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 ٢                            ـــــزـــــزـــــزـــــزــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات المركــات المركــات المركــات المركــــــــــــــــاطـــاطـــاطـــاطـــــــــــــــــــــنـشنـشنـشنـش
ٔتغيير الاســم المختصر لمركز انقرة من  ٕSESRTCIC الى ٕSESRIC    ٢ 

 ٢         دورة تـدريـبـيـة في الســــودان

 الجامعات  ٔ الاساسية لتصنيفتماع الثالث للمجموعةــٕالاج

 ٣      يــلامــٕؤتمر الاسـمة المـنظـاء في مـضـٔ الاع دولــبال

ٕالاجتماع الاول لرؤساء مؤسسات الاحصاء القومية  ٕٔ 

ٕفي الدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي ٔ       ٤ 

 ٥      صائيةــٕطة الاحــٔجنة تنسيق الانشــتماع الحادي عشر للــٕالاج

ٕة التاســعة والثلاثون لمفوضية الامــم المتحدة للاحــصاءالـــدور ٔ     ٥    
ٕٕمة المـؤتمر الاسـمة المـؤتمر الاسـمة المـؤتمر الاسـمة المـؤتمر الاســـــــــنـظنـظنـظنـظـــــــــــــــــبار من مـبار من مـبار من مـبار من مــــــــــــــــــــٔٔٔٔاخـاخـاخـاخـ     ٦                    ـلامــيـلامــيـلامــيـلامــيــــــــــــــــــــٕٕ

 ٦       ٕالــدورة الحـادية عشرة لمؤتمــر القمة الاســلامــي

ٔاحسان اوغلو ٔاكمل الدين لامية تجدد الثقة في البروفسور ــٕمة الاسـالق ٕ 

ٔانتخابه لخمس سنوات اخرىوتعيد  ٕ        ٦ 

 في نظام الحدائق  التنمية السياحية المستدامة"ٕالاجتماع الثالث للجنة مشروع 

    ٧       ٕالعبر حدودية والمناطق المحمية في غرب افريقيا
ٔٔــات اخـــــات اخـــــات اخـــــات اخــــــــــــتــماعـتــماعـتــماعـتــماعــــٕٕٕٕاجاجاجاج     ٨                                ـــرىـــرىـــرىـــرىــــــــــــــــــــــــــــــــٔٔ

 ٨      "ٔازمة البطالة في الدول العربية: "المؤتمر الدولي حول

 ٨      المـؤتمــر السنـــوي التاســــع لشـــبكة التـنمـية الـــدولــية

ٕالاجتماع الاول لمجموعة العمل الاحصائي  ٕٔ(SWG-١)            ٩ 

    ١١            ـدولـيةـدولـيةـدولـيةـدولـيةــــــــــــــــــــــــــــمات المات المات المات الــــــــــــــــة من المـنظة من المـنظة من المـنظة من المـنظــــحـفيحـفيحـفيحـفيــــــــــــــــــــات صات صات صات صـــــيانـيانـيانـيانـــــــــــــــــــــبار وبـبار وبـبار وبـبار وبــــــــــــــــــــــــــــــــٔٔٔٔاخاخاخاخ
ٕافـريـقـيا تحــقق مـعدل نمـو اقتصـادي ســلي  ١١      م ومستقرٕ

 ١٢         مفوضية النمو والتنمية

 ١٣   م٢٠٠٨ادي في عام ــٕؤها الاقتصـباطـتمواجــهة نية في ـدول الغـية تساند الـدول النامـال

    ١٤                    مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨برنامـــج المركـــز للـربــع الثاني من الــعام برنامـــج المركـــز للـربــع الثاني من الــعام برنامـــج المركـــز للـربــع الثاني من الــعام برنامـــج المركـــز للـربــع الثاني من الــعام 
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    ات المركـــــــزات المركـــــــزات المركـــــــزات المركـــــــزــــــــــــنـشــاطـنـشــاطـنـشــاطـنـشــاطـ
 

ٕٕتغيير الاسم المختصر لمرتغيير الاسم المختصر لمرتغيير الاسم المختصر لمرتغيير الاسم المختصر لمر ٔٔكز انقرةكز انقرةكز انقرةكز انقرةٕٕ ٕٕالىالىالىالى SESRTCIC منمنمنمن ٔٔ ٕٕ SESRIC 
 

ٕيعلن مركز الابحاث الاحصائية، والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية  ٕ ٕ ٕ ٕان اسمه ) ٔمركز انقرة(ٔ ّ ٔ

لقرار تبعا ل، SESRTCIC بدلا عن SESRICٕ الانجليزية والفرنسية قد تم تغييره ليصبح تينالمختصر باللغ
 ١١-١٠ٔ المنعقد في انقرة، تركيا، في الفترة ٕفي اجتماعه التاسع والعشرينٕالذي اتخذه مجلس ادارة المركز 

ٕالدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي، التي انعقدت في من قبل ته جازٕاتمت الذي م و٢٠٠٧سبتمبر 
ٔويرجو المركز اثر هذا التغيير ان تجري العادة على . م٢٠٠٨ مارس ١٤-١٣داكار، السنغال، في الفترة  ٕ

ٕستخدام اسمه المختصر الجديد في كل المكاتبات والاتصالات المستقبليةٕا ٕ.   
    دورة تـدريـبـيـة في الســــوداندورة تـدريـبـيـة في الســــوداندورة تـدريـبـيـة في الســــوداندورة تـدريـبـيـة في الســــودان

 
 فبراير ٦-٤ٕ الجهاز المركزي للاحصاء بجمهورية السودان في الفترة  مقرٔنظم مركز انقرة دورة تدريبية في

ٕزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعية والر (CSPro)نظام معالجة التعداد والمسح"م، تحت عنوان ٢٠٠٨ ٕ 
(SPSS)  " ٕفي اطار سلسلة الدورات التي ينظمها بقصد المساهمة في بناء قدرة المؤسسات الاحصائية في ٕ

ٕالدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي ٔقدم الدورة خبير من دائرة الاحصاء العامة بالمملكة الاردنية . ٔ ٕ
 . ٕهاز المركزي للاحصاء بجمهورية السودان من موظفي الج١٢الهاشمية وشارك فيها 

 
هذا لبرنامج من خلال ٔاوامر ووظائف تناول ركزت دورة نظام معالجة التعداد والمسح بشكل رئيسي على 

  :المواضيع التالية
r الاوامر المجمعةاتملف ♦ ٔ (Batch file) البحثو (Lookup file) 
 قواعد التنقيح ؤالاوزان ♦
 الجدولة ♦

ٕقد تمت تغطية المواضيع التالية ايضا في اطار كورس الرزمة الاحصائية للعلوم وعلاوة على ذلك، ف ٕ ٔ

  :ٕالاجتماعية
ٕنظام معالجة التعداد والمسح الى الرزمة الاحصائية للعلوم كيف يتم تحويل البيانات من  ♦ ٕ

 ؛ٕالاجتماعية
 الفصل والتجميع، دمجملفات ال ♦
  وها البيانات وتناسقالتحكم على ♦
  .الجدولة ♦

ٕالدورة الى تحسين وتطوير بناء القدرة الاحصائية والاداء الاحصائي بالجهاز المركزي للاحصاء هدفت هذه  ٕ ٕٔ ٕ
ٕ نظام معالجة التعداد والمسح و الرزمة الاحصائية للعلوم الاجتماعيةموضوعييتعلق ب ماالسودان في بجمهورية ٕ. 
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ٔٔالاجتماع الثالث للمجموعة الاساسية لتصنيف الجامعات الاجتماع الثالث للمجموعة الاساسية لتصنيف الجامعات الاجتماع الثالث للمجموعة الاساسية لتصنيف الجامعات الاجتماع الثالث للمجموعة الاساسية لتصنيف الجامعات  ٔٔ ٕٕ ٕٕ    

ٔٔبالدول الاعضبالدول الاعضبالدول الاعضبالدول الاعض ٕٕاء في منظمة المؤتمر الاسلامياء في منظمة المؤتمر الاسلامياء في منظمة المؤتمر الاسلامياء في منظمة المؤتمر الاسلامئٔ ٕٕ    
 

