهليئات اإلحصائية القومية يف 

 إىل تنوير هيئات اإلحصاء القومية بالدول األعضاء بآخر اجللسة تو هدف .ممثلون عن مؤسسات إقليمية و دولية أخرىو 
رائها حوهلا و السبل األفضل لدعم و تقوية التعاون بني مركز او أنشطته املستقبلية و إىل معرفة  نشطة املركز اإلحصائيةأ

  .ل األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميو هيئات اإلحصاء القومية يف الدو أنقرة 

 املركز أنَّو أشار فيها إىل  رحب فيها باملشاركني كلمة يف مستهل اجللسة ،م د صافاش ألباي، املدير العام للمركزدق
 بدأ مؤخرا يف تنظيم نهألباي أ. و ذكر د .أدخل مؤخرا تدابري و اختذ خطوات جديدة لتنفيذ أنشطته اإلحصائية املتعددة

جتماعات اخلاصة مبمثلي تلك املنظمات على هامش خمتلف املؤمترات اإلقليمية و الدولية، يف أي وقت ممكن، و ذلك اإل
  .هيئات اإلحصاء القومية بالدول األعضاء و جلعلها على علم بأنشطة املركز اإلحصائيةمع يف حماولة منه لدفع التعاون 

بور، باحث أول باملركز، عرضا تفصيليا عن أنشطة املركز اإلحصائية و عقب كلمة املدير العام، قدم األستاذ نبيل د
مستوى  نبيل دبور يف تقدميه أنه مت إثراء قاعدة البيانات اإلحصائية للمركز على و ذكر األستاذ. احلالية و املستقبلية

و ذكر أيضا . راتيـو املتغو كما زيد عدد املؤشرات  التغطية و احملتوى، حيث أنّ جماالت إحصائية جديدة متت تغطيتها
 عرب الوسط اإللكتروين، و ذلك لعمليات التحسني الناجحة أنه مت رفع نسبة توزيع هذه البيانات بشكل كبري، و خاصة

 .اإلنترنيت-قدرات الفنية و امليزات التصميمية ملوقعه بشبكة املعلوماتلاليت قام ا املركز على ا

بدأ مؤخرا برناجما تدريبيا حول بناء   األستاذ دبور اإلجتماع علما بان املركز قدو من بني األشياء األخرى، فقد أحاط
و يهدف الربنامج إىل كشف . مبنظمة املؤمتر اإلسالمي القدرات اإلحصائية يف هيئات اإلحصاء القومية بالدول األعضاء

اء و التحري عن أجنع السبل ملشاركة إحتياجات و مقدرات هيئات اإلحصاء القومية بالدول األعضبني توفيق  الإمكانية
  .املتاحةإمكانياا 

   )SDC(تفاصيل مجع البيانات اإلحصائية  و يف عرضها، شرحت الدكتورة صديقه باشجي، باحثة أوىل باملركز،
  . اليت يقوم املركز بتطويرها يف الوقت الراهن بالتعاون مع مؤسسة اإلحصاء التركية) DSS(و نظام برجمة التوزيع 

 ٢٠٠  أكثر من  مجعميكن من خالله إلكترونيا و يقبل عملية البحث و ديناميكي جديدنطام هذا النظام أشارت إىل أنّ  و
ن هذا النظام مستخدميه و ميكِّّ.  األعضاء٥٧مؤشر حول بيانات إحصائية حديثة من هيئات اإلحصاء القومية بالدول الـ

 بعمل رسومات بيانية أو أحباث مشتركة مرتكزة على بيانات خامة بقاعدة إستخدام موقع املركز من القيامب املسموح هلم
  .البيانات اإلحصائية ملركز أنقرة



  
 ٣ )مركز أنقرة(مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية 

بأنّ املركز قام أيضا بتصميم نسق جديد ملوقعه باإلنترنيت، الشيء الذي سيمكن من تطوير النظام  و كما أفادت اتمعني
دالئل املركز اإلحصائية بإستمرار، مثل دليل اجلامعات، خرباء الربجمي الذي ذكر أعاله و سيسمح بإثراء و حتديث 

  .اإلحصاء، مؤسسات البحوث، و خالفها

   التعاون بني املركز دفع و تمتنيبالتداول حول الطرق و السبل املمكنة ل قام املشاركون، عقب هذه التقدميات، و
  :متت املوافقة على التوصيات التالية سالمي وو هيئات اإلحصاء القومية يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإل

  توفري اإلحصائيات و الوثائق اإلحصائية املطبوعة. أ

و املعلومات املطلوبة من  تقدمي كل البيانات اإلحصائيةلسوف تواصل هيئات اإلحصاء القومية يف التعاون مع املركز  *
ا هلا هاليت يوزع ستبياناتعلى اإلن طريق اإلجابة الفورية قبل املركز إلكترونيا عرب نظام املركز مبوقع اإلنترنيت و ع

  .املركز

  سوف تواصل هيئات اإلحصاء القومية يف التعاون مع املركز من خالل تقدميها للمواد املطبوعة *
   الوصول التام نسخ مرسلة عرب الوسط اإللكتروين، و أن تكفل للمركز و الوثائق ملكتبة املركز يف شكل نسخ حقيقية و

  .و ااين لقاعدة بياناا

 قوبلت اآللية اليت اقترحت من قبل املركز لدفع التعاون الودي و التنسيق بني املركز و هيئات اإلحصاء القومية بالدول *
و عليه، فسوف تقوم كل هيئة إحصاء قومية بتعيني واحد من موظفيها . تاماألعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي بترحيب 

  . إلنسياب املعلومات بني الطرفنيضابطلى األقل ليعمل كاملؤهلني ع

  .  املركز بذات البيانات اليت تقدمها إىل املؤسسات الدولية األخرىتزود وافقت هيئات اإلحصاء القومية على أن *
البيانات و جاءت التوصية إىل املركز، يف هذا اخلصوص، بأن يتعاون مع املنظمات الدولية األخرى يف عملية مجع و نشر 

  .اإلحصائية، إن طلب ذلك

  و بناء القدرات التدريب. ب

جهوده ملواصلة براجمه التدريبية لبناء القدرات اإلحصائية يف  تؤازر هيئات اإلحصاء القومية املركز على تكثيف تشجع و* 
ز الدعم الفين و املايل هيئات اإلحصاء القومية بالدول األعضاء و أن يناشد البنك اإلسالمي للتنمية ليقدم إىل املرك

