
 مركز ألابحاث إلاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول إلاسالمية

 م2202 ديسمبر      38العـدد      22املجلد 

 
 2 ...................................................................................................................................................................................................... أنقرة مركز نشاطـات

 2 ..................... "الفقر تخفيف إطار في النجاح وقصص التطبيقات أفضل تبادل"  بموضوع الريفية والتنمية الزراعة حول  عمل ورشة

 3 .................................................................................................. والتنمية املجتمع ألبحاث ألامريكية املؤسسة من وفدا أنقرة مركز استقبل

 3 ................................................................................................................................................... "اتالقدر  وبناء الدفع نظم"حول  عمل ورشة

 4 ............................................ إلاسالمي املؤتمر منظمة في ألاعضاء الدول  في املركزية البنوك محافظي إلى أنقرة ملركز العام املدير خطاب

 5 ......................................................................................................................................... أنقرة ركزم مدراء ملجلس والثالثون  الثاني الاجتماع

 5 .......................................................................................... وإلابتكار للعلم إلاسالمي العالم أطلس مشروع تسيير ملجموعة الثاني إلاجتماع

 6 ................................................................................ لألعمال عشر الرابع الدولي املنتدى في جهوده على بالعرفان لوحة يتسلم أنقرة مركز

 6 .............. إلاقتصادية السياسات ألبحاث التركية واملؤسسة الخاص القطاع لتنمية إلاسالمية واملؤسسة أنقرة مركز بين تفاهم مذكرة

 6 .................................................... لألعمال الدولي للمنتدى عشر الرابع املؤتمر أنقرة، ملركز العام املدير ألباي، صافاش الدكتور  خاطب

 7 ............................................................................................... الدولية الطالب بعثة لبرنامج إلارشادي املشروع في للمشاركين تكريم لوحات

 7 ..................................................................................................... املدى قصيرة واملؤشرات الفصلية القومية الحسابات حول  تدريبية دورة

 2 ........................................................................................ 2002 الى3993 القومية الحسابات نظام من الانتقال كيفية"حول  تدريبية دورة

 2 ..................................................................................................... الجديدة وآلاراء التجارب: الفقر تخفيض إستراتيجيات حول  دولية ندوة

 9 ................................................................................... إلاسالمية الجامعات مدراء منتدى أمام رئيسية ورقة يقدم أنقرة ملركز العام املدير

 9 ..................................................................................................... ألاطفال شلل استئصال حول  للتداول  أمريكيا وفدا يستقبل أنقرة مركز

 30................................................................................................ والطفل ألام صحة حول  املتحدة والواليات إلاسالمي املؤتمر منظمة تعاون 

 30................................................................................................................... (FCA)إلاطارية الاتفاقية وتحالف أنقرة مركز بين تفاهم مذكرة

 30.................................................................................. إلاسالمية إيران لجمهورية واملنهي الفني التدريب هيئة يزور أنقرة ملركز العام املدير

 33............................................................................................................................................................. اإلســـــالمي المؤتــمر منظـمة أخـــبار

 33.................................................... إلاسالمي املؤتمر منظمة في القطن حول  الثالث املشروع لجنة واجتماع الرابع التوجيه لجنة اجتماع

 32........................................................................................ إلاسالمي املؤتمر بمنظمة ألاعضاء للدول  املالية ألاوراق ألسواق الرابع الاجتماع

 33.................................... (كومسيك) إلاسالمي املؤتمر ملنظمة والتجاري  الاقتصادي للتعاون  الدائمة للجنة والعشرون السادسة الدورة

 34................................................................................................................................................................ البيئة لوزراء الرابع إلاسالمي املؤتمر

 35............................................................................................. (ICMHESR) العلمي والبحث العالي التعليم لوزراء الخامس إلاسالمي املؤتمر

 36........................................................................................................ السيولة إلدارة  الاسالمية الدولية الهيئة تأسيس على التوقيع مراسم

 37....................................................................... الزراعية والتنمية الغذائي ألامن حول  إلاسالمي املؤتمر بمنظمة الخامس الوزاري  املؤتمر

 32........................................................................................................................................ السياحة لوزراء إلاسالمي للمؤتمر السابعة الدورة

 39............................................................................................................................................................... القادمة الثالثة ألاشهر خالل املركز برنامج

 39.......................................................................................................................................م2033 لعام فبراير شهر الى 2030لعام ديسمبر شهر من

 



 

2 

  أنقرة مركز نشاطـات

 "الفقرفي إطار تخفيف  عمل حول الزراعة والتنمية الريفية بموضوع " تبادل أفضل التطبيقات وقصص النجاحورشة 

فـي  ورشة عمل حول الزراعة والتنمية الريفيـة بموضـوع " تبـادل أفضـل التطبيقـات وقصـص النجـاحقام مركز أنقرة وبنك التنمية إلاسالمي بتنظيم 

ا فـي في أنطاليا،تركيا. وحضـر الورشـة خبـراء وأصـحاب املهـن مـن مختلـف الـدول ألاعضـاء باملنظمـة بمـ 2030سبتمبر  32-36من  "إطار تخفيف الفقر

ذلــك بـــنغالدش، بوركينافاســـو، إندونيســيا، باكســـتان، مالي يـــا، الســنغال، الســـودان، طاجاكســـتان، تــونس، تركيـــا، أو نـــدا، والــيمن ومـــن مؤسســـات 

(،  رفــة COMCECإقليميــة ودوليــة بمــا فــي ذلــك ألامانــة العامــة للمنظمــة، مكتــب الت ســيا للجنــة الدائمــة للتعــاون الاقتصــادي والتجــاري باملنظمــة )

(، املركــــز العردــــي لدراســــة املنــــاطا الجافــــة وألارا ــــ ي AAAID(، الســــلطة العربيــــة لالســــتثمار والتنميــــة الزراعيــــة )ICCIالتجــــارة والصــــناعة إلاســــالمية)

ملركـز (، اFAO(، منظمة ألا ذية والزراعـة)AOADاملنظمة العربية للتنمية الزراعية) (،AGRAتحالف الثورة الخضراء في إفريقيا) (،ACSADالقاحلة)

(. وقــد مثــل مركــز أنقــرة الباحــث الســيد عطــا   IFAD(، والصــندوق الــدولي للتنميــة الزراعيــة)ICARDAالجافــة) ةالــدولي للبحــث الزرايــي فــي املنطقــ

 كرامان.

 أهداف الورشة كالتالي :

 لتكون منتدى لتبادل املعرفة، والخبرات وأفضل املمارسات املتعلقة بالتنمية الزراعية والريفية؛ 

 ( تقييم النواقص املرافقة لتنفيذ بـرامج التنميـة الزراعيـة والريفيـة السـابقة بواسـطة بنـوك التنميـة املتعـددةMDBs)\ مؤسسـات، وبحـث

 الطرق والوسائل للتغلب على هذه املصاعب في املجاالت املختلفة من تدخل بنك التنمية إلاسالمي.

  التنمية الزراعية والريفية؛ تطوير التوصيات والاقتراحات لتخفيض الفقر من خالل 

  بإبداء فكرة بارعة واملشاركة في البرامج الجديدة التي يتم الشروع فيها في الدول ألاعضاء ألاقل تنمية مع التركي  علـى روح "تعـاون جنـو-

 جنوب".

 تمت إدارة الورشة حول مجاالت املواضيع التالية:

 تدخالت سلسلة القيم املوحدة 

  بحية والاستدامة ملالكي املزارع الصغيرةتحسين إلانتاجية، والر 

 التمويالت الصغيرة 

 ( التنمية املحفزة من املجتمعCDD) 

 )تمكين الج س )النوع الاجتمايي 

 تعزيز إلادارة املستدامة للموارد الطبيعية 

 الب ية التحتية الريفية 

يــة الريفيــة املوحــدة، وتخفــيض الفقــر وألامــن الغــذائي. وبــالتفكير فــي أدرك املشــاركون فــي الورشــة باإلجمــاع أنــه توجــد رابطــة قويــة بــين الزراعــة والتنم

ل ألاثـر الخــخم لتنميـة القطــاع الزرايـي علــى تخفــيض الفقـر، فقــد بـين املشــاركون بأنـه مــن الضــروري جـدا دعــم إلامكانيـات الغيــر مسـتعملة فــي الــدو 

 ألاعضاء باملنظمة للحصول على ألامن الغذائي.

(الـذي فيـه تـوفر حكومـات PPPالخاصـة )-القطاع الخاص في تنمية القطاع الزرايي من خالل مفهوم الشراكة العامة عرفت الورشة أهمية اشتراك

مار الدول ألاعضاء الب ية التحتية الالزمة وتمكين منظمات البيئة )السياسات والقوانين الصديقة للقطاع الخاص( والقطاع الخـاص لجـذب الاسـتث

 تشغيلية في القطاع.ألاجنبي املباشر والكفاءة ال

إلــى ألاخــرى وت ــجيع أســلوب تعــاوني بــين املؤسســات املشــاركة مــع بعضــها والتركيــ  علــى تحســين  اءعضــركـزت الورشــة علــى نقــل املعرفــة مــن الدولــة ألا 

 منتجات منوعة ومتنا مة.

ؤسسـات ألاخـرى املختصـة فـي القطـاع الزرايـي شددت الورشة أيضا على التعاون وإنشاء شراكة بين مؤسسات املنظمة، وبنك التنمية إلاسـالمي وامل

 من أجل دعم القطاع بفعالية في الدول ألاعضاء ألاقل تنمية.

 ركزت الورشة على أفضل املمارسات املشتركة وكيف يتم زيادة مرونة نظام ألامن الغذائي في الدول ألاعضاء بمنظمة املؤتمر إلاسالمي.

ـــــى"دورات تبـــــ ادل وجهـــــات النظـــــر" املنعقـــــدة خـــــالل الـــــدورة السادســـــة والعشـــــرون لالجتمـــــاع الـــــوزاري لكومســـــيك لقـــــد تـــــم تقـــــديم نتـــــائج الورشـــــة إل

(COMCECمن )في اسطنبول. 2030أكتوبر  2-5 
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 استقبل مركز أنقرة وفدا من املؤسسة ألامريكية ألبحاث املجتمع والتنمية

فـــي مقره.وتــألف الوفـــد مــن آلانســـة  2030ســبتمبر  23( بتـــاري  CRDF) وفــدا مـــن املؤسســة ألامريكيـــة ألبحــاث املجتمـــع والتنميــةاســتقبل مركــز أنقـــرة 

 (.MENAنتاليا بيبيا، مدير البرنامج في املؤسسة، والسيد خالد جي. طوقان، مدير املؤسسة في ألاردن ومكتب مينا)

م نشـــاطات املركـــز فـــي ميـــادين العلـــوم فـــي البدايـــة، عبـــر الســـيد نبيـــل م. دبـــور، مـــدير دائـــرة البحـــث فـــي املركـــز عـــن شـــكره وترحيبـــه بالوفـــد ولخـــص لهـــ

ول"تنميــة والتكنولوجيـا، مثــل الزراعــة، امليــاه، الطاقــة، الكــحة، والحكومــة إلالكترونيــة وتكنولوجيـا املعلومــات. وركــز علــى التقريــر العــادي للمركــز ح

نجازاتهـــا فـــي ميـــدان البحـــث والتنميـــة والعلـــوم البحـــث والعلـــوم فـــي الـــدول ألاعضـــاء باملنظمـــة"، والتـــي تعكـــس النظـــرة العامـــة ألداء الـــدول ألاعضـــاء وإ

 والتكنولوجيا من أجل متابعة املستوى الكلي لجاهزية الدول نحو اقتصاد مبني على املعرفة.

بعــد ذلـــك، أطلـــع الســـيد محمـــد ف. ســـرينلي، مـــدير دائـــرة التـــدريب والتعـــاون الفنـــي، الوفـــد علـــى نشـــاطات التـــدريب والتعـــاون الفنـــي للمركـــز، خاصـــة 

( دولة أعضاء باملنظمـة 35بتكار أطلس العالم إلاسالمي، والذي يهدف إلى رسم وتقييم الصورة املتغيرة للعلوم، والتكنولوجيا والابتكار في )مشروع ا

ول د بواســطة تحديــد التحــرك الصــاعد لالبتكــار وألامــل فــي كيفيــة مســاهمة العلــوم والتكنولوجيــا والابتكــار فــي التنميــة املســتدامة وتخفــيض الفقــر فــي

ز قد شرع العالم إلاسالمي ألاقل تنمية من خالل تحليل دراسات البيانات، والاتجاهات والحالة ألاخيرة. كذلك، أطلع السيد سرينلي الوفد أن املرك

، برنــامج بعثــة وطـور برنــامج التعلــيم والتــدريب املنهــي للــدول ألاعضــاء باملنظمــة، والــذي يتــألف مــن بــرامج ومشــار ع فرعيــة، مثــل برنــامج بنــاء القــدرات

 الطالب الدولية، وفرص التدريب و يرها.

 ــر   مـن جانههـا، عبـرت آلانســة نتاليـا بيبيـا، مــدير املشـروع فـي املؤسســة، عـن شـكرها لفريــا مركـز أنقـرة علــى اسـتقبالهم الحـار للوفــد وأبلغـ هم عـن

ا بـة فـي التعـاون مـع منظمـة املـؤتمر إلاسـالمي ومؤسسـاتها وأهداف ونشاطات مؤسسة البحـث والتنميـة املدنيـة فـي املنطقـة. وأونـحت أن املؤسسـة ر 

 حدة.                        في مجال العلوم والتكنولوجيا في مواضيع واسعة تستلزم البحث التعاوني والشراكة من أجل عالقة أقوى بين عائلة املنظمة والواليات املت

فـــي ألاردن ومكتـــب مينـــا، علـــى الحاجـــة لتعـــاون ومشـــاركة أوثـــا بـــين  الواليـــات املتحـــدة مـــن ناحيـــة أخـــرى، أكـــد الســـيد خالـــد طوقـــان، مـــدير املؤسســـة 

ر وروح والدول ألاعضاء باملنظمة لدعم تطبيا العلوم والتكنولوجيا على النمـو الاقتصـادي مـن خـالل الشـراكة الدوليـة والتـدريب الـذي يعـزز الابتكـا

 املبادرة.

لتعــــاون بــــين مركــــز أنقــــرة ومؤسســــة البحــــث والتنميــــة املدنيــــة، بمــــا فــــي ذلــــك إمكانيــــة املشــــار ع والبــــرامج حــــدد الطرفــــان، أثنــــاء املباحثــــات، مجــــاالت ا 

 املشتركة حول مواضيع ذات عالقة بالعلوم والتكنولوجيا.