ٔانعقد الاجتماع الثالث للمجموعة الاساسية لتصنيف الجامعات بالدول الاعضاء  ٔ ٕ منظمة المؤتمر في ٕ
ٕالاسلامي في العاصمة الايرانية طهران في الفترة  وقد حضر كل من السيد حسين . م٢٠٠٨ فبراير ٢٢-٢١ٕ

ٕحاكان اريتلي والسيد اسعد باكيملي هذا الاجتماع  ٕممثلان لمركز الابحاث الاحصائية والاقتصادية ٔ ٕ ٔ

ٕوالاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية  ٔهدف الاجتماع الى مراجعة ودراسة التقدم الذي احرز ). ٔمركز انقرة(ٕ ٕ ٕ
التي تسبق الدورة الحادية عشرة من مهام الفترة  ٕالانتهاءفي عملية تصنيف الجامعات وحتى ذلك الوقت 

 مارس ١٤-١٣ في العاصمة السنغالية داكار في الفترة انعقدت لاحقا التي ٕلمؤتمر القمة الاسلامي
ٕاستهل الاجتماع . م٢٠٠٨ ٕ افتتاحية قدمها الدكتور حسين محمدي دوستدار، رئيس المركز الدولي بكلمةُٔ

 البروفسور قدمهاوكما كانت هنالك كلمة ترحيب . للدراسات والتعاون، وزارة العلم والبحث والتكنولوجيا
ٕنيان نائب وزير العلم والبحث والتكنولوجيا بجمهورية ايران الاسلاميةقابكور منص ٔ علاوة على رسالة الامانة ،ٕ

ٔالعامة لمنظمة المؤتمر الاسلامي تلاها السفير علي اكبر صالحي ٔ، مساعد الامين العام لمنظمة المؤتمر ٕ

 .ٕالاسلامي للعلم والتكنولوجيا
 

ٕاجاز الاجتماع وواصل بالعروض التي قدمها كل من عمله  ةٔ اجند،ٔلي اكبر صالحئ الذي تراسه السفير ع،ٔ
ٔالسيد اسعد باكيملي، باحث بمركز انقرة، والبروفسور ا ٔ ميمارياني، مدير معهد البحث والتخطيط بالتعليم . ٔ

ٕالعالي بجمهورية ايران الاسلامية  حتى الان من قبل ٕتم انجازه لماوفي عرضه قدم السيد باكيملي ملخصا . ٕ
ٕنقرة فيما يتعلق بتصنيف الجامعات بالدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامئمركز ا ٔوكما انه شاطر . ٔ

خلال مسيرة التصنيف، مع تركيز خاص على المركز ليهإا توصلٕالمشاركين في الاجتماع المعلومات التي 
ٕباقتراح بعض ٔواختتم السيد اسعد حديثه . المشاكل المتعلقة بعملية جمع البيانات ومراحل التصنيف

معهد البحث ة البرفسور ميمارياني خبرقدم و.  العقباتهذهٕاتباعها للتغلب على التي يمكن الخطوات 
ٕ برمجة الكترونية تم تطويرها ٕباستخدامٕلجامعات الايرانية اعملية تصنيف في والتخطيط بالتعليم العالي 

ٔصنيف الجامعات في الدول الاعضاء في ٓتمشيا مع المعايير المجازة والخطوات والاليات المرتبطة بهدف ت

 .ٕمنظمة المؤتمر الاسلامي
 

 كلفو. ٔيا حول تامين الجودة في التعليم العاليرحسن الدين عزيز عرضا تنوي. ٔ ومن الناحية الاخرى قدم د
ٕتقديم هذه المعلومات في اطار فعاليات العلم والتكنولوجيا التي ستجرى على بحسن الدين . ٕالاجتماع د
ٔ لمؤتمر القمة الاسلامي وان يعد لاحقا وثيقة شاملة حول اليات تامين الجودة ةورة الحادية عشرهامش الد ٓ ٔ ٕ

ٔبالتعليم العالي من اجل مصلحة الدول الاعضاء ٔ. 
ٔرس الاجتماع واستعرض الشروط المرجعية للمكتب التنسيقي لتصنيف الجامعات بالدول الاعضاء د وكما  ٕ

 التي تتولى  ة معهد البحث والتخطيط بالتعليم العالي بصفته الجهةٕفي منظمة المؤتمر الاسلامي تحت رعاي
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ٔامانة المجموعة الاساسية ٔ. 
 

ٔوقرر الاجتماع ان يتم تقديم تقرير حول تنفيذ عملية تصنيف الجامعات بالدول الاعضاء في منظمة المؤتمر  ٔ ٕ
ٕالاسلامي الى الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي ٕٕ. 

 
ٔٔالاجتماع الاوالاجتماع الاوالاجتماع الاوالاجتماع الاو ٔٔ ٕٕ ٔٔل لرؤساء مؤسسات الاحصاء القومية في الدول الاعضاء ل لرؤساء مؤسسات الاحصاء القومية في الدول الاعضاء ل لرؤساء مؤسسات الاحصاء القومية في الدول الاعضاء ل لرؤساء مؤسسات الاحصاء القومية في الدول الاعضاء ٕٕ ٔٔ ٕٕ ٕٕ    

ٕٕبمنظمة التعاون الاقتصاديبمنظمة التعاون الاقتصاديبمنظمة التعاون الاقتصاديبمنظمة التعاون الاقتصادي ٕٕ    
 

ٕانعقد الاجتماع الاول لرؤساء مؤسسات الاحصاء القومية بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي في  ٕ ٕٔ ٔ ٕ
ٕمدينة طهران بجمهورية ايران الاسلامية في الفترة  ٔلامين العام ٕحضر الاجتماع نائب ا. م٢٠٠٨ يناير ٢٩-٢٨ٕ

ٔ رؤساء مؤسسات الاحصاء القومية بالدول الاعضاء بالمنظمة والوفود المرافقة ،ٕلمنظمة التعاون الاقتصادي ٕ
ٓلهم، ممثلون عن لجنة الامم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية لاسيا والباسيفيك  ٕ ٕ ٔ)UNESCAP( ،

ٕ مركز الابحاث الاحصائية والاقتصادية،ٕبنك التنمية الاسلامي ٕ ٕ والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية ٔ مركز (ٕ
ٕ المدراء العامون والخبراء بمركز الاحصاء بجمهورية ايران الاسلامية،)ٔانقرة �الدكتوره صديقة باشجي مثلت . ٕٕ

ٕمركز انقرة في هذا الاجتماع ٔ . 
 

ع ونشر البيانات ٔالمشاركين بنظام مركز انقرة الجديد لجم الدكتورة صديقة باشجي ٔافادتٕوفي هذا الاجتماع 
ٔالاحصائية، والنشاطات التدريبية لبناء القدرة الاحصائية ومبادرة مركز انقرة الجديدة  ٕ بيانات مؤسسات لنشر ٕ

التعاون مع المنظمات الدولية "خلال الجلسة التي تم فيها تناول البند التاسع  ٕالاحصاء القومية الصحفية
ٕلتنمية الاحصاء في منطقة منظمة التعاون الاقت ٕالقرارات التالية تم اتخاذها من قبل وفود مؤسسات " .صاديٕ

ٕالاحصاء القومية بالدول الاعضاء بمنظمة التعاون الاقتصادي ٕٔ: 
 

ٕوافق الاجتماع على اقتراح كزاخستان  .١ ٕباعداد خطة اعمال منظمة التعاون الاقتصادي لتنفيذ خطة ٕ ٔ ٕ
ٕالعمل الاطارية في مجال الاحصاء بالمنظمة ٕ. 

ٕتقدم حاجتها التدريبية في المجالات المختلفة وكذلك امكانياتها ٔء بان ٔكلفت الدول الاعضا .٢
ٔالتدريبية التي يمكن الاستفادة منها في بناء قدرة وكفاءة خبراء الدول الاعضاء ٕ. 

