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  نشاطـــات املركـــز

  

  "دراسة وتطوير مقاييس األطعمة احلالل"جتماع التاسع لفريق اخلرباء املعين باملقاييس حول اإل

  
والعشرين بدراسة  عقد فريق خرباء منظمة املؤمتراإلسالمي املعين باملقاييس واملكلف من قبل دورة الكومسيك الثالثة 

أنقـرة، عاصـمة اجلمهوريـة     تاسع يف مدينة وتطوير مقاييس منظمة املؤمتر اإلسالمي لألطعمة احلالل إجتماعه ال
   .للمقاييس واملواصفات م يف مقر املعهد التركي 2008إبريل  18-16التركية، يف الفترة من 

  
الكومسـيك،   بلد عضو مبنظمة املؤمتراإلسالمي وممثلون عن املكتب التنسيقي للجنـة   24أم اإلجتماع ممثلون عن 

وكما حضر ممثل البوسـنا   . اعة، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، ومركز أنقرةوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصن
اإلسالمي من جانب مركز أنقـرة واملركـز    ومت متثيل األمانة العامة ملنظمة املؤمتر . واهلرسك اإلجتماع كمراقب

نية والبنيوية لتأسيس نظـام  والتداول حول النماذج التعاو لتدارس إىل ااإلجتماع  فهد. اإلسالمي لتنمية التجارة
احلالل من جانب املستفيدين يف جمتمعها إستنادا على قاعدة للموجهات  منظمة املؤمتر اإلسالمي إلعتماد األطعمة 

العامة يمواصفات األطعمة فق عليها حول ت.    
  

السيد يـاووز   مث أختري  ومن. إفتتح اإلجتماع السيد كنعان مالطيايل، رئيس املعهد التركي للمواصفات واملقاييس
اخلارجية جبمهورية تركيا، رئيسـا   لتجارة اخلارجية بوزارة الدولة للتجارة اموالَّ صاحل أوغلو، املدير العام ملقاييس 

بعضـوية ممثلـي   اإلجتمـاع  تشكيل جلنة صياغة  وعقب إجازة األجندة وبرنامج العمل مت . جللسات اإلجتماع
    .اإلسالمية للتجارة والصناعة اليزيا، السودان وتركيا والغرفة ازربيجان، الكويت، قريقيزيا، م

  
األعضاء مبنظمة  قدم ممثلو ازربيجان، والكويت، وقرقيزيا، وماليزيا، واملغرب، والسودان، وأوغندا وتركيا البلدان 

. ثل البوسنا واهلرسـك جانب مم املؤمتراإلسالمي عروضا حول البنية التأسيسية للمقاييس وتطبيقاا يف بلدام إىل 
آرائهـم حـول    أبـانوا لتنمية التجـارة و  وكما علق ممثلو الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة واملركز اإلسالمي 

    .املوضوع
  

بعد إجازا من قبل اإلجتمـاع  واليت أخذت  ،أمجع اإلجتماع على تشكيل جلنة إلعداد مقاييس األطعمة احلالل
اندونيسـيا،  : البلدان التالية عضوية من وتتكون اللجنة ". سالمية ملقاييس األطعمة احلاللاإل اللجنة "إسم  فيما بعد

والبوسا واهلرسك إىل جانب املكتب التنسيقي للجنة  والكويت، وقرقيزيا، وماليزيا، وباكستان، والسودان، وتركيا 
    .الكومسيك والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة

  
اإلجتماع واليت  مية ملقاييس األطعمة احلالل أعماهلا يف اجللسة الصباحية لليوم الثاين من أيام إستهلت اللجنة اإلسال

املؤمتر اإلسالمي لألطعمـة   اختارت فيها تركيا لتكون املقرر أو املنسق لصياغة النص األويل حول مقاييس منظمة 
م، جبمع 2009األول من فرباير  ينتهي يف ل زمين وتلبية هلذا الدور ستقوم اجلمهورية التركية، يف إطار جدو. احلالل

ا حاليا يف البلدان األعضـاء مبنظمـة املـؤمتر     كل املعلومات الالزمة واملتعلقة مبقاييس األطعمة احلالل املعمول 
. اللجنة والتفاكر معهم حول كافة املواضيع ذات الصـلة  اإلسالمي ومن املصادر األخرى واإلتصال ببقية أعضاء 

وكمـا  . خرباء منظمة املؤمتراإلسالمي املعين باملقاييس للمصادقة عليه م النص النهائي لإلجتماع العاشر لفريق سيقد
مقررا للجنة تقريرا أويل إىل الدورة الرابعة والعشرين للكومسـيك يف أكتـوبر    ية بوصفها كستقوم اجلمهورية التر

    .م2008
  

اخلاصة باألطعمة  تحديد منهج إجراءات تصديق وإعتماد املقاييس وافق اإلجتماع أيضا على تشكيل جلنة أخرى ل



  3  )مركز أنقرة(مركز األحباث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

بعضـوية   "مقاييس األطعمة احلالل اللجنة اإلسالمية إلجراءات تصديق وإعتماد "احلالل واليت أجيزت حتت إسم 
ك، إىل والسودان، وتركيا، وأغندا، والبوسنا واهلرس كل من اندونيسيا، والكويت، وقرقيزيا، وماليزيا، وباكستان، 

    .والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة جانب املكتب التنسيقي للجنة الكومسيك 
  

الثاين مـن   انعقدت اللجنة اإلسالمية إلجراءات تصديق وإعتماد مقاييس األطعمة احلالل يف اجللسة املسائية لليوم 
جبمع كافـة   م 2009، حىت األول من فرباير قوم تركياتوعليه س. هلا ا تركيا مقررنيعياليت مت فيها تأيام اإلجتماع و

البلدان األعضاء مبنظمـة   البيانات الضرورية املتصلة بإجراءات وتطبيقات التصديق واإلعتماد املعمول ا حاليا يف 
مقترحات حول مشروع أو نظام التصديق  توحيد ما حصلت علية من بيانات بإعداد بعد املؤمتراإلسالمي وأنْ تقوم 

   .مع البلدان األخرى األعضاء باللجنة يف إطار منظمة املؤمتر اإلسالمي، وذلك بالتعاون  واإلعتماد
  

احلالل واللجنـة   اإلجتماع اجلدول الزمين املرسوم لعملي اللجنة اإلسالمية ملقاييس األطعمة اخلاص بالتقرير تضمن 
ومن مث جاءت املصادقة عليـه   ة الصياغة اإلسالمية إلجراءات تصديق وإعتماد مقاييس األطعمة احلالل من قبل جلن

خرباء منظمـة املـؤمتر اإلسـالمي املعـين      إتفق اتمعون على عقد اإلجتماع العاشر لفريق . من قبل اإلجتماع
يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية يف فرباير  باملقاييس، الذي ستستضيفه الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة، 

  .م2009
  

  تكنولوجيا السياحة اإللكترونية يف الدول اإلسالمية طويروة حول تند

  
جرى النقـاش   إنطالقا من أمهية تقنيات السياحة اإللكترونية وموقف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي منها 

يف املـؤمتر  " اإلسالميةالدول  تطوير تقنيات السياحة اإللكترونية يف "حول اإلقتراح املقدم لتنظيم ندوة دولية حول 
ويف هذا السياق، . م2006ازربيجان، يف سبتمرب  اإلسالمي اخلامس لوزراء السياحة الذي انعقد يف باكو، مجهورية 

 احلاسوب وتقنية املعلومات باجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا من جانب شعبة علوم  موضوع اإلهتماممت تنظيم الندوة 
للتنمية، واألمانة العامة ملنظمة املـؤمتر اإلسـالمي، ووزارة الثقافـة     البنك اإلسالمي  دكا، بالتعاون معمدينة  يف

انعقدت النـدوة يف  . الطريان املدين والسياحة جبمهورية بنغالديش الشعبية والسياحة جبمهورية ازربيجان ووزارة 
   .م2008إبريل  24-22الفترة من  للتكنولوجيا يف دكا جبمهورية بنغالديش الشعبية يف جممع اجلامعة اإلسالمية 

 

بوركينا فاسو،  شارك يف الندوة ممثلون عن عشرة دول أعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، هي ازربيجان، بنغالديش، 
وممثلون عن سبع جامعات وثالثة  ممثل مركز أنقرة  .غينيا، اندونيسيا، النيجر، باكستان، السنغال، السودان واوغندا

   .مشارك ش شاركوا يف هذه الندوة اليت أمها اربعة ومخسون معاهد ببنغالدي
  

يف  تنمية قطـاع السـياحة   عملية هدفت الندوة إىل دراسة التقنيات اإللكترونية املتاحة واملمكن استعماهلا يف دفع 
 السـياحة  ويف هذا اإلطار استعرضت الندوة خربات البلـدان األعضـاء املشـاركة يف جمـال     . البلدان األعضاء

البلدان األعضاء مبنظمة  وتدارس املشاركون كذلك حول فوائد تشكيل أرضية مشتركة للسياحة بني . اإللكترونية
جرى النقاش ومت تبـادل   .فيما بينها املؤمتر اإلسالمي دف تبادل وجهات النظر واألفكار واخلربات التكنولوجية 

مبا فيها العروض اليت قدمها ممثلي البلدان العشرة املشاركة  ورقة مت تقدميها يف جلسات عمل الندوة  25االراء حول 
   .بلدامجتارب حول 

  
الدوليـة يف   السـياحة  "ويف هذه الندوة قدم ممثل مركز أنقرة السيد نبيل دبور، باحث أول باملركز، ورقة بعنوان 

الدولية  قطاع السياحة ة تقييم أداء حتاول هذه الورق." اآلفاق والتحديات: البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
تقيـيم  يف التقليـديني املسـتخدمان    ودوره اإلقتصادي يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر، وكما تدرس املؤشرين 