 "اتالدفع وبناء القدر  ورشة عمل حول"نظم
 

فــي البنــوك املركزيــة للــدول ألاعضــاء  راتظم الــدفع وبنــاء القــدقــام مركــز أنقــرة بتنظــيم ورشــة ليــوم واحــد بالتعــاون مــع البنــك املركــزي التركــي حــول"ن

فـــي اســـطنبول، تركيـــا. وكـــان الهـــدف مـــن الورشـــة تبـــادل وجهـــات النظـــر والخبـــرات حـــول أنظمـــة الـــدفع فـــي الـــدول  2030ســـبتمبر  26باملنظمـــة" بتـــاري  

 مكانية التعاون املستقبلي بين البنوك املركزية.ألاعضاء باملنظمة وحول برامج بناء القدرات التي نظم ها البنوك املركزية، وبحث إ

ودية، حضر الورشة مسئولين كبار وخبراء البنوك املركزية مـن الـدول ألاعضـاء باملنظمـة؛ مثـل ألبانيـا، الجزائـر، بـنغالدش، املغـرب، فلسـطين، السـع

  رب إفريقيا.السودان، قطر، تركيا، أو ندا، إلامارات العربية املتحدة، والبنوك املركزية من دول 

اره تـم عقــد الورشــة علــى هـامح قــرار محــافظي البنــوك املركزيـة وســلطات النقــد فــي الــدول ألاعضـاء، الــذين أعلنــوا فــي البيـان الختــامي والــذي تــم إقــر 

اع، ورشــة فــي اســطنبول، تركيــا، علــى أن يســبا كــل اجتمــ 2009خــالل اجتمــاع البنــوك املركزيــة وســلطات النقــد فــي الــدول ألاعضــاء الــذي عقــد عــام 

 وعمل فني.

بحثت الورشة بشكل مكثف وركزت على القضايا الهامـة املتعلقـة بأنظمـة الـدفع وبنـاء القـدرات، مثـل جـدوى إنشـاء نظـام دفـع وتسـوية فعـال وعبـر 

ألانظمـــة الحـــدود بـــين الـــدول ألاعضـــاء، وأهميـــة التعـــاون حـــول امـــتالك تشـــغيل وتنظـــيم وإشـــراف فعـــال ألنظمـــة الـــدفع فـــي كـــل دولـــة عضـــو وتنـــا م 

 القانونية.

فـــي  وافقـــت الورشـــة علـــى الـــدور الهـــام ألنظمـــة الـــدفع فـــي الحفـــاز علـــى الاســـتقرار املـــالي مـــن خـــالل زيـــادة فعاليـــة السياســـة املاليـــة وعبـــرت عـــن ر ب هـــا

فـي أنظمـة الـدفع بـين الـدول  التعاون مستقبال لالستفادة من أدوات الدفع املبتكرة في كل دولة. وتم التأكيد أيضـا علـى الحاجـة لتنـا م وتغطيـة أك ـر 

 ألاعضاء،وتطوير الب ية التحتية ألنظمة الدفع الحالية.

االت أشـــارت الورشـــة أيضـــا إلـــى بـــرامج بنـــاء القـــدرات الحاليـــة التـــي قـــدم ها البنـــوك املركزيـــة املهتمـــة بمشـــاركة البنـــوك املركزيـــة ألاخـــرى، وحـــددت مجـــ

وشـــدد الخبـــراء، فـــي هـــذا املجـــال، علـــى أهميـــة املشـــاركة الفعالـــة للبنـــوك املركزيـــة فـــي برنـــامج بنـــاء املعلومـــات والتـــدريب التـــي يمكـــن مشـــارك ها وتبادلهـــا. 

 قدرات البنوك املركزية الذي طوره وأداره مركز أنقرة من خالل مقارنة احتياجات وقدرات البنوك املركزية بواسطة بحوث منتظمة.

 ركزية يرجى زيارة:ملزيد من املعلومات حول برنامج بناء القدرات للبنوك امل

.phpar-centralbanks-http://www.oicvet.org/cbp 

http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks-ar.php
http://www.oicvet.org/cbp-centralbanks-ar.php
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 منظمة املؤتمر إلاسالميفي ألاعضاء  خطاب املدير العام ملركز أنقرة إلى محافظي البنوك املركزية في الدول 

 

 27العـــام ملركـــز أنقـــرة، خطابـــا أمـــام محـــافظي البنـــوك املركزيـــة وســـلطات النقـــد فـــي الـــدول ألاعضـــاء باملنظمـــة بتـــاري  افاش ألبـــاي، املـــدير صـــألقـــ. د. 

، والذي تم تنظيمه بالتعاون بـين 2030 –خالل الدورة الافتتاحية الجتماع البنوك املركزية وسلطات النقد للدول ألاعضاء باملنظمة  2030سبتمبر 

 مركز أنقرة في اسطنبول، تركيا.البنك املركزي التركي و 

، وكونـه 2009قال د. ألباي، خالل خطابه الافتتاحي، أن التعافي الاقتصادي كان جاريا عبـر العـالم ونمـو إلانتـاا بـدا أفضـل ممـا كـان متوقعـا فـي عـام 

متوقعـا بشـكل بطـيء. فـي هـذا السـياق، بـين بؤرة ألازمة، فما زالت معظم الاقتصاديات املتقدمة والنامية تحت ضغط اقتصادي ومالي وكـان التعـافي 

يـرة د. ألباي أنه خالل ألازمة اضطرت دول متقدمة إلى إعادة تمويل البنوك، وسـداد ديـون كثيـرة ملؤسسـات ماليـة متع ـرة وتقـديم صـفقات تحفيـ  كب

 إلنعاش الطلب. ونتيجة لذلك، حدث انفجار في ديونهم العامة.

ميـــة والناشـــئة انتكاســـة أقـــل خـــالل ألازمـــة، وهكـــذا، كانـــت توقعاتهـــا  الاقتصـــادية واعـــدة، وحيـــث ال شـــا  لكـــن كمجموعـــة، عانـــت الاقتصـــاديات النا

الاقتصــادي فـــي كثيــر مـــن هـــذه الــدول كـــان متوقعــا لـــه أن يكـــون قويــا، بســـبب الطلـــب املحلــي والخـــارجي املتعــافي. وحيـــث أن جـــزءا أساســيا مـــن الـــدول 

. ودسـبب عـدم 2009 – 2002ا تتعافى من آلاثار السلبية لألزمة والركود في الاقتصاد العالمي فـي الفتـرة النامية، والدول ألاعضاء باملنظمة كانت أيض

عدة وجـود سـوق رئييـ ي فــي الـدول ألاعضـاء باملنظمــة، فقـد تـأثر معظمهـا بوقــوع مزيـد مـن لثــار ألازمـة علـى دخلهـم مــن الصـادرات، وتحـويالتهم، واملســا

 .FDIو

النظــام املــالي املبنــي علــى  املبــادد إلاســالمية قــد أصــب  أك ــر جاذبيــة فــي كثيــر مــن الــدول فــي العــالم حيــث حــاور كثيــر مــن  أكــد د. ألبــاي أيضــا، علــى أن 

ة النــاب بــأن مثــل هــذا النظــام، كبــديل ممكــن ومفيــد، يمكــن أن يقــدم الحــل لضــعف النظــام املــالي التقليــدي وبالتــالي يمكــن تجنــب أزمــة ماليــة عامليــ

ال مـن النظـام التقليـدي. وأكـد حقيقـة أنـه تـم الكشـف أخيـرا بـأن البنـوك إلاسـالمية كانـت أقـل تـأثرا مـن بنـوك تقليديـة حيـث بتطبيا هذا النظام بـد

أنهــا لــم تتعــر  لخســائر مــن الاســتثمار فيمــا يســمل "أصــول ســامة" مثــل امللت مــون بــديون مضــمونة ومقايضــات الــديون املتــأخرة، مضــيفا أنــه، بــدون 

 ة لنمو أكبر في الخدمات املالية إلاسالمية في السوق املالي العالمي في املستقبل القريب.شك، توجد إمكانيات واعد

تياجـات لفت د. ألباي الانتبـاه إلـى برنـامج بنـاء القـدرات، الـذي يشـرف عليـه مركـز أنقـرة علـى مـدى السـنوات الـثالث املاضـية اعتمـادا علـى تحاليـل اح

عالقــة مـن خــالل بحـوث منتظمــة، ومقارنــة هـذه الاحتياجــات والقـدرات مــن خـالل إرســال خبـراء إلــى هــذه وقـدرات الــدول ألاعضـاء فــي املجـاالت ذات ال

ك املركزيــة إلــى الــدول لتقــديم البــرامج التدريبيــة الالزمــة. وأشــار أيضــا أنــه فــي إطــار برنــامج بنــاء القــدرات، فقــد أدار املركــز برنــامج بنــاء القــدرات للبنــو 

 ألاعضاء. املؤسسات ذات العالقة في الدول 

 

حــافظي البنــوك املركزيــة وســلطات النقــد عــن املبــادرة الهامــة للمركــز: برنــامج التعلــيم والتــدريب املنهــي للــدول ألاعضــاء باملنظمــة، ملأبلــا املــدير العــام 

ئمـة للتعـاون الاقتصـادي والذي أنشأه وصممه مركز أنقرة، الذي افتتحه فخامة الرئيس عبد    ل، رئيس الجمهورية التركية ورئيس اللجنة الدا

فـــــي اســـــطنبول فـــــي الـــــذكرى الخامســـــة والعشـــــرون  2009نـــــوفمبر  9الاقتصـــــادية التـــــي عقـــــدت بتـــــاري   COMCEC، وفـــــي قمـــــة COMCEC)والتجـــــاري )

ملنظمـة (. وأكد، في هذا الخصوص، استعداد املركز لتقوية التعـاون مـع البنـوك املركزيـة وسـلطات النقـد فـي الـدول ألاعضـاء باCOMCECلكومسيك )

 من أجل توسعة وإثراء برامج التدريب لفائدة الدول ألاعضاء في هذا املجال الهام.

فـي  وأنهل مالحظاته بالقول أن هذا الاجتماع كـان خطـوة لليـة نحـو تحسـين وتعزيـز مسـتوى التعـاون والت سـيا بـين البنـوك إلاسـالمية وسـلطات النقـد

 دورا هاما في تحقيا الاستقرار الاقتصادي الكبير في اقتصاديات الدول ألاعضاء.الدول ألاعضاء باملنظمة، واملؤسسات التي لعبت 

البنـــوك املركزيـــة وســـلطات النقـــد فـــي الـــدول ألاعضـــاء باملنظمـــة بتقيـــيم لخـــر التطـــورات املاليـــة والاقتصـــادية فـــي العـــالم، ومضـــامي ها فـــي  و قـــام محـــافظ

فة جهــودهم نحــو تعزيــز مســتوى التعــاون والت ســيا بــين مؤسســاتهم لتخفيــف آلاثــار الــدول ألاعضــاء باملنظمــة. وفــي هــذا الخصــوص، تعهــدوا بمضــاع

 السلبية لألزمة املالية العاملية والصدمات في أسواق املال الدولية على اقتصادياتها.

الـدول ألاعضـاء باملنظمـة، ناقح محـافظي البنـوك بشـكل مكثـف ودرسـوا القضـايا الهامـة املتعلقـة بأنظمـة الـدفع وبنـاء قـدرات املؤسسـات املاليـة فـي 

 وأكـــدوا علـــى الـــدور الهـــام للتعـــاون حـــول امـــتالك تشـــغيل، وتنظـــيم ومراقبـــة فعالـــة ألنظمـــة الـــدفع فـــي كـــل دولـــة مـــن الـــدول ألاعضـــاء وتنـــا م ألانظمـــة

 القانونية في هذا الخصوص.

وك املركزيــة وســلطات النقــد فــي الــدول ألاعضــاء البيــان وكــونهم متحمســين  هــذه الاتفاقيــات التــي تــم تحقيقهــا خــالل الاجتمــاع، فقــد أقــر منــدوبو البنــ

 بـ هم لتعـاون الختامي حيث أدركوا الدور الهام ألنظمة الدفع في املحافظة على الاستقرار املالي من خالل زيادة فعالية السياسة املالية وعبروا عـن ر 

ى الحاجـة لتعـاون أقـوى بـين املؤسسـات فـي مجـال بنـاء القـدرات بواسـطة أك ر للتعلم من خبراتهم عن أدوات الدفع املبتكـرة. وأكـد الاجتمـاع أيضـا علـ

ل مقارنــة تبــادل املعرفــة والخبــرات، واملشــاركة فــي البــرامج الجاريــة، مثــل برنــامج بنــاء قــدرات البنــوك املركزيــة الــذي طــوره وأداره مركــز أنقــرة مــن خــال

 احتياجات وقدرات البنوك املركزية بواسطة بحث يتم بانتظام.
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البنوك املركزيـة وسـلطات النقـد فـي الـدول ألاعضـاء باملنظمـة اجتماعـاتهم سـنويا  هـدف املشـاركة فـي الخبـرات حـول السياسـات املاليـة  و د محافظيعق

نـوك الب والبنوك املركزية من أجل اللحاق باألجندة الدولية ومتابعة الاتجاهات والتطورات العامليـة وتحسـين وتعزيـز مسـتوى التعـاون والت سـيا بـين

 املركزية للدول ألاعضاء باملنظمة. إن مركز أنقره هو عضو في أمانة سر الاجتماع لتنظيم الت سيا مع نظام منظمة املؤتمر إلاسالمي.

ت تبـاطؤ عندما كان الاقتصاد العالمي ال يزال يعاني من آلاثار السلبية لألزمة املاليـة العامليـة والتـي شـهد 2009لقد تم تنظيم الاجتماع السابا عام 

لجهـود مسـتمر فـي النمـو الاقتصـادي ومعـدالت البطالـة العاليـة فـي كثيـر مـن الـدول فـي العـالم. وعمـل الاجتمـاع علـى تأسـيس مبـادرة مركـز أنقـرة،ودعم ا

 في الدول ألاعضاء باملنظمة لتخفيف آلاثار السلبية لألزمة املالية العاملية والصدمات على اقتصادياتها.

 .2032،  2033لسعودية على التوالي اجتماعات البنوك املركزية وسلطات النقد في سوف ترأب مالي يا وا

 ملزيد من املعلومات حول اجتماعات البنوك املركزية وسلطات النقد يرجى زيارة:

ar.php-gsmeetin-cb-http://www.sesric.org/activities  

 أنقرةالاجتماع الثاني والثالثون ملجلس مدراء مركز 
 

والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرة(  ةالاجتماعيية ووالاقتصادئية إلاحصاألابحاث لقد تم عقد الاجتماع الثاني والثالثون ملجلس مدراء مركز 

 .2030أكتوبر  3 –سبتمبر  30في أنطاليا، تركيا، من 

ع السيد مهنا أ. املهنا)وفد اململكة العربية السعودية(، آلانسة حصة إبراهيم جناحي )وفد دولة الكويت(، السيد راشد السويدي حضر الاجتما

والسيد خليفة الربيعي)وفد دولة إلامارات العربية املتحدة(، د.حسن إبراهيم املهندي)وفد دولة قطر(، السيد محمد أقطس)وفد الجمهورية 

هوشانا نمداري)وفد الجمهورية إلاسالمية إلايرانية(، والسيد إلكن ماجدوف)وفد جمهورية أذربيجان(. وحضر الاجتماع مندوب  التركية(، السيد

دير العام ألامانة العامة بمنظمة املؤتمر إلاسالمي، السفير حميد أ. اوبيلوييرو، مساعد ألامين العام للشؤون الاقتصادية، و د.سافاش ألباي، امل

 قرة، كأعضاء بحكم املنصب في املجلس. وقد حضر الاجتماع أيضا عدد من املوظفين الكبار ألاعضاء في املركز.ملركز أن

 بتكارإلاجتماع الثاني ملجموعة تسيير مشروع أطلس العالم إلاسالمي للعلم وإلا 
 

في اسطنبول،تركيا  2030أكتوبر  4-3من  بتكار علم والا استضاف مركز أنقرة الاجتماع الثاني ملجموعة توجيه مشروع أطلس العالم إلاسالمي لل

نظمة برئاسة منظمة املؤتمر إلاسالمي . وحضر الاجتماع املواقع املركزية القومية في مشروع أطلس والباحثين من الدول إلارشادية، ومؤسسات امل

 ذات العالقة وشركاء دوليين.