ٕرحب الاجتماع باقتراح الوفد الايراني الهادف الى تنظيم العديد من ورش العمل .٣ ٕ ٕالندوات لاحصائيي /ٕٕ
ٕجالات الاحصاء التي تشمل تصميم المسوحات الاحصائية، تطبيق ٔالدول الاعضاء في مختلف م ٕ

ٕالوسائل الالكترونية المتنقلة في التعداد والمسوحات العينية وجمع الحسابات القومية والاقليمية  ٕ
ٔاستنادا على نظام الامم المتحدة للحسابات القومية ٕ. 

ٕاخذ الاجتماع علما باقتراح الوفد الايراني تاسيس وحدة احصائية  .٤ ٔ ٕ ٕٕ ٔمستقلة في امانة منظمة التعاون ٔ

ٔالاقتصادي وباقتراح باكستان بانشاء مركز اقليمي للاحصاء وباقتراح ازربيجان بتاسيس مركز  ٕ ٕ ٕٕ ٕٕ
ٕللبحوث الاقتصادية والاحصائية في باكو للقي ٕم بتنسيق الانشطة الاقليمية في مجال الاحصاءإ ٕ ٔ. 



 

ٕمركــــــز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية ٕ ٕ ٕ ٥                                                   )ٔمركز انقرة( ٔ  

ٕامكانية انشاء شبكة لمؤسسات الاحصاء الٕوافق الاجتماع على  .٥ ٕ ٕقومية بمنظمة التعاون الاقتصادي ٕ
 .ٓكالية مؤسسية

 
ٕالاجتماع الحادي عشر للجنة تنسيق الانشطة الاحصائيةالاجتماع الحادي عشر للجنة تنسيق الانشطة الاحصائيةالاجتماع الحادي عشر للجنة تنسيق الانشطة الاحصائيةالاجتماع الحادي عشر للجنة تنسيق الانشطة الاحصائية ٕٕ ٕٕ ٕٕ ٕٔٔ ٔٔ    (CCSA) 

 
ٔانعقد الاجتماع الحادي عشر للجنة تنسيق الانشطة الاحصائية في نيويورك، في الامم المتحدة، في  ٕٔ ٕ ٕ٢٥ 

ٔرحب السيد بول تشيونغ، رئيس وحدة الاحصاء بالا. م٢٠٠٨فبراير  مم المتحدة والرئيس المشارك باللجنة، ٕ
ٕتراس السيد بييتر افريارس، رئيس الاحصاءات الزراعية والبيئية والتعاون الاحصائي بالمكتب . بالمشاركين ٕ ٔ

ٔالاحصائي للمجموعة الاوربية  ٕ)Eurostat (والرئيس المشارك باللجنة. 
 

ٔاولا، قدمت فرق العمل المكلفة التي تم تاسيسها في الدورة الثا م تقاريرها حول مهامها ٢٠٠٦منة في عام ٔ
ٕاليات التقرير حول انشطة بناء القدرات الاحصائية،" ٔ ٕبناء القدرة من خلال مبادرات تدريبية اقليمية " "ٓ

ٔمراجعة النماذج والانماط لتنسيق برامج التعاون الفني على مستوى الاقاليم " "ٕللاحصائيين القوميين، ٔ

ٔ اللجنة النص الاولي لشروط لجنة درستثانيا، ." ٕبناء القدرة في افريقيأتقييم فعالية انشطة "و." الفرعية

ٔتنسيق الانشطة الاحصائية المرجعية والمنقحة المعدة من قبل الرئيسين المشاركين وامانة اللجنة ٕ ٔواخيرا، . ٔ

 ).SDMX(ٕ البيانات الاحصائية والبيانات الفوقية تبادلٔكان هنالك نقاشا حول التطورات الاخيرة في تنفيذ 
 

ٔوفي الاجتماع ا ٔ للجنة تنسيق الانشطة ةٕ استضافة الدورة الثانية عشرعرضهٕد البنك الافريقي للتنمية كٕ

 قام المدير العام .م٢٠٠٨ سبتمبر ١٢-١١ٕالاحصائية في مقره بتونس، الجمهورية التونسية، في الفترة من 
ٕلمركز انقرة، الدكتور صافاش الباي، بتمثيل المركز في هذا الاجتم ٔ   .اعٔ

 
ٕٕالدورة التاسعة والثلاثون لمفوضية الامم المتحدة للاحصاءالدورة التاسعة والثلاثون لمفوضية الامم المتحدة للاحصاءالدورة التاسعة والثلاثون لمفوضية الامم المتحدة للاحصاءالدورة التاسعة والثلاثون لمفوضية الامم المتحدة للاحصاء ٕٕ ٔٔ ٔٔ    

 
ٕانعقدت الدورة التاسعة والثلاثون لمفوضية الاحصاء بمقر الامم المتحدة في نيويورك في الفترة  ٕ٢٩-٢٦ 

ٕ حول مواضيع شملت احصائيات الاستخدام، احصائيات هاتم تقديم العديد من التقارير خلال. م٢٠٠٨فبراير  ٕٕ
ٕليم، الحسابات القومية، احصائيات السياحة، احصائيات الصناعة، احصائيات التجارة، احصائيات التع ٕ ٕ ٕ

ٕالصحة، احصائيات القطاع غير الرسمي واحصائيات البيئة ٕ . 
 

ومشاركة  ٕ جمع ونشر الاحصائيات والمعايير لتبادلشملتوعلاوة على ذلك، فقد تمت مناقشة مواضيع 
ٔاعدتها ٔوكما قدمت ايضا تقارير . خلال هذه الدورة )البيانات حول البيانات - Metadata( الميتاداتاوالبيانات 

لتنمية في القرن الحادي والعشرين في ٔمن اجل ء ٕالاحصافي مشاركة لثلاث لجان، وهي لجنة التسيير ل
ٕمجال بناء القدرة الاحصائية، لجنة تنسيق الانشطة الاحصائية ولجنة خبراء المحاسبة الاقتصادية  ٕ . لبيئيةا -ٕٔ

ٔالمدير العام لمركز انقرة، الدكتور صافاش الباي، مثل المركز في هذه الدورة ٔ. 
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ٕافاد الدكتور صافاش الباي رؤساء مؤسسات الاحصاء القومية بالدول وعلى هامش مجريات هذه الدورة  ٔ ٔ

ٕالاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي خلال لقاءاته بهم بالبرامج التدريبية التي نظمها مركز ٔ انقرة وناشدهم ٔ

ٔبتكثيف الجهود من اجل تعاون اكثر في هذا المجال ٔالتقي الدكتور صافاش الباي بمدير وحدة كما و. ٔ

ٕالاحصاء بصندوق النقد الدولي، مدير الاسكوا والمدير العام للمعهد العربي للتدريب والبحوث الاحصائية  ٕ
ٕوتبادل معهم الافكار حول امكانية تنظيم ورشة عمل مشتركة حو ل الحسابات القومية خلال الربع الثالث من ٔ

ٕ الاراء حول امكانية تنظيم الذي تبادل معهظمة السياحة الدولية ٕوكما التقى بمدير الاحصاء بمن. هذا العام ٓ
 .ٕعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامئإورشة عمل مشتركة حول احصاءات السياحة لمصلحة الدول ال

 

     ييييــــــــٕٕٕٕاســلاماســلاماســلاماســلاممر المر المر المر الــــمـؤتمـؤتمـؤتمـؤتــــمة المة المة المة الــــن منـظن منـظن منـظن منـظـــــبار مـبار مـبار مـبار مــــٔٔٔٔاخاخاخاخ
 

 يــلامــــٕة الاســـمـقـمر الـشرة لمؤتــة عـاديـدورة الحــــال
 

ٕركز جدول اعمال الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي  ٕتحت شعار الاسلام في القرن الحادي (ٔ
ة ٔم على اربع٢٠٠٨ مارس ١٤-١٣ في العاصمة السنغالية داكار في الفترة من التي انعقدت) والعشرين

 :بنود
 

 ٕالتقييم المرحلي لتنفيذ برنامج العمل العشري لمنظمة المؤتمر الاسلامي• 
ٕاجازة الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الاسلامي •  ٕ 
ٕجلستان لشحذ الافكار حول التعاون الاقتصادي بين الدول الاعضاء، وخاصة الافريقية منها•  ٕٔ مشاطرة  ؤ