  .الضروريني هلذه الربامج

لمشاركني من الدول لسوف تقوم هيئات اإلحصاء القومية، بالتعاون مع مركز أنقرة، بفتح دوراا اإلحصائية التدريبية * 
  .األعضاء األخرى و ترسل خربائها إىل مثيالا لتقدمي املساعدة الفنية

اء القومية، بالتعاون مع مركز أنفرة، بتنظيم برامج تدريبية مشتركة حول مواضيع من املمكن أن تقوم هيئات اإلحص*  
  .تبادل املعلومات حول أنشطتها التدريبية و بناء القدراتبذات إهتمام مشترك إىل الدول األعضاء و 

لقومية على املستوي تشجع هيئات اإلحصاء القومية و تؤازر مركز انقرة يف مواصلته لعقد اللقاءات يئات اإلحصاء ا *
 يف اإلعتبار إمكانية تنظيم إجتماع عام، عندما يكون ضروريا، مبشاركة هيئات هاإلقليمي، يف الوقت الذي تضع في

  .اإلحصاء القومية يف كل الدول األعضاء بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية



  
 ٤ )مركز أنقرة(التدريب للدول اإلسالمية مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و 

  

ية إلفريقيااالقتصاد ألمم املتحدةااملدير العام ملركز أنقرة يزور مفوضية   
 

املدير العام ملركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، مركز أنقرة، الدكتور  جتمعإ
للمفوضية االقتصادية  صافاش ألباي، مع السيد عبدويل جانه، مساعد األمني العام ملنظمة األمم املتحدة واملدير اإلداري

 .٢٠٠٧ يف األول من مايو ،ثيوبياإ ،فوضية يف أديس أباباامل إلفريقيا يف مقر

للمفوضية االقتصادية إلفريقيا حول العالقات   بني املدير العام ملركز أنقرة واملدير اإلدارياحلواروخالل االجتماع، دار 
للمفوضية  ير اإلدارياملد وقدم الدكتور ألباي إىل. الثنائية إضافة إىل نشاطات مركز أنقرة املتعلقة ببلدان املنطقة

 للتعاون املشترك مع نبذة عن النشاطات املستقبلية ملركز أنقرة وعرب عن رغبته يف رفع املستوى احلايل االقتصادية إلفريقيا
أهداف األلفية للتنمية إىل  للوصولاملفوضية االقتصادية إلفريقيا من خالل الربامج املشتركة ونشاطات التعاون الفين وذلك 

  .ة بإفريقيااملتعلق

الفقر "للمفوضية االقتصادية إلفريقيا دراسة قام بتحضريها مركز أنقرة بعنوان كما قدم الدكتور ألباي إىل املدير اإلداري
رحب السيد عبدويل جانه ". الوضع يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي: جنوب الصحراء يف بلدان أفريقيا

. رغبته يف تعزيز التعاون املشترك مع مركز أنقرة يف ااالت ذات االهتمام املشتركبنشاطات مركز أنقرة وعرب عن 
للتعاون مع مركز أنقرة، كما  يف دعم حتقيق أهداف األلفية للتنمية ويف إمكانية توقيع مذكرة تفاهم أبدى رغبته كذلك،

  . األهداف املرجوة منهايف إطار تقوم بالعمل على حتضري تلك املذكرة اقترح تشكيل جمموعة تنظيمية

 للمفوضية االقتصادية إلفريقيا لكرم الضيافة اليت أولتها وعرب املدير العام ملركز أنقرة عن بالغ تقديره للمدير اإلداري
  .املفوضية االقتصادية إلفريقيا إىل اهليئة املمثلة ملركز أنقرة

  

اء مبنظمة املؤمتر اإلسالميلدول اإلفريقية األعضيف ابناء القدرات اإلحصائية حول جلسة   
 

  

يف     “اإلحصائية القدرة بناء”جلسة خاصة حول  نظم مركز أنقرة بالتعاون مع مفوضية األمم املتحدة اإلقتصادية إلفريقيا
حضر اإلجتماع كبار املوظفني يئات اإلحصاء القومية بالدول اإلفريقية األعضاء . ٢٠٠٧ مايو ٤أديس أبابا، إثيوبيا، يف 

اجلزائر، بنني، بوركينا فاسو، الكامريون، ساحل العاج، الغابون، غينيا بيساو، مايل، املغرب، ( املؤمتر اإلسالمي مبنظمة
و من دول غري أعضاء مبنظمة ) موزمبيق، النيجر، نيجرييا، السنغال، سرياليون، الصومال، السودان، غامبيا، تونس، اوغندا

  ) برييا، ترتانيا، رواندا، ناميبيا، بوتسوانا و جنوب إفريقيامالوي، لي(بصفة مراقب  املؤمتر اإلسالمي
  .، أفريستات و الفاو٢١و ممثاين من بنك التنمية اإلفريقي، و مفوضية األمم املتحدة اإلقتصادية إلفريقيا، باريس 



  
 ٥ )مركز أنقرة(مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية 

  

 مركز أنقرة والوكالة التركية للتعاون الدويل والتنمية معا على طريق التعاون
  

و كثمرة هلذه . ة و الوكالة التركية للتعاون الدويل و التنمية حمادثاما حول انشطتهما املشتركة بنجاح تامأى مركز أنقر
ملركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية من قبل املدير العام تفاهم للمذكرة على توقيع  ال،٢٠٠٧ مايو ٢٤مت، يف احملادثات 

كتور صافاش ألباي، ورئيس الوكالة التركية للتعاون الدويل والتنمية، واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية، الد
 .اكان فيدان، بشأن التعاونحالدكتور 

وخالل مراسم التوقيع، أشار الدكتور ألباي إىل أن الطرفني قد توصال إىل عدد من ااالت ذات األولوية اليت حتتاج إىل 
سوف تفتح جماالت جديدة لتعاون ناحج و طويل األجل بني مركز م أن مذكرة التفاه"تعزيز التعاون فيها، حيث قال 

أنقرة و الوكالة التركية للتعاون الدويل و التنمية يف ااالت املشتركة من أجل تسهيل الوصول إىل األهداف اليت يرمي هلا 
  ."الطرفان

و ذكر أيضا أنّ رك يف ااالت املختلفة، ، الدكتور خاكان فيدان، إىل أمهية التعاون املشت التركية رئيس الوكالةو أكد
املؤسستان سوف تشرعان يف برامج مشتركة و أمشطة للتعاون الفين يف إطار اإلتفاقية و كما سترفعان من مستوى 