عن إدارة املشروع، بجميع املشاركين وأعرب عن رضاه بتقدم املشروع ووجود عدة  رحب د.سافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، وبالنيابة

دراسات دولة حاليا متقدمة وتتحرك بسرعة. وأكد أن للمشروع أهداف طموحة ودعيدة التحقيا نحو خلا فرص للتعاون بين الدول ألاعضاء 

، وجعل العلوم والتكنولوجيا والابتكار أك ر وضوحا، وبناء القدرات، وجذب باملنظمة وبين منظمة املؤتمر إلاسالمي والدول ألاخرى خارا املنظمة

ير الدولة الاستثمارات التي تركز على العلوم والتكنولوجيا إلى الدول ألاعضاء باملنظمة. وشدد،في هذا املجال، على طموحات املشروع ملتابعة تقار 

أجل لفت انتباه القطاع العام والخاص، واملجتمع املدني، وصناع السياسة وعامة  بال شاطات، مثل الندوات، والورش وألاحداث إلاعالمية من

 الناب إلى نتائج وتوصيات مشروع أطلس للتحسين في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والابتكار.

د على دراسات حالة الدولة، تم في الاجتماع مراجعة التقدم الحاصل في مشروع أطلس الخاص باملشار ع إلارشادية وناقح قضايا متعددة تعو 

دروب وجدول طرح تقارير الدولة واملالحظات والاقتراحات على تنفيذ املشروع. كذلك، شارك الباحثون الخبرات في إدارة املشار ع إلارشادية وال

الوثيقة الصلة بم هاا أطلس وفهم  املستقاة من ميدان العمل، وتبادلوا آلاراء حول ألاسلوب العام إلدارة دراسات الدولة، وإلاشارة إلى النقا 

 عملية بحث أطلس، بما في ذلك جمع املعلومات وعناصر العمل امليداني.

تضمن الاجتماع دورة خاصة حيث قدم شركاء املشروع أهدافهم لدعم مشروع أطلس وكيفية مالئمته في أولويات أوسع لهذه املنظمات. وتم 

 شروع وأولويات اتخاذ بعض توصيات الدولة.أيضا مناقشة كيفية استخدام شبكات شريك امل

روع أث ت مجموعة توجيه املشروع على جهود إدارة املشروع وتب ت عدة قرارات لتأكيد إلادارة السر عة لتقارير أطلس وتوافقها مع محددات املش

 سالمي الثاني عشر.واملقاييس الدولية. وقرروا جدولة طرح أول تقريرين عن مالي يا وباكستان خالل مؤتمر القمة إلا 

 ملزيد من املعلومات حول مشروع أطلس العلوم والابتكار للعالم إلاسالمي يرجى زيارة:

hpar.p-/indexhttp://www.aiwsi.org 

 

 

http://www.sesric.org/activities-cb-meetings-ar.php
http://www.sesric.org/activities-cb-meetings-ar.php
http://www.aiwsi.org/index-ar.php
http://www.aiwsi.org/index-ar.php
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 عمالمركز أنقرة يتسلم لوحة بالعرفان على جهوده في املنتدى الدولي الرابع عشر لل 
 

مية لقد تم من  مركز أنقرة لوحة إقرار بالفضل في املنتدى التجاري الدولي الرابع عشر تقديرا لجهوده ومساهماته في تنظيم املؤتمر حول" أه

 التكنولوجيا والتنمية في الدول إلاسالمية".

املنظمات  ير الحكومية، وأكاديميين، ورجال أعمال  خاطب د.سافاش ألباي، املدير العام للمركز، عددا من البيروقراطيين املمي ين، ورؤساء

 وأعضاء الكحافة في مؤتمر املنتدى التجاري الدولي حيث أوجز للمشاركين حول موضوع"البحث والتنمية العلمية في الدول ألاعضاء باملنظمة"

 ة بالكحة، والبيئة، والعلوم والتكنولوجيا.مركزا على أهمية الدور الذي تلعبه تكنولوجيا النانو وستلعبه في جميع املجاالت املتعلق

رجب طيب أردو ان، رئيس الوزراء برعاية دولة  2030أكتوبر  9-6تم عقد مؤتمر املنتدى التجاري الدولي الرابع عشر في اسطنبول، تركيا من 

(. حضر املنتدى عدد من COMCECيك)عبد    ل، رئيس الجمهورية التركية ورئيس كومسالرئيس رئيس الوزراء التركي، وعلى شرف فخامة 

لم، الرؤساء البارزين، والبيروقراطيين، ورؤساء املنظمات  ير الحكومية، وألاكاديميين، ورجال ألاعمال وأعضاء الكحافة من جميع أنحاء العا

 ( دولة.65)( شركة من 600( وزيرا للتجارة والصناعة من الدول ألاعضاء باملنظمة ومندوبين عن حوالي )35وحضر أيضا )

الب وحدث احتفال لخر بتوز ع لوحة إقرار بالفضل في املنتدى التجاري الدولي حيث تم من  املشاركين في املشروع إلارشادي ببرنامج تبادل الط

 ل.و الدوليين بمنظمة املؤتمر إلاسالمي بلوحة إلاقرار بالفضل من قبل فخامة الرئيس عبد    

، يعتبر منتدى التجارة الدولي منبرا تطوعيا و ير حكومي بشعار " 3995الصناعيين ورجال ألاعمال املستقلين منذ  مع تنظيمه سنويا من قبل اتحاد

شبكة التجارة العاملية بين الشعوب إلاسالمية"  هدف توحيد التجار املسلمين من جميع أنحاء العالم حيث يتشاركون التجارة، والاستثمار 

 ( الرسمي.COMCECارة الدولي أيضا منتدى كومسيك)والتعاون. و عتبر منتدى التج

ونين في الدول منتدى التجارة الدولي هو منبر للقادة، وألاشخاص البارزين في العالم إلاسالمي، وصناع القرار، والرواد الصناعيين التعاونيين واملتعا

بين الدول ألاعضاء باملنظمة، بخلا توسعات تجارية جديدة،  ألاعضاء باملنظمة، ويضمن ويقدم ألاهداف والحدود في دعم تأسيس تنظيم التجارة

 وشبكة وشراكة تجارية عاملية، وتبادل آلاراء حول من سيدير الشراكات املهنية.

 يتوفر موقع الشبكة الرسمي من خالل:

/ar/http://www.musiadfair.com 

التركية ألبحاث السياسات  كز أنقرة واملؤسسة إلاسالمية لتنمية القطاع الخاص واملؤسسةمذكرة تفاهم بين مر 

 إلاقتصادية
 

بين مركز أنقرة والتعاون إلاسالمي لتنمية القطاع الخاص واملؤسسة التركية لبحث السياسة  2030أكتوبر  6لقد تم توقيع مذكرة تفاهم بتاري 

للمناطا الاقتصادية الخاصة كمنبر لتنمية القطاع الخاص ودمج الاقتصاد في الدول ألاعضاء بمنظمة الاقتصادية  هدف دعم وتعزيز التنمية 

 املؤتمر إلاسالمي.

عزيز وفقا ملذكرة التفاهم هذه، فسوف يطور الشركاء الثالثة ورقة تأييد ذات تأثير كبير تسعى لدعم دور املناطا الاقتصادية الخاصة من أجل ت

داخل منظمة املؤتمر إلاسالمي، واملساهمة في دمج الاقتصاد بين أسواق املنظمة. وتعكس مذكرة التفاهم ألاهداف املشتركة  التجارة والاستثمار 

يد للشركاء الثالثة نحو تنمية القطاع الخاص وتعزيز تعاون املنظمة من خالل مبادرات قوية  هدف تحديد الروابط املمكنة بين مجموعات الت و

 عات الطلب )ألاسواق( والتي يمكن ضبطها من خالل مفهوم مشروع مناطا اقتصادية خاصة مختارة ومصممة بشكل جيد.)الصناعات( ومجمو 

للتعاون إلاسالمي للتنمية، و د.أوميت أوجاللي،  CEOقام بتوقيع مذكرة التفاهم د.سافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، والسيد خالد العبودي، 

 (.TEPAVة لبحث السياسة الاقتصادية)مدير املؤسسة التركي

 الدولي للعمال خاطب الدكتور صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، املؤتمر الرابع عشر للمنتدى
 

 افاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، بإلقاء خطاب في مؤتمر منتدى التجارة الدولية الرابع عشر حول موضوع "أهمية التكنولوجياصقام د.

 في اسطنبول، تركيا.  2030أكتوبر  6للتنمية في الدول إلاسالمية" بتاري  

 ومخاطبا عددا من البيروقراطيين البارزين، ورؤساء املنظمات الغير حكومية، وألاكاديميين، ورجال ألاعمال وأعضاء الكحافة، لخص د.ألباي

                                                    ظمة املؤتمر إلاسالمي" مع التركي  على تكنولوجيا النانو.                                                                       للمشاركين موضوع "البحث والتنمية العلمية في الدول ألاعضاء بمن

النانو، أونح د.ألباي بأن العالم في "عصر تكنولوجيا وبمطالبة الدول ألاعضاء باملنظمة باتخاذ إجراءات سر عة وصحيحة في ميدان تكنولوجيا 

. وأكد على أن، الدول التي تحتاا 2035( تريليون دوالر أمريكي عام 3النانو" حيث النفقات على تكنولوجيا النانو املتعلقة بالبحث ستصل إلى )

http://www.musiadfair.com/ar/
http://www.musiadfair.com/ar/
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بات، وعلى الدول ألاعضاء باملنظمة أن تأخذ مكانها وتستثمر في تكنولوجيا النانو في مجاالت إستراتيجية كثيرة مثل قطاعات ال سيج، الغذاء والعر 

 امليادين املتعلقة بتكنولوجيا النانو. وشدد د.ألباي على أهمية التعاون للمشاركة في الخبرات بين الدول ألاعضاء باملنظمة.

التكنولوجيــا للــدول ألاعضــاء باملنظمــة قــد تحقــا فــي % مــن مجمــوع صــادرات 20بالتأكيــد علــى أهميــة املعرفــة املكثفــة للصــادرات، أونــح د.ألبــاي أن 

( مقــال علمــي فقــط قــد تــم نشــرها فــي الــدول 63000مالي يــا. وعبــر أيضــا بــأن العمــل العلمــي لــم يصــل إلــى املســتوى املطلــوب بنــاءا علــى الحقيقــة أن )

لـدول إلاسـالمية تأسـيس شـراكة وتعـاون إضـافة إلـى . وأونح كـذلك أنـه يجـب علـى ا2009( مقال علمي في عام 73000ألاعضاء، بينما نشرت أملانيا )

ا الحاجة لزيادة مستوى نفقات البحث والتنمية. وقـال "يجـب علينـا تطـوير الب يـة التحيـة للمعلومـات وجامعاتنـا يجـب دعمهـا مـن أجـل رفـع مسـتواه

 النويي". 

 يتوفر موقع الشبكة الرسمي من خالل :

http://www.musiadfair.com/ar/ 

 لوحات تكريم للمشاركين في املشروع إلارشادي لبرنامج بعثة الطالب الدولية
 

(، بمن  املشاركين في املشروع إلارشادي لبرنامج بعثة COMCECقام فخامة الرئيس عبد    ل، رئيس الجمهورية التركية ورئيس كومسيك)

. حضر الاحتفال 2030أكتوبر  6خالل الاحتفال في منتدى التجارة الدولية الرابع عشر في اسطنبول، تركيا، بتاري   الطالب الدولية لوحات تكريم

 ( دولة.65( مندوب من شركات تجارية من )600( وزيرا للتجارة والصناعة في الدول ألاعضاء باملنظمة، وحوالي )35)

ج بعثة الطالب الدولية في املنظمة بعد التنفيذ الناجح للمشروع إلارشادي في تركيا في سجل احتفال من  اللوحات الانطالقة الرسمية لبرنام

( دول أعضاء باملنظمة، يتابعون دراساتهم في املجاالت الفنية واملهنية، 30( جامعة من )34. لقد تم تحقيا املشروع بمشاركة طالب )2030صيف 

 (، املضيف الرسمي ملنتدى التجارة الدولية.MUSIADل ألاعمال والصناعيين املستقلة")والذين تم توظيفهم في شركات منتسبة "لجمعية  رجا

املستخدمة إن برنامج بعثة الطالب الدولية هو برنامج خاص تم تطويره في برنامج التعليم والتدريب املنهي؛ ويهدف إلى تعزيز نوعية القوة العاملة 

أسواق العمل، ودعم التنافس القتصاديات املنظمة من خالل زيادة املعرفة واملهارات عند طالب  في الدول ألاعضاء باملنظمة وتقوية دمج وتقارب

 الجامعات عن دخول سوق العمل وفقا للقوانين واملمارسات القومية.

نظمة والتي تلبي احتياجات دوليا من قبل الدول ألاعضاء بامل بهيعمل برنامج بعثة الطالب الدولية بموجب منتدى التجارة الدولية كبرنامج معترف 

في  التدريب ألاساسية لطالب الجامعة املتابعين لدراساتهم في جامعات املنظمة. وبطبيعته، يشرك برنامج بعثة الطالب الدولية أصحاب املصلحة

 قطاعات اقتصادية مختلفة،

ز التعليم والتدريب املنهي، الجامعات، واملنظمات الغير ، عالم التجارة، الغرف، مؤسسات ومراكSMEsبما في ذلك املشار ع، الشركات الصناعية، 

 حكومية ومنظمات مجتمع مدني أخرى.

 ملزيد من املعلومات حول برنامج التعليم والتدريب املنهي باملنظمة يرجى زيارة :

ar.php-http://www.oicvet.org/index 
 

 دىبات القومية الفصلية واملؤشرات قصيرة امليبية حول الحسادورة تدر 
 

" دىقام مركز أنقرة بالتعاون مع املعهد العردي للتدريب والبحث وإلاحصاء بتنظيم دورة حول"الحسابات القومية الفصلية واملؤشرات قصيرة امل

( دولة عربية م ها البحرين، مصر، العراق، ألاردن، ليبيا، املغرب، 32( مندوبا يمثلون )20في عمان، ألاردن. حضر الدورة ) 2030أكتوبر  30-6من 

 عمان، السودان، سوريا، تونس، إلامارات العربية املتحدة واليمن.