 ٔالمعرفة بين الدول الاعضاء 
 
ٕٕقمة الاقمة الاقمة الاقمة الاــــالالالال ٔٔسان اوغسان اوغسان اوغسان اوغــــٕٕٕٕسور احسور احسور احسور احــــة في البروفة في البروفة في البروفة في البروفــــثقثقثقثقــــجدد الجدد الجدد الجدد الــــية تية تية تية تــــلاملاملاملامــــــــسسسسٕٕ ٕٕعيد انتخابعيد انتخابعيد انتخابعيد انتخابــــلو وتلو وتلو وتلو وتــــٔٔ   رىرىرىرىــــــــٔٔٔٔمس سنوات اخمس سنوات اخمس سنوات اخمس سنوات اخــــه لخه لخه لخه لخــــٕٕ
 
ٔ انتخاب الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي، البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلو، لفترة جديدة تم ٕٔ ٕ ٔ

ٕ القمة الاسلامي في ٔكامين عام للمنظمة، وذلك خلال الجلسة الختامية للدورة الحادية عشرة لمؤتمر
  .العاصمة السنغالية دكار

ٔاربع سنوات فترة ال عن بدلأويحدد الميثاق الجديد فترة منصب الامين العام للمنظمة بخمس سنوات، 

  .الميثاق السابقالمنصوص عليها في 
ست  لشغل منصبهٔويتبقى للامين العام الحالي سنة من فترته الحالية، ليكون مجموع السنوات المتبقية 

 .سنوات
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ٔواشادت الدول الاعضاء بجهود الامين العام خلال السنوات الماضية، وجهوده في التحضير لقمة دكار ٔ  ومن . ٔ
ٔاحسان اوغلو ٔاكمل الدين  البروفيسور rعـبرجانبه  ٔما اضفته عليه من ٔشكره وامتنانه للدول الاعضاء على عـن ٕ

دا عزمه على الاستمرار في لعب دور بناء لمصلحة ٔدعم للمنظمة ولامينها العام، مؤكما قدمت من  وـةثق
ٕالدول الاعضاء والمنظمة والعالم الاسلامي ٔ.  
ٕٕاجـــازة مـيثاق منـظمة المؤتــمر الاســلامـــياجـــازة مـيثاق منـظمة المؤتــمر الاســلامـــياجـــازة مـيثاق منـظمة المؤتــمر الاســلامـــياجـــازة مـيثاق منـظمة المؤتــمر الاســلامـــي ٕٕ ٕٕ ٕٕ    

 
ٕاجاز قادة الامة بالاجماع الميثاق المعدل لمنظمة المؤتمر الاسلامي في الدورة الحادية عشرة لمؤتمر القمة  ٕ ٔ ٔ

ٕ ياذن ببدء عهد جديد في تاريخ منظمة المؤتمر الاسلامي خلال مواصلة مهمتها ٕالاسلامي، الشيء الذي من ٔ
 .منظور حيوي ونشط

 
ٕٕلى اتلى اتلى اتلى اتــــــــتوقيع عتوقيع عتوقيع عتوقيع عــــالالالال     شادشادشادشادــــودان وتودان وتودان وتودان وتــــديدة بين السديدة بين السديدة بين السديدة بين الســــــــية جية جية جية جــــفاقفاقفاقفاقــــٕٕ
 

ٔرحب الامين العام لمنظمة المؤتمر الاسلامي البروفيسور اكمل الدين احسان اوغلو، بتوقيع فخامة الرئيس  ٕٔ ٕ ٔ ّ
على  ٕ البشير، رئيس جمهورية السودان، وفخامة الرئيس ادريس دبي، رئيس جمهورية تشادٔعمر حسن احمد

 وذلك على هامش الدورة ،ٔبرعاية فخامة الرئيس الاستاذ عبد الله واد، رئيس جمهورية السنغالعقد تفاق ٕا
 . م٢٠٠٨ مارس ١٣ فيٕالحادية عشرة لمؤتمر القمة الاسلامي 

 
ٔ بالجهود المقدرة التي بذلها فخامة الرئيس الاستاذ عبدالله واد، رئيس ادةٕالجدير بالذكر، فقد جاءت الاش

ٔجمهورية السنغال، رئيس الدورة الحالية لمؤتمر القمة الاسلامي، والتي اثمرت في توقيع الاتفاق  الذي ٕ
ٔوضع حد نهائي للخلافات بين البلدين واحلال السلام والامن في المنطقةسيساهم في  ٕ ٍ . 

 
 

ٕٕالاجتماع االاجتماع االاجتماع االاجتماع ا التنمية السياحية المستدامة في نظام الحدائق العبر حدودية التنمية السياحية المستدامة في نظام الحدائق العبر حدودية التنمية السياحية المستدامة في نظام الحدائق العبر حدودية التنمية السياحية المستدامة في نظام الحدائق العبر حدودية """"لثالث للجنة مشروع لثالث للجنة مشروع لثالث للجنة مشروع لثالث للجنة مشروع ٕٕ
ٕٕوالمناطق المحمية في غرب افريقياوالمناطق المحمية في غرب افريقياوالمناطق المحمية في غرب افريقياوالمناطق المحمية في غرب افريقيا ٕٕ    

 
ٕشارك مركز انقرة في الاجتماع الثالث للجنة مشروع  التنمية السياحية المستدامة في نظام الحدائق العبر     "ٔ

ٕد في مقر المركز الاسلامي لتنمية التجارة في الدار الذي انعق" ٕحدودية والمناطق المحمية في غرب افريقيا
ٕتشكلت هذه اللجنة في اطار تنفيذ خطة عمل منظمة . م٢٠٠٨ مارس ٢٤البيضاء، المملكة المغربية، في 

ٕالمؤتمر الاسلامي لدعم التعاون الاقتصادي والتجاري بين بنين، غامبيا، غينيا بيساو، مالي، موريتانيا،  ٕ
ٕاليون والتي هي في ذات الوقت اعضاء في منظمة المؤتمر الاسلامي ومنظمة السياحة النيجر، السنغال وسير ٔ

 .الدولية
 

ٕوهدف الاجتماع الى الوقوف على التقدم المنجز حتى الان وتحديث    في ٕانجازهالعملي المخطط برنامج الٕ
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 موريتانيا، ٕشارك في الاجتماع ممثلون من بنين، غامبيا، غينيا بيساو، مالي،. م٢٠٠٨/٢٠٠٩العام 
ٔهذا، وقد شارك الاستاذ سليمان اسلام اوغلو، رئيس دائرة التدريب والتعاون . النيجر، السنغال وسيراليون ٕ ٔ

ٔالفني بالانابة، في هذا الاجتماع ممثلا لمركز انقرة ٕ ٕ. 
 

 بالفقر المتعاظم، لا ذات الصلةٕتحدث المشاركون في الجلسة الافتتاحية عن الحاجة لكشف التحديات 
ِوكما اشاروا الى ان هذا المشروع استلهم من مجموعة مباديء السياحة الدولية . ٕفي القارة الافريقيةسيما  ُ ُٔ ٔ ٔr ٕ

ٕوافق المشاركون في نهاية الاجتماع على عقد الاجتماع . ٔالمجازة من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة ٕ
لامي السادس لوزراء السياحة ٕالقادم في دمشق، الجمهورية العربية السورية، على هامش المؤتمر الاس

ٕبالدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي ٔ.   
 