  .التعاون القائم بينهما إلجناز أهدافهما املشتركة

امج عمله إىل جانب وضع إمكانيات التآذر بإعالم االخر حول برن و يف إطار مفكرة التفاهم هذه سيقوم كا من الطرفان
و ستقوم املؤسستان بتبادل مطبوعاما حول التنمية و األنشطة . املشترك يف اإلعتبار فيما يتعلق باملشاريع التنموية

التدريبية على نسق منتظم فيما بينهما حول املشاريع املشتركة مع املنظمات الدولية األخرى، و كما يشجع كل منهما 
و كما سيتعاون الطرفان على إعداد و حتضري التقارير و األوراق الفنية . خر على املشاركة يف هذه املشاريع و األنشطةاال

 .يف إطار محاية حقوق امللكية الفكرية و ضمن القواعد و املمارسات الدولية
  

 دورة تدريبية يف املغرب حول إحصاءات العمل
  

 إدارة االحصاء باملغرب على  إستجابة لرد٢٠٠٧ يونيو ١٣ ىل ١١يف الفترة من قام مركز أنقرة بتنظيم هذه الدورة 
و مت تسيري هذه الدورة بإدارة االحصاء املغربية و قام خبري من مكتب . أستبيان املركز حول بناء القدرات االحصائية

باململكة املغربية، و كما هدفت  و استهدفت هذه الدورة موظفي إدارة اإلحصاء .االحصاء املركزي الفلسطيين بتقدميها
و املواضيع اليت مشلتها الدورة .  يف املواضيع اليت حوا الدورةحتسني أداء القدرات االحصائية بإدارة االحصاء املغربيةإىل 

  حتسني عملية مجع و معاجلة البيانات اإلحصائية املتعلقة باألجور و إيرادات العمل، و معاجلة عدم اإلستجابة، : كانت
  .حضر الدورة العاملون بإدارة اإلحصاء باململكة املغربية. و إزالة سلسلة التفاوت الفصلي



  
 ٦ )مركز أنقرة(مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية 

        أنبـاء عـن منظمـة المؤتمـر اإلسالمـيأنبـاء عـن منظمـة المؤتمـر اإلسالمـيأنبـاء عـن منظمـة المؤتمـر اإلسالمـيأنبـاء عـن منظمـة المؤتمـر اإلسالمـي
 

  

 ملؤمتر اإلسالمي الرابع والثالثون لوزراء اخلارجيةا
 

 مايو ١٧ و حىت ١٥، يف الفترة من لوزراء اخلارجية يف إسالم اباد، باكستانإنعقد املؤمتر اإلسالمي الرابع و الثالثون 
و بصفته مؤسسة متفرعة عن منظمة املؤمتر اإلسالمي، فقد شارك مركز أنقرة يف هذا املؤمتر ممثال من قبل مديره . ٢٠٠٧
  .صافاش ألباي. العام د

وين إىل جانب و ركز املؤمتر على إصالحات منظمة املؤمتر اإلسالمي اليت حتوي إعادة هيكلتها و مراجعة موقفها القان
م و نادى ٢٠٠٢و رحب املؤمتر كذلك بتنشيط مبادرة السالم العربية لعام . تقوية و دعم أجهزا املنتمية و املتخصصة

األمريكي و أكدوا يف -و طالب وزراء اخلارجية أيضا حبل سلمي للموقف النووي اإليراين. بقيام دولة فلسطني املستقلة
  .األعضاء يف إمتالك الطاقة النووية املستخدمة ألغراض سلميةبيام على احلق الثابت للدول 

  و ألقى املؤمتر الضوء على احلاجة إىل التركيز على املفارقات اإلجتماعية اإلقتصادية من خالل حتسني التعليم و العلم 
ما ركز على مواضيع و ك. و التكنولوجيا، و هي األشياء اليت تؤدي إىل خلق إقتصاديات و جمتمعات مبنية على املعرفة

و عالوة على ذلك، فقد مت التذكري مرة . اإلضطرابات الدينية الداخلية و النـزاعات السياسية اليت تواجه األمة اإلسالمية
  .أخرى بأمهية وحدة الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي من أجل مواجهة التحديات اليت تواجه األمة اإلسالمية

باد، من جهة، على إحترامه للسلطة، و الوحدة الداخلية و الوحدة القومية يف دول املنظمة اليت و أكد إعالن إسالم ا
و كما دعم أيضا مسرية . تعيش حاالت من عدم اإلستقرار؛ و شجب، من جهة أخرى، العدوان األرمين على أزربيجان

و كما شجب . فروضة على األتراك القبارصةإرساء القضية القربصية اليت تعمل لوضع حد ائي للعزلة الغري عادلة امل
اإلرهاب بكل أنواعه و أشكاله و أبدى دعمه إلنشاء مركز دويل حملاربة اإلرهاب و قرر دعم التعاون بني الدول األعضاء 

  و نادى املؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية باملثابرة بكل محاسة و جد من أجل التنمية اإلجتماعية . حملاربة اإلرهاب
و وافق الوزراء أيضا على . و اإلقتصادية يف الدول اإلسالمية من خالل إزالة الفقر و رفع حجم اإلستثمار و التجارة

  .تكثيف اجلهود الرامية إىل رفع مستوى التعليم و بناء القدرات العلمية و التكنولوجية

دة ملواجهة التحديات اليت تواجه اإلنسانية و إىل و نادى إعالن املؤمتر إىل إجراء عملية إصالح شاملة يف هيئة األمم املتح
و كما . توسيع عضوية جملس األمن الدويل على نسق دميقراطي لتأمني عملية متثيل الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  .استعجل املؤمتر الس الدويل حلقوق اإلنسان ليقر إعالنا دوليا يجرم إهانة األديان



  
 ٧ )مركز أنقرة(اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية مركز االحباث اإلحصائية و 

 المي األول لوزراء الصحةاملؤمتر اإلس
  

و قدم .  يف كواال ملبور، ماليزيا٢٠٠٧ يونيو ١٥ و حىت ١٢يف الفترة من عقد املؤمتر اإلسالمي األول لوزراء الصحة 
  .إىل هذا املؤمتر“ مكافحة التبغ يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي”: مركز أنقرة دراسة حول

إنتاج األمصال، القضاء  كانت مواضيعو . لفة م الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي املؤمتر مواضيع صحية خمتتناول
ها لو هنالك مواضيع أخرى مش. صحة املرأة والطفل من بني هذه املواضيعاملالريا، على شلل األطفال، برامج مكافحة 

