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  نشـاطـات املـركـز
  
  

  منتدى حتسني وتشجيع التجارة واإلستثمار يف قطاع القطن بني الدول األعضاء 

   منظمة املؤمتر اإلسالمييف
 
  

منتدى "نظمت وزارة الصناعة والتجارة جبمهورية تركيا بالتعاون مع األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي 
يف " حتسني وتشجيع التجارة واإلستثمار يف قطاع القطن بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

م، وذلك يف إطار تنفيذ خطة العمل حول إستراتيجية 2007رب  نوفم13- 12مدينة إسطنبول يف الفترة 
 ).م2011- 2007(تنمية التعاون بني دول منظمة املؤمتر اإلسالمي املنتجة للقطن 

 دولة من دول منظمة املؤمتر اإلسالمي املنتجة للقطن، واألمانة العامة ملنظمة 21حضر املنتدى ممثلون عن 
لكومسيك، ومركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية املؤمتر اإلسالمي، ومكتب تنسيق ا

، واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة، والبنك اإلسالمي للتنمية، )مركز أنقرة(والتدريب للدول اإلسالمية 
  .والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة وبنك التنمية اإلفريقي

غرفة للتجارة ولتبادل السلع من اجلمهورية  17 شركة خاصة و46وكما حضر املنتدى ممثلون عن 
 منظمات دولية تعمل مجيعها يف إنتاج، وجتارة 9 شركة خاصة من دول أعضاء أخرى و20التركيا، و
القطن دف تشجيع وتنمية ودعم التجارة واإلستثمار يف قطاع القطن يف ) النسيج وامللبوسات(وصناعة 

  .الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي

 املنتدى أيضا إىل التداول حول إحتياجات وقدرات دول منظمة املؤمتر اإلسالمي املنتجة للقطن وهدف
وقطاع النسيج لتحديد ااالت اليت ميكن أن يقوم فيها التعاون بني ممثلي قطاع القطن، واملستثمرين 

  .ورجال األعمال ولتأمني وسط للمفاوضات املشتركة حول هذه املواضيع

 اإلطار، عقدت العديد من جلسات النقاش احلر حول مواضيع مشلت فرص اإلستثمار والتعاون ويف هذا
ملدخالت إنتاج القطن، واحللج، والتخزين، وأقمشة القطن واخليوط والنسيج وامللبوسات خالل هذا 

اون يف  أنّ العديد من اللقاءات الثنائية قد انعقدت خالل املنتدى حول حتسني ودفع التعكما. املنتدى
إستثمار القطن والتجارة بني الدول الكربى املنتجة للقطن مبشاركة ممثلني عن الشركات اخلاصة يف تلك 

  .الدول

  
قطاع القطن يف الدول : "مثل السيد نبيل دبور، باحث أول، املركز يف هذا املنتدى وقدم ورقة بعنوان

تسلط الورقة الضوء على أمهية ." اون املشتركاملشاكل وإمكانيات التع: األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
وتفحص الورقة أيضا . القطن يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي يف إطار اإلنتاج والتجارة

نظمة املؤمتر اإلسالمي املنتجة للقطن، وخاصة تلك الواقعة يف غرب مب ضاءعاالدول الالتحديات اليت تواجه 
  . ووسط إفريقيا
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رقة أيضا حتليال خمتصرا ألسواق القطن العاملية وتقف بشيء من اإلسهاب على بعض الطرق وتقدم الو
وختلص الورقة . املمكنة للتعاون بني الدول األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي يف هذا القطاع املهم

ي القطن  بني منتجي ومتاجري ومصنعحتالف منظمة املؤمتر اإلسالمي للقطنباإلقتراح القائل بإنشاء 
  .مبنظمة املؤمتر اإلسالمي من أجل تنسيق حتالف مثل هذا

 
  

   مؤمتر الدول اإلسالمية التاسع للعلوم اإلحصائية
  
  