ٔٔاجـتــماعــات اخــــــرىاجـتــماعــات اخــــــرىاجـتــماعــات اخــــــرىاجـتــماعــات اخــــــرى ٔٔ ٕٕ ٕٕ    
 
 

    """"ٔٔٔٔازمة البطالة في الدول العربيةازمة البطالة في الدول العربيةازمة البطالة في الدول العربيةازمة البطالة في الدول العربية: ": ": ": "المؤتمر الدولي حولالمؤتمر الدولي حولالمؤتمر الدولي حولالمؤتمر الدولي حول
 

في " ٔازمة البطالة في العالم العربي،: "نظم المعهد العربي للتخطيط، مقره الكويت، المؤتمر الدولي حول
هذا المؤتمر ٔكانت الاهداف الرئيسية لو. م٢٠٠٨ مارس ١٨-١٧، في الفترة  العربيةمصـرجمهورية ، القاهـرة

تحليل معدلات البطالة المستمرة والعالية والمتزايدة في الدول العربية، وتقييم السياسات التي قد تمثلت في 
ٍتستهدف هذه المسائل الى جانب البحث عن خيارات سياسة للمزيد من  .ي المستقبل التطبيق فِ ممكنةٕ

ٕاجندة يرجى زيارة الموقعين ادناه باللغتين العربية والانجليزيةما تناوله من المعلومات عن المؤتمر و ٔ ٔ  
   ٠٣٠٨a.pdf_http://www.arab-api.org/conf :للعربية

  ٠٣٠٨e.pdf_http://www.arab-api.org/conf :ٕللانجليزية

 
    يةيةيةيةــــــــدولدولدولدولــــــــــــية الية الية الية الــــنمنمنمنمــــبكة التبكة التبكة التبكة التــــــــــــع لشع لشع لشع لشــــــــــــــــوي التاسوي التاسوي التاسوي التاســــــــــــر السنر السنر السنر السنــــــــؤتمؤتمؤتمؤتمــــالمالمالمالم    

 
م، هي شبكة دولية للبحث ومعهد للسياسة مكرس ١٩٩٩شبكة التنمية الدولية، التي تم تشكيلها في عام 

 بناء  بهدفٕلبناء القدرة البحثية رفيعة المستوى في علم الاجتماع في كافة العالم النامي وعالم النقلة
ٔقدرة المعاهد البحثية والباحثين الافراد في العالم النامي وعالم ٕالسياسات واجراء البحوث المحلية وبناء 

ٔالامن من اجل التنمية"ٕانعقد المؤتمر السنوي التاسع لشبكة التنمية الدولية . النقلة مجابهة المخاطر من : ٔ
ٔاجل البقاء والامن  .م٢٠٠٨ يناير ٢٧في مدينة بريسبين، استراليا، في " ٔ

 
ٔ مشارك من شتى انحاء العالم، شد الانتباه الى تاثير ٥٠٠ــ م، الذي حفل ب٢٠٠٨ومؤتمر عام  ٕ ٕ r ٔعدم الامن حالة ٔ

ٔوالعنف المتفاقمين على التنمية الاساسية والنمو طويل الاجل،  ٔالموضوع الذي يعتلي جدول اعمال التنمية وهو ٔ

.العالمية



 

ٕمركــــــز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية ٕ ٕ ٕ ٩                                                   )ٔمركز انقرة( ٔ  

ٔمسبق للامن البشري؛ السلامة البدنية شرط : وكانت الرسائل الستة المنبثقة عن المؤتمر قد تمثلت في

 ها من قبل طرف واحد؛ السيطرة على الكوارث الطبيعية تحقيقٔالسيطرة على الامراض المعدية لا يمكن 
ٔوتغير المناخ يقع في اطار موضوع التنمية؛ يمكن في كثير من الاحيان تنفيذ تلك القاعدة القانونية من خلال  ٕ

ن يكون الفقر هو السبب الرئيسي للصراع فالمؤسسات ٔ لبناء الثقة؛ ليس بالضرورة ابسيطةسلسلة معايير 
 .ٔحدوث الكارثة او الصراعفي ٔالضعيفة تلعب دورا مهما ايضا وتخصيص المصادر للحماية شيء مهم 

 
 خلال لقاءات ،الذي عقدٔتم تمثيل مركز انقرة في هذا المؤتمر من قبل الدكتور صافاش الباي، المدير العام

ٕهذا المؤتمر مع دكتور قوبند نانكاني، المدير التنفيذي لشبكة التنمية الدولية تناولا فيه امكانية التعاون بين 
وفي لقائه مع دكتور كريق ويلسون، المدير التنفيذي لمؤسسة التعاون . ٔمركز انقرة وشبكة التنمية الدولية

ٔالى التاكد من ٔ دكتور صافاش الباي توصلالتنموي،  تعاون الممكن في موضوع تمويل القروض متناهية الٕ
منتدى التمويل متناهي "ٔوكما جرى الحديث ايضا حول تفاصيل . ٔالصغر والانشطة المشتركة بين الكيانين

 ."م٢٠٠٨ٓالصغر في اسيا في عام 
 
مو ٕمع السيد مايكل اسبنس، الفائز بجائزة نوبل ورئيس مفوضية النٓالاراء ٔ الدكتور صافاش الباي تبادلو

ٕن الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي الاستفادة من نشاطات �مكُالنماذج الكفيلة التي تحول والتنمية،  ٕ ٔ

ٕالمفوضية التي تتعلق بسياسات واستراتيجيات النمو الاقتصادي وتخفيف الفقر ٕ. 
 

شورات  مع البروفسور بوول كوللير، مؤلف العديد من المنحوارألدكتور صافاش الباي ل كانوكما 
ٕوالدراسات المتميزة حول التنمية في افريقيا، حول استراتيجيات تخفيف الفقر التي يمكن تنفيذها في افريقيا  ٕ ٕ

ٔواماكن اخرى ٔ. 
 

ٕالاجتماع الاول لمجموعة العمل الاحصائيالاجتماع الاول لمجموعة العمل الاحصائيالاجتماع الاول لمجموعة العمل الاحصائيالاجتماع الاول لمجموعة العمل الاحصائي ٕٕ ٕٕ ٕٕ ٕٔٔ ٔٔ ((((SWGSWGSWGSWG----١١١١))))    
 

ٕنظم البنك الاسلامي للتنمية الاجتماع الاول لمجموعة العمل الاحصائي  ٕ ٕٔ(SWG-١)ة  على مستوى منظم
 .م في مقره بمدينة جدة بالمملكة العربية السعودية٢٠٠٨ مارس ٢٦-٢٥ٕالمؤتمر الاسلامي في الفترة من 

ٕبرزت مجموعة العمل الاحصائي من واحدة من توصيات اجتماع مجموعة الخبراء حول بناء القدرة  ٕ
ٕالاحصائية الذي نظمه البنك الاسلامي للتنمية  في  ْ الاسلامي ان م الذي ناشد البنك٢٠٠٧ٕ ابريل ٢٩ٕ ن �كوُي"ٕٔ

ٕبالتعاون مع مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي للالتمجموعة عمل  ٔ نهج منتظم لتوفيق الانشطة حول فافٕ

ٔالاحصائية وتبادل الخبرات والممارسات الاجدى وتطوير مناهج مشتركة لجمع ومعالجة البيانات الواردة من  ٕ
ٕالجدير بالذكر ان اقتراحا مثل." ٔالدول الاعضاء r ٕ هذا على نسق مشروع لتاسيس مجموعة عمل احصائية كان ٔ ٔ

ٕقد صدر عن المدير العام لمركز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية  ٕ ٕ ، الدكتور صافاش )ٔمركزانقرة(ٔ
ٕالباي، خلال زيارته للبنك الاسلامي للتنمية في   .م٢٠٠٧ ديسمبر ٣ٔ

 
ٔحضر الاجتماع مشاركون عن الامانة العامة لمنظمة ا ٕلمؤتمر الاسلامي، مركز انقرة، الغرفة الاسلامية ٕ ٕٔ 



 

ٕــز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلاميةمركــــ ٕ ٕ ٕ ١٠                                                 )ٔمركز انقرة( ٔ  

ٕللتجارة والصناعة، المركز الاسلامي لتنمية التجارة والبنك الاسلامي للتنمية ٔالدكتور امادو كل من ٔالقى . ٕ

كلمتان رحبا فيهما ٔالدكتور صافاش الباي وٕبوبكر سيسى، نائب رئيس البنك الاسلامي للتنمية، 
مركز مصدر البيانات بالبنك (ٕلدكتور عبداللطيف بيللو، رئيس وحدة الاحصاء اومن ثم قدم . بالمشاركين

 Setting the Scene: The Big-الصورة الشاملة: تشكيل المنظر: " بعنواناعرض )ٕالاسلامي للتنمية
Picture." 