  .و الربامج الصحية للحجيج و مكافحة إدمان التبغاملؤمتر من بينها وباء اإلنفلونزيا البشرية و مكافحة إنفلونزيا الطيور 

و نادى إعالن وزراء الصحة الدول األعضاء لتطوير اإلعتماد الذايت اجلماعي يف إنتاج األمصال من خالل تقوية السلطات 
الن املؤمتر و أكد إع.  و توزيعها يف الدول األعضاء باملنظمةالقومية املنظمة و حتسني القدرة و الكفاءة إلنتاج األمصال

بقوة على أنّ القضاء على شلل األطفال يقف كأولوية ملحة لكافة الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، و على الدول 
أن تلتزم يف ذلك بتحريك الدعم السياسي و الديين و املايل املطلوب إلجناز هذا اهلدف التارخيي، مطالبا يف ذلك القادة 

  بشأن سالمة و فوائد مصل شلل األطفال و لتعبئة الدعم من قبل الوالدين رفع الوعي ملساعدة يف باالسياسيني و الدينيني 
 و كما إستعجل بيان املؤمتر الدول .و اتمعات من أجل إزالة شلل األطفال، شاملني يف ذلك املناطق املتأثرة بالصراعات

منظمة الصحة العاملية و املنظمات الدولية األخرى من أجل بأنْ تكثف من تعاوا مع األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي 
م العامل و اليت من بينها السل الرئوي، املالريا إىل جانب عوامل األمن و السالمة البيولوجية حماربة املواضيع الصحية اليت 

الرامية إىل دعم النظم   البيان جهود الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميساندو عالوة على ذلك، فقد . األخرى
الصحية اليت تساعد على زيادة نسب املواليد اليت سيقوم ا أفراد مؤهلني يف جمال الصحة و ذلك لتقليل حاالت الوفاة 

  .املمكن تفاديها بني األمهات و املواليد

 مرجعية للدول األعضاء ختاما، فقد إعتمد اعالن املؤمتر دراسة مركز أنقرة اليت اجراها حول مكافحة التبغ كدراسةو 
ماية اجليل و ذلك حل ،مكافحة التبغيف إطار  ة فعالقوانني ان تصدراألعضاء و احل على الدول  مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

. احلايل و األجيال القادمة من العواقب الصحية، و اإلجتماعية و اإلقتصادية الناجتة من إستهالك التبغ و التعرض لدخانه
  .www.sesrtcic.org:  أجراها مركز أنقرة حول التبغ متاحة مبوقعه على اإلنترنيتالدراسة اليت

 

 الدورة اخلامسة و الثالثون للجنة املالية الدائمة
  
 

 ابريل ١٩ و حىت ١٧ من إنعقدت الدورة اخلامسة و الثالثون للجنة املالية الدائمة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف الفترو
 يف جدة باململكة العربية السعودية مبشاركة خمتلف الدول األعضاء إىل جانب األمانة العامة ملنظمة املؤمتر ٢٠٠٧

 اإلسالمي و أجهزا الفرعية اخلمسة، و هي مركز أنقرة، و املركز اإلسالمي لتنمية التجارة، و جممع الفقه اإلسالمي، 

  .يخ و الفنون و الثقافة اإلسالمية و اجلامعة اإلسالمية للتكنولوجباو مركز البحوث للتار

و يف اجللسة اإلفتتاحية قدم سعادة األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، الربفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، كلمة خلص 
   قبل الدول األعضاء إىل األمانة العامة املصادر املالية منريفيها املهمة املوكلة إىل اللجنة املالية الدائمة لتأمني توف



  
 ٨ )مركز أنقرة(مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية 

و األجهزة املنتمية و التأكد من أنّ هذه املصادر توجه بصورة فعالة إىل األنشطة و الربامج اليت تؤيد أهداف و أولويات 
  .املنظمة و تساهم يف التحرك اإلسالمي املشترك و تسانده

  
 التدابري احملفزة اليت جاءت إثر القرار الذي اختذ يف هذا إثرأجنزت كان التركيز خالل اجللسة على النتائج اإلجيابية اليت 

  .  م٢٠٠٣اخلصوص من قبل القمة اإلسالمية العاشرة يف عام 
  

قررت اللجنة متديد فترة ختفيض الديون املتبقية على الدول األعضاء لفترة ستة أشهر أخرى، و ذلك تنيجة للفترة املالية 
و من مثّ قامت اللجنة بإجراء عملية تدقيق . م٢٠٠٧ ديسمرب ٣١ ترة التمديد هذه حىتو سوف تنتهي ف. اإلنتقالية

 و صادقت على ميزانياا املقترحة للفترة ٢٠٠٥/٢٠٠٦احلسابات اخلتامية لألمانة العامة و أجهزا املنتمية للعام املايل 
  .٢٠٠٧ديسمرب /املالية اإلنتقالية يوليو

  
لب إىل املؤمتر اإلسالمي الرابع و الثالثني لوزراء اخلارجية حىت مينح الصالحية إىل الدورة و أوصت اللجنة بالتقدم بالط

السادسة و الثالثني للجنة املالية الدائمة، على أساس إستثنائي، لتدرس و تصادق على ميزانيات األمانة العامة ملنظمة 
 .م نيابة عن املؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية٢٠٠٨املؤمتر اإلسالمي و أجهزا الفرعية املقترحة للعام املايل 

  
 

  األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميالدولامعات جلإعادة الترتيب الدويل ندوة حول 
 

  
 ٣٠و ٢٩جامعات يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي يف طهران يومي األكادميي للتصنيف الانعقدت ندوة حول 

ومن ضمن أهداف ."  الدويل جلامعات البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميإعادة الترتيب" حتت عنوان ٢٠٠٧أبريل 
الدورة وضع منهجية لتصنيف اجلامعات يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي من أجل حتقيق أحد األهداف اليت 

 الالزمة املراحل ختطي مساعدة تلك اجلامعات على نص عليها برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي واملتمثل يف
وقد ناقش ممثلو البلدان األعضاء يف الندوة األنظمة .  العاملنطاقعلى األفضل  جامعة ٥٠٠الـ ضمن الئحة رجكي تد

 و قدم مركز .العاملية املختلفة لتصنيف اجلامعات إضافة إىل التجارب الوطنية يف عدد من البلدان األعضاء يف هذا اال
  “. التصنيف األكادميي جلامعات الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي”: أنقرة ورقة بعنوان

  