مت حتليل هذين املؤشرين علـى  ). السياحة الدولية ومها عدد السياح الدوليون الوافدون وعائدات (السياحة الدولية 
تسلط الورقة الضؤ على بعض كما و. ملنظمة املؤمتر اإلسالمي الفردي للبلدان واملستوي اإلقليمي كل من املستوى 
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والتعاون السياحي يف بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي وتقدم مجلة من التوصـيات   القضايا واملشاكل املتصلة بالتنمية 
   .شد إنتباه البلدان األعضاء إليها يرادعريضة  كخطوط سياسية 

  
على املسـتوى   جمموعة من التوصيات املراد تنقيذها  ،لنقاش والتداول حول خمتلف املواضيعا بعد ،إعتمدت الندوة

للنـدوة، متضـمنا    التقريـر اخلتـامي   وف يعرض س. القومي ومستوي التعاون اإلقليمي مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
السورية دمشق يف الفترة من  ي سينعقد يف العاصمة التوصيات، إىل املؤمتر اإلسالمي السادس لوزراء السياحة، الذ

الدائمة للتعاون اإلقتصادي والتجاري ملنظمة املؤمتر  م، وإىل الدورة الرابعة والعشرين للَّجنة 2008يوليو  2-يونيو 29
  .م2008أكتوبر  24-19إسطنبول يف الفترة من  ، اليت ستنعقد يف مدينة )كومسيك(اإلسالمي 

  

  يب يف كزاخستانـتدريبرنامــج 

  
يونيـو    26-24يف وكالة كزاخستان لإلحصاء يف الفتـرة  " إحصاءات الزراعة"حول  اتدريبي برناجمانظم املركز د

الكزاخسـتانية   من املنتمني إىل الوكالـة   20خبري من املعهد التركي لإلحصاء وشارك فيها  ربنامجقدم ال. 2008
   .لإلحصاء جبمهورية كزاخستان

  
    :املواضيع التالية جربنامال ىغط

    اهلدف، التغطية واملنهج -  اإلحصاءات الزراعية من السجالت اإلدارية . 1 
  اهلدف، التغطية واملنهج  -  اإلحصاءات الزراعية عن طريق املسوحات . 2 
  املراحل اإلعدادية لتحديد املتغريات، إعداد اإلستبيان والوثائق  -  
    التطبيق احلقلي والتنظيم -  
  دراسات حتليل البيانات وإعالن النتائج  -  
  التعداد الزراعي . 3 
    هدف وتغطية ومناهج التعداد الزراعي يف تركيا -  
  املراحل اإلعدادية لتحديد املتغريات، إعداد اإلستبيان والوثائق  -  
  التطبيق احلقلي والتنظيم  -  
  دراسات حتليل البيانات وإعالن النتائج  -  
  ى دراسات أخر. 4 
    مناهج الدراسات األخرى املعمول ا يف اإلحصاءات الزراعية -  

  
عرب املشاركني عن شكرهم ملركز أنقرة وعن إرتياحهم ملا قدمه هلم الربنـامج التـدرييب مـن     الربنامجويف ختام 

  ."إحصاءات القطاع الزراعي"معلومات سامهت يف حتسني قدرم اإلحصائية وأدائهم يف جمال 
  
  

  اع األول للجنة تسيري برنامج منظمة املؤمتر اإلسالمي للتعاون يف قطاع القطناإلجتم
  

م 2008مـايو   12  قطاع القطن يف  إنعقد اإلجتماع األول للجنة تسيري برنامج منظمة املؤمتر اإلسالمي للتعاون يف
  .مبدينة انطاليا ،اجلمهورية التركية

  
. جلنة التسـيري  ا يف هذا اإلجتماع بوصفها الدول األعضاء يف شاركت كل من بوركينا فاسو، وباكستان، وتركي

اإلسالمي للتنمية، والغرفة  وكما شاركت بعض مؤسسات منظمة املؤمتراإلسالمي املتمثلة يف مركز أنقرة، والبنك 
ألمانـة  أعضاء يف هذه اللجنة إىل جانـب ا  فها صاإلسالمية للتجارة والصناعة واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة بو
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    .الكومسيك العامة ملنظمة املؤمتراإلسالمي، واملكتب التنسيقي للجنة 
  

. التسـيري  ترأس اإلجتماع السيد حممد وهيب كونان، املدير العام بوزارة الصناعة والتجارة التركية ورئيس جلنـة  
من تقدم يف إطار برنـامج   وبوصفها رئيسا للجنة أطلعت وزارة الصناعة والتجارة التركية اتمعني على ما أحرز

ملت على مثانيـة بنـود تتعلـق    تأقر اإلجتماع أجندته اليت اش  .منظمة املؤمتر اإلسالمي للتعاون يف قطاع القطن
وافـق اتمعـون   . منظمة املؤمتراإلسالمي للتعاون يف قطاع القطن التنفيذية والتطبيقية بشأن برنامج  إلجراءاتبا

اليت من بينها حتديد تاريخ اإلجتماع األول للجنة املشـروع لتنـاول وتقيـيم     ملهمة وأجازوا عددا من القرارات ا
قدمت حىت االن ولتحديد شكلية وصيغة مقترحات املشاريع، وللبت بشأا واإلجـراءات   مقترحات املشاريع اليت 

القطن  اإلسالمي اخلاص بقطاع  منظمة املؤمتر وكما تناول اإلجتماع املواضيع املتصلة مبوقع. والتطبيقية التمويلية 
إىل جانـب   ومن بينها عملية تفعيل املوقع وتطويره     (OIC Web Portal on Cotton Sector) على اإلنترنيت

مت خالل اإلجتماع تعيني كافة مراكز التميز الستة اليت متثل مناطق منظمة املؤمتر اإلسالمي الثالثة   .الترمجة والتمويل
)  Research  Institute  Nazilli Cotton – معهد نازيللي ألحبـاث القطـن  (تركيا : اآلسيوية املنطقة: كااليت 

معهد أحبـاث  (وسـوريا ) مركز أحباث القطن(مصـر : العربية ؛ املنطقة )املعهد القومي ألحباث القطن(باكستان 
وحـدة فلينغـارا   (والسـنغال    -بيللو مركز األحباث الزراعية جبامعة أمحد (نيجرييا : ؛ واملنطقة اإلفريقية) القطن

 ،بوصفه املؤسسة املنسقة هلذه املراكز ،القطن ومن ناحية أخرى أعرب معهد نازيللي ألحباث ).  الزراعية للتجارب 
من أجل اخلروج مبقترحات مشاريع حمددة يـتم   مراكز التميز وذلك يضم عن رغبته يف تنظيم واستضافة إجتماعا 

    .ألعضاءتنفيذها يف البلدان ا
  

اإلسـالمي لتنميـة    وقرر اإلجتماع أن تقوم جلنة التسيري بإعداد خطة تنفيذية بالتعاون مع معهد نازيللي، واملركز 
وكما . الدويل للتجارة وغريها التجارة ومع بعض املؤسسات الدولية األخرى ذات الصلة مثل منظمة الفاو واملركز 

وجيب . املشاريع ليتم تضمينها يف اخلطة التنفيذية إعداد صيغة مقترحات كلف اإلجتماع البنك اإلسالمي للتنمية ب
    .القصري، املتوسط والطويل وكذلك تعيني الوكاالت التنفيذية أن حتدد اخلطة التنفيذية فترة التنفيذ على املدى 

  
العامة ملنظمـة   مانة م وكلف األ2009وقرر اإلجتماع أن يتم تنظيم معرض منظمة املؤمتراإلسالمي للقطن يف العام 

إستضافة املعرض املتضمن عرضها  املؤمتراإلسالمي القيام باإلتصاالت الالزمة حبكومة مجهورية بنـني للتأكيد على 
لتنمية التجارة، بالتعاون مع البنك اإلسالمي  وكما كلف اإلجتماع املركز اإلسالمي . م2009األول للقطن يف عام 

حول القطن والنسيج جتمع بني املتاجرين يف هذا القطـاع يف   عرض إىل جانب ورشة عمل للتنمية، القيام بتنظيم امل
    .جلنة التسيري مبوعد املعرض أعضاء  يعلماملكان والزمان املناسبني وأن 

  
ظمـة  األعضاء باملن كلف اإلجتماع األمانة العامة ملنظمة املؤمتراإلسالمي بتوجيه النداء لكافة البلدان املنتجة للقطن 

قطاع القطـن بـني الـدول     ومطالبتها بتنظيم واستضافة املنتدى الثاين لتحسني وتشجيع التجارة واإلستثمار يف 
الدولة املتوقع إستضافتها للمنتدى وتاريخ  م وإبالغ جلنة التسيري بإسم 2009األعضاء يف منظمة املؤمتراإلسالمي يف 

األول للجنة التسيري على اإلجتماع الرابع والعشرين للجنة  ماع وأقر اإلجتماع عرض التقرير اخلتامي لإلجت. عقده
م يف مدينة أنطاليا، وكذلك أنْ جتتمع جلنة التسيري ملرة أخرى إذا ما 2008  مايو  15-13متابعة الكومسيك يف الفترة 

   .هامش اإلجتماع الرابع والعشرين للجنة متابعة الكومسيك اقتضت الضرورة على 
  
  

  رابع والعشرون للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيكاإلجتماع ال
  