مركز (نظم كل من مركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
ومؤسسة اإلحصاء املاليزية املؤمتر التاسع  (ISOSS)، ومجعية الدول اإلسالمية للعلوم اإلحصائية )أنقرة

  .م2007 ديسمرب 14-12للدول اإلسالمية للعلوم اإلحصائية يف مدينة شاه علم، ماليزيا، يف الفترة 
  

وكانت أهداف هذا املؤمتر ترمي إىل مجع باحثني جدد ومؤهلني من شىت أحناء العامل يعملون يف خمتلف 
 للباحثني والتطبيقيني يف العلوم اإلحصائية ملشاطرة خربام البحثية املواضيع اإلحصائية، ولتأمني أرضية

 وفعال يف بيئة حمفزة، ولصياغة تعاون كبري بني اإلحصائيني يف الدول حيويوأفكارهم ومسامهام بشكل 
اإلسالمية وبقية العامل، ولترقية علم اإلحصاء كمهنة يف اتمع ككل، وخاصة فيما بني صانعي القرار، 

  .ختاما لترقية التفاعل والتفاهم بني اإلحصائيني يف العاملو
  

تناول املؤمتر مواضيع خمتلفة من العلوم اإلحصائية مشلت النظرية اإلحصائية، نظرية التوزيع، مناذج 
، اإلستدالل اإلحصائي، التعليم اإلحصائي،  (Stochastic Processes)العمليات العشوائيةاإلحتماالت، 

، علم اإلحصاء احليوي، علم املعلوماتية احليوي، مراقبة اجلودة، علم األوبئة، حتليل البقاءؤي، التحليل التنب
 Bayesian)، أخذ العينات، احلساب اإلحصائي، التحليل البيزي (Reliability Theory)نظرية املوثوقية 

Analysis) اإلقتصاد القياسي، الدميوغرافيا، املناهج اإلحصائية الدقيقة ،(Robust Statistical Methods) ،
السالسل الزمنية، الرياضيات املالية، التنبؤ، علم التأمني، علم اإلحصاء البيئي، اإلحصاء اإلقتصادي، 

  .اإلحصاءات الرمسية، التحليل متعدد الوجوه، التحليل املكاين، حتليل البيانات التوجيهية وغريها
  

قدرة اإلحصائية يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر حتسني بناء النطم مركز أنقرة جلسة خاصة حول 
 يرفيع وممثلو مؤسسات اإلحصاء القومية وناإلحصائيحضر اجللسة كبار .  خالل هذا املؤمتراإلسالمي

بدأت اجللسة حبديث موجز قدمه الدكتور صافاش . املستوى من ماليزيا، تركيا واململكة العربية السعودية
وعقب ذلك قدم الدكتور أُنال . ز انقرة، حول النشاطات اإلحصائية ملركز أنقرةألباي، املدير العام ملرك

كيفية بناء القدرة يف اإلحصاء وجهود قوندوغان، نائب رئيس معهد اإلحصاء التركي ، عرضا حول 
 ألقى فيه الضؤ على اإلبتكارات احلديثة والتغيريات اليت أدخلها معهد اإلحصاء معهد اإلحصاء التركي

ومن مث قدم كل من السيده حاجه وان رامله وان عبدالرؤوف، كبرية اإلحصائيني مبؤسسة . يالترك
اإلحصاء املاليزية، والسيد مهنا بن عبدالكرمي املهنا، نائب املدير العام ملصلحة اإلحصاءات العامة 

إلحصائية وكيانات التعاون بني السلطات ا"واملعلومات باململكة العربية السعودية، مسنارا حول موضوع 
حيث ألقيا الضوء على جتربة بلديهما يف حتسني وتقوية العالقات بني مؤسسات اإلحصاء " البحث،

  .للبيانات اإلحصائية يف بلديـهمااجلهات األخرى املستخدمة القومية ومؤسسات البحث إضافة إىل 
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  وزيع البياناتـقرة اجلديد جلمع وتـظام مركز أنـن

  
  

مؤخرا ) مركز أنقرة(اث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية قام مركز األحب