 
ٕالقدرة والانشطة الاحصائية المؤسساتية؛ ) ١ (:ٔركزت جلسات العمل على اربعة مواضيع لحاجة تقييم ا) ٢(ٔ

مجموعة العمل ) ٤(المشكاءات المؤسسية و: ٕ للتنسيق الاحصائييٕاطار عمل) ٣(ٔاين نقف؟؛ : ٕالاحصائية
 . المهام، العضوية، طرق العمل وجداول العمال: ٕالاحصائية

 
ٕمن اجتماع مجموعة العمل الاحصائية من ) م٢٠٠٨ مارس ٢٦(ٔكانت رئاسة جلسات العمل في اليوم الاول  ٕ

ٔاش الباي في حين كانت رئاستها في اليوم الثاني من قبل الدكتور لامين دوغري، رئيس قبل الدكتور صاف

ٕدائرة السياسة الاقتصادية والاحصاء بالبنك الاسلامي للتنمية ٕ وفي خلال هذين اليومين قدمت الدكتوره . ٕ
ٔصديقه باشجي، رئيسة دائرة الاحصاء والمعلومات بمركز انقرة، ثلاثة عروض موضحة فيها  ٔ مركز انقرة ٓاراءٕ

 .حول المواضيع
 

ٔوفيما يتعلق بجمع البيانات فقد وافقت مجموعة العمل الاحصائي على اعطاء الاولوية لتامين البيانات  ٔ ٕ ٕ
ٔالاولية من الدول الاعضاء مباشرة وقررت ٔ تجنب ارسال الاستبيانات المتعددة الى الدول الاعضاء من ٔ ٕ ٕٕ

وكما وافقت . ٕالاقتصادية-ٕالبيانات الاجتماعيةٕمختلف مؤسسات منظمة المؤتمر الاسلامي بغرض جمع 
وفيما يتعلق بمعالجة البيانات فقد وافقت . ٔالمجموعة ايضا على جمع بيانات ثانوية من المصادر الدولية

ٕمجموعة العمل الاحصائي على توحيد تعاريف المؤشرات المختلفة المستخدمة في قواعد بيانات 
وفيما يختص بعملية توزيع البيانات فقد وافقت المجموعة . اميٕومنشورات مؤسسات منظمة المؤتمر الاسل

ٕقاعدة واحدة يمكن الوصل عبرها الى الاحصاءات المتناسقة على نسق على تشكيل قاعدة بيانات مشتركة  ٕ
ٕحول مؤشرات الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي ٕوعلاوة على ذلك، فقد ابدى مركز انقرة استعداده . ٔ ٔ ٔ

ٕلاستضافة الاج ٔ في مقره بالعاصمة التركية انقرة، قبل (٢-SWG)ٕتماع الثاني لمجموعة العمل الاحصائي ٕ

ٕاجتماع الكومسيك في اكتوبر   .م٢٠٠٨ٕ
 
 
 



 

ٕمركــــــز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية ٕ ٕ ٕ ١١                                                 )ٔمركز انقرة( ٔ  

 
    ٔٔٔٔاخـبار وبـيانات صحـفية من المـنظمات الـدولـيةاخـبار وبـيانات صحـفية من المـنظمات الـدولـيةاخـبار وبـيانات صحـفية من المـنظمات الـدولـيةاخـبار وبـيانات صحـفية من المـنظمات الـدولـية

 

ٕافـريـقـيا تحــقق مـعدل نمـو اقتصـادي ســليم وافـريـقـيا تحــقق مـعدل نمـو اقتصـادي ســليم وافـريـقـيا تحــقق مـعدل نمـو اقتصـادي ســليم وافـريـقـيا تحــقق مـعدل نمـو اقتصـادي ســليم و ٕٕ ٕٕ ٕٕ     مستقرمستقرمستقرمستقرٕ
 

ٔم، والتي تشتمل على الف مؤشر تغطي ٢٠٠٧ٕتنمية في افريقيا ذكر تقرير البنك الدولي حول مؤشرات ال

rالاقتصاد، وتنمية الموارد البشرية والقطاع الخاص، وادارة الحكم ، والبيئة والمعونة، ان العديد من  ٕ ٕ
ٔالاقتصادات في افريقيا بدات في تحق ٕ ٕوقد سجلت افريقيا خلال . ق عجلة نمو سريعة وبمعدلات مستقرةيٕ

م لقدرة القارة �٪، وهو معدل على قدم وساق مع بقية العالم ومدع٥,٤سط معدل نمو بلغ العقد الماضي متو
ٕفي تحقيق اهداف تنمية الالفية تجاه استئصال الفقر، والصحة ومواضيع اخرى، ولجعلها قبلة استثمار يؤمها  ٕٔ ٔٔ

rوابان التقرير ان  .ٔراس المال الدولي ٔ وبصورة فعالة، ية العالم مع بقتجاري التبادل الٕافريقيا تعلمت كيفية "ٔ
ٕوالاعتماد اكثر على القطاع الخاص، وتجنب الاخفاقات الخطيرة في النمو الاقتصادي والتي اتسمت بها  ٕ ٕٔ

ٕولوحظ ايضا ان افريقيا ومنذ ." ٔفترات السبيعنات والثمانينات ولحتى اوائل التسعينات من القرن الماضي r ٔ ٔ 
ٔاواسط التسعينات بدات تستقي الدروس من اخطاء ٔ ٕ العقود الماضية لتحسين ادارة الاقتصاد الكلي، وتطبيق ٔ
ٕسياسات هيكلية افضل، وللاندماج مع بقية العالم rومن الناحية الاخرى، فالبرغم من ان مكاسب م. ٔ ٔ  لموسةٔ

ّوطويلة الاجل قد سجلت لاقتصادات منطقة افريقيا جنوب الصحراء، الاّ ان التحذير  ٔ ٕ ٕ ٕ  قائما ما دامت لازالٔ
ساهمت الزيادات المضطردة  .ٕلاستثمارالحيوية لمكاسب اليثبط سللتقلبات، الشيء الذي المنطقة عرضة 

ٔفي مساعدة الاقتصادات النفطية السبعة الكبرى في افريقيا والتي تاوي المتزايدة ٔعائدات اسعار النفط من  ٕ ٕ
ٔبالمصادر الاخرى، ٕوهنالك فوائد مماثلة واعدة للعديد من الدول الافريقية الغنية . ٪ من سكان القارة٢٧,٧

ٔفالشكر لاسعار المعادن الثمينة والسلع الاخرى المتزايدة الارتفاع ٔ rنجد انولكن، . ٔ  ١٨تضم التي مجموعة ال ٔ
حققت معدل نمو مماثلا بعض الشيء لما قد ٔ٪ من سكان افريقيا، ٣٥,٦ٔبلدا فقيرا في الموارد، تاوي 

rويشير التقرير الى ان . لال العقد الماضي٪ خ٤ٔحققته البلدان الغنية بالنفط، حيث زاد باكثر من  ٔ ٕ
ٔالاقتصادات الاقل نموا في افريقيا، وتاوي  ٕ ٔ ٔ٪ من سكان القارة، حققت هي الاخرى انجازات بافضل ٣٦,٧ٕ ٕ ٔ

ٕادارة افضل للاقتصاد الكلي، واستثمارات ضخمة في تنمية الموارد البشرية "مما تحقق في الماضي بـ ٕٕ ٔ

ٔوتاهيل المؤسسات وفي اداء القطاع ال ٔلذا، فان مصدر التشاؤم مرتبط اكثر بالفجوة ." عامٔ r  في القائمةٕ
ومستويات التكاليف الغير مباشرة المرتفعة نسبيا ) ٔ بليون دولار امريكي في العام٢٢(البنيات التحتية 

ٔمقارنة بالاقتصادات الاسيوية الاكثر قدرة على التنافس ) ٕ٪ من اجمالي تكاليف الصادرات٣٥( ٓ ٕ)٨ ٪
ٔوعلى الرغم من ذلك، فقد حققت صادرات افريفيا نموا باكثر من ). لصادرات الصين نقطة مئوية في ١١ٕ