جتماع جمموعة اخلرباء حول بناء القدرات اإلحصائيةإ  
  

 

  
 إىل هدف اإلجتماع يف األساس. ٢٠٠٧ إبريل ٢٩عقد هذا اإلجتماع يف مدينة جدة، اململكة العربية السعودية، يف يوم 

على املستوى احمللي أو على   والذي تعاين منه املؤسسات ذات العالقة سواءحتديد النقص يف بناء القدرات اإلحصائية
 مجع املعلومات وذلك من أجل ةنشطأمستوى منظمة املؤمتر اإلسالمي، وإىل حتديد السبل والوسائل الالزمة لتنظيم 

اليت يقوم ا  ة ومراقبة وتقييم األهداف اليت ترمي إليها كافة املبادراتتوحيد وانسجام املعلومات اإلحصائية لغرض ترمج
باإلضافة إىل ذلك، يهدف االجتماع إىل وضع إطار تعاون . البنك اإلسالمي للتنمية ومنظمة املؤمتر اإلسالمي كل من

  مشترك لربنامج يتعلق بالقدرات اإلحصائية



  
 ٩ )مركز أنقرة(مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية 

أنشطة "عنوان   بثة أوىل يف دائرة اإلحصاء مبركز أنقرة، وقدمت ورقةوحضرت االجتماع الدكتورة صديقة باشجي، باح
 ".بناء القدرات اإلحصائية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

  

 االجتماع الثاين موعة اخلرباء حول تنمية السياحة

  

 إىل ٩سطنبول خالل الفترة من إلدولية يف موعة اخلرباء حول السياحة ا ستضافت اجلمهورية التركية االجتماع الثاينإ
 بلد عضو إىل ممثلون عن األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومكتب ٢٤ وشارك يف االجتماع. ٢٠٠٧ مايو ١١

تنسيق الكومسيك، ومركز أنقرة، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، 
وبعد . جلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، واملنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة، واملؤمتر اإلسالمي ملنتدى الشبابوا

" ستراتيجية أولية حول السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميإخطة "املناقشات، اعتمد املشاركون 
  .لثقافة والسياحة باجلمهورية التركيةواليت كانت قد اقترحتها وزارة ا

 
يف خطة " السياحة"فيما ورد حتت بند  "برنامج العمل"وتعمل تلك اخلطة على حتديد السبل والوسائل اخلاصة بتنفيذ 

وسيتم تقدمي هذه اخلطة . العمل لتعزيز التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
 وزراء يدرسها، كي ٢٠٠٧إىل الدورة الثالثة والعشرين للكومسيك، اليت ستنعقد يف اسطنبول يف نوفمرب يجية اإلسترات

مث سيتم تقدميها إىل املؤمتر اإلسالمي السادس لوزراء السياحة، ، و من االقتصاد والتجارة يف البلدان األعضاء باملنظمة
ومثل مركز أنقرة يف االجتماع السيد نبيل دبور، باحث أول، . ا، للمصادقة عليه٢٠٠٨والذي سيعقد يف دمشق يف عام 

 ".اآلفاق والتحديات: السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي"حيث قدم ورقة بعنوان 

االجتماع، وتركيزا على نقطة التسويق السياحي، حتدث مندوب ماليزيا عن  جدول أعمال عتماد برنامجإوبعد 
حتدث  ني،توتركيزا على نقطتني أخر. نشاطات املتعلقة بالتسويق السياحي يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميال

كل من مندويب أندونيسيا وإيران عن النشاطات املتعلقة بتسهيل السياحة إضافة إىل البحوث والتدريب يف اال السياحي 
  .ميللبلدان األعصاء مبنظمة املؤمتر اإلسال

كما قام كل من مندويب األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وأجهزا املتفرعة ومؤسساا املتخصصة واملنتمية وهي 
مركز أنقرة، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومركز األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، واجلامعة اإلسالمية 

المية للتربية والعلوم والثقافة، واملؤمتر اإلسالمي ملنتدى الشباب، بتقدمي تقارير وأوراق عمل للتكنولوجيا، واملنظمة اإلس
  .حول السياحة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

ستراتيجية أولية إخطة "وبعد عرض تلك الوثائق، بدأ املشاركون مبناقشة االقتراح الذي قدمته حكومة اجلمهورية التركية 
وبعد مداوالت ومناقشات حول خمتلف بنود اخلطة، ". حول السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

فيما ورد حتت بند  "برنامج العمل"عتمد املشاركون هذه اخلطة اليت تعمل على حتديد السبل والوسائل اخلاصة بتنفيذ إ
  .قتصادي والتجاري بني البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمييف خطة العمل لتعزيز التعاون اال" السياحة"



  
 ١٠ )مركز أنقرة(مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية 

 ٢٠٠٧سوف تعرض اخلطة اإلستراتيجية على الدورة الثالثة و العشرين للكومسيك، اليت ستعقد يف إسطنبول يف نوفمرب 
متر اإلسالمي السادس املؤلتدرسها وزارات اإلقتصاد و التجارة بالدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي و من مث إىل 

 . حيت جتد املصادقة النهائية٢٠٠٨لوزراء السياحة، الذي سيعقد يف دمشق، سوريا، يف عام 

  

 االجتماع الثالث والعشرون للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيك

  

ما شاركت و ك بلد عضو يف اللجنة ١١ يف أنقرة، وحضره ٢٠٠٧ مايو ٣١ إىل ٢٩نعقد االجتماع خالل الفترة من إ
 .بصفة مراقبأيضا أذربيجان 

وحضر االجتماع ممثلون عن األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وأجهزا الفرعية ومؤسساا املتخصصة واملنتمية 
ر كما حض). مركز أنقرة واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة(

ومثل مركز أنفرة يف هذا . االجتماع ممثلون عن مكتب أنقرة اإلقليمي ملنظمة التنمية الصناعية التابعة ملنظمة األمم املتحدة
  .االجتماع كل من السيد نبيل دبور والسيد سليمان إسالم أوغلو

لكومسيك يف دورا الثانية قامت اللجنة مبراجعة ومناقشة التقدم احملرز على صعيد تطبيق القرارات اليت اختذا ا
كما قامت بتحضري مشروع برنامج العمل اخلاص بالدورة .  يف اسطنبول٢٠٠٦والعشرين، واليت انعقدت يف نوفمرب 