والتجـاري ملنظمـة    إنعقد اإلجتماع الرابع والعشرون للجنة املتابعة املنبثقة عن اللجنة الدائمة للتعاون اإلقتصادي 
عضـاء  دول أ 10تركيا، مبشاركة  م مبدينة أنطاليا، 2008مايو  15-13يف الفترة من ) كومسيك(املؤمتر اإلسالمي 
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وقـد شـاركت   . املتحدة واليمن بصفة مراقب بلجنة الكومسيك إىل جانب العراق، واوغندا، واألمارات العربية 
حضرت األمانة العامة ملنظمـة املـؤمتر اإلسـالمي    . العاشرة ماليزيا يف اإلجتماع بوصفها رئيس القمة اإلسالمية 

صصة املتمثلة يف مركز أنقرة، واملركز اإلسـالمي لتنميـة   واملنتمية واملتخ اإلجتماع إىل جانب أجهزا الفرعية، 
للتنمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة، واجلامعـة اإلسـالمية للتكنولوجيـا،     التجارة، والبنك اإلسالمي 

ـ  واملؤسسة الدولية  المي اإلسالمية لتمويل التجارة، واالحتاد اإلسالمي ملالكي البواخر ومنتدى شباب املؤمتر اإلس
الدكتور صافاش الباي، املدير العام، والسيد نبيل دبور، الباحث األول ومدير دائـرة األحبـاث   . والتعاون للحوار 

    .باإلنابة، مثَّال مركز أنقرة يف هذا اإلجتماع 
  

الثالثـة   بتنفيذ القرارات اليت صـدرت عـن الـدورة     إطارما حتقق من تقدم يف على  وقفتإستعرضت اللجنة و
األعمال املقترح للدورة  م يف إسطنبول، وأعدت جدول 2007شرين للكومسيك، اليت انعقدت يف شهر نوفمرب والع

ويف هـذا الصـدد   . م2008أكتـوبر   الرابعة والعشرين للكومسيك، املزمع عقدها يف مدينة إسطنبول يف شـهر  
عضاء دف دفع التعاون اإلقتصادي البلدان األ استعرضت اللجنة ودرست جمموعة من املواضيع املشتركة اليت م 

    .والتجاري فيما بينها
  

برنـامج العمـل    إستعراض تنفيذ : متت مناقشة هذه املواضيع حتت البنود التالية من جدول أعمال إجتماع اللجنة
اري بني التعاون اإلقتصادي والتج التعاون اإلقتصادي وخطة العمل لتعزيز  يف جمالالعشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 

واإلستثمار يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، والتقـدم   الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، وتوسيع التجارة البينية 
الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، ومسائل متعلقـة   احملرز على صعيد إنشاء نظام األفضلية التجارية بني 

عاون بني أسواق األوراق املالية بالبلدان األعضاء مبنظمة املـؤمتر اإلسـالمي،   والت بنشاط منظمة التجارة الدولية، 
حتسني منـاخ اإلسـتثمار يف   "وبناء القدرات، والترتيبات جللسة تبادل وجهات النظر حول  وبرامج ختفيف الفقر 

    ."املؤمتر اإلسالمي بلدان منظمة 
  

العام ملركز  قدم الدكتور صافاش ألباي، املدير " ء القدراتبرامج ختفيف الفقر وبنا"ويف إطار بند جدول األعمال 
  برنامج "حول  لتنفيذ مبادرته  يأنقرة، عرضا خمتصرا للجنة حول املشروع املقدم من قبل املركز والرام

 ملشروع املقترح ورغبـة باعلما اللجنة أخذت ." التعليم املهين والتدريب للبلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
منظمة  واستعداده إلستهالل وتفعيل برامج للتدريب املهين، تيمناً بالتجربة األوربية يف هذا اال، مثل برامج  املركز 

لتوزيع طالب اجلامعات  املؤمتر اإلسالمي لتبادل احملترفني، وبرامج منظمة املؤمتر اإلسالمي لتوزيع اخلرجيني وبراجمها 
    .وغريهم

  
الرابعـة   اللجنة مركز أنقرة بإعداد تقرير مفصل حول املشروع املقترح وتقدميه للـدورة   ويف هذا السياق كلفت

التنفيذية املقترحة تكوين  والعشرين للكومسيك لتطلع عليه البلدان األعضاء، مؤكدة على أنْ ال تتضمن اإلجراءات 
النظـام  . قبل املستفيدين من الربنامج  ميزانية مركزية، بل أن تستند بدال عن ذلك على تأمني املصادر التمويلية من

اإلسالمي املختلفة لـبعض البلـدان األقـل منـوا      املقترح قد يتضمن دعما ماليا من قبل مؤسسات منظمة املؤمتر 
إمكانية دمج األنشطة التدريبية اليت يقوم ـا البنـك    وكما اثنت اللجنة يف هذا اإلطار على . واألعضاء باملنظمة

ومؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي األخرى يف برنامج التعلـيم   ة واجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا اإلسالمي للتنمي
    .ارضية موحدة يف هذا اال املهين والتدريب املقترح مما سيشكل 

  
منظمة املـؤمتر   حتسني مناخ اإلستثمار يف بلدان : الترتيبات جللسة تبادل وجهات النظر حول موضوع"وحتت بند 

اخلاصة بورشـة العمـل الـيت     ، قدم ممثل البنك اإلسالمي للتنمية موجزا تنويريا للجنة حول الترتيبات "إلسالميا
م حول املوضوع املشار إليـه،  2008يوليو  سينظمها البنك يف مدينة جدة باململكة العربية السعودية يف أواخر شهر 

وحتـت ذات  . جللسات الكومسيك لتبادل وجهات النظر وذلك بالتعاون مع مركز أنقرة بصفته املؤسسة املنسقة 
كمواضيع تصلح جللسات تبادل وجهات النظر اليت ستعقد يف إطار دورات  البند سجلت اللجنة املقترحات التالية 
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تأثري أسعار السلع املتزايدة على إقتصادات بلـدان  ) 2(تطبيقات احلكومة اإللكترونية؛ ) 1(  : الكومسيك املستقبلية
املـؤمتر   تأثري سياسات سعر الصرف وتوافق العمالت على التجارة البينية مبنظمـة  ) 3(املؤمتر اإلسالمي؛ و ة منظم

    .اإلسالمي
  

مـايو   12  ومما جيدر ذكره، أن هنالك إجتماعان تقدما اإلجتماع الرابع والعشرين للجنة متابعة الكومسـيك يف  
  :م؛ ومها2008

  
اإلسالمي، ومكتب  ة الكومسيك، والذي شاركت فيه األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلجتماع الثاين عشر للجنة دور

اإلسالمي للتنميـة، واجلامعـة    تنسيق جلنة الكومسيك، ومركز أنقرة، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، والبنك 
خطـة عمـل    التعـاون املقترحـة ضـمن    اإلسالمية للتكنولوجيا وبعض املؤسسات التركية صاحبة مشروعات 

مشاريع تعاونية ضمن خطة عمل  8عملية تنفيذ  إستعرض اإلجتماع بشكل رئيسي ما مت حىت االن يف . الكومسيك
ومما جيدر ذكره يف هذا السياق هو أنّ اللجنة عينت مركـز   . الكومسيك، واليت اقترحتها مؤسسات تركية خمتلفة

مع " شركة طريان تربوفان اإلقليمية للطريان متوسط املدى: التطور التقين التعاون يف جمال "انقرة كمنسق ملشروع 
    .األناضول بتركيا كقائد جديد لفريق املشروع مدرسة الطريان املدين جبامعة 

  
اإلسـالمي   وكان اإلجتماع الثاين هو اإلجتماع األول لفريق العمل املعين برفع حجم التجارة البينية مبنظمة املؤمتر 

ومركز أنقرة، واملركز  ن األمانة العامة ملنظمة املؤمتراإلسالمي، مكتب تنسيق الكومسيك، كل م شارك فيهوالذي 
هدف اإلجتماع . للتجارة والصناعة اإلسالمي لتنمية التجارة، وجمموعة البنك اإلسالمي للتنمية، والغرفة اإلسالمية 

ف املرسوم يف إطار برنامج العمل حول إجناز اهلد لوقوف على وجهات نظر وخطط وأنشطة هذه املؤسسات إىل ا
وتناوال . م2015٪ حبلول عام 20تنمية التجارة البينية إىل مستوى  العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي لتحقيق أهداف 

املوضوع، قرر اإلجتماع ضرورة إعداد مقترح خارطة طريق ووثيقـة الشـروط    لبعض املالحظات اخلتامية حول 
عين وعلى ضرورة عقد إجتماعاته مرتني على األقل يف العام قبل إجتماعات جلنة متابعـة  امل املرجعية لفريق العمل 

   .وموعد انعقاد دورات الكومسيك الكومسيك 
  

  
  يف طاجكستان يبـتدريبرنامــج 

  
  

للجنـة احلكوميـة لإلحصـاء جبمهوريـة     ا مقريف " اإلحصاءيف  النوعية"حول  اتدريبي برناجمانظم مركز أنقرة 
موظف مـن اللجنـة احلكوميـة     20شارك فيه  ذي، الالربنامجقدم . م2008مايو  28-26ان يف الفترة طاجكست

  .لإلحصاء، خبري من املعهد التركي لإلحصاء
  

  :اإلحصائية النوعيةاملواضيع التالية يف جمال  ربنامجال اهذ ىغط
  مصادر األخطاء من خارج العينات والتدابري. 1

 جابة ومعاجلة اخلطأالتغطية، مقاييس عدم اإلست �

  مسوحات املوثوقية. 2
 مؤشر اإلتفاق األويل �

 مؤشر عدم اإلتفاق األويل �

 مؤشر عدم التناسق �

 مقياس عدم التوافق بني اهلوامش �

  التحكم على العمل اإلحصائي. 3
  يوروستات نوعيةعناصر . 4
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 وثاقة الصلة باملوضوع �

 الدقة �

 اإللتزام بالربنامج الزمين  �

 ضوحإمكانية الوصول والو �

 إمكانية عقد املقارنة �

 التجانس �

 