ٔان خلق التوازن الصحيح بين الاستثمار في راس المال  .م٢٠٠٦-م٢٠٠٣المتوسط خلال الفترة الممتدة من  ٕ r ٕ
ٔالبشري والاستثمار في راس المال المادي سيساعد على بلوغ الاهداف الانمائية للالفية وتلبي ٕ ٕٔ  ة احتياجات ٔ



 

ٕمركــــــز الابحاث الاحصائية والاقتصادية والاجتماعية والتدريب للدول الاسلامية ٕ ٕ ٕ ١٢                                                 )ٔمركز انقرة( ٔ  

ٔافريقيا من البنية الاساسية، المقدرة بـ وعلاوة على ذلك، . ٕ٪ من اجمالي الناتج المحلي السنوي للمنطقة٥ٔ
ٕفان مناخ الاستثمار، و r ٔشجيع ابتكار وبناء القدرة المؤسساتية لاجل ادارة امثل تٕ ٕ من بين الخطوات يعتبر ٕٔ

 .ٕالمرجوة للتعجيل والمحافظة على النمو الافريقي
 

    فوضية النمو والتنميةفوضية النمو والتنميةفوضية النمو والتنميةفوضية النمو والتنميةمممم
 

ٔم من اجل تكوين وتطوير الفهم الامثل للسياسات ٢٠٠٦ٕتكونت مفوضية النمو والتنمية في ابريل  ٔ

ٕوالاستراتيجيات التي تحدد النمو الاقتصادي السريع والمستدام وتخفيف الفقر وتجمع . فترة عامين خلال في ٕ
ٔ الحكومية، والاعمال وصنع القرارات كمفوضين  من التطبيقيين القياديين في المجالات٢١المفوضية بين 

. ي الدول النامية مستمعي وجمهور هذه المفوضيةيويمثل قياد. من كل من الدول النامية والعالم الصناعي
رئيس المفوضية هو مايكل اسبينس، الحائز على جائزة نوبل للسلام والعميد السابق لمدرسة استانفورد 

الوقت الذي يتقلد فيه داني لايبتسيقر، نائب البنك الدولي، منصب نائب رئيس ٔلدراسات الاعمال العليا، في 
دعم المفوضية من قبل حكومات استراليا، السويد، هولندا والمملكة المتحدة ومؤسسة وليام يتم . المفوضية

فقر، مواجهة تحديات الٕالى  يدفعٔ اساسي رتكزم"ق عمل المفوضية من لوينط. وفلورا هوليت والبنك الدولي
ٕوالانحطاط البييء، وسوء التفاهم بين الامم، واختلافات مستوى المعيشة في وبين البلدان العالمية  ٔ ٕ

ٕالمستقبلية عند تامين ظروف ازدهار متزايد ومستدام وفرص اقتصادية متزايدة ٕ ّفالبرغم ان هناك تقدم سجل ." ٔ ٔ

ٕوالاقتصادية التنموية بالمقارنة مع ٕمؤخرا في الدول النامية في تطوير العديد من المؤشرات الاجتماعية 
ّالوضع في الدول الصناعية المتقدمة، الاr ان دخل الفرد في الدول النامية، ناهيك عن تقارب الفجوة بينهما،  ٔ ٕ

ٕوهذا نتج عن حقيقة انه، باستثناء بعض الدول النامية في . قد بقي بعيدا خلف دخل الفرد في الدول المتقدمة ّ ٔ

ٔ الى نمو اقتصادي عند نسب عالية لفترات كافية الآاسيا، لا يمكن الوصول ٕ تهدف المفوضية من خلال . جلٕ
ٕجملة من النشاطات المنظمة خلال فترة عامي تكليفها الى الوصول الى فهم كامل للعوامل الكامنة خلف  ٕ

ٕت في اداءات النمو بين البلدان وعلى مدى الزمن، الى جانب التحدي لفروقاالنمو المستدام وا  واجهالذي ئ
وسوف لن يكون هنالك فقط تقرير . تغيرال دائم وسط دولي فيٕصياغة استراتيجيات نمو مؤثر حين الدول 

ٕمحكم يقدم الى المستمعين المستهدفون عند الانتهاء من اعداد هذا التقرير في ابريل  ٕ ٕم، وانما ٢٠٠٨ٕٕ
ج العديد من ورش العمل ٔسيكون هناك عدد كاف من الاوراق الفنية التي تغطي التفاصيل المهمة، ونتائ

ٕحول مختلف مزايا النمو المستدام والشامل، ومقالات حول العديد من الاستشارات التي تمت حول 
 .تضمنة مشاهدين ومشاركين مختارين العالم مٔانحاءالموضوع في مختلف 
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 .ٔ وانشطتها المختلفة والكثير من الوثائق الفنية المفيدةللوقوف على برنامج المفوضية الكامل،
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ٕٕؤها الاقتصؤها الاقتصؤها الاقتصؤها الاقتصــــباطباطباطباطــــنية في تنية في تنية في تنية في تــــدول الغدول الغدول الغدول الغــــالالالالصدمة صدمة صدمة صدمة     خففخففخففخففية تية تية تية تــــدول النامدول النامدول النامدول النامــــالالالال     مممم٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨٢٠٠٨ادي في عام ادي في عام ادي في عام ادي في عام ــــــــٕٕ

 
ٕالافاق الاقتصادية العالمية "يشير تقرير البنك الدولي،  ٕ، الى ان مرونة الاقتصادات النامية من "م٢٠٠٨ٓ ّ ٔ ٕ

ُشانها تخفيف حدة ما ي ْحتمل ان تتعرض له من صدمات ٔ ٕبغعل التباطؤ الاقتصادي الحالي في اقتصاد تنجم ٔ ٕ
ٕالولايات المتحدة الامريكية، حيث يتوقع تراجع نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي للبلدان النامية ليصل  ٔ

 متواضعة ٕم، فيما تشير التنبؤات الى نمو الدول ذات الدخل المرتفع بنسبة٢٠٠٨٪ في عام ٧,١ٕالى نسبة 
rوينوه التقرير الى ان النمو العالمي ت. ٪٢,٢قدرها  ٔ ٕ ٕ قليلا الى نسبة راجع� م مقابل ٢٠٠٧٪ في عام ٣,٦ً

ْويتوقع ان . المرتفع الدخلذات م، وذلك بسبب النمو الضعيف الذي سجلته الدول ٢٠٠٦٪ في عام ٣,٩ ٔ

ٕيواصل نمو الاقتصاد العالمي في الهبوط ليصل الى نسبة  ْ ان يشهد ومن المنتظر. م٢٠٠٨م ٪ في عا٣,٣ٕ ٔ

ٕنمو البلدان النامية هبوطا طفيفا خلال العامين القادمين، ولكن تباطؤا حادا في اقتصاد الولايات المتحدة  ً ً

ٔيشكل عائقا حقيقيا، حيث انه سيؤدي الى اضعاف افاق النمو في البلدان النامية في المدى سٔالامريكية  ٕٔ ٕ
ْومن المحتمل ان يقلل ال. المتوسط ٔدولار الضعيف والتراجع المتوقع في الولايات المتحدة الامريكية ٔ

ٕوتذبذات سوق المال من حجم عائدات صادرات الدول النامية ويضعف عملية انسياب رؤوس الاموال اليها  ٕٔ

rوفي مجال التجارة، فان طلب . ٕويقلل من قيمة استثماراتها الخارجية القائمة على قيمة سعر الدولار ٕ
rويواصل التقرير مشيرا الى ان النمو . عالي من الدول النامية سيساعد في تحسين النمو العالميٕالاستيراد ال ٔ ٕ ً

ٔفي الدول النامية احدث ارتفاع ملحوظ في اسعار السلع، خاصة اسعار النفط ٔ الفلزات والمعادن، الشيء  ؤٕ
ومن . لدان الناميةالذي عاد بالفائدة على الكثير من مصدريها، وهو ما يفسر قوة الطلب في بعض الب