  . يف اسطنبول٢٠٠٧الثالثة والعشرين للكومسيك، واليت ستنعقد يف نوفمرب 

قتصادية املشتركة دف تعزيز التعاون االقتصادي ويف هذا السياق، قامت اللجنة مبراجعة ومناقشة جمموعة من الشؤون اال
وتتضمن هذه اموعة، من بني خالفها، توسيع التجارة البينية واالستثمار، . والتجاري بني البلدان األعضاء باملنظمة

برتوكول (منظمة املؤمتر اإلسالمي  بني بلدان ونتائج الدورة الثانية للمفاوضات التجارية حول نظام التجارة التفضيلية
، والتعاون بني )خطة التعريفة اخلاصة بنظام األفضليات التجارية فيما بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

األسواق املالية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، وبرنامج بناء القدرات لتخفيف الفقر، والتحضري جللسة تبادل 
  ". القروض متناهية الصغر وختفيف الفقر يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميمتويل"وجهات النظر حول 

) ١: (بتنسيق جلسات تبادل وجهات النظر للكومسيك، قدم مركز أنقرة ورقتا العمل ويف نطاق عمله كمؤسسة تقوم
مقترح )٢(، و"نظمة املؤمتر اإلسالميمتويل القروض متناهية الصغر وختفيف الفقر يف البلدان األعضاء مب"مقترح أويل حول 

  ".آلية جديدة للتحضري جللسات تبادل وجهات النظر للكومسيك وتطبيق توصياا"أويل حول 

املواضيع التالية جللسات تبادل وجهات النظر للبت فيها خالل الدورة الثالثة والعشرين  وبعد املداوالت، اقترحت اللجنة
  :٢٠٠٧ نوفمرب ١٦-١٣للكومسيك، واليت ستنعقد يف 

  )التطبيق(احلكومة اإللكترونية  :األول املوضوع

  حتسني مناخ االستثمار: املوضوع الثاين



  
 ١١ )مركز أنقرة(مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية 

  األثر االقتصادي للتدريب املهين: املوضوع الثالث

  .أثر سياسات سعر الصرف وجتانس العمالت على التجارة البينية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي: املوضوع الرابع

لسات تقوم بإعداد الترتيبات اخلاصةجبيف إطارعمله كمؤسسة  اق، طلبت اللجنة من مركز أنقرة،ويف هذا السي
حول تلك املواضيع من خالل  تبادل وجهات النظر، أن يقوم باستكشاف وجهات نظر البلدان األعضاءالكومسيك ل

  .اأجوبتها عليهاعلى البلدان األعضاء ودراسة  توزيع استبيانات

ضمن برنامج العمل، ألقى مركز أنقرة الضوء على اقتراح حول برنامج عمل بشأن التعليم "  أخرىأعمال"وحتت قسم 
  .والتدريب املهنيني يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

على الدورة الثالثة  عرضي اللجنة هذا االقتراح وطلبت من مركز أنقرة أن يقوم بتحضري تقرير شامل حوله سجلت
  .كي تقوم البلدان األعضاء بدراسته ومتحيصهلن للكومسيك والعشري

  

  تنمية التمويل اإلسالمي ' حول  ٢٠٠٧منتدى تنمية القطاع املايل اإلسالمي 

 التحديات واملبادرات: متناهي الصغر 

  

:  متناهي الصغرتنمية التمويل اإلسالمي: " حول٢٠٠٧شارك مركز أنقرة يف منتدى تنمية اخلدمات املالية اإلسالمية لعام 
  . يف داكار، السنغالم٢٠٠٧ مايو ٢٧ و الذي عقد يف "التحديات و املبادرات

جملس خدمات التمويل اإلسالمي و الس  بتنظيم هذا املنتدى مبشاركة كل من لتنمية لبنك اإلسالميقامت جمموعة ال
ف اإلستراتيجية لتخفيف الفقر و دفع التعاون و ركز املنتدى على األهدا. العام للبنوك اإلسالمية و املؤسسات املالية

  .اإلقتصادي بني الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي مع التركيز على مواضيع خمتلفة

 جمموعة من التحديات الىت ٢٠٠٧و من أجل جعل اخلدمات التمويلية ممكنة و يف متناول يد عامة املسلمني تناول منتدى 
 متناهي الصغر إىل جانب ترفيع احلوار بني الراهنني من أجل إشراكهم يف خدمات  اإلسالميتنمية خدمات التمويلتواجه 

   و مناقشة الرؤية الرامية إىل دمج الزكاة التمويل اإلسالمي متناهي الصغر يف سياسات تنمية القطاع املايل القومي
يلي، و تسهيل السياسات، البنيات التحتية املالية و األوقاف و الصكوك املالية اإلسالمية إستراتيجيات تنمية القطاع التمو

   .املؤسسات املالية و دفع التعاون و مشاركة املعرفة يف جمال تنمية خدمات التمويل اإلسالمي متناهي الصغرو تنمية 
مي دراسة و قام مركز أنقرة بتقد.  يف هذا املنتدى."تنمية التمويل اإلسالمي متناهي الصغرإطار ":  ورقة بعنوانعرضتو 

  .تناولت فرص التدريب املتعلقة بتحسني خدمات التمويل متناهي الصغر



  
 ١٢ )مركز أنقرة( اإلسالمية مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول

  

 نظام التجارة التفضيلية اإلجتماع الثالث للدورة الثانية للمفاوضات التجارية حول

  

وفود  مبشاركة ٢٠٠٧ يونيو ٢٢ إىل ١٩إنعقد اإلجتماع الثالث للدورة الثانية للمفاوضات التجارية يف مدينة أنقرة من 
 دول أعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي بصفة ٨ دولة من دول جلنة املفاوضات التجارية، و حضرت اإلجتماع ١٨من 

املركز اإلسالمي  مراقب و كما حضره ممثلون عن األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، مكتب تنسيق الكومسيك،
  .نقرةلتنمية التجارة، البنك اإلسالمي للتنمية و مركز أ

أولكر /و ترأسته السيدة أمحد تيكتيك، وكيل و كالة التخطيط جبمهورية تركيا،. د/ إفتتح اإلجتماع سعادته السيد
  .التجارة اخلارجية جبمهورية تركياوزارة كيل و  مساعدة ،قوزال

  ضات التجارية أجندة ومن مث أجازت جلنة املفاو.  من قبل سكرتارية اللجنة كلمة إفتتاحيةمت تقدمي، و يف جلسة العمل
سكرتارية جلنة املفاوضات التجارية حول اخللفية و املواضيع اليت ستناقش  و قدم عرض من قبل. و برنامج عمل اإلجتماع