كان هدف الدورة تعزيز العمل حول تحليل سياسات اقتصادية معينة وأداء مؤشرات اقتصادية نخمة من خالل توفير مؤشرات اقتصادية 

ترة أقل من سنة. تقدم الدورة معرفة مفصلة حول قضايا منوعة في الحسابات القومية الفصلية واملؤشرات القصيرة املدى، قصيرة املدى في ف

بما في ذلك مقدمة حول أصل وتطور أنظم ها ومفاهيمها وأهمي ها، وإعداد نظام الحسابات الفصلية، وأنواع وأحجام وأسعار الفهارب وطرق 

، وتمارين عملية لهذا البرنامج وأسلوب استخدام  BENCHتعاملت الدورة مع صيا ة بيانات فصلية باستخدام برنامج تطويرها. من ناحية أخرى، 

النتائج التي تم الحصول عليها إلعداد تقديرات فصلية ومقارن ها مع البيانات السنوية بتحديد املدخل ولليات إجراء الحساب والنماذا 

 ومعالجة البيانات الاقتصادية.الاقتصادية املستخدمة في تقدير 

( تتضمن محتويات الدورة: املحاضرات النظرية، CDsفي نهاية الدرة التدريبية، وزع املعهد العردي للتدريب والبحث إلاحصائي "أقراص مدمجة" )

 والعرو  من قبل املحاضرين وتجارب الدولة.

 زيارة :ملزيد من املعلومات حول برنامج بناء القدرات إلاحصائية يرجى 

ar.php-statcab-http://www.oicvet.org/cbp 

http://www.musiadfair.com/ar/
http://www.musiadfair.com/ar/
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 2223الى 0998نظام الحسابات القومية  من لاقالانتدورة تدريبية حول"كيفية 
 

الى  3993كيفية الانتقال من نظام الحسابات القومية ول"قام مركز أنقرة بالتعاون مع املعهد العردي للتدريب والبحث وإلاحصاء بتنظيم دورة ح

( دولة عربية م ها البحرين، مصر، العراق، ألاردن، ليبيا، 32( مندوبا يمثلون )23في عمان، ألاردن. حضر الدورة ) 2030أكتوبر  34-33" من 2002

 املغرب، عمان، السودان، سوريا، تونس، إلامارات العربية املتحدة واليمن.

مع تغييرات كثيرة، فقد تم  3993(، من قبل ألامم املتحدة وهو نسخة محدثة عن نظام 2002اعتماد نظام حسابات قومية جديد )نظام  ومع

، 2002إلى نظام  3993تنظيم هذه الدورة التدريبية، أوال، لتقديم نظام جديد إلى املشاركين بتوضي  كيفية نقل الحسابات القومية من نظام 

ادة معرفة العمال في مجال الحسابات القومية وذلك بتقديم مناهج، وتص يفات، وتوصيات دولية والتغييرات ألاخيرة التي حصلت على وثانيا، لزي

نظام الحسابات القومية واستخدامه. وهذه املعرفة ستمكن العمال الحصول على بيانات صحيحة وأك ر بساطة من خالل نظام واحد محدد. 

ادة معرفة العاملين في البحوث الاقتصادية الخاصة بالحسابات واملفاهيم القومية لتمكي هم من تطوير نماذا بسيطة وهدفت الدورة إلى زي

 تستخدم من قبل مزودي البيانات.

 ملزيد من املعلومات حول برنامج بناء القدرات إلاحصائية يرجى زيارة :

ar.php-statcab-http://www.oicvet.org/cbp  

 ندوة دولية حول إستراتيجيات تخفيض الفقر: التجارب وآلاراء الجديدة
 

ل، قام مركز أنقرة بالدعم واملشاركة في "الندوة الدولية حول إستراتيجيات تخفيض الفقر: التجارب وآلاراء الجديدة"، التي عقدت في اسطنبو 

. واستضاف الندوة املديرية العامة في رئاسة الوزراء للمساعدة والتضامن الاجتمايي في الجمهورية التركية، 2030وبر أكت 35-33تركيا، من 

عامة ومندوبين من منظمات دولية ومنظمات  ير /دوليين من قطاعات خاصة/وجمعت علماء الاجتماع من النظاميين، والباحثين وخبراء قوميين

 حكومية.

من الندوة زيادة الويي حول محاربة الفقر في جميع شرائ  املجتمع والتعاون املمكن بين املنظمات الحكومية و ير الحكومية  كان الهدف الرئيي ي

  سرينلي، مدير دائرة التدريب والتعاون الفني، والسيد مظهر حسين، باحث في اتعلى مستوى قومي ودولي. قام بتمثيل مركز أنقرة السيد محمد ف

 املركز.

حول "حالة الفقر في الدول ألاعضاء باملنظمة"، وحلل التقدم الذي تم بواسطة الدول ألاعضاء نحو تحقيا هدف  وثيقةلسيد حسين قدم ا

MDGs  وأشار إلى أنه بالر م من هذا التقدم امللحوز، فإن وضع الفقر ما يزال ي به للخطر 2035الستئصال الفقر الشديد والجوع بحلول عام .

 اء باملنظمة، ودعضها يعاني من الفقر والجوع املرتفع.   في الدول ألاعض

ومساعدة واختتم القول أنه على مستوى املنظمة، يجب على الدول ألاعضاء تعزيز التعاون في الدعم املالي والفني، ملساعدة املتخلفين في التقدم، 

 .MDGsلية تقييم التقدم نحو تحقيا بعضها باملشاركة في أفضل املمارسات وتقديم خدمات بناء القدرات لتحسين عم

 قدم السيد سرينلي عرضا حول"دور التدريب املنهي في تخفيض الفقر" حيث ركز على أهمية التعليم والتدريب في تخفيض الفقر في وسائل مالية

لتعزيز املهارات قد أثبت فعاليته في تخفيض وتنموية أخرى. وأونح أن ألاساليب القائمة على البناء التدريبي املنهي املوجود وأساليب تنمية املجتمع 

الفقر، وسم  للمدارب املهنية قبول دور جديد في الشبكة املحلية والتي تعزز التجارة وفرص التوظيف الذاتي أك ر من التركي  على مهمات 

عضاء باملنظمة، الذي صممه وطوره مركز أنقرة التدريب املنهي ألاولي التقليدي. وذكر في هذا الخصوص، برنامج التعليم والتدريب املنهي للدول ألا 

( الذي عقد في COMCECوأطلا رسميا من قبل القمة الاقتصادية للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة املؤتمر إلاسالمي)

نهي القومية وخلا مزيد من فرص العمل ، كبرنامج تعاوني دولي يهدف إلى زيادة نوعية أنظمة التعليم والتدريب امل2009اسطنبول في نوفمبر 

 للفقراء.

 تم تنفيذ الندوة ضمن سياق املواضيع الرئيسية املبينة تاليا :

 لراء واتجاهات جديدة لتخفيض الفقر 

 بناء القدرات البشرية في تخفيض الفقر 

 التعاون لتخفيض الفقر 

 تصميم برامج فعالة لتخفيض الفقر 

 أثر تقييم برامج تخفيض الفقر 

http://www.oicvet.org/cbp-statcab-ar.php
http://www.oicvet.org/cbp-statcab-ar.php
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واجه ر تخفيض الفقر أحد القضايا التنموية ذات ألاولوية الذي أشير إليه في برنامج العمل للسنوات العشر باملنظمة ملواجهة التحديات التي تيعتب

املكرمة  ةألامة إلاسالمية في القرن الحادي والعشرون والذي تم إقراره خالل الدورة الاستثنائية الثالثة ملؤتمر القمة إلاسالمي الذي عقد في مك

 .2005عام
 

 لجامعات إلاسالميةا مدراءمنتدى  أمام ةرئيسي يقدم ورقةعام ملركز أنقرة املدير ال
 

في  افاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، بإلقاء عر  رئيي ي حول "البحث والتنمية العلمية في الدول ألاعضاء بمنظمة املؤتمر إلاسالمي "صقام د.

الرؤساء للجامعات إلاسالمية والذي نظمته وزارة التعليم العالي املالي ية بالتعاون مع معهد التعليم والبحث العالي /منتدى نواب املستشارين

 في كواللمبور، مالي يا. 2030أكتوبر  20-39( في جامعة سين  املالي ية من IPPTNالقومي)

ذي أجراه مركز أنقرة وقدم نظرة عامة لالتجاهات والتطورات الحالية في ركز املدير العام على بعض الحقائا الهامة املتعلقة بدراسات البحث ال

ين الدول ألاعضاء باملنظمة في ميادين التعليم، البحث العلمي، والعلوم والتكنولوجيا، مركزا على ال شرات العلمية وتص يف الجامعات كمؤشر 

 رئيسيين لألداء في التعليم العالي والبحث العلمي.

مونحا املؤشرات الرئيسية املحددة لهذا ألاداء ومبينا أين تقف الدول ألاعضاء باملنظمة مقابل العالم في ما يتعلا  هذه العوامل. وتابع د.ألباي 

املعلم في مدارب التعليم العالي، ومعدل التسجيل في هذه املدارب، والنفقات العامة على التعليم العالي حيث -وقدم تحليال شامال ل سبة الطالب

 العوامل الثالثة متقاطعة من أجل تعليم أفضل في الجامعات والبحث العلمي املتقدم.أن 

أنهل د.ألباي عرضه بالتركي  على بعض تضمينات السياسة العريضة حيث أكد على الحاجة إلى مزيد من املصادر العامة والخاصة املخصصة 

دد املدارب واملعلمين أعلى بكثير في الدول ألاعضاء. وشدد على فكرة تعزيز البحث للتعليم العالي، والتي تكون فيها النفقات العامة حول زيادة ع

ألاكاديمي من خالل تحسين مستويات املعيشة للعلماء من أجل تخفيض هجرة العقول في دول املنظمة إلى الغرب، وتقديم من  وتخفيف أعباء 

 التعليم.

% في املستقبل املنظور في 3نه من الضروري أن تطور الحكومات خطة حول تحقيا هدف أونح د.ألباي انه من أجل تحفي  البحث والتنمية، فإ

والذي أقره رؤساء الدول  2005حصة البحث والتنمية في خطة التنمية العامة، املعدة من قبل برنامج عمل العشر سنوات باملنظمة في عام 

كة بين الشركات في الدول ألاعضاء باملنظمة والاستفادة من امتداد البحث والحكومات. وأضاف أن على الحكومات ت جيع بحث املشار ع املشتر 

ريين. والتنمية بواسطة الدراسة عن التكنولوجيا الجديدة في الدول ألاخرى وتطويرها، واستيراد السلع والخدمات التكنولوجية من شركائهم التجا

قات البحث والتنمية من خالل امتيازات ضريبية أو مساعدات للبحث والتنمية وأنهل د.ألباي عرضه بالقول أن ت جيع القطاع الخاص لزيادة نف

 هي سياسة أخرى يجب أن تدرسها الدول ألاعضاء باملنظمة.

تم عقد املنتدى عند انفضا  مؤتمر وزراء التعليم العالي والبحث العلمي إلاسالمي الخامس الذي نظمته منظمة التعليم العلمي والثقافي 

 ( وجمع نواب املستشارين، والرؤساء، والقادة في الجامعات إلاسالمية في الدول ألاعضاء باملنظمة.ISESCOإلاسالمية )

ا كان موضوع املنتدى"رسم اتجاهات جديدة للجامعات إلاسالمية: هل يجب علينا الاشتراك في النظم الغربية ألايديولوجية والفلسفية؟. في هذ

ت جيع املباحثات والحوار وتطوير خطة مستقبلية فاعلة مب ية على طرق خالقة وأساليب مفاهيم جديدة ال  هو  للمنتدى املطاف، الهدف الرئيي ي

ة تسيطر عليها الثقافة وألافكار الغربية، وإيجاد تعاون عمل رئيي ي بين الجامعات في الدول ألاعضاء باملنظمة، وتشكيل خطط عمل إستراتيجي

 لتعليم عالي متطور.
 

 حول استئصال شلل ألاطفال قبل وفدا أمريكيا للتداول مركز أنقرة يست
 

في مقره لبحث الوسائل والطرق املمكنة للتعاون واملشاركة حول استئصال  2030أكتوبر  39استقبل مركز أنقرة وفدا من الواليات املتحدة بتاري  

مكتب الكحة والحماية الحيوية الدولي بوزارة الخارجية؛  شلل ألاطفال وصحة ألام والطفل. تألف الوفد من السيد إدوين براون، نائب مدير في

، وآلانسة إلين دبليو. أو دن، مستشار فني مسئول للكحة، وم سا املساعدات ألامريكية العاملية الستئصال شلل ألاطفال؛ والسيد إلياب دوري

الوقاية من ألامرا ، وزارة الكحة والخدمات إلانسانية؛ قسم التحصين العالمي، املركز القومي للتحصين ومراكز ألامرا  التنفسية للسيطرة و 

 د جون س ي. ليفتن، موظف اقتصاد في السفارة ألامريكية في أنقرة.يوالس

( وحول تعاون منظمة املؤتمر إلاسالمي وأمريكا حول صحة ألام GPEIيد براون الوفد حول املبادرة العاملية الستئصال شلل ألاطفال)سأطلع ال

ح السيد أو دن والسيد دوري بالتفصيل العمل والجهود املتخذة من  قبل مؤسساتهم املتعلقة بقضايا استئصال شلل ألاطفال. والطفل. وأون

 وشدد الفريا على أهمية دور مركز أنقرة في هذا املجال وطلب املساعدة على هامح التفويضات املرسومة للمركز.



30 

كز أنقرة، الوفد حول ال شاطات التي يتوالها املركز، خاصة املتعلقة بقضايا الكحة في الدول أطلع السيد نبيل دبور، مدير دائرة البحث في مر 

 هذا  ألاعضاء باملنظمة، وأعلن عن ر بة املركز في دراسة أساليب املفاهيم الجديدة حول استئصال شلل ألاطفال ومعالجته في الدراسات املتعلقة

إلاسالمي. وتم إطالع الوفد حول وظائف التدريب والتعاون الفني للمركز، خاصة ، برنامج ابن سينا لبناء  امليدان وفي تقارير توقعات منظمة املؤتمر 

 القدرات الكحية وبرنامج التعليم والتدريب املنهي باملنظمة.

تقوية الاتصاالت وت جيع الحوار من أعرب الطرفان عن ر ب هما في التعاون واتفقا على تبادل البيانات واملقاالت في هذا املجال. واتفقا أيضا على 

 أجل تعزيز بحث املشار ع املشتركة والدعوة إلى البحث ألاكاديمي من خالل توريد جميع الخدمات املمكنة املتعلقة باستئصال شلل ألاطفال.