عرب املشاركني عن شكرهم ملركز أنقرة وعن إرتياحهم ملا قدمه هلم الربنـامج التـدرييب مـن     ربنامجويف ختام ال
  ."يف اإلحصاء النوعية"معلومات سامهت يف حتسني قدرم اإلحصائية وأدائهم يف جمال 

  
  

  يف أوغندايب ـتدريبرنامــج 
  
  

اإلحصـاء   جهـاز  مبقـر  " إحصاءات الزراعة وحتليل موقف األمن الغذائي"حول  اتدريبي برناجماقرة نظم مركز أن
 15لإلحصاء وشارك فيه  خبري من املعهد التركي  ربنامجقدم ال. 2008مايو  27-26من جبمهورية أوغندا يف الفترة 

    .من العاملني يف جهاز اإلحصاء اليوغندي
  

    :واضيع التاليةامل الربنامج التدرييبومشل 
   الزراعي املفاهيم والتعاريف األساسية يف اإلحصاء• 
  إستخدام املصادر اإلدارية ومواضيع اجلودة والنوعية • 
  إحتياجات وأولويات التسجيل اإلحصائي لألراضي الزراعية • 
  األمهية واحلاجة  –التعداد واملسوحات الزراعية • 
   الزراعي األساسي اإلحصاء• 
  املفاهيم األساسية والتعاريف  –ن مراجعة متويل املنتجات الزراعية ميزا• 
  اخللفية النظرية  –احلسابات اإلقتصاية الزراعية • 
  التجربة التركية  –إحصاءات الزراعة يف تركيا • 
  املفاهيم األساسية والتعاريف  –األمن الغذائي • 
  

قرة وعن إرتياحهم ملا قدمه هلم الربنـامج التـدرييب مـن    عرب املشاركني عن شكرهم ملركز أن الربنامجويف ختام 
  ".وحتليل موقف األمن الغذائي يالزراع حصاءاإل"معلومات سامهت يف حتسني قدرم اإلحصائية وأدائهم يف جمال 

  
  

  ورشة عمل تدريبية حول إحصاءات السياحة
  
  

ة ووزارة الثقافة والسياحة جبمهوريـة  ورشة تدريبية حول إحصاءات السياحة نظمها كل من مركز أنقرإنعقدت 
م يف أنقرة باجلمهورية 2008يونيو  18 - 16تركيا واملعهد التركي لإلحصاء ومنظمة السياحة العاملية يف الفترة من 
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مشارك من عشرة بلدان أعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، وحتديـدا هـي ازربيجـان،     36حضر الورشة . التركية
  .ن، باكستان، قطر، السعودية، سوريا، تونس وتركيابروناي، ماليزيا، عما

  
أجازت  ومن مث. بدأت الورشة باجللسة اإلفتتاحية اليت خاطبها الدكتور صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة

  .جلسات 10الورشة أجندا وشرعت يف تناول املواضيع اليت حوا يف 
  
دائرة األحباث اإلقتصادية واإلجتماعية باإلنابة مبركز أنقرة، صورة شاملة م السيد نبيل دبو، اخلبري األول ورئيس دق

ومن مث حتـدث إىل املشـاركني   . سياحة العاملية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالميبالعن املوقف الراهن 
تلى هذا . راحة واحلدودالسيد اردم آجري، ممثل وزارة الثقافة والسياحة جبمهورية تركيا، حول إحصاءات وسائل ال

السيده آرزو سيمايت، جنكر بوراك متني، قولسار يلمـاظ،  : وهم(عرض قدمه خرباء من معهد اإلحصاء التركي 
ومـن  . خلصوا فيه منهج وحمتويات املسوحات اليت أجروها يف جمال السياحة) خضر التني بوالك وعمران كوطان
 واملنسق مبنظمة السياحة العاملية، على حسابات السياحة الشاملةكوين، املستشار لجانب آخر، ركز السيد خوان فا

)Tourism Satellite Accounts -TSA (  ومنط وسائل الراحة الذي طورته منظمة السياحة العاملية كمحاولـة
  .أولية حلل املشاكل املتصلة بالبيانات السياحية

  
حلاجة إىل مشاطرة اخلـربات القطريـة يف جمـال    ويف هذا اإلطار تبادل املشاركون وجهات النظر وأكدوا على ا

احلسابات اإلحصائية الشاملة يف خمتلف البلدان يف إحصاءات السياحة، وخاصة فيما يتعلق مبسرية التحول والتطبيق 
  .األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
ذوي اإلهتمام يف البلـدان   املنيالععرب املشاركون عن إهتمامهم العميق ملواصلة مثل هذه الورش التدريبية لفائدة 

  ويف هذا اإلطار، مت تشكيل جمموعة بريد إلكتروين خاصة بورشة عمل اإلحصاءات . األعضاء
  .للتنسيق يف املستقبل موحدلتكون كمنرب  ،tsw@sesric.org السياحية، وهي

  
تنويرية حـول نشـاطات    وعلى إثر الدعوة اليت قدمت هلم زار املشاركون مقر مركز أنقرة حيث تلقوا معلومات

  .وخطط املركز املستقبلية
  

 ويف اخلتام عرب املشاركون عن إرتياحهم للورشة التدريبية وشكروا مركز أنقرة لتنظيمه هذه الـدورة التدريبيـة  
  .القيمة

  
  

  أنبـاء عـن منظمـة املؤمتـر اإلسالمـي

  

  الدول األعضاء  الدورة اخلامسة والثالثون لس وزراء خارجية
   منظمة املؤمتر اإلسالمييف

  
  

إنعقدت الدورة اخلامسة والثالثون لس وزراء خارجية الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف الفترة مـن  
عضو باملنظمـة إىل   بلد 53م يف مدينة كمباال، عاصمة مجهورية أوغندا وحضرها ممثلون عن 2008يونيو  18-20

الدكتور صـافاش ألبـاي،   . ملؤمتر اإلسالمي ومؤسساا الفرعية واملتخصصة واملنتميةجانب األمانة العامة ملنظمة ا
  .املدير العام، مثل مركز أنقرة يف هذه الدورة
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مركـزا علـى    اإلجتماعاإلفتتاحية خاطب فخامة يويري كاقوتا موسفيين، رئيس مجهورية أوغندا،  املراسمويف 
وكما أشار فخامته إىل التنوع الذي . مي يف عامل منظمة املؤمتر اإلسالمياحلاجة إىل الوحدة واحلوار والتعايش السل

  . من املمكن أنْ يكون مصدرا لقوة كربى إذا ما أستغل إستغالال جيداتتمتع به منظمة املؤمتر والذي 
  

إلسالمي، يف ويف اجللسة اإلفتتاحية حتدث سعاد الربفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، األمني العام ملنظمة املؤمتر ا
تدرها بالشكر لفخامة يويري كاقوتا موسفيين، رئيس مجهورية أوغندا، إلستضـافته الـدورة اخلامسـة    بكلمة إ

. لمراسم اإلفتتاحيـة لبالذات والثالثني لس وزراء خاجية البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وتشريفه 
حات يف منظمة املؤمتر اإلسالمي بدأت يف التأصل بعد إجازة ميثاقها وأبان سعادة األمني العام يف خطابه أنَّ اإلصال

وطالب سعادته البلدان األعضاء التوقيع على هذا امليثـاق  . املعدل الذي يعلن عن بذوغ فجر جديد ملنظمة املؤمتر
ملنظمـة بـرزت   وحتدث أيضا عن بروز املنظمة املتنامي وصيتها الزائع وأكد على أنَّ ا. على وجه السرعة املمكنة

  .كالعب دويل ال ميكن اإلستغناء عنه
  
أنَّ برنـامج  إىل  ،حلاجة إىل تعزيز التجارة البينية يف منظمة املؤمتر اإلسالمياخالل تناوله بالتحديد، سعادته  أشارو

عهد وكما أكد بشدة على ت. العمل العشري جييء كإطار أساسي لتحقيق التنمية اإلقتصادية واإلجتماعية املستدامة
األمن الغذائي والتنميـة الزراعيـة يف البلـدان    حتقيق إهتمامها العميق بتخفيف الفقر، وومنظمة املؤمتر اإلسالمي 

  .األعضاء باملنظمة وحماربة التحركات الرامية إىل تشويه اإلسالم واإلسالموفوبيا
  

غندا، رئيسا للدورة اخلامسـة  اإلجتماع باإلمجاع سعادة سام كوتيسا، وزير خارجية مجهورية أو إنتخبومن مث 
مجهوريـة إيـران اإلسـالمية،    : لنحـو األيت اوكما أجاز تشكيلة املكتب على . والثالثني لس وزراء اخلارجية

  .مقررا للمكتباجلمهورية العربية السورية ودولة فلسطني كنواب للرئيس ومجهورية باكستان اإلسالمية 
  

الفرعية مبنظمة املؤمتر، وهم وزير خارجية مجهورية إيران اإلسالمية ممثل عن  شكر ممثلي اموعات اجلغرافية الثالثة
اموعة اآلسيوية، ووزير خارجية تشاد ممثل عن اموعة اإلفريقية، ونائب وزير خارجية اجلمهوريـة العربيـة   

حسن الضيافة الـيت   السورية ممثل عن اموعة العربية، شكروا مجهورية اوغندا على إستضافتها لإلجتماع وعلى
إختياره رئيسا للدورة اخلامسة والثالثني لوزراء اخلارجية وأكدوا لـه علـى   لقوها وهنأوا الوزير املستضيف على 

  .تعاوم معه خالل فترة توليه هذا املنصب
  

اد، وعالوة على ذلك، نقل وزير خارجية السنغال، سعادة شيخ تيديانا قاديو، رسالة بعث ا فخامـة عبـداهللا و  
رئيس مجهورية السنغال ورئيس الدورة احلادية عشر ملؤمتر القمة اإلسالمي، إىل إجتماع جملس وزراء اخلارجيـة،  