و أبانت السكرتارية أنه على جلنة املفاوضات التجارية أن تصوغ مسودة  .خالل الدورة الثانية للمفاوضات التجارية
، إذا ما كان ٢٠٠٧م التجارة التفضيلية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف شكلها النهائي قبل شهر نوفمرب القوانني التأسيسية لنظا

 لتأسيس نظام التجارة التفضيلية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي ٢٠٠٩التاريخ احملدد بشهر يناير اخللوص بذلك يف من املفترض 
 التصديق على برتوكول خطة التعريفة التفضيلية اخلاصة بنظام مرحلة إىل ضرورة إاء و أشارت السكرتارية .تلبية تامة

و قوانني التأسيس حبلول منتصف  )PRETAS( اإلفضليات التجارية فيما بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
قوانني و تناولت السكرتارية مسودة . و الضوابط األخرية و ذلك حىت تكون هنالك فرصة للتعديالت ،٢٠٠٨العام 

، فقد متت إجازة القوانني ٣٣، و ١٢، ٥، ٢و عدا املواد  .تأسيس نظام التجارة التفضيلية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
باإلجتماع الثاين لوزراء التجارة  تقدميها للتوقيع عليها التأسيسية من قبل جلنة املفاوضات التجارية و متت املوافقة على

اإلجتماع الرابع للجنة املفاوضات  أنه قد حتسم املواد اليت ورد ذكرها أعاله خاللوقرر . ٢٠٠٧الذي سيعقد سبتمرب 
  .٢٠٠٧التجارية، و اليت ستسبق اإلجتماع الوزاري يف سبتمرب 

فتح  و قررت اللجنة أيضا عدم). ١٧ ملادةمالحظة على اأبدت مصر (قدمت بعض البلدان مالحظات حول بعض املواد 
و كما طلبت اللجنة من الدول األعضاء تعيني وفود تتمتع بالسلطة التامة إىل اجللسة . قاش آخراملواد اليت أجزيت إىل ن

  . الرابعة و األخرية لتقوم بتقدمي قوانني تأسيس نظام التجارة التفضيلية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي للوزراء للتوقيع عليها
 من القوانني لإلنتهاءدول األعضاء بلجنة املفاوضات التجارية ء التجارة للراو كررت اللجنة املهمة اليت منحت من قبل وز

  .٢٠٠٧التأسيسية لنظام التجارة التفضيلية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي قبل الدورة الثالثة و العشرين للكومسيك يف نوفمرب 

ركية و غري اجلمركية منذ و الحظت اللجنة أنه مل تقدم أي دولة من الدول املشاركة بيانات تتعلق بتدابري التعرفة اجلم
املوافقة يف هذا اخلصوص من جانب أعضاء اللجنة على  و متت. ٢٠٠٧اإلجتماع الثاين الذي انعقد يف شهر مارس 

و كما أهتمت اللجنة باإلقتراحات . إمكانية تقدمي البيانات إىل سكرتارية جلنة املفاوضات التجارية قبل اإلجتماع التايل
و مجهورية تركيا و بالتقدمي الذي طرحه املركز اإلسالمي لتنمية التجارة حول طريقة إزالة التدابري اليت جاءت ا األردن 

  .اجلمركية و غري اجلمركية



  
 ١٣ )مركز أنقرة(مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية 

إتفاقية : إتفاقية نظام التجارة التفضيلية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، و حتديداعلى تصديق التوقيع و ال يو تناولت اللجنة موقف
ة التعريفة التفضيلية اخلاصة بنظام اإلفضليات التجارية فيما بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلطار و برتوكول خط

طلبت اللجنة من األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي . ومت الترحيب بدولة قـطر كعضو جديد باللجنة. اإلسالمي
  .إىل الدول األعضاء و إىل أمانة جلنة املفاوضات التجارية لإلتفاقيات باملوافقات اجلديدة تتعلقاليت توزيع املعلومات 

كلفت اللجنة املركز اإلسالمي لتنمية التجارة بتنظيم مسنار بالتعاون مع األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي و مكتب 
   إفريقيا تنسيق جلنة الكومسيك و البنك اإلسالمي للتنمية من أجل اإلحتاد اإلقتصادي و املايل لدول غرب

  .إىل نظام التجارة التفضيلية مبنظمة املؤمتر اإلسالميواحدة و لتشجيع أعضاء هذا اإلحتاد على اإلنضمام كمجموعة 

و أطلعت األمانة العامة اللجنة بأا تدرس موضوع أمكانية عقد اإلجتماع الرابع للجنة املفاوضات التجارية يف النصف 
و قررت جلنة املفاوضات التجارية بأن أمانتها العامة سوف تطلع . تركيا/دينة أنقرةاألول من شهر سبتمرب القادم يف م

   .الدول األعضاء بلجنة املفاوضات التجارية حول موعد و مكان إنعقاد اإلجتماع املقبل للجنة املفاوضات التجارية

لسة اخلتامية اليت أعربت فيها الدول أجازت اللجنة تقرير اإلجتماع الثالث للدورة الثانية للمفاوضات التجارية يف اجل
  .املشاركة عن عرفاا حلكومة مجهورية تركيا و ألمانة جلنة املفاوضات التجارية

  

  األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميالدولقتصاديات إاملؤمتر العلمي العاملي حول دور السياحة يف 

  

عاملي حول دور الؤمتر املر اإلسالمي لوزراء السياحة، مجهورية أذربيجان، واليت ترأس حاليا املؤمت حكومةنظمت 
 . يف باكو٢٠٠٧ يونيو ٢٢ و٢١يومي يف قتصاديات البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي إالسياحة يف 

 غلب على املؤمتر الطابع العلمي والبحثي حيث أنه هدف إىل تبادل وجهات النظر واآلراء حول كيفية تأثري السياحة قدو
  .لى االقتصاد وملحقاته إضافة إىل حتديد اخلطوات امللموسة اليت جيب اختاذها للتحكم يف هذا اال بنجاح واسع النطاقع

السياحة الدولية يف البلدان األعضاء "مثل مركز أنقرة يف هذا املؤمتر السيد نبيل دبور، باحث أول، حيث قدم ورقة بعنوان 
  ".والتحدباتاآلفاق : مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

. داء والدور االقتصادي لقطاع السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميأل اتقييم هذه الورقة حتاولو
مثل عدد السياح الدوليني القادمني وعائدات السياحة (حتليل السياحة الدولية  كما تقوم بدراسة املؤشرات املعتمدة يف