 

 تعاون منظمة املؤتمر إلاسالمي والواليات املتحدة حول صحة ألام والطفل
 

حول صحة  KLOICHMC-1/2007/2.5، القرار رقم:2007وزراء الكحة، الذي تم عقده في كواللمبور، مالي يا في يونيو أقر املؤتمر إلاسالمي ألاول ل

( في الواليات املتحدة، CDCألام والطفل. الحقا للقرار، أعدت ألامانة العامة باملنظمة وبالتعاون مع مركز السيطرة على ومكافحة ألامرا  )

كل أم وطفل في منظمة املؤتمر إلاسالمي بالرعاية الطارئة". ووقعت املنظمة والواليات املتحدة على اتفاقية إطار  مشروعا بعنوان "الوصول إلى

 لتنفيذ املشروع. 2002ديسمبر 3التعاون بتاري  

االت وثيقة مع أمانة سر ، أسست ألامانة العامة باملنظمة اتص2009بعد املؤتمر إلاسالمي الثاني لوزراء الكحة، الذي تم عقده في طهران عام 

 وما بعده. 2009برنامج عمل لتعزيز التعاون حول استئصال شلل ألاطفال لعام  بدأ( في جي يف و GPEIاملبادرة العاملية الستئصال شلل ألاطفال )

ملشروع بعنوان "الوصول إلى كل ( من ألامانة العامة باملنظمة لتنفيذ كامل اICFMاملؤتمر إلاسالمي السادب والثالثون لوزراء الخارجية) استضاف

، واتفا 2009ديسمبر3أم وطفل في املنظمة بالرعاية الطارئة" تحت اتفاقية إطار التعاون املوقعة من ألامانة العامة باملنظمة والواليات املتحدة في 

( على تسر ع تنفيذ اتفاقية إطار التعاون. في DHHSألامين العام للمنظمة، ووزارة الخارجية ودائرة الخدمات الكحية وإلانسانية ألامريكية )

، قام وفد من املساعدات ألامريكية ووزارة الخارجية ألامريكية بزيارة مقر املنظمة في جده ملناقشة تنفيذ املشروع ألامريكي_منظمة 2030أ سطس 

 املؤتمر إلاسالمي حول صحة ألام والطفل.

، تعهد بتوسيع الشراكة مع الشعوب إلاسالمية لدعم صحة 2009يونيو 4ألقاه في القاهرة بتاري   في خطاب الرئيس ألامريكي، باراك أوباما، الذي

 ألام والطفل بإجراء يتم اتخاذه ضمن ميدان العلوم والتكنولوجيا.

 

 ملزيد من املعلومات حول برنامج ابن سينا لبناء القدرات الكحية يرجى زيارة :

ar.php-hcab-http://www.oicvet.org/cbp  
 

 (FCAمذكرة تفاهم بين مركز أنقرة وتحالف الاتفاقية إلاطارية)
 

تعاون لقد تم توقيع مذكرة تفاهم بين مركز أنقرة واملكتب إلاقليمي لتحالف الاتفاقية إلاطارية ملكافحة التدخين في شرق املتوسط  هدف دعم ال

يم املساعدة املتعلقة بتطوير السياسات والقوانين وبرامج بناء القدرات املتعلقة بمكافحة التدخين في  الدول ألاعضاء بمنظمة املؤتمر في تقد

 إلاسالمي.

كتب، إرشادات وفقا ملذكرة التفاهم، يتبادل الطرفان املساعدة الفنية وإلادارية في أمور املصالح املشتركة، مثل إعداد الدراسات والبحث وإصدار 

ال شرات وأدوات تعليمية تتعلا بمكافحة التدخين، وبرامج التدريب، والندوات، والورش. كذلك، يتبادل الطرفان املعلومات والبيانات، والوثائا، و 

 إلاحصائية الدورية وال شرات ألاخرى ذات العالقة حول ال شاطات، وألاحداث والقضايا ذات الاهتمام املشترك.

التفاهم ألاهداف املشتركة ملركز أنقرة واملكتب إلاقليمي لتحالف الاتفاقية إلاطارية نحو تأسيس شبكة تعاون بين املنظمات،  تعكس مذكرة

نظمة والجمعيات واملؤسسات املهتمة في ميدان مكافحة التدخين مع املنظمات القومية وإلاقليمية املهتمة باملوضوع، وت جيع الدول ألاعضاء بامل

 (.WHOان قومية لتشكيل سياسات وإستراتيجيات ملكافحة التدخين بالتعاون مع املكتب إلاقليمي بمنظمة الكحة العاملية)لتأسيس لج

 إلاسالمية إيرانلجمهورية التدريب الفني واملنهي  هيئة رو ز يركز أنقرة ملاملدير العام 
 

ر دائرة البحث بزيارة مؤسسة التدريب الفني واملنهي في جمهورية إيران قام د.سافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة والسيد نبيل دبور، مدي

بناءا على دعوة من ألاستاذ بورعباب، نائب وزير العمل والشؤون الاجتماعية ورئيس مؤسسة التدريب الفني  2030نوفمبر  29إلاسالمية بتاري  

ين، خاصة التحضيرات لتنظيم الاجتماع الثالث للجنة املراقبة والاستشارة واملنهي، للتباحث في قضايا التعاون ذات اهتمام مشترك بين املؤسست

(MAC في برنامج التعليم والتدريب املنهي باملنظمة، والتي عرضت مؤسسة التدريب الفني واملنهي في إيران استضاف ها له في )2033. 
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ض املوظفين الكبار في املؤسسة د.ألباي والسيد دبور. في بداية تمت الزيارة في مقر املؤسسة في طهران، حيث استقبل ألاستاذ بورعباب، ودع

نهي الاجتماع، رحب ألاستاذ بورعباب وشكر د.ألباي على قبوله الدعوة، ثم قدم عرضا شامال حول ال شاطات املختلفة ملؤسسة التدريب الفني وامل

أكد ألاستاذ بورعباب على برامج التعليم والتدريب املهنية الحالية التي تغطي املهمات، وألاهداف، واملنهج، وال شاطات والبرامج للمؤسسة. و 

مع  للمؤسسة في مجاالت مختلفة، واملتوفرة للطالب على جميع املستويات بما فيها الجامعات. وذكر أن معظم هذه البرامج تم تطويرها بالتعاون 

الب مسجلين في برامج التعليم والتدريب املنهي املختلفة ودعضها يغطي ( ط600000وزارات العمل والصناعة والعلوم والتكنولوجيا، وأن حوالي )

 ( شهرا، ودعض الطالب يكملون دراس هم ويحصلوا على شهادة املاجستير في الهندسة.32فترة )

لتدريب املنهي في إيران، يديى"نظام كما أطلع ألاستاذ بورعباب املدير العام حول القرار ألاخير للبرملان إلايراني لتطوير نظام شامل لبرامج التعليم وا

النظام  املهارات الوظيفية القومي"، حيث ستجتمع جميع الدوائر وألاقسام في الوزارات املختلفة والتي تقدم برامج التعليم والتدريب املنهي تحت

مع الدول \ادل خبرة إيران في هذا املجال إلىاملركزي. وعبر ألاستاذ بورعباب، في هذا الخصوص، عن استعدادهم للتعاون مع مركز أنقرة بنقل وتب

جهود ألاعضاء باملنظمة. كما عبر عن شكره وتقديره للحكومة التركية على زيادة العالقات إلايجابية مع الجمهورية إلاسالمية إلايرانية وعلى 

 التعاون املثمر للدولتين.

، 2033جنة املراقبة والاستشارة في برنامج التعليم والتدريب املنهي باملنظمة في أما بال سبة لعر  املؤسسة باستضافة وتنظيم الاجتماع الثالث لل

 فقد عبر ألاستاذ بورعباب عن ر بة واستعداد مؤسسة التدريب الفني واملنهي لتنظيم واستضافة الاجتماع املذكور في طهران. وقال أنه بدعم

نجاح الاجتماع وجعله، كما كان الحال في الاجتماعات السابقة، مفيدا جدا  الحكومة إلايرانية، فسوف تبذل املؤسسة كل جهد ممكن لضمان

 لجميع الشركاء. وقال أيضا أنه يمكن أن توجه املؤسسة الدعوة إلى وزراء العمل والعلوم والتكنولوجيا إللقاء خطاب في دورة الافتتاح.  

التدريب الفني واملنهي، على الدعوة وحسن الضيافة، وأطلعه على برنامج  من جانبه، عبر د.ألباي عن شكره إلى ألاستاذ بورعباب، رئيس مؤسسة

(. وذكر أن COMCECالتعليم والتدريب املنهي، الذي أدخله وصممه مركز أنقرة ودشنه فخامة  عبد    ل، الرئيس التركي ورئيس كومسيك)

لدول ألاعضاء، وحيث أن ثالثة مشار ع إرشادية في مجاالت مختلفة ذات البرنامج قد سجل أثرا وتقدما هاما واستلم ردودا إيجابية من كثير من ا

ا والتعاون اهتمام للدول ألاعضاء قد تم تنفيذها. وعبر د.ألباي، في هذا السياق، عن ثقته بأنه، مع إنجاز املشار ع إلارشادية الجارية واملخطط له

ريب املنهي واملؤسسات ألاخرى ذات العالقة، فسوف يصل البرنامج، خالل الفترة القادمة، الوثيا مع املواقع املركزية القومية لبرنامج التعليم والتد

 إلى جمهور أوسع من املستفيدين في الدول ألاعضاء ويصب  نموذجا وعالمة ناجحة لتنمية القدرات البشرية في الدول ألاعضاء باملنظمة.

وال شاطات ألاخرى للمركز في مجال البحث وإلاحصاءات، أجاب د.ألباي على أسئلة بعد عرضه حول برنامج التعليم والتدريب املنهي باملنظمة 

جتماع. د.كوروش باراند، نائب التدريب وسكرتير مؤسسة التدريب الفني واملنهي لالجتماع الثالث للجنة املراقبة والاستشارة، املتعلقة بعرو  الا 

)أي قبل اجتماع لجنة املتابعة  2033اع في نهاية إبريل أو أول أسبوع من مايوواقترح د.ألباي، في هذا السياق، أن يكون موعد الاجتم

((. وقال أن الاجتماع سيكون ملدة يومين، حيث ستتم العرو  من قبل املواقع املركزية القومية في برنامج التعليم والتدريب COMCECلكومسيك)

اذ قرارات حول تنفيذ للية املشار ع إلارشادية املخطط لها في البرنامج. وفي نهاية الاجتماع، املنهي باملنظمة في اليوم ألاول، واليوم الثاني سيكون التخ

 بحث د.ألباي وألاستاذ بورعباب إمكانية توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين املؤسستين.

 ملزيد من املعلومات حول برنامج التعليم والتدريب املنهي يرجى زيارة :

ar.php-http://www.oicvet.org/index 

 

اإلســـــالمي المؤتــمر منظـمة أخـــبار  
 

 اجتماع لجنة التوجيه الرابع واجتماع لجنة املشروع الثالث حول القطن في منظمة املؤتمر إلاسالمي
 

سبتمبر  22-27تنفيذ خطة عمل القطن في منظمة املؤتمر إلاسالمي من لتوجيه ال تم عقد الاجتماع الثالث للجنة املشروع والاجتماع الرابع للجنة

أب في كازابالنكا، اململكة املغربية. وترأب الاجتماع الثالث للجنة املشروع د.عثمان محجوب الفيل، من مجموعة بنك التنمية إلاسالمي، وتر 

 دير العام، وزارة التجارة والصناعة في الجمهورية التركية.الاجتماع الرابع للجنة التوجيه السيد إسماعيل كاليندر، امل

يجيريا، إضافة للمندوبين من الدول ألاعضاء التالية باملنظمة : أذربيجان، بنغالدش، بوركينافاسو، الكاميرون، إندونيسيا، املغرب، موزامبيا، ن

 تب ت سيا اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري باملنظمةالسنغال، سوريا، تركيا، وأو ندا، ومندوبو ألامانة العامة باملنظمة، مك

(COCEC مركز ،) للدول إلاسالمية جتماعية والتدريبقتصادية وإلا ة وإلاإلاحصائيألابحاث (SESRIC( املركز إلاسالمي لتنمية التجارة ،)ICDT )

 وكذلك شاركت مراكز الامتياز في الاجتماع.
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( دول 7( اقتراح للمشار ع حول قطاع القطن والتي تم إعدادها وتقديمها من قبل )34بعد إقرار ألاجندة، على )ركزت املناقشات واملباحثات، 

أعضاء إلى بنك التنمية إلاسالمي للتمويل. وتغطي هذه الاقتراحات نشاطات واسعة متعلقة بتنمية قطاع القطن في هذه الدول، وتشمل بناء 

 ، التسويا، إدارة الوباء ...الخ. واستلم بنك التنمية إلاسالمي هذه املقترحات من خالل ألامانة العامة للمنظمة                   القدرات، التدريب، البحث، إلانتاا

 وتتم دراس ها حاليا لتقييم واقعها الفني وصالحي ها اقتصاديا.وحسب إجراءات البنك سيتم مناقشة هذه الاقتراحات مع الدول املعنية لبحث

تمويلية لتحديد أولوياتها من أجل إدراجها في برنامج عمل الدولة. وعند الاتفاق على النماذا التمويلية واستالم طلب رسمي من حكومات نماذا 

 الدول املعنية، سيتم دراس ها من قبل بنك التنمية إلاسالمي من أجل التمويل تحت نوافذ تمويلية مختلفة.

موش، عرضا قصيرا حول اقتراحين بموجب برنامج التعليم والتدريب املنهي للدول ألاعضاء باملنظمة، قدم مندوب مركز أنقرة، السيد مصطف. ر 

إلى مثل"زراعة القطن وتقنيات الري، تطوير النوعية ومعاملة أمرا  القطن" و " معالجة القطن". وقد تمت املصادقة على املشروعين لتقديمهما 

ن ينظم دورات تدريبية بالتعاون مع مراكز الامتياز املتخصصة في بحث القطن لزيادة نوعية برامج لجنة التوجيه ودعت اللجنة مركز أنقرة أ

 التدريب.

اع تقرير في اليوم الثاني، ترأب السيد إسماعيل كاليندر، مندوب وزارة الصناعة والتجارة التركية، الاجتماع الرابع للجنة التوجيه. وأقر الاجتم

شروع وقرر تقديم اقتراحات املشار ع املوافا عليها إلى مؤسسات التمويل الدولية من خالل ألامانة العامة باملنظمة. الاجتماع الثالث للجنة امل

ة وأكد الاجتماع على ألاهمية املعطاة لخطة عمل القطن من قبل ألامانة العامة باملنظمة وطالب الدول ألاعضاء واملؤسسات املعنية باملنظم

 من أجل تنفيذ هذه الخطة.لتقديم دعمها الكامل 

ناقشت اللجنة قضية تمديد فترة خطة عمل القطن الخمسية باملنظمة وقررت تقديم اقتراح إلى الدورة السادسة والعشرون 

. وفي هذا الخصوص، رفعت اللجنة مسألة إعداد 2036-2033(، فترة السنوات الخمس للخطة لخمس سنوات أخرى من COMCECلكومسيك)

 (.COMCEC) اجة إلى تمديد مدة الخطة  بت سيا من كومسيكورقة تبرر الح

 كما طالبت اللجنة الدول ألاعضاء واملؤسسات املعنية بمساهمات معلوماتية إلى بوابة موقع القطن

(cotton.org-www.oic من خالل ألامانة العامة للمنظمة من أجل تعزيز الاتصاال ).ت والتعاون بي ها 

 (يرجى زيارة:OIC-CTPملزيد من املعلومات حول برنامج تدريب القطن باملنظمة)

ar.php-http://www.oicvet.org/ctp 
 

 ألاعضاء بمنظمة املؤتمر إلاسالمي املالية للدول ألاوراق الاجتماع الرابع ألسواق 
 

في اسطنبول، تركيا. واستضاف الاجتماع سوق  2030أكتوبر 3-2املالية من  ألاوراق الاجتماع الرابع للدول إلاسالمية باملنظمة حول أسواق انعقد

(منظمات ومؤسسات ذات عالقة، م ها 30( مؤسسات مودعة، وتخليص تسجيل، و )6(سوق مالي، و )33اسطنبول املالي وحضره مندوبين عن )

 قد مثل املركز السيد عطا   كرمان.مركز أنقرة. و 

يحتاا  السيد حسين إركان، رئيس املنتدى ورئيس لسوق اسطنبول املالي، ذكر املشاركين أن الوضع الحالي للصناعة املالية والعالم املتغير بسرعة

ذلك فإن التعاون مهم جدا لتحقيا الفائدة املتبادلة. إلى شراكة وثيقة بين الدول، بينما الفائدة املتنامية للتمويل إلاسالمي يبدي تحديات كثيرة، ل

، وعبر عن شكره 2005وتابع القول أن العمل املكثف لفرق العمل، قد حقا تقدم ملحوز في كثير من مجاالت التعاون منذ تأسيس املنتدى عام 

 هذا املوضوع خالل يومي الاجتماع.لهذا العمل الصعب. وقال السيد إركان أن املنتدى قد عمل على مشار ع كثيرة وسيتابع في 

قدم السيد حسين إركان، في جلسات عمل الاجتماع، عرضا حول تجارب املنتدى واملهمات املنجزة منذ اجتماع املنتدى الثالث الذي عقد في 

المي، والعالمات التجارية ودعم . وقدم املشاركون التقارير لفرق عمل املنتدى، واملنظمات الدولية شملت التقدم حول التقرير إلاس2009أكتوبر 

 .أسواق املال إلاسالمية وزيادة الويي ألسواق املنظمة، ومسئولية اجتماعية إسالمية مشتركة، وربط أسواق املال بمنظمة املؤتمر إلاسالمي

ى املتنوعة ومواضيع إدارية في نهاية الاجتماع، طرحت مجموعة اقتراحات وتوصيات وقرارات تتعلا بعمل ونشاطات املستقبل لفرق عمل املنتد

 وتنظيمية ذات عالقة.