ٔالناحية الاخرى، فان الزيادة الاخيرة في اسعار  ٔ ٔr ٔ الحقت الضرر بمستوردي الاغذية وفقراء المناطق الغلالٕ ٔ

 . الحضرية في العديد من هذه الدول
 

ًان الادارة القائمة على انتهاج تدابير اكثر تحوطا على صعيد الاقتصاد الكلي، مقترنة "ولاحظ التقرير  ٔ ٕٔ
ٕتكنولوجي، قد ساعدت على زيادة انتاجية العوامل الكلية ونمو الدخل الحقيقي في البلدان النامية بالتقدم ال

ِ الذي يتوقع ان يساعد على تخفيف الفقر في العقد وهو الميولعلى مدار الخمسة عشرة سنة الماضية،  ٔ

اطق العالم ٕ، تسارعت خطى الانتاج الصناعي في جميع منم٢٠٠٧ٔفي النصف الاول من عام ." القادم
ٔكما انعكست ايضا بيانات قوة ). ٕ٪ من عام الى الذي يليه٢٠(ٓالنامي، ولا سيما في منطقة شرق اسيا 

ٕالانتاج وعافيته في النتائج الخاصة باجمالي الناتج المحلي وكانت الصين والهند وروسيا القوى الفعالة في . ٕ
ٕدفع مستويات الانتاج الى تلك الزيادة الملحوظة ٕقع ان يبلغ نمو اجمالي الناتج المحلي ومن المتو. ٕ في ٔ

، مع توقع وصول النمو م٢٠٠٧ في المائة في عام ١٠ما نسبته حوالي ي ٓمنطقة شرق اسيا والمحيط الهاد
ٔ الصين الى اكثر من في ٓوتشير التوقعات الى نمو اجمالي الناتج المحلي في منطقة اوروبا واسيا.  في المائة١١ٕ ٔ ٕ ٕ 

  في ٥,٧، وم٢٠٠٨ في المائة في عام ٦,١ٕم، ثم تراجعه الى ٢٠٠٧ة في عام  في المائ٦,٧الوسطى بنسبة 
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دول ارتفاعا في معدلات التضخم، حيث اقترن ذلك من ال يدعدالوقد شهدت . م٢٠٠٩المائة في عام 
ٔالارتفاع باستمرار قوة الطلب المحلي والزيادة في اسعار المواد الغذائية والوقود ٔومن المتوقع ان يبلغ نمو . ٕ

ٔاجمالي الناتج المحلي في منطقة امريكا اللاتينية والبحر الكاريبي  م، ثم ينخفض، ٢٠٠٧٪ في عام ٥,١ٕ
ٕشهد نمو اجمالي الناتج المحلي . م٢٠٠٩٪ في عام ٤,٣م، و٢٠٠٨٪ في عام ٤,٥ٕحسب التوقعات، الى 

ٕفي منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا تراجعا الى  ٔ ْم، ويتوقع ان ي٢٠٠٧٪ في عام ٤,٩ٔ ٔرتفع على الارجح ٔ

ٔم مع ارتفاع اسعار النفط٢٠٠٨٪ في عام ٥,٤ٕالى  ٕواما نمو اجمالي الناتج المحلي في منطقة جنوب . ٕ r ٔ

ٕفقد اتجه الى الانخفاض الطفيف الى ٓاسيا  ٕ ٕم، حيث كانت زيادة الانتاج الصناعي ٢٠٠٧٪ في عام ٨,٤ٕ
ٕما نمو اجمالي الناتج المحلي في ٔا. ٕومعدلات نمو اجمالي الناتج المحلي مدفوعة بقوة الطلب الداخلي

م، ومن المتوقع ارتفاعه ليبلغ ٢٠٠٧٪ في عام ٦,١ٕزاد ليصل الى فقد ٔمنطقة افريقيا جنوب الصحراء 
ٕومن المتوقع ان يظل الاستثمار قويا رغم صعوبة . م، وذلك لقوة الطلب المحلي٢٠٠٨٪ في عام ٦,٤ ٔ

ٕشروط الائتمان الدولية ويعود السبب نسبيا لكبر الاس التقرير والمواد  .تثمارات الممولة من جهات خارجيةٕ

: ٕ الانترنيت– المتصلة به متاحة بالموقع التالي على شبكة المعلومات الدولية
http://www.worldbank.org/gep٢٠٠٨  
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ٕٕاباباباب     ـلـلـلـلــــــــــــريــريــريــريــــــــــٕٕ
 

-١، )كومستيك(للجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي لعامة ٕالاجتماع الثالث عشر للجمعية ا ♦
ٔم، اسلام اباد، باكستان٢٠٠٨ٕ ابريل ٣ ٕ 

ٕندوة حول تنمية تكنولوجيا السياحة الالكترونية في الدول الاسلامية،  ♦ م، دكا، ٢٠٠٨ٕ ابريل ٢٢-٢١ٕ

 بنغلاديش
ٔالاجتماع التاسع لفريق الخبراء المعني بالاطعمة الحلال،  ♦  ٔم، انقرة، تركيا٢٠٠٨يل ٕ ابر١٨-١٦ٕ

 م، الكاميرون٢٠٨ٕ ابريل ٢٤-٢١، "ٕاحصائيات العمل"دورة تدريبية حول  ♦

ٕوالاجتماع الخامس لمجلس ادارة الغرفة الاسلامية  الاجتماع الرابع والعشرون للجمعية العامة ♦ ٕ
 م، جده، المملكة العربية السعودية٢٠٠٨ٕ ابريل ٢٦-٢٥، للتجارة والصناعة
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     ــوــوــوــوــــــــــــــــــــــــمــايمــايمــايمــاي
ٔالاجتماع الرابع للمجموعة الاساسية لتصنيف الجامعات في الدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر  ♦ ٔ ٕ

 ٕ، ايرانشــيرازم، ٢٠٠٨ مايو ١٥-١٣ٕالاسلامي، 

 ٔم، انطاليا، تركيا٢٠٠٨ مايو ١٥-١٣ٕالاجتماع الرابع والعشرون للجنة متابعة الكومسيك،  ♦

ٕئون الاقتصادية، الثقافية والاجتماعية، ٕالدورة الحادية والثلاثون للجنة الاسلامية للش ♦  مايو ٢١-٢٠ٕ
 م، جدة، المملكة العربية السعودية٢٠٠٨

 م، كزاخستان٢٠٠٨ مايو ٢١-١٩، )"المنتج(ٕاحصائيات القطاع الحقيقي "برنامج تدريبي حول  ♦
 

    يــونــيويــونــيويــونــيويــونــيو
 

م، جدة، ٢٠٠٨ يونيو ٤-٣، ٕالاجتماع الثالث والثلاثون لمجلس محافظي البنك الاسلامي للتنمية ♦

 المملكة العربية السعودية

ٔم، راس الرجاء الصالح، ٢٠٠٨ يونيو ١١-٩ (ABCDE)ٕمؤتمر السنوي للبنك حول اقتصاد التنمية  ♦

 ٕجنوب افريقيا

 لندانم، هلسنكي، ف٢٠٠٨ يونيو ١٤-١٢ٕالمؤتمر السنوي الحادي عشر حول تحليل الاقتصاد العالمي،  ♦

ٔالاتفاقية الاطارية لنظام الافضلية تنفيذ حول ة الموقف لمراجعاجتماع لجنة المفاوضات التجارية  ♦ ٕ
ٕبين الدول الاعضاء في منظمة المؤتمر الاسلاميم ٢٠٠٩ في عام التجارية ٔم، انقرة، ٢٠٠٨ يونيو ١٩-١٧، ٔ

 تركيا

 ٔم، كمبالا، اوغندا٢٠٠٨ يونيو ٢٠-١٨، ٕالدورة الخامسة والثلاثون للمؤتمر الاسلامي لوزراء الخارجية ♦

ٕسلامي السادس لوزراء السياحة بالدول الاعضاء بمنظمة المؤتمر الاسلامي، ٕالمؤتمر الا ♦  ٢ – يونيو ٢٩ٔ

 م، دمشق، سوريا٢٠٠٨يوليو 