ميثاق منظمة املؤمتر اإلسالمي اجلديد ستمكن املنظمة من مواجهة التحديات اخلطرية اليت واليت أبان فيها أنَّ إجازة 
  .تواجه األمة اإلسالمية

  
 19-17أجاز الس التقرير املعد من قبل اإلجتماع التحضريي لكبار املوظفني هلذه الدورة، والذي انعقد يف الفترة 

وكما أجاز األجندة األولية وبرنامج العمل املقدمان من قبل إجتماع . م جبدة، اململكة العربية السعودية2008مايو 
  .اللجنة اإلسالمية للشئون اإلقتصادية واإلجتماعية والثقافيةكبار املوظفني إىل جانب التقارير املقدمة من 

  
وعلى ضوء البيان اخلتامي للقمة احلاية عشر اليت انعقدت يف مارس مبدينة داكار، السنغال، جرى النقاش حـول  

من بـني  أجاز الس خمتلف القرارات . العديد من املواضيع اليت م البلدان األعضاء، مبا فيها الوضع يف كوسوفو
  :قرارات أخرى يف ااالت التالية

  
اإلسرائيلي؛ تنفيذ برنامج العمل العشري؛ الوضع يف  –القضية الفلسطينية، مدينة القدس الشريف والصراع العريب 

العراق؛ اخلالف حول جامو وكشمري؛ مسرية السالم بني اهلند وباكستان؛ الوضع يف الصومال؛ التضـامن مـع   
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لوضع يف قربص؛ عدوان مجهورية أرمينيا ضد مجهورية ازربيجان؛ الوضـع يف أفغانسـتان؛   مجهورية السودان؛ ا
الوضع يف ساحل العاج؛ مساعدة إحتاد جزر القمر؛ مكافحة اإلرهاب الدويل؛ مكافحة اإلسـالموفوبيا وزيـادة   

 اجلانـب  أحاديـة  األمريكية العقوبات رفض ؛ قرار بشأنالعامليني  الوعي حول إنعكاساا على السالم واألمن

 اإلسالمية؛ بشأن الدول ضد االنفرادية االقتصادية العقوبات فرض على اجلمهورية العربية السورية؛ بشأن املفروضة

 حق كاملة؛ بشأن اإلنسانية حبقوقها املستهدفة شعوب البلدان متتع على واملالية االقتصادية للعقوبات السليب األثر

 عليها األمريكي العسكري العدوان على املترتبة األضرار العظمى عن االشتراكية شعبيةال الليبية العربية اجلماهريية

 املتحدة اُألمم إصالح العظمى؛ بشأن االشتراكية الشعبية الليبية العربية عن اجلماهريية العقوبات م؛ رفع1986 عام

 الوكالة مع اإليرانية اإلسالمية اجلمهورية تعاون األمن؛ بشأن مواضيع نزع السالح؛ بشأن جملس عضوية وتوسيع

 اختاذ أجل من الدول اإلسالمية بني والتشاور والتنسيق وتضامنها اإلسالمية الدول أمن الذرية؛ بشأن الدولية للطاقة

وإريتريـا؛ بشـأن    جيبويت بني احلدود على الوضع إسالمية؛ بشأن غريال والدول الدولية احملافل يف موحد موقف
علومات القانونية والعضوية وقرار بشأن الشئون الثقافية، اإلقتصادية، والعلـم  سلمة؛ بشأن املمشاكل األقليات امل

  .شئون اإلدارية واملاليةلوالتكنولوجيا وا
  

وقرر الس عقد دورته السادسة والثالثني يف اجلمهورية العربية السورية يف النصف الثاين من شهر مـايو عـام   
راح املقدم من طاجكستان بشأن إستضافة الدورة السابعة والثالثني لـس وزراء  وكما أخذ علما باإلقت. م2009

وكما دعم الس اإلقتراح . م2010خارجية البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف مدينة دوشانبه يف عام 
  .م2011املقدم من مجهورية كزاخستان بعقد الدورة الثامنة والثالثني يف أستانه يف عام 

  
ونيابة عن مجيع املشاركني يف الدورة شكر سعادة األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي فخامة يـوري موسـفيين،   
رئيس مجهورية أوغندا على إستضافته هذه الدورة وملا قدمه من إمكانيات للوفود املشاركة، الشيء الذي ساهم يف 

  .جيةإجناح الدورة اخلامسة والثالثني لس وزراء اخلار
  

  الدورة احلادية والثالثون للجنة اإلسالمية للشئون اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية

  
إنعقدت الدورة احلادية والثالثون للجنة اإلسالمية للشئون اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية يف جـدة، اململكـة   

لف البلدان األعضاء وممثلني عـن األمانـة   م مبشاركة وفود من خمت2008مايو  21-20العربية السعودية، يف الفترة 
  .العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي وأجهزا الفرعية واملتخصصة واملنتمية

  
وعليه، قامت . إجتمعت اللجنة أوال بصفتها اجلمعية العامة املشتركة ألجهزة منظمة املؤمتر اإلسالمي املتفرعة

وأثنت على جهودها الرامية لتعزيز التعاون اإلقتصادي بني  مبراجعة نشاطات هذه األجهزة خالل السنة املنصرمة
  .البلدان األعضاء، وخاصة متابعتها وتنفيذها لربنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

  
ومن مث تناولت اللجنة أجندا الفنية حيث قامت بتقييم ومناقشة عدد من املواضيع اليت م البلدان األعضاء حول 

اإلقتصادية املرتبطة بتنفيذ برنامج العمل العشري، وتنفيذ قرارات اللجنة الدائمة للتعـاون اإلقتصـادي    النشاطات
قيمـت  . ، واملساعدات اإلقتصادية للبلدان األعضاء وغري األعضاء واتمعات اإلسـالمية )كومسيك(والتجاري 

املنتديات اخلاصـة بالقطـاع اإلقتصـادي،    املؤمترات الوزارية األخرى وباللجنة وركزت على النشاطات املرتبطة 
، وحول تطوير املقـاييس العامليـة   "التنمية السياحية املستدامة عرب احلدود واملناطق احملمية يف غرب إفريقيا"وحول 

لألطعمة احلالل، واألمن الغذائي للبلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي وحول الشراكة اإلقتصادية اجلديـدة  
ويف هذا اإلطار قدم مركز أنقرة تقريرين فنيني حول مواضيع بارزة م بلدان منظمـة املـؤمتر   . سالميةلألمة اإل

 -2و 2007التقرير اإلقتصادي السنوي حول البلدان األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسـالمي،   -1: اإلسالمي وهي
وعربت . 2007ضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي، املشاكل اإلقتصادية للبلدان األقل منوا والبلدان غري الساحلية األع
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  .اللجنة عن تقديرها للعمل الذي أجنزه مركز أنقرة وشجعته على مواصلة أدائه املتميز
  

ومشلت األجندة مواضيع أخرى تتصل بشئون العلم والتكنولوجيا ، التعليم العايل، البيئة، دور ونشاطات مؤسسات 
العلم والتكنولوجيا يف البلدان األعضاء، وحول دور ونشاطات جامعات منظمة منظمة املؤمتر اإلسالمي يف تطوير 

  .املؤمتر اإلسالمي يف تطوير التعليم العايل يف البلدان األعضاء 
  

وعقب املداوالت إعتمدت اللجنة مسودة القرارات حول الشئون اإلقتصادية، العلم والتكنولوجيا، الشئون الثقافية 
  .عوة لتقدميها إىل الدورة اخلامسة والثالثني لس وزراء خاجية البلدان األعضاء يف املنظمةواإلجتماعية ونشاط الد

  

لتنفيذ برنامج لرؤساء األجهزة الفرعية، واملتخصصة واملنتمية اإلجتماع التنسيقي الثالث 
  العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

  
تماعا ضم رؤساء أجهزا الفرعية واملتخصصة واملنتميـة ملتابعـة   نظمت األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إج

  . وتقييم مسرية تنفيذ برنامج العمل العشري الذي أجازته القمة اإلسالمية اإلستثنائية الثالثة
  

 إنعقد اإلجتماع على هامش الدورة احلادية والثالثون للجنة اإلسالمية للشئون اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعية يف
ترأس اإلجتماع سعادة الربفسور أكمـل  . م مبدينة جدة باململكة العربية السعودية2008الثاين والعشرين من مايو 

و، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي وحضره رؤساء أجهزة املنظمة والكوادر التنفيذية لألمانة لالدين إحسان أوغ
  .العامة

  
و، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي،  لربفسور أكمل الدين إحسان أوغويف اجللسة اإلفتتاحية خاطب سعادة ال

ويف كلمته أشار األمني العام بكل تقدير إىل اإلهتمام اخلاص . وبعض من رؤساء أجهزا املشاركني يف اإلجتماع
لة تنفيـذ الربنـامج   نظمة إىل تنفيذ برنامج العمل العشري وطالبها مبتابعة جهودها يف مواصاملالذي توليه أجهزة 

  .موضع اإلهتمام
  

. شروط املضمنة يف برنامج العملالوبعد اجللسة اإلفتتاحية تدارس املشاركون التقدم والعمل املربمج لتنفيذ خمتلف 
وخالل مداوالت اإلجتماع قدم الدكتور صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، تنويرا حول نشـاطات املركـز   

  .رنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر اإلسالمياملرتبطة بتنفيذ ب
  

. وأخذ اإلجتماع علما بأمهية حتليل إنعكاسات الضائقة الغذائية العاملية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
وكما رحب مببادرة األمني العام لتنظيم إجتماع وزراء األغذية والزراعة بالدول األعضاء للتداول حول موضـوع  