(، التي عقدت في COMCECتم رفع تقرير املنتدى، بما في ذلك التوصيات والقرارات املتخذة ، إلى الدورة السادسة والعشرون لكومسيك )

 .2033. وسيتم عقد الاجتماع الخامس للمنتدى في اسطنبول عام 2030أكتوبر  2-5اسطنبول من 

في اسطنبول، تركيا. استضاف الندوة سوق  2030أكتوبر  3لس الخدمات املالية إلاسالمية ندوة حول"أسواق املال إلاسالمية"بتاري  نظم مج

. وتم عقد الندوة مت امنة مع 2030اسطنبول املالي، وهي ألاولى من برامج التوعية الثالثة ملجلس الخدمات املالية إلاسالمية التي تحدث في أكتوبر 

 تدى ألاسواق املالية الرابع للدول ألاعضاء باملنظمة.من

س سلم مالحظات الافتتاح ألاستاذ داتوك رفعت أحمد عبد الكريم، ألامين العام ملجلس الخدمات املالية إلاسالمية، والسيد حسين إركان، رئي

CEO بر هام في زيادة الويي في صناعة الخدمات املالية لسوق اسطنبول املالي. وأونح ألاستاذ رفعت في خطابه أن سلسلة الندوات تعمل كمن
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واجهها إلاسالمية وبناء القدرات. وأونح أن أدوات الخدمات املالية إلاسالمية بحاجة إلى تطوير، ومطلوب إطار قياس ي الستيعاب التحديات التي ن

 في بيئات قانونية مختلفة.

جلس في صناعة الخدمات املالية إلاسالمية. وركز على ضرورة تعاون منتدى ألاسواق عبر السيد حسين إركان عن تقديره للجهود التي اتخذها امل

 مية.املالية للدول ألاعضاء باملنظمة ومجلس الخدمات املالية إلاسالمية في السوق العالمي مع الطلب املتنامي على املنتجات املالية إلاسال 

املالية إلاسالمية مركزة على قضايا التنمية والتنظيم. وقد تطرقت الندوة إلى املواضيع  هدفت الندوة إلى مناقشة القضايا الب يوية في ألاسواق

 التالية :

 القضايا العامة ألسواق املال إلاسالمية؛ 

 قضايا الشر عة والقانونية في أسواق املال إلاسالمية؛ 

 منتجات أسواق املال إلاسالمية وإدارة السيولة؛ 

  املال إلاسالمية.تحديات وفرص املستقبل ألسواق 

 (كومسيك)نظمة املؤتمر إلاسالمي مل عاون الاقتصادي والتجاري الدورة السادسة والعشرون للجنة الدائمة للت
 

 2030أكتوبر  2-5في اسطنبول، تركيا من  رأسها رئيس الجمهورية التركية،ي( التي COMCECكومسيك)لتم عقد الدورة السادسة والعشرون ل

( منظمات دولية 6( منظمة من الدول ألاعضاء و )33( دولة أعضاء باملنظمة، وخمسة دول مراقبين، ودولة مدعوة، و )45بمشاركة وفود من )

 وإقليمية.

شارك مركز أنقرة بفعالية في الدورة السادسة والعشرون وفي تقارير التجارب الفنية الهامة للدورات،وساعد في تنظيم اجتماعات تحضيرية 

 ز د.سافاش ألباي، املدير العام والسيد محمد فات  سرينلي، مدير دائرة التدريب والتعاون الفني.مختلفة. ومثل املرك

 

 (COMCECكومسيك) -اجتماع كبار املسئولين في الدورة السادسة والعشرون للجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري 

برئاسة كمال مادن أ لو، مساعد سكرتير مؤسسة  2030أكتوبر  5يك بتاري  بدأ اجتماع كبار املسئولين  في الدورة السادسة والعشرون لكومس

 التخطيط للدولة التركية.

قامت وفود الدول ألاعضاء ومؤسسات املنظمة، خالل الاجتماع، بدراسة وتداول عدد من مواد ألاجندة ذات العالقة بقضايا تعزيز التعاون 

 ت ألاجندة على املواضيع التالية :الاقتصادي والتجاري بين الدول ألاعضاء. وتضمن

 التطورات الاقتصادية العاملية بالترابط مع الدول ألاعضاء باملنظمة 

 مراجعة تنفيذ برنامج عمل العشر سنوات وخطة العمل لتقوية التعاون الاقتصادي والتجاري بين الدول ألاعضاء باملنظمة 

 مراجعة برنامج عمل العشر سنوات املتوسط املدى -

 يم خطة العملتقي -

 التعاون في مجال السياحة -

 التعاون في مجال املواصالت -

 مراجعة نشاطات مجموعة العمل إلاحصائي -

 تقرير لجنة الدورة -

 التجارة داخل منظمة املؤتمر إلاسالمي 
 نظام التميي  التجاري بين الدول ألاعضاء باملنظمة -

 خارطة طريا لتعزيز التجارة داخل املنظمة -

- WTO منظمة التجارة العاملية(املتعلقة باملساعدة الفنية( 

 نشاطات التمويل التجاري  -

 تعاون القطاع الخاص 
 معار  التجارة إلاسالمية -

 اجتماعات القطاع الخاص -

 الفنية لدول املنظمة تخفيض الفقر واملساعدة الاقتصادية 
 (SPDAتنمية إلافريقية)( والبرنامج الخاص للISFDصندوق التكافل إلاسالمي للتنمية) -

 برنامج القطن باملنظمة -
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 التعاون بين مؤسسات تنمية التعاون في الدول ألاعضاء باملنظمة -

 برنامج التعليم والتدريب املنهي للدول ألاعضاء باملنظمة  -

 برنامج ألامن الغذائي -

 التعاون املالي بين الدول ألاعضاء بمنظمة املؤتمر إلاسالمي 
 ن ألاسواق املاليةالتعاون بي -

 التعاون بين البنوك املركزية وسلطات النقد -

 "تبادل وجهات النظر حول "الزراعة والتنمية الريفية 

 تطوير مقاييس وإجراءات ألا ذية الحالل باملنظمة 

 .تطبيقات الحكومة الالكترونية وأثرها الاقتصادي على الدول ألاعضاء باملنظمة 
 الاجتماع: تقارير ودراسات الخبرة التالية التي تعالج بعض مواد أجندة( في SESRICساهم مركز أنقرة)

 التقرير الاقتصادي السنوي حول دول منظمة املؤتمر إلاسالمي (3)

 تطبيقات الحكومة الالكترونية وأثرها الاقتصادي على الدول ألاعضاء باملنظمة (2)

 ( لتبادل وجهات النظر.COMCECواضيع املقترحة في دورات كومسيك)نتائج الاستفتاء الذي وزعه مركز أنقرة على الدول ألاعضاء حول امل (3)

( برنامج التعليم والتدريب 2( التعاون بين البنوك املركزية وسلطات النقد؛ )3كذلك قدم املركز عرو  وأطلع اللجنة على مواد ألاجندة التالية: )

 ( التعاون بين مؤسسات تنمية التعاون في الدول ألاعضاء.4حصائي؛ )( مراجعة نشاطات مجموعة العمل إلا 3املنهي للدول ألاعضاء باملنظمة؛ )

مة من في مداوالتهم حول مواد ألاجندة املبينة أعاله، ناقح املسئولين ودرسوا التوصيات ولثار سياسة التقارير الفنية والخبرة املعدة واملقد

وحضروا مشروع القرارات حول هذه القضايا لدراس ها من قبل الاجتماع  مؤسسات باملنظمة ودعض املنظمات الدولية وإلاقليمية ذات العالقة.

 .2030أكتوبر  7الوزاري الذي عقد بتاري  

 

 (COMCECالاجتماع الوزاري للدورة السادسة والعشرون لكومسيك)

برئاسة فخامة عبد    ل، رئيس . وقد كان احتفال الافتتاح لالجتماع 2030أكتوبر  7تم عقد الاجتماع الوزاري الخامس والعشرون بتاري  

 (.COMCECالجمهورية التركية ورئيس كومسيك)

ة. وقال ذكر فخامة الرئيس  ل، في خطاب الافتتاح، أهمية التعاون بين الدول ألاعضاء باملنظمة وشدد على املرونة في ألازمة الاقتصادية العاملي

من الازدهار العالمي ر م كونها  نية باملصادر الطبيعية وأن حصة الدول ألاعضاء من أن الدول ألاعضاء باملنظمة لم تحصل على حص ها العادلة 

 % من تعداد سكان العالم. 22مع أن نسبة السكان تعادل  2009% في 7برنامج التنمية العام 

جتمع الدولي، فعليه أن يعي أن وشدد الرئيس  ل على أهمية تخفيض الفقر والاستقرار السياس ي. وقال بما أن العالم إلاسالمي جزء من امل

الحاجة إلى املشاكل العاملية يمكن حلها إذا توفر العقل والعمل العالمي. وتطرق إلى إلانتاجية الزراعية املتدنية، والجودة املنخفضة للمنتجات، و 

ن نسمة تحت خط الفقر يعيشون في الدول التنافسية في السلع التجارية للدول ألاعضاء باملنظمة. ولفت الانتباه إلى حقيقة وجود حوالي بليو 

ألاعضاء باملنظمة، وقال أن مشكلة ندرة الطعام وقلة التغذية يجب حلها في أقرب وقت.وعبر عن ثقته بالشعب الباكستاني الذين ضرب هم 

 الكوارث الطبيعية ودعا الدول للت سيا في املساعدات إلانسانية ودسخاء.

 

توز ع الجوائز، حيث تم من  "جائزة التكافل إلاسالمي لتعزيز التجارة بين الدول ألاعضاء باملنظمة" إلى مركز بحتفال الا في نهاية دورة الافتتاح، تم 

دعم الصادرات السعودي، وهو فرع من  رف التجارة والصناعة السعودية. كذلك تم توقيع اتفاقية بين معالي نهاد إر ون، وزير الصناعة 

 ملدير العام ملعهد املقاييس واملنهجية للدول إلاسالمية لتأسيس مركز للمعهد في تركيا.والتجارة، والقائم بأعمال ا

 (على :COMCECيتوفر موقع الشبك الرسمي لكومسيك)

http://www.comcec.org/ar/default.aspx 

 املؤتمر إلاسالمي الرابع لوزراء البيئة
 

. وقد قامت السيدة زهراء زمرد سلجوق، باحثة في 2030أكتوبر  6-5تم عقد املؤتمر إلاسالمي الرابع لوزراء البيئة في مدينة الحمامات، تونس، من 

 دائرة إلاحصاءات واملعلومات، بتمثيل املركز في املؤتمر.

الاقتراح املقدم وألق. رؤساء الوفود املشاركة من الدول ألاعضاء بياناتهم  بعد إقرار مشروع ألاجندة والبرنامج، تم انتخاب مكتب املؤتمر بناءا على

 وتقاريرهم في ميدان البيئة والتنمية املستدامة. 

http://www.comcec.org/ar/default.aspx
http://www.comcec.org/ar/default.aspx
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( في ISESCO)خالل الدورة الثانية، درب الوزراء تقرير املكتب التنفيذي إلاسالمي للبيئة، وتقرير جهود منظمة التعليم، والعلوم والثقافة إلاسالمية

ل نتيجة يادين حماية البيئة، وإدارة املصادر املائية، والطاقة القابلة للتجديد والتنمية املستدامة. واستمر الاجتماع بعر  تقرير التقييم حو م

 الدورات الثالث السابقة في املؤتمر إلاسالمي لوزراء البيئة.

طار العام لألجندة إلاسالمية من أجل التنمية املستدامة قد تم إقرارها عند أخذ مالحظات أعضاء املؤتمر في الاعتبار، فإن الرؤية املحدثة لل 

ف الحقا. وأشارت الوثيقة إلى أولوية القضايا البيئية في العالم إلاسالمي، والتنمية إلايجابية في عدد من الدول ألاعضاء حيث طورت أطرا

من املوارد الطبيعية. وفي هذا السياق، تم التركي  على أهمية التعاون الاختصاص خططا ونفذت مشار ع لحماية البيئة وتحقيا استخدام معقول 

رايي، مع املنظمات الدولية وإلاقليمية ودعوة الدول ألاعضاء لتطوير مزيد من املشار ع إلاسالمية املشتركة حول قضايا بيئية مثل إلانتاا الز 

 مكافحة الجوع ونقص الغذاء، وتحسين التكنولوجيا الخضراء...الخ.

المي، في دورة إلاستراتيجيات والبرامج، تمت املصادقة على مشروع إستراتيجية حول إدارة أخطار الكوارث ولثار التغير املناخي في العالم إلاس

ف وإستراتيجية  حول كفاءة الطاقة وتعزيز الطاقة النظيفة واملتجددة في الدول إلاسالمية، ومشروع برنامج عمل لالستفادة من أموال التكي

ة من أجل ولليات التنمية النظيفة في العالم إلاسالمي. وأكد أعضاء املؤتمر ثانية على الحاجة إلطالق مشار ع قومية بالتعاون مع ألاطراف الدولي

 الاستفادة من هذه إلاستراتيجيات والبرامج.