  .اإلقليمي لبلدان منظمة املؤمتر اإلسالميوتلك املؤشرات على املستويني الفردي وتتم دراسة ). الدولية

 الورقة الضوء على بعض القضايا واملشكالت اليت تواجه التنمية السياحية والتعاون يف البلدان األعضاء مبنظمة ألقتكما 
طوط العريضة خلطة العمل اليت جيب على وضع اخل ختلص إىل جمموعة من التوصيات اليت من شأاكما املؤمتر اإلسالمي و

  .البلدان األعضاء االلتفات إليها
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    اجتماعــات أخــرىاجتماعــات أخــرىاجتماعــات أخــرىاجتماعــات أخــرى
  
 
 

 املنتدى العريب الثالث حول بناء وتطوير القدرات
  

ظِّنو قد كان هذا  .٢٠٠٧ إبريل ١٩ إىل ١٧ املنتدى الثالث لبناء و تطوير القدرات يف صنعاء، اليمن، يف الفترة من م
ات التحضريية ملنتدى منظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية الدويل الثاين الذي عقد يف إسطنبول يف  واحد من املنتدياملنتدى

  .، حول اإلحصاء، املعرفة و السياسة٢٠٠٧ يونيو ٣٠-٢٧الفترة من 

 صديقه و قدمت الدكتورة. صديقه باشجي و نبيل دبور، من كبار باحثي مركز أنقرة. و حضر املنتدى كل من د
كما قام السيد دبور مبداخلتني قام من خالهلما بعرض الربنامج " .ما هي داللة التقدم احلقيقي؟": باشجي ورقة بعنوان
  . هذا و قد كان مركز أنقرة من بني اجلهات املنظمة هلذا املنتدى.على املشاركني التدرييب ملركز أنقرة

  

  ادي والتنمية حول اإلحصاء واملعرفة و السياسةاملنتدى الدويل الثاين ملنظمة التعاون االقتص

  

و مؤسسة التخطيط جبمهورية تركيا و مؤسسة  شارك مركز أنقرة مع كل من منظمة التعاون االقتصادي و التنمية
 “اإلحصاء، املعرفة و السياسة”املنتدى الدويل الثاين ملنظمة التعاون اإلقتصادي و التنمية حول  اإلحصاء التركية يف تنظيم

  .اسطنبول، تركيا ٢٠٠٧  يونيو٣٠ إىل ٢٧من  الذي عقد يف الفترة

أن النهج الذي يأخذ يف اإلعتبار اإلهتمامات . هنالك إتفاق متزايد حول احلاجة إىل تنمية نظرة أكثر مشولية للتقدم
ثل إمجايل الناتج احمللي يف بأكثر من التركيز يف األساس على املؤشرات اإلقتصادية م-اإلجتماعية، و البيئية، و اإلقتصادية

يكتسب دعما متزايدا -الوقت الذي لن يتم فيه تطوير مقياس مهم للنشاط اإلقتصادي ليكون املقياس الوحيد لتقدم أمة ما
و يف هذا “ .قياس و مساندة تقدم اتمعات”واضعني يف اإلعتبار هذا التطور، فقد ركز املنتدى على . يوما بعد يوم

ض حول قياس التقدم إىل جانب املواضيع األكثر أمهية اليت تواجه العامل ياملنتدى الفرصة لعقد نقاش مستفالسياق، قد منح 
  .اليوم، مثل تغري املناخ، الصحة و العوملة اإلقتصادية

   شخص من الوزراء، و الربملانيني، ١٢٠٠ و كما أم املنتدى ، شخص من الشخصيات العاملية٢٠٠ حتدث أكثر من و
  قادة اتمع املدين بعض من وقراطيني رفيعي املستوى و رؤساء هيئات اإلحصاء القومية و أكادميني بارزين و و البري

  .و شخصيات اإلعمال الرائدة و ممثلني عن اإلعالم



  
 ١٥ )مركز أنقرة( و اإلجتماعية و التدريب للدول اإلسالمية مركز االحباث اإلحصائية و اإلقتصادية

٢٠٠٢٠٠٢٠٠٢٠٠٧٧٧٧من عام من عام من عام من عام الثالث الثالث الثالث الثالث برنامج المركز للربع برنامج المركز للربع برنامج المركز للربع برنامج المركز للربع      

  أغسطس

 ديش، بنغال٢٠٠٧أغسطس “ حتليل البيانات اإلحصائية،”دورة تدريبية حول  •

 ، الربتغالة، لشبون٢٠٠٧ أغسطس ٢٩-٢٢ن ملعهد اإلحصاء الدويل، والدورة السادسة و اخلمس •

، ة، لشبون ٢٠٠٧ أغسطس   ٢٥“ دمج البيانات العاملية الدقيقة حول التعداد السكاين،      ”ورشة عمل حول     •
 الربتغال

 ا، إندونيسيا، جاكارت٢٠٠٧  اغسطس٢٩-٢٧“ أسواق رأس املال اإلسالمية،”املؤمتر الدويل حول  •
 

  سبتمـرب

 ، جدة، اململكة العربية   ٢٠٠٧الدورة الثامنة و العشرون هليئة الرقابة املالية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، سبتمرب             •
  السعودية

، ٢٠٠٧ سـبتمرب    ٢إجتماع جمموعة العمل اإلقليمية التابعة للجنة األمم املتحدة اإلحصائية لغريب آسـيا،              •
 القاهرة، مصر

 ، مدريد، إسبانيا٢٠٠٧ سبتمرب ١٢-١٠شرة للجنة تنسيق األنشطة اإلحصائية، الدورة العا •
 ، أنقرة، تركيا٢٠٠٧ سبتمرب ١١-١٠اإلجتماع التاسع و العشرون لس إدارة مركز أنقرة،  •
 ، بودابست، ار٢٠٠٧ سبتمرب ١١-١٠البحر األبيض املتوسطي، -طار الربنامج األوريبإالتدريب يف  •
، ٢٠٠٧ سبتمرب ٢١-٢٠“ ة اإلسالم و حتديات التعددية يف القرن احلادي و العشرون،كراهي”ندوة حول    •

 واشنطن، الواليات املتحدة األمريكية
، نيويـورك،   ٢٠٠٧ أكتـوبر    ٥- سبتمرب ٢٥اجلمعية العامة هليئة األمم املتحدة، الدورة الثانية و الستون،           •

 الواليات املتحدة األمريكية
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