وكما كلف اإلجتماع أجهزة منظمة املؤمتر اإلسالمي، خاصة مركـز أنقـرة، والبنـك    . األمن واإلنتاج الغذائي
اإلسالمي للتنمية واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، باملشاركة يف تنظيم إجتماع وزراء الزراعة بالدول األعضاء يف 

  .منظمة املؤمتر اإلسالمي
  

فاوضات التجارية إلنشاء نظام األفضليات التجارية بني الدول اإلجتماع التقييمي للجنة امل
  يف منظمة املؤمتر اإلسالمي األعضاء

  
مبشـاركة   2008يونيو  19-17قد اإلجتماع التقييمي للجنة املفاوضات التجارية يف مدينة أنقرة يف الفترة من إنع

ما شاركت يف اإلجتماع سبعة دول أعضاء وك. وفود من الدول الستة عشر األعضاء يف جلنة املفاوضات التجارية
ويف هذا اإلجتماع شارك مركز أنقرة بصفته ممثال لألمانة العامة ملنظمـة  . يف منظمة املؤمتر اإلسالمي بصفة مراقب
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املؤمتر اإلسالمي وكما شارك ممثلون عن مكتب تنسيق الكومسيك، واملركز اإلسالمي لتنمية التجـارة، والبنـك   
  . ومركز أنقرة واإلحتاد اإلقتصادي والنقدي لغرب إفريقيا اإلسالمي للتنمية،

  
ويف اجللسـة  . ترأست اإلجتماع سعادة أولكر قوزال، نائبة وكيل الوزارة للتجارة اخلارجية يف اجلمهورية التركية

السـيد   من قبل ،وزير الدولة للتجارة اخلارجية باجلمهورية التركية ،كورشاد توزمان سعادةاإلفتتاحية تليت كلمة 
اتيال قيزل ارصالن، رئيس اإلدارة باملديرية العامة لإلتفاقيات بوكالة وزارة الدولة للتجارة اخلارجيـة جبمهوريـة   

ويف هذه اجللسة قام سعادة خليل إبراهيم أقجه، وكيل الوزارة باإلنابة يئة التخطيط احلكـومي بتركيـا،   . تركيا
ور، اخلبري األول ومدير دائرة األحباث اإلقتصادية واإلجتماعيـة باإلنابـة   وقام السيد نبيل دب. بإلقاء كلمة إفتتاحية

بإلقاء كلمة معـايل  ) مركز أنقرة(مبركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
طب اإلجتماع رؤساء وبعد ذلك خا. الربوفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي

  . وفود اململكة العربية السعودية، واململكة األردنية اهلامشية واململكة املغربية
  

وبعدها قدمت أمانة اللجنـة  . ويف جلسة العمل أجازت جلنة املفاوضات التجارية أجندة وبرنامج عمل اإلجتماع
، وهو التاريخ املخطط حينه بدء 2009ن يناير عرضا حول خلفية وبرنامج عمل اللجنة يف الفترة اليت تسبق األول م

وأكدت األمانة على أمهية املصادقة على برتوكول التجارة التفضـيلية وقواعـد   . العمل بنظام األفضليات التجارية
. 2009حىت ميكن الوفاء بإنشاء نظام األفضليات التجارية يف املوعد احملدد له وهو يناير  2008املنشأ قبل اية العام 

كما قدمت وكالة الوزارة للجمارك باجلمهورية التركية عرضا حول اإلجراءات املطلوبة لتطبيق قواعـد املنشـأ   و
 وأكدت اللجنة على ضرورة التفسري املوحد إلتفاقيات نظـام األفضـليات التجاريـة   . لنظام األفضليات التجارية

)TPS-OIC .(نمية التجارة بالتعاون مع مكتب تنسيق جلنة ويف هذا اإلطار، طلبت اللجنة من املركز اإلسالمي لت
الكومسيك إعداد مذكرات تفسريية حول املوضوع وتوزيعها على الدول األعضاء يف منظمة املـؤمتر اإلسـالمي   

كما طلبت اللجنة من املركز اإلسالمي لتنمية التجارة مواصلته تنظـيم  . وتسليمها إىل الكومسيك إلجراء ما يلزم
حول نظام األفضليات التجارية بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية والغرفـة اإلسـالمية    ورش العمل والندوات

جاهزة  صبحت حىتيالت إىل أمانة اللجنة رتوأشارت اللجنة إىل أنه يتبغي إعداد وإرسال قوائم الت. للتجارة والصناعة
يالت رتها على أمهية توزيع قوائم الـت ل نظام األفضليات التجارية حيز التنفيذ إىل جانب تشديدودخعند للتوزيع 

وأشارت اللجنة إىل القيام بالترتيبات الضـرورية يف إدارة  . على الدول األعضاء من جانب األمانة يف ذات الوقت
اجلمارك بالدول األعضاء مبا يتفق مع إجراءاا الداخلية لضمان سهولة وسرعة حركة السلع عندما يبـدأ تطبيـق   

   .اريةنظام األفضليات التج
  

من الربيتاس فقـد قـررت    3وفيما يتعلق باملنتجات اليت ستخضع لتخفيض التعريفة اجلمركية كما ورد يف املادة 
أغلبية البلدان األعضاء يف جلنة املفاوضات التجارية، عدا بنغالديش واألردن واجلماهريية العربية الليبية واليت أفادت 

 The Harmonized( ستخدم نظام الوصف والترقيم املوحـد للسـلع  ، أا ستالحقاقرارها ب تفيدباا سوف 

Commodity Description and Coding System - HS .( ويف حالة عدم رد الدول الثالثة اليت ورد ذكرها
وفيمـا يتعلـق بتـداول    . خالل شهرين من إنفضاض اإلجتماع يعترب نظام مستوى الترقيم الثماين مقبول لديها

صة بإتفاقيات نظام األفضليات التجارية، فإنّ الدول األعضاء مطالبة باإلستفادة من شبكة املعلومات املعلومات اخلا
    .هلذا الغرض) TINIC( التجارية بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
ـ  كرحبت اللجنة باململكة العربية السعودية  ى الربيتـاس  عضو جديد يف جلنة املفاوضات التجارية وبتوقيعهـا عل

وكما أعربت اللجنة ايضا عن تقديرها إلعتزام عدد من الدول . وكذلك ترحيبها مبصادقة اجلمهورية التركية عليها
األعضاء التوقيع على برتوكول الربيتاس وقواعد املنشأ لنظام األفضليات التجارية قبـل وأثنـاء الـدورة الرابعـة     

  . والعشرين للكومسيك
  

وعربت الدول املشاركة عن . ت التجارية تقرير إجتماع التقييم الذي عقدته اللجنة ومرفقاتهإعتمدت جلنة املفاوضا
بالغ إمتناا وشكرها حلكومة اجلمهورية التركية وإىل أمانة جلنة املفاوضات التجارية على ما أحيطوا به من حفاوة 
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  .اإلستقبال وكرم الضيافة خالل إقامتهم يف مدينة أنقرة
  
  

  رابع والعشرون للجمعية العامةاالجتماع ال
  واالجتماع اخلامس لس إدارة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة

  
إنعقد اإلجتماع الرابع والعشرون للجمعية العامة للغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة واإلجتماع اخلامس لـس  

  .السعودية م يف مدينة جدة باململكة العربية2008إبريل  24إدارة الغرفة يف 
  

وأبان سعادة األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي يف كلمته اليت القاها أمام اتمعني أنَّ الدورة احلادية عشر ملـؤمتر  
القمة اإلسالمي، اليت انعقدت يف داكار، السنغال، أولت إهتماما واضحا للمواضيع اإلقتصادية إنطالقا من الـدور  

وكما أثىن يف . إلقتصادي يف العمل اإلسالمي املشترك يف تقدم األمة يف جمال التنمية البشريةاملهم الذي يلعبه اال ا
كلمته على اجلهود اليت قامت ا الغرفة اإلسالمية يف هذا اخلصوص وكرر دعمه التام لس إدارة الغرفة اإلسالمية 

أوغندا تنوي إستضافة منتدى منظمـة املـؤمتر   وذكر األمني العام يف ختام كلمته أن مجهورية . للتجارة واإلقتصاد
  .م، قبيل الدورة اخلامسة والثالثني لس وزراء اخلارجية2008يونيو  17-16اإلسالمي لألعمال يف الفترة من 

  
ويف اإلجتماع أعلن سعادة كامل صاحل، رئيس جملس إدارة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة، أنَّ هنالك جزئني 

، واليت وصـفها بأـا   )اهلبات(واألوقاف ) الضرائب اإلسالمية(الزكاة : سالمي يف إنتظار اإلنعاشمن اإلرث اإل
  .وأضاف قائال أم إفتتحوا عددا من مكاتب األوقاف يف مشال وغريب إفريقيا. مؤسسات إسالمية يف غاية األمهية

  
رجال األعمال بتقدمي الدعم إىل الغرفـة،  وناشد سعادة كامل صاحل، رئيس الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة، 

  .مشريا إىل أنَّ التنفيذيني يرون الغرفة مبثابة مؤسسة خريية وليس فرصة لإلستثمار
  

وبعد املداوالت العامة حول خمتلف املواضيع واملسائل، حتدث أعضاء جملس اإلدارة حول أمهية اإلستثمار يف جمـال  
  .عاملي يف الغذاء ولرفع صادرام يف السوق العاملية إىل مستويات جديدةاحملاصيل نتيجة ملا أدى إليه النقص ال

  
ويف هذا اإلجتماع أعلنت الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة عن تشكيلها للجنة العاملية للزكاة واللجنة العامليـة  

  .لألوقاف
  
  