مي. وتقرر تأسيس شبكة خبراء التغير املناخي عالية وكمشار ع متخصصة، فقد تم التعامل أوال مع مشروع خطة العمل البيئي في العالم إلاسال 

دول املستوى من الدول ألاعضاء للحفاز على التقدم مع التطورات ألاخيرة وتعزيز املعرفة باملشاركة في الخبرات واملشار ع. وتم الطلب من ال

لبيئة إلاسالمية املادة الثانية على ألاجندة في مشروع ألاعضاء إعطاء أهمية خاصة إلى قضايا املياه في العالم إلاسالمي. وكان مشروع شبكة ا

ر التخصص. وشكرت الوفود اململكة العربية السعودية على الجهود التي بذل ها إلطالق املشروع، والذي يضمن سالمة بيئية أفضل من خالل توفي

 يئة.بيانات ذات عالقة، وخدمات فنية، وتدريب ملساعدة الدول ألاعضاء في الحفاز على الب

ده للتنمية املستدامة كما صدرت في افي الجلسة الختامية للمؤتمر، أكد ألاعضاء الت امهم باإلعالن إلاسالمي حول التنمية املستدامة والت امات ج

لت ام العالم إلاسالمي . وجددوا ا2006و  2002املؤتمرات إلاسالمية ألاول والثاني لوزراء البيئة، التي عقدت في جدة، اململكة العربية السعودية، في 

كسنة دولية للتنوع ألاحيائي، ورفع الجهود لحماية التنوع ألاحيائي من خالل زيادة الويي  2030في تفعيل البرامج املجدولة كجزء من احتفال 

 بأهميته ورد قوي على فساد ألانظمة املتكررة نتيجة التعرية البيئية والتغير املناخي.

ول "تعزيز جهود العالم إلاسالمي لحماية البيئة والتنمية املستدامة"بناءا على تقرير لجنة الخبراء وجميع وثائا إلارشاد أقر املؤتمر إعالن تونس ح

ر عن قلقهم املقدمة في املؤتمر. وتم طلب رفع مناشدة تونس حول "الشباب والتنوع ألاحيائي" إلى هيئات ألامم املتحدة املختلفة. وعبر أعضاء املؤتم

 طورات الجارية في ألارا  ي الفلسطي ية املحتلة ووزعوا "البيان الختامي حول الوضع البيئي في فلسطين".حول الت

ركة في نقلت السيدة سلجوق رسالة د.سافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة. وفي تصريحه شدد د.ألباي على أهمية تعزيز البحث ألاكاديمي للمشا

ا مقاييس بيئية أعلى، ورسم خطة بيئية موحدة للعالم إلاسالمي وزيادة التعاون بين الدول ألاعضاء واملؤسسات املعرفة والخبرات من أجل تحقي

ة الدولية. في هذا السياق، أكد على تكر س جهود مركز أنقرة لتكملة مسايي وتحقيقات الدول ألاعضاء من خالل نشر وتحليل املؤشرات املتعلق

هذه املجاالت ذات الاهتمام، وتنظيم برامج بناء القدرات لتدريب املهنيين في مجال البيئة وتنفيذ مشار ع بيئية  في البيئة، وإعداد تقارير حول 

 مشتركة مع مؤسسات عاملية أخرى.

 ملزيد من املعلومات يرجى زيارة :

enviroment.php-ivitieshttp://www.sesric.org/act 

 (ICMHESRاملؤتمر إلاسالمي الخامس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي )
 

اء بمنظمة ألق. د.سافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة خطابا في املؤتمر إلاسالمي الخامس لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي للدول ألاعض

( واستضافته وزارة التعليم العالي إلاندونيسية في مركز ISESCOظيم املؤتمر منظمة التعليم والبحث والثقافة إلاسالمية)املؤتمر إلاسالمي. وقام بتن

 . 2030أكتوبر  23-39كواللمبور للمؤتمرات من 

التعليم، والبحث العلمي، عر  د.ألباي، خالل خطابه، نظرة عامة عن الاتجاهات والتطورات الحالية في الدول ألاعضاء باملنظمة في ميادين 

ى والعلوم والتكنولوجيا، مركزا على ال شرات العلمية وتص يف الجامعات كمؤشرين رئيسيين لتنفيذ التعليم العالي والبحث العلمي. وأشار عل

-م تحليال عن الطالبالعوامل الرئيسية املحددة للتنفيذ في الدول ألاعضاء باملنظمة وبين موقفها في العالم بخصوص هذه العوامل حيث قد

ل املعلم في مدارب التعليم العالي، ومعدل التسجيل في هذه املدارب، والنفقات العامة للتعليم العالي كثالث عوامل رئيسية متقاطعة من أج

 تعليم أفضل في الجامعات والبحث العلمي املتقدم.

http://www.sesric.org/activities-enviroment.php
http://www.sesric.org/activities-enviroment.php
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إلى الحاجة إلى مزيد من املوارد العامة والخاصة املخصصة للتعليم العالي, وأنهل د.ألباي عرضه بالتأكيد على مضامين السياسة الواسعة وإلاشارة 

وركز على فكرة تعزيز البحث العلمي بواسطة تحسين مستويات املعيشة للعلماء من أجل تخفيض هجرة العقول من دول املنظمة إلى الغرب، 

 وتقديم املن  وتخفيف أعباء التعليم.

% من معدل البحث والتنمية في خطة التنمية العامة في املستقبل املنظور، كما 3لتنمية والوصول إلى الهدف وصرح أنه من أجل تحفي  البحث وا

وأقره رؤساء الدول والحكومات، فعلى الحكومات ت جيع بحث املشار ع املشتركة بين  2005رسمه برنامج خطة العشر سنوات باملنظمة عام 

ستفادة من امتداد البحث والتنمية بدراسة التكنولوجيا الجديدة في الدول ألاخرى واستيراد السلع الشركات في الدول ألاعضاء باملنظمة والا 

 والخدمات التكنولوجية من شركائهم التجاريين.

مثل  أشار معالي حاجي محي الدين حاجي محمد ياسين، نائب رئيس الوزراء املالي ي، إلى أن نوعية التعليم العالي يجب أن يقدم مساهمة أوسع

الترابط الاجتمايي، وصحة أفضل، وصقل ال خصية. وأضاف أن تطوير جامعات هامة وخالقة ضرورية جدا لتعليم املجتمعات في عالم سر ع 

التغير، أفضل من تخفيض دور التعليم إلى املصنع. وذكر أيضا أن نوعية التعليم قد تصب  جزءا من ثقافتنا من خالل تعزيز طاقات وإدراك 

 يع.التنوع الثقافي، والتعلم مدى الحياة، والخبرة التي يكتسهها الدارسون. وعبر عن أمله في تحقيا التعليم الكلي وعدالة الوصول إلى الجم الفرد في

والبحث  يصرح معالي محمد خالد نور الدين، وزير التعليم العالي املالي ي، في خطاب الافتتاح أن املؤتمر إلاسالمي الخامس لوزراء التعليم العال

ماتهم. العلمي كان منبرا ممتازا لجميع ألاطراف لتحديد الاتجاهات والتكنولوجيا الجديدة ومن نوعية ممتازة وأنه يمكن إدراجها في متطلبات منظ

رطبة وحث املشاركين لتجميع املوارد والعمل معا إلنعاش أجندة التعليم إلاسالمي، واستعادة املوقف املجيد للجامعات العظيمة مثل ق

 وإلاسكندرية التي كانت ألافضل في صدر إلاسالم.  

 قام د.عبد العزيز عثمان التويجري، املدير العام للمنظمة إلاسالمية للتعليم، والعلوم والثقافة، بتقديم عر  خالل الدورة الخامسة حول 

كز عرضه على املبادرات الهامة لتحسين نوعية التعليم العالي موضوع"التثقيف النويي في التعليم ألاكاديمي، والبحث والابتكار الزدهار ألامة". ور 

 وأداء البحث والابتكار في التكنولوجيات املتقدمة والحديثة. وأضاف أن هذه املبادرات تقدم مناسبة لتمكين املرأة في التنمية العلمية،

تقدم الاقتصادي. وأنهل عرضه بالقول بأن الرؤية املشتركة والتكنولوجية، والاقتصادية والاجتماعية، لقرع مصدر هذه الطاقة الخخمة نحو ال

 تساعد في إقرار رؤية إستراتيجية علمية وتعليم عالي في العالم إلاسالمي.

ان نظمة. وكاملؤتمر إلاسالمي لوزراء التعليم العالي والبحث العلمي في كواللمبور هو املؤتمر الخامس الذي يقوم بالتعاون بين الدول ألاعضاء بامل

والبحث والابتكار الزدهار ألامة". وبجانب ألاجندة العادية، شهد املؤتمر مباحثات  موضوع املؤتمر الخامس"التثقيف النويي في التعليم العالي

 تنمية العلمية والتكنولوجية في الدول إلاسالمية".من الالطاولة املستديرة بعنوان "تمكين املرأة 

 من خالل: يتوفر موقع شبكة املؤتمر الخامس

http://www.icmhesr5.my/index.php?lang=ar 
 

 دارة السيولةل  تأسيس الهيئة الدولية الاسالمية  التوقيع على مراسم
 

في  2030أكتوبر  25ية إلاسالمية الدولية بتاري  ( بنك مركزي ومؤسستين دوليتين بتوقيع اتفاقية تأسيس شركة إدارة السيولة النقد33قام )

يولة بكفاءة كواللمبور، مالي يا. وتهدف هذه املبادرة الدولية إلى مساعدة املؤسسات التي تقدم الخدمات املالية إلاسالمية في مخاطبة إداراتهم للس

ي. لهذا، ستصدر إدارة السيولة النقدية إلاسالمية الدولية، وفعالية. كذلك تسهل املبادرة تدفا استثماري أكبر لصناعة خدمات املال إلاسالم

ل من بأسلوب موحد، سندات مالية شرعية مرنة عالية النوعية على املستوى القومي والدولي، لتعزيز سالمة واستقرار ألانظمة القضائية التي تعم

 خاللها.

املؤسسات املالية في الدول ألاعضاء باملنظمة بما في ذلك إندونيسيا، إيران، املوقعين على مواد الاتفاقية هم محافظي وممثلي البنوك املركزية و 

لقطاع مالي يا، نيجيريا، قطر، السعودية، السودان،تركيا وإلامارات العربية املتحدة. وإن بنك التنمية إلاسالمي والشركة إلاسالمية لتنمية ا

درة. وقد وقعت لوكسمبورغ ومور شيوب،وهما من خارا الدول ألاعضاء باملنظمة، على الخاص هما املؤسستان الدوليتان املشاركتان في هذه املبا

 هذه الاتفاقية.

في واشنطن على هامح الاجتماعات السنوية  2030أكتوبر  7تم التوقيع على مذكرة املشاركة في إدارة السيولة النقدية إلاسالمية الدولية بتاري  

 يدل التوقيع على تأسيس شركة إدارة السيولة النقدية إلاسالمية الدولية. صندوق النقد الدولي. و -للبنك الدولي

 
 
 

http://www.icmhesr5.my/index.php?lang=ar
http://www.icmhesr5.my/index.php?lang=ar
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 املؤتمر الوزاري الخامس بمنظمة املؤتمر إلاسالمي حول ألامن الغذائي والتنمية الزراعية

 

مة الرئيس عمر حسن البشير، رئيس تم عقد املؤتمر الوزاري الخامس بمنظمة املؤتمر إلاسالمي حول ألامن الغذائي والتنمية الزراعية برعاية فخا

( دول أعضاء 3( من الدول ألاعضاء باملنظمة و )29. وحضر املؤتمر وزراء ووفود )2030أكتوبر  22-26جمهورية السودان، في الخرطوم من 

مية والدولية. وقدم السيد مراقبين. وحضره أيضا مندوبو ألامانة العامة للمنظمة ومؤسساتها ذات العالقة ومندوبين عن بعض املؤسسات إلاقلي

وفرص  مظهر حسين، باحث وممثل املركز في املؤتمر، عرضا بعنوان "التنمية الزراعية وألامن الغذائي في دول منظمة املؤتمر إلاسالمي: التحديات

 التعاون".

 22ورة الوزارية، التي عقدت في اليوم الثالث )أكتوبر( من املؤتمر الجتماع كبار املسئولين كتحضير الجتماع الد 27-26لقد تم تكر س أول يومين )

رية أكتوبر(. في الاحتفال الافتتاحي الجتماع كبار املسئولين، رحب سعادة د.عبد اللطيف أحمد عجامي، مساعد وزير الزراعة والغابات في جمهو 

يل الاستثمار العام والخاص في القطاع الزرايي. وأكد السودان، باملشاركين في املؤتمر. وقدم نظرة عامة للجراءات املتخذة من قبل حكومته لتسه

في مجال على الحاجة لتنا م التشر عات القومية لتعزيز التنمية الزراعية املستدامة، والتعاون بين مؤسسات التنمية في الدول ألاعضاء باملنظمة 

 الزراعة وألامن الغذائي.

نظمة املؤتمر إلاسالمي تقريرا حول نشاطات املنظمة في ميدان التنمية الزراعية وألامن خالل الدورة الحولية ألاولى، قدمت ألامانة العامة مل

طبيعية في الدول الغذائي. وأكد التقرير الحاجة إلى إجراءات قوية لتعزيز الاستثمار الزرايي داخل املنظمة، وإدارة تجارة املواد الغذائية واملوارد ال

أنقرة، وبنك التنمية إلاسالمي و رفة التجارة والصناعة إلاسالمية نتائج تقاريرهم حول الزراعة، والتنمية ألاعضاء. في نفس الدورة، عر  مركز 

 الريفية وألامن الغذائي في الدول ألاعضاء. وناقح املؤتمر العرو  التي قدمت من هذه املؤسسات بالتفصيل وقدرت توصياتهم ملساعدة الدول 

 ائي والتنمية الزراعية.ألاعضاء في تحقيا هدف ألامن الغذ

عية في قام وفود الدول ألاعضاء، في الدورة الحولية الثانية، بتقديم عروضهم عن البرامج القومية املختلفة حول ألامن الغذائي والتنمية الزرا

املنظمة خالل هذه العرو ، دولهم وتم التركي  على بعض ألامثلة الناجحة. وعبروا عن استعدادهم للمشاركة في خبراتهم ضمن إطار التعاون ب

 وقد تم إعطاء اهتمام خاص إلى البحث والتنمية، وتحسين البذور واملساهمة الزراعية، ودعم املكننة )أي تزويد املاكينات(، والاستثمارات

 الزراعية وتطوير شراكات أصحاب املصلحة.

املنظمة حول ألامن الغذائي والتنمية الزراعية. وفي هذا الخصوص،  ناقح الاجتماع، خالل الدورة الحولية الثالثة، تشكيل إطار التعاون داخل

( عليها مسك مهمة التحضير COMCEC –أوصت الوفود أن اللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري بمنظمة املؤتمر إلاسالمي )كومسيك 

 ، والتنمية الريفية وألامن الغذائي.للطار التنفيذي املذكور وللية تنفيذه من خالل فريا عمل كومسيك حول الزراعة

والذي وناقح الاجتماع أيضا، ووافا على مسودة قرار ومسودة أجندة الدورة الوزارية. وقد تم إدراا توصيات اجتماع كبار املسئولين في القرار، 

إلاسالمي. وضمن أشياء أخرى، حث الاجتماع  مع تقرير اجتماع كبار املسئولين ، قد تم عرضهم على الوزراء في الدورة الوزارية ملنظمة املؤتمر 

 الدول ألاعضاء على :

  إعطاء ألامن الغذائي ألاولوية القصوى في أجندات ومي انيات التنمية القومية وتوظيف املوارد لتنفيذ مشار ع ألامن الغذائي والتنمية

 الزراعية،

  وخلا ظروف مناسبة لجذب واستدامة الاستثمارات ألاجنبية في % من املي انيات القومية على ألاقل لبرامج ألامن الغذائي 6تخصيص

 القطاع الزرايي، وألامن الغذائي والتنمية الريفية،

  تشكيل إطار تنفيذي للتنمية الزراعية والريفية، وألامن الغذائي في الدول ألاعضاء باملنظمة. ويجب أن يكون إلاطار عمليا، وموجه نحو

 ذلك الجداول الزمنية واملقاييس،تحقيا النتائج، وشامل بما في 

  تجديد تعهداتهم لصندوق التكافل إلاسالمي للتنمية وللبرنامج الخاص للتنمية إلافريقية، وزيادة أو تجديد مساهماتهم لبرنامج التنمية

 إلافريقية.

 والاجتماع أيضا :

 ،لزيادة تمويلهم للمشروعات الزراعية في الدول ألاعضاء  دعا الدول إلاسالمية واملؤسسات املالية املانحة، خاصة بنك التنمية إلاسالمي

 خصوصا حول تمكين شرائ  السكان الضعيفة،

  دعا مؤسسات التنمية الدولية والدول املانحة لزيادة مساعداتها للتنمية ودعمها الفني في القطاع الزرايي للدول ألاعضاء باملنظمة من

 ألامن الغذائيأجل زيادة إلانتاا الزرايي، وتخفيض الفقر، و

 القومية، واللجان الغير حكومية لتعزيز ألامن  دعا القطاع الخاص لزيادة الاستثمار في قطاع الزراعة وتطوير شراكة مع الحكومات

 الغذائي والتنمية الريفية في الدول ألاعضاء.
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شير دعم السودان املستمر ملبادرات ألامن الغذائي للدول في خطابه في الاحتفال الافتتاحي للدورة الوزارية، أكد فخامة الرئيس السوداني عمر الب

ة ألاعضاء باملنظمة وذلك بتعزيز التعاون الاقتصادي بين الدول ألاعضاء. ودعا الدول ألاعضاء إلى تشكيل سياسات طويلة املدى لدعم التنمي

 وإيجاد لجنة دائمة في املنظمة للتنمية الزراعية وألامن الغذائي.الزراعية والريفية وألامن الغذائي ضمن إطار التعاون في منظمة املؤتمر إلاسالمي 

ر وتقرير ركز الوزراء، خالل الدورة الوزارية، على قضايا متنوعة تتعلا بتحقيا التنمية الزراعية وألامن الغذائي في الدول ألاعضاء، وتبنوا قرا

لسنغال الستضافة املؤتمرين الوزاريين السادب والسابع حول ألامن الغذائي املؤتمر. كذلك رحب املؤتمر بعرو  الجمهورية التركية وجمهورية ا

 على التوالي. 2032و   2033والتنمية الزراعية في 
 

 الدورة السابعة للمؤتمر إلاسالمي لوزراء السياحة
 

. وقد سبا الدورة 2030نوفمبر  30-22ية، منتم عقد الدورة السابعة للمؤتمر إلاسالمي لوزراء السياحة في طهران، الجمهورية إلاسالمية إلايران

، لكبار املسئولين للدورة السابعة للمؤتمر. وقد 2030نوفمبر  29-22، اجتماع تحضيري ليومين، من 2030نوفمبر  30الوزارية، التي عقدت في 

ث ابح( مؤسسات من املنظمة مثل: مركز ألا 2)( دولة أعضاء باملنظمة ومندوبين عن ألامانة العامة للمنظمة و22حضر املؤتمر مسئولين كبار من )

نظمة مل(، واللجنة الدائمة للتعاون الاقتصادي والتجاري SESRIC –والتدريب للدول إلاسالمية )مركز أنقرة  ةوالاجتماعي ةوالاقتصادي ةإلاحصائي

(، واملركز إلاسالمي لتنمية IRCICAإلاسالمية ) (، مكتب الت سيا ومركز البحث للتاري  والفن والثقافةCOMCEC –املؤتمر إلاسالمي ) كومسيك 

(، IDB) (، وبنك التنمية إلاسالميISESCO(، املنظمة إلاسالمية للتعليم والعلوم والثقافة)IUT) (، والجامعة إلاسالمية للتكنولوجياICDTالتجارة)

 ر العام للمركز والسيد نبيل دبور، مدير دائرة البحث. افاش ألباي، املديص(. ومثل مركز أنقرة د.ICCI)ة و رفة التجارة والصناعة إلاسالمي

في  قام كبار املسئولين بمراجعة ومناقشة التقدم الذي تحقا في تنفيذ قرارات الدورة السادسة للمؤتمر إلاسالمي لوزراء السياحة، التي عقدت

لعامة للمنظمة تقريرا عن التقدم والذي تم إقراره في . وعرضت ألامانة ا2002يوليو  2 –يونيو  29دمشا، الجمهورية العربية السورية من 

 الاجتماع الثاني للجنة الت سيا. 

ى تضمن التقرير نشاطات متنوعة تم إنجازها في برنامج الخطة قصيرة املدى، بما في ذلك ال شاطات الثنائية واملشار ع إلاقليمية. وأكدت عل

تنمية والتعاون في ميدان السياحة بين الدول ألاعضاء باملنظمة. وتشمل توصيات تقرير نشاطات مختلفة ملؤسسات املنظمة نحو تنفيذ إطار ال

ملشار ع التقدم الصادر عن ألامانة العامة للمنظمة، الحاجة لزيادة الويي العام حول موارد السياحة الحالية في دول املنظمة، وتطوير مزيد من ا

وية "املدينة السياحية في منظمة املؤتمر إلاسالمي" تقديرا للمساهمات الاستثنائية من أجل تطوير السياحية إلاقليمية والثنائية وإحداث جائزة سن

 السياحة في الدول ألاعضاء باملنظمة.

ويا، عر  مندوبو إندونيسيا، ومالي يا وإيران تقارير حول نشاطات مختلفة، والتي تم تنفيذها بكل قدراتهم كمواقع مركزية حول التسهيل، والتس

ملواقع والبحث والتدريب السياحي. وفي هذا السياق، أبلغوا الاجتماع حاجة الدول ألاعضاء لتقديم املعلومات والبيانات الالزمة لتسهيل تفويض ا

 املركزية.

البحث للتاري  والفن ودرب كبار املسئولين التقارير املقدمة لالجتماع من قبل املؤسسات التالية في املنظمة : مركز أنقرة، مكتب الت سيا ومركز 

تجارة والصناعة والثقافة إلاسالمي، املركز إلاسالمي لتنمية التجارة، املنظمة إلاسالمية للتعليم والعلوم والثقافة، بنك التنمية إلاسالمي، و رفة ال

" السياحة الدولية في دول منظمة إلاسالمية. وفي هذا الخصوص، عر  السيد نبيل دبور، مدير دائرة التدريب في مركز أنقرة، تقريرا بعنوان 

". يدرب هذا التقرير ألاداء والدور الاقتصادي لدور السياحة الدولية في الدول ألاعضاء باملنظمة 2030املؤتمر إلاسالمي: التوقعات والتحديات في 

املستخدمة  تقليديا في قياب السياحة الدولية، في السنوات الخمس املاضية التي تتوفر فيها البيانات. و هذا، يحلل التقرير املؤشرات الرئيسية، 

لقاء أي قدوم السياح الدوليين، واستقبال السياحة الدولية ونفقات السياحة الدولية. ويحاول التقرير، حسب ما تسم  به البيانات املتوفرة، إ

والدولة وإلاقليم باملنظمة. ويركز التقرير على لثار  الضوء على حالة السياحة في منظمة املؤتمر إلاسالمي. تم إجراء التحليل على مستوى الفرد

عل قطاع السياحة الدولية في العالم. وفي ال هاية، يلقي التقرير الضوء على تحديات تنمية السياحة في دول  2009-2002ألازمة املالية العاملية 

 لسياسة السياحة. املنظمة ومسألة التعاون السياحي بي ها ويقترح بعض التوصيات لتعمل كإرشادات 

دول في ضوء هذه التقارير والعرو ، ركز كبار املسئولين على مجموعة قضايا ذات اهتمام مشترك للدول ألاعضاء مع نظرة لتعزيز التعاون بين ال

ة السياحية بين ألاعضاء في ميدان السياحة. وناقشوا وأعدوا مسودة أجندة وبرنامج عمل الدورات الوزارية وكذلك "مسودة قرار حول التنمي

 الدول ألاعضاء باملنظمة" و "مسودة إعالن طهران" لدراسته وإقراره من قبل وزراء السياحة في الدورة الوزارية. 

( دولة أعضاء، وممثلي مؤسسات املنظمة املذكورة أعاله 29بمشاركة وزراء ورؤساء الوفود من ) 2030نوفمبر  30تم عقد الدورة الوزارية بتاري  

 نظمة السياحة الدولية في ألامم املتحدة.وممثل م

ا حول بعد إقرار ألاجندة وبرنامج العمل، بدأت لجنة العمل الوزارية بدراسة تقرير اجتماع كبار املسئولين. وقدم الوزراء ورؤساء الوفود عروض

 لية :ال شاطات املختلفة لدولهم لتنمية قطاع السياحة. وأثناء النقاش العام، أثيرت املواضيع التا
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 ،تسهيل ترتيبات الفي ا السياحية 

 ،حماية الصورة الحقيقية للسالم من خالل ال شاطات السياحية وتطوير م هاا موحد بين الدول ألاعضاء 

 ،دور القطاع الخاص في التنمية السياحية 

 ،ترويج برامج تبادل الطالب بين الدول ألاعضاء 

 ،تنمية السياحة كأداة هامة في تخفيض الفقر 

  يج مشار ع السياحة الاقتصادية، والسياحة الكحية والسياحة إلاقليمية في الدول ألاعضاء باملنظمة. ترو 
 

نة تبنل املؤتمر قرار التنمية السياحية بين الدول ألاعضاء باملنظمة وإعالن طهران، ورحب بعر  الحكومة السودانية الستضافة الدورة الثام

 وحث الدول ألاعضاء املشاركة بفعالية في املؤتمر. 2032( عام ICTMللمؤتمر إلاسالمي لوزراء السياحة)

 ملزيد من املعلومات يرجى زيارة :

ar.php-tourism-http://www.sesric.org/activities  

 

 " متوفر على املوقع من خالل :2032 –إلاسالمي: التوقعات والتحديات  التقرير حول: "السياحة الدولية في دول منظمة املؤتمر 

ar.php?id=164-detail-http://www.sesric.org/publications  

 

القادمة الثالثة ألاشهر خالل املركز برنامج  

م2200 لعام فبراير شهر الى 2202لعام ديسمبر شهر من  
 

 

 ديسمبر
 
  سوريا2030ديسمبر  2-3مركز أنقرة حول إحصاءات العجز في دمشا،  –الدورات التدريبية للمعهد العردي للتدريب والبحث إلاحصائي ، 

 1441ة منظمة املؤتمر الاسالمي ملنظمة املؤتمر الاسالمي ورؤي ي العشر العمل  لبرنامجكبار املوظفين الجراء التقييم نصف املرحلي  اجتماعH 

 ، ددي، إلامارات العربية املتحدة2030ديسمبر  6-4لعلوم والتكنولوجيا، حول ا

  الدوحة، قطر2030ديسمبر 2-6لحصاءات، لاملؤتمر ألاول للجنة الخوارزمي ، 

  ،"كازاخستان –، أملاتي 2030ديسمبر9املنتدى الدولي حول"كازاخستان ومنظمة املؤتمر إلاسالمي: توقعات جديدة للتعاون 

  تركيا –زمير ا، 2030ديسمبر30منظمة املؤتمر إلاسالمي،  البي ية لدىالسياحة  طوير حول تعاون القطاع الخاص لتعمل ورشة 

  ة السالمحفض املهنية الدولية، ونظام إدارة والكحة لسالمة لة يالكح اللوائ "الكحة والسالمة املهنية ألاساسية:  دورة تدريبية حول

 تركيا –، أنقرة 2030ديسمبر 35-33تقييم ألاخطار" في أنقرة،  منهجيات

 مصر  -الاسكندرية ، 2030ديسمبر 35-34م والتكنولوجيا، و العل بواسطةالبتكار العالمي ل ي التمهيديفتتاحالا حدث ال 

  ،السعودية - ، جدة2030ديسمبر  26الاجتماع الثالث ملجموعة العمل الاحصائي ملنظمة املؤتمر الاسالمي 

 27بلدية اسطنبول، في مقاطعة البنجاب ومركز الفنون ودورات التدريب املنهي لوالتدريب  الفني مذكرة تفاهم بين سلطة التعليم 

 تركيا -، اسطنبول 2030ديسمبر

  ألاردن -، عمان2030 ديسمبر 29 -27"الحسابات القومية: برامج الطلب والاستخدام"،  دورة تدريبية حول نظم مركز أنقرة 

  ،اململكة العربية السعودية -، جده2030ديسمبر 29 -27الدورة التاسعة والثالثون للجنة املالية الدائمة 
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 يناير
 
  إيران-، طهران2033يناير 9-2النقدية إلاسالمية"،  ي "حول السياسةحوار السياس عمل للورشة 

 باكستان -إسالم أباد،  2033يناير  33 – 33، عشرة للكومسيك ألق. املدير العام ملركز أنقرة خطابا خالل الدورة الرابعة 

 النيجر-، نيامي2033يناير35-32التعليم والتدريب في النيجر،  ئياتدورة تدريبية حول"إحصا 

  اململكة العربية السعودية-، جده2033يناير 23 – 22ملؤتمر إلاسالمي لوزراء الكحة، تسيير االاجتماع الثالث للجنة 

  الثالث ملجموعة العمل املعهود إليها بدراسة وضع برنامج تنفيذي لألسباب والقضايا املشمولة في برنامج العمل للسنوات العشر، الاجتماع

 جمهورية -، القاهرة2033يناير25-26

  قير ي يا-شكيكي، ب2033يناير 27-25، ناست" في جمهورية قير ي  ألاداءدورة تدريبية حول"أنظمة 

 كمباال2033يناير 29 - 22ت الثالث والعشرون واحتفال التخريج الثامن عشر للجامعة إلاسالمية في أو ندا، اجتماع مجلس الجامعا ،- 

 جمهورية أو ندا.

 

 فبراير
 
  ،الجماهيرية العربية الليبية -، طرابلس2033فبراير30-7الدورة الثالثة للمؤتمر إلاسالمي للوزراء املسئولين عن الطفولة 

  الجمهورية التونسية -، تونس2033فبراير 27-24بمنظمة املؤتمر إلاسالمي، معر  الكحة ألاول 

  جمهورية السودان -، الخرطوم2033منتدى نساء ألاعمال السادب، فبراير 

  اململكة العربية السعودية.-، مقر منظمة املؤتمر إلاسالمي، جده2033اجتماع عالي املستوى حول القضايا إلانسانية، فبراير 

 