  اإلجتماع الثالث والثالثون لس حمافظي البنك اإلسالمي للتنمية
    

تم اإلجتماع الثالث والثالثون السنوي لس حمافظي جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية أعمال جلساته يف مدينة إخت
جدة باململكة العربية السعودية، بإعالن إنطالقة بيان جدة، والذي يهدف إىل ختصيص مبلغا من املال لدعم اجلهود 

سطة والطويلة األجل يف البلدان األقل منوا األعضاء من خـالل  الرامية إىل مواجهة الضائقات الغذائية الراهنة واملتو
  .برامج ختدم أيضا مصاحل بلدان أعضاء أخرى

  
ستة وعشرون دولة من بني البلدان األقل منوا األعضاء من بينها أفغانستان، بنغالديش، فلسطني، السنغال، السودان 

إعالن جدة لدعم ومساعدة الدول األعضاء األقل منوا "إطار واليمن ستستفيد من هذه املبادرة الغذائية اإلنسانية يف 
  ."املتضررة من أزمة الغذاء العاملية

  
وجاء هذا اإلعالن من سعادة أمحد حممد على، مدير البنك اإلسالمي للتنمية خالل كلمته الـيت ألقاهـا أمـام    
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وجتيء أمهيـة مبـادرة البنـك    . بلد 56اإلجتماع الذي شارك فيه وزراء املالية واإلقتصاد والتخطيط والزراعة يف 
اإلسالمي للتنمية والبلدان املسلمة، وخاصة اإلفريقية منها، متر بضائقة غذائية مل تشهد من قبل نتيجة ألسعار السلع 

وقد يقوم البنك خالل فترة السنوات اخلمس اليت تشملها هذه املبادرة، مبنح قـروض ميسـرة للبلـدان    . املتزايدة
  .من رفع إنتاجها الزراعي وخلق إحتياطي كاف من احملاصيل الغذائيةاألعضاء لتتمكن 

  
أوغندا، بنني، بوكينا فاسو، تشاد، توغو، غامبيا، جيبويت، سرياليون، طاجكستان، غينيا، غينيا بيساو، جزر القمر، 

املستفيدة مـن هـذه   قرقيزيا، الكامريون، املالديف، مايل، موريتانيا، موزمبيق، والنيجر هي أيضا من بني البلدان 
ومتىن رئيس البنك اإلسالمي للتنمية أنْ يستطيع البنك جذب متويل أكثر من السوق لتغطيـة املتطلبـات   . املبادرة

  .املتزايدة يف جمال التنمية يف العامل اإلسالمي
  

ورية السـودان  وأجاز جملس حمافظي جمموعة البنك اإلسالمي للتنمية قراره بعقد إجتماعه السابع والثالثني يف مجه
وسينعقد اإلجتمـاع  . تاركا حتديد موعد اإلنعقاد بعد إجراء الترتيبات الالزمة مع السلطات املختصة يف السودان

  .الرابع والثالثون لس حمافظي البنك يف العاصمة التركمانية عشق آباد
  

  املؤمتر اإلسالمي السادس لوزراء السياحة
  

 29زراء السياحة يف مدينة دمشق باجلمهورية العربية السورية يف الفتـرة مـن   إنعقد املؤمتر اإلسالمي السادس لو
حضر املـؤمتر  . م2008يونيو  30-29وسبق اإلجتماع إجتماع لكبار املوظفني يف الفترة . م2008يوليو  2-يونيو

للسـياحة، املؤسسـة   بلد عضو مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، ومنظمة السياحة العاملية، واملنظمة العربية  32ممثلون عن 
اإليرانية لإلرث الثقايف، منظمة احلرف اليدوية والسياحة، األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي وأجهزا الفرعيـة  

األستاذ نبيل دبور، اخلبري األول ورئيس دائرة األحباث اإلقتصادية واإلجتماعية باإلنابة، مثل . واملتخصصة واملنتمية
  .املؤمترمركز أنقرة يف هذا 

  
تنفيذ قـرارات   يف إطاروبعد إجازة األجندة وبرنامج العمل، قام كبار املوظفون بدراسة وتقييم التقدم الذي حتقق 

وكما وضـعوا  . م2006سبتمرب  12-9املؤمتر اإلسالمي اخلامس لوزراء السياحة الذي إنعقد يف باكو يف الفترة من 
شتركة اليت م البلدان األعضاء واهلادفة إىل تطوير تعاوـا يف جمـال   حتت الدراسة والتقييم مجلة من املواضيع امل

  .السياحة
  

اليزيا عروضهم اليت أعدوها للمؤمتر مويف هذا اإلجتماع قدم ممثلو مجهورية إيران اإلسالمية، ومجهورية إندونيسيا و
السـياحي علـى    التسويقو السياحة البحث والتدريب يف جمال السياحة، تسهيل –حول ثالثة مواضيع رئيسية 

 اإلحصائية البحوث اإلسالمية، ومركز والثقافة والفنون للتاريخ األحباث ومن جهة أخرى، قدم ممثلو مركز. التوايل

 التجارة، والبنـك  لتنمية اإلسالمي ، واملركز)مركز أنقرة(اإلسالمية  للدول والتدريب واالجتماعية واالقتصادية

والصناعة عروضهم حول  للتجارة اإلسالمية والثقافة، والغرفة والعلوم للتربية إلسالميةا للتنمية، واملنظمة اإلسالمي
إىل جانب ذلك، قدم ممثلو بنغالديش، والسـنغال، وتركيـا، وسـوريا،    . التقارير املرجعية اليت أعدوها للمؤمتر

  .وفلسطني، وماليزيا ومصر عروضا تتعلق بالنشاط السياحي يف بلدام
  

ر صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، أمام إجتماع كبار املوظفني حول نشاط مركز أنقـرة يف  وحتدث الدكتو
حتدث و. جماالت اإلحصاء، والبحث والتدريب املتصلة بقطاع السياحة يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

: بتقرير مركز أنقرة الـذي حيمـل عنـوان    سعادة املدير العام حتديدا عن النسق اجلديد واإلضافات اليت أحلقت
والذي يقدمه املركـز بشـكل   " اآلفاق والتحديات: السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي"

وكما تطرق أيضا إىل ورشة العمل التدريبية حول إحصاءات  .منتظم إلجتماعات املؤمتر اإلسالمي لوزراء السياحة
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م، بالتعاون مع وزارة 2008يونيو  18-16ت أخريا من جانب املركز يف مدينة أنقرة يف الفترة من السياحة اليت نظم
  .الثقافة والسياحة يف مجهورية تركيا، واملعهد التركي لإلحصاء ومنظمة السياحة العاملية

  
باإلنابة مبركـز أنقـرة،   ومن مث قدم السيد نبيل دبور، اخلبري األول ومدير دائرة األحباث اإلقتصادية واإلجتماعية 

ويقيم ". اآلفاق والتحديات: السياحة الدولية يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي"التقرير الذي حيمل إسم 
وإستخدم التقرير . هذا التقرير أداء السياحة الدولية ودورها اإلقتصادي يف البلدان األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

أي عدد السياح الدوليون القادمون وعوائـد السـياحة   (لسياحة الدولية اقياس يف  املستخدمةيدية املؤشرات التقل
. ويقدم التحليل الذي تضمنه التقرير املوقف على املستويني القطري واإلقليمي ملنظمة املؤمتر اإلسـالمي ). الدولية

اون والتنمية السياحية يف بلدان منظمة املؤمتر وكما يلقى التقرير الضوء على بعض املواضيع واملشاكل املتصلة بالتع
  .اإلسالمي ويقدم مجلة من التوصيات املناسبة كخطوط سياسية عامة أريد شد إنتباه البلدان األعضاء إليها

  
وخالل اإلجتماع درس كبار املوظفون اخلطة اإلستراتيجية لتنمية السياحة يف البلدان األعضاء يف منظمـة املـؤمتر   

. م2007ليت وضعها اإلجتماع الثاين موعة اخلرباء املعين بالتنمة السياحية واملنعقد يف إسطنبول يف مايو اإلسالمي ا
إطار التنمية والتعاون "أجاز اإلجتماع اخلطة موضع اإلهتمام بعد إجراء بعض التعديالت عليها وتغيري إمسها ليصبح 

وكما أجاز اإلجتماع أيضا القرار األويل حول ". ر اإلسالمييف جمال السياحة بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمت
التنمية السياحية إىل جانب إجازم مسودة أجندة عمل وبرنامج اجللسات الوزارية للمـؤمتر السـادس لـوزراء    

  .السياحة
  

إطـار  وعقب إجازة األجندة وبرنامج العمل تناول وزراء السياحة وأجازوا التقرير الذي قدمه كبار املـوظفني و 
التنمية والتعاون يف جمال السياحة بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي والقـرار األويل حـول التنميـة    

وكما حتدث عدد من ممثلي البلدان األعضاء يف جلسة املداوالت العامة اليت أخذ املؤمتر فيها علما بعدد . السياحية
قشة طرق وسبل تعزيز التعاون بني بلدان منظمة املؤمتر اإلسالمي يف من املواضيع واملقترحات اليت قدمت خالل منا

ورحب الوزراء أيضا بالعرض الذي قدمتـه حكومـة اجلمهوريـة    . هذا اال اإلقتصادي واإلجتماعي احليوي
  .بإيران 2010اإلسالمية اإليرانية بإستضافة الدورة السابعة للمؤمتر اإلسالمي لوزراء السياحة يف عام 

  
قرارهم حول التنمية السياحية أفصح الوزراء عن شكرهم ملركز أنقرة ملشاركته القيمـة يف دورات املـؤمتر   ويف 

اإلسالمي لوزراء السياحة ويف خمتلف إجتماعات جمموعة خرباء منظمة املؤمتر اإلسالمي والسمنارات اليت تناولت 
ـ  موضوع السياحة وعهدوا إليه مهمة متابعة ما يستجد من تطورات يف إىل دورـم   اهذا القطاع والتقرير حوهل

  .السابقة
  

  اجتماعــات أخــرى
  
  

  مؤمتر جنوب إفريقيا –املؤمتر السنوي للبنك الدويل حول إقتصاد التنمية 
  
شـيوعا حـول    نعقد املؤمتر السنوي للبنك الدويل حول إقتصاد التنمية، وهو واحد من سلسلة املؤمترات األكثر إ

يونيو  11-9إفريقيا يف الفترة من  ز الدويل للمؤمترات مبدينة رأس الرجاء الصاحل يف مجهورية جنوب التنمية، يف املرك
حضر العديد من البلدان   .وزارة املالية جبمهورية جنوب إفريقيا بالتعاون مع هذا املؤمتر البنك الدويل  نظم. م2008

  .األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي هذا املؤمتر
  

من بينها فخامة ثابو امبكي، رئيس مجهورية جنوب إفريقيا، وسـعادة   ملؤمتر عدد من الشخصيات البارزةخاطب ا
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 لني، كبري نواب رئـيس البنـك الـدويل وكـبري     نيتريفور مانيويل، وزير املالية جبنوب إفريقيا، والسيد جوست
والفائز جبائزة نوبل للسالم يف والتنمية مو مايكل إسبنسر، رئيس جلنة البنك الدويل للناإلقتصاديني بالبنك، والسيد 

إبتدر وزير املالية جبنوب إفريقيا جمريات اإلجتماع حمذرا عن الدعم الذي بدأ يف التالشـي جتـاه   . جمال اإلقتصاد
ومـن مث  . العوملة وحث املشاركني للتركيز على الكيفية اليت ميكن ا جعل النمو أكثر مشولية وجعله منوا دائمـا 

املتمثلـة يف دفـع   امة امبكي اتمعني حيث أشار إىل احلاجة إىل ربط إقتصادات التنمية بالغاية النهاية خاطب فخ
  .التقدم البشري

  
إن واجبنا هو تعزيز هذا اإلجتـاه يف  "ويف اإلفتتاح إمتدح السيد جوستني لينإجتاهات النمو اإلفريقية األخرية مضيفا 

وال ميثل الناس الغاية النهاية فقط، وإمنا هم أيضا الوسيلة املؤديـة إىل  . لفقرالطريق الذي يؤدي إىل عامل خايل من ا
-وهذا يعتمد بالدرجة األوىل على احلكومـات . فهم حيتاجون إىل احملفزات، والفرص والقدرة على العمل. التنمية

  .العوملة وكما أشار يف حديثه إىل إقتصادات الصني ودول شرق آسيا كنموذج لنجاح." أي على السياسة
  

، بالبنك الـدويل  السيد منصور الديلمي، مدير التمويل الدويل مبجموعة آلفاق التنمية قدمومن الناحية األخرى، 
نصيحة حتذيرية تتعلق بعوملة الصريفة اليت متنح فرصا عظيمة للبلدان النامية يف جمال األسواق املالية ولكنها حتمـل  

  .من موجودات املصارف احمللية متتلكها االن مصارف أجنبية ٪40 خطورة نقل اهلزات املالية، طاملا أنَّ
  

. وخالل هذا اإلجتماع مت تدشني تقرير النمو الذي أعدته مفوضية النمو والتنمية من قبل السيد مايكل إسبنسـر 
لة على حاجة شامالتنمية الاملستدام و وإستراجيات النم: ويركز تقرير النمو والتنمية الذي صدر بعنوان تقرير النمو

البلدان النامية إىل قادة سياسييني يتمتعون بالرغبة األكيدة لتحقيق النمو العاجل والعادل مستفيدين مـن فـرص   
  .اإلقتصاد العاملي

  
أشار اسبنسر إىل الكيفية اليت حفزت ا الواليات املتحدة األمريكية يف مؤمتر صحفي عقد على هامش اإلجتماع و

عيها لزراعة الغالل من أجل إنتاج الوقود البيولوجي بدال عن الغذاء، الشيء الـذي أدى إىل  واإلحتاد األوريب مزار
واشار إىل أنَّ . بدوره عن تغطية الطلب ومما أدى إىل إرتفاع أسعار الغذاء فشلإخنفاض معدل عرض األغذية الذي 

وأوضح اسبنسر أنَّ املواطنني . ا اإلرتفاعالبلدان النامية، ومن ضمنها البلدان األفريقية، القت ضربة قاسية جراء هذ
ولكنه . يف البلدان الفقرية ينفقون قدرا كبريا من دخوهلم على الغذاء، الشيء الذي جيعلهم الضحايا األكثر تضررا

أكد على أن الوضع ال يشمل فقط صورة متشائمة وإمنا هنالك فرصة متاحة إلفريقيا، ال سيما أا األغىن باملصادر 
وإستخدامها يف الربامج اليت تزيد من الطبيعية روة ثوختم حديثه مبينا أنه ميكن إستثمار ال. بالقارات األخرىمقارنة 

  .خلق فرص العمل وترفع من معدالت اإلنتاج الزراعي
  
    :هيرئيسية،  على ثالثة مواضيع " الشعوب والسياسات والعوملة"يف هذه املرة حتت عنوان ركز املؤمتر الذي انعقد و

    العوملة، اإلستثمار والنمو• 
  التنمية البشرية من أجل النمو العادل • 
  .اإلقتصاد السياسي للنمو املشترك• 
  

  :قم بزيارة املواقع التالية للمزيد من املعلومات
http://www.worldbank.org/abcdesouthafrica  
http://econ.worldbank.org/WEBSITE/EXTERNAL/EXTDEC 
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  ر السنوي احلادي عشر حول حتليل اإلقتصاد الدويلاملؤمت

  
  

م يف 2008يونيـو   14-12يف الفتـرة  " حتليل موقف اإلقتصاد العـاملي "إنعقد املؤمتر السنوي احلادي عشر حول 
نظم املؤمتر كل من املعهد احلكومي لألحبـاث  ". مستقبل اإلقتصاد العاملي"العاصمة الفلندية هلسنكي حتت عنوان 

هدف هذا املـؤمتر  متثل و. (GTAP)معهد وايدر ومركز حتليل التجارة الدولية /دية وجامعة األمم املتحدةاإلقتصا
  .يف تطوير تبادل األفكار بني اإلقتصاديني الذين يتناولون مواضيع التحليل الكمي يف اإلقتصاد العاملي

  
  :املواضيع اليت تناوهلا املؤمتر هي

 لة النقلة،العوملة واإلقتصادات اليت يف مرح •

 التنمية والفقر واهلشاشة اإلقتصادية، •

 الطاقة والبيئة، و •

 .الثروة وتوزيع الدخل •
  

التكامل بني جنوب وشرق آسيا يف إطـار منظمـة   "أعد الباحثني مبركز أنقرة ورقة لتقدم أمام هذا املؤمتر بعنوان 
تنظر الورقة يف النتـائج احملتملـة   ". غالديشإنعكاسات التجارة احلرة بني ماليزيا، إندونيسيا وبن: املؤمتر اإلسالمي

من املمكن رؤية هـذا التكامـل   . للتكامل اإلقتصادي بني هذه البلدان الثالثة األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي
كخطوة أوىل لدراسة املكاسب احملتملة من حتقيق تكامل إقتصادي يشمل كافة البلدان األعضاء يف منظمة املـؤمتر  

  .اإلسالمي
  

   :قم بزيارة املوقع التايل للحصول على املزيد من املعلومات
https://www.gtap.agecon.purdue.edu/events/Conferences  
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  2008من عام الثالث برنامج املركز للربع 

  
   يـــوليو

  
كوريا  ، سيول،2008يوليو  6-4الندوة األوىل عن اتمعات املسلمة يف شرق آسيا وجنوب شرقها،  •

  اجلنوبية
 

  ، بريوت، لبنان2008يوليو  10- 7ورشة عمل إقليمية يف جمال املعلومات اإلحصائية حول التنمية،  •
 

يوليو  10- 8واألمم املتحدة الذي ينظم كل سنتني،  اجتماع التعاون العام بني منظمة املؤمتر اإلسالمي •
 ، جنيف، سويسرا2008

  
لثاين والعشرون للجمعية العمومية لالحتاد اإلسالمي ملالكي االجتماع الثالثون للجنة التنفيذية وا •

 ، ديب، دولة األمارات العربية املتحدة2008يوليو  10-8البواخر، 

  
-، جـدة 2008يوليـو   20-19بورتسودان احلديدي، -اإلجتماع األول للجنة مشروع خط داكار •

   اململكة العربية السعودية
  غسطـــسأ
  

 ، إيطاليا2008أغسطس  8-3الصحة اإللكترونية، سياسات ة حول مؤمتر منظمة الصحة العاملي •

 

- 14اإلجتماع السادس لفريق العمل املعين باملشاريع الصغرية واملتوسطة يف منظمة املؤمتر اإلسالمي،  •
 ، بانكوك، تايالند2008أغسطس  17

 

  ، هانوي، فيتنام2008أغسطس  29-26املنتدى اآلسيوي للتمويل املتناهي الصغر،  •

  

  ســــبتمرب
  

 ، جدة، اململكة العربية السعودية2008سبتمرب  6اإلجتماع التاسع عشر للمؤمتر اإلسالمي األمريكي،  •

 

، نيويورك، الواليات املتحدة 2008سبتمرب  6للجمعية العامة لألمم املتحدة،  الثالثة والستونالدورة  •
 األمريكية

 

  .، تونس2008تمرب سب 12-10إجتماع جلنة تنسيق النشاطات اإلحصائية،  •
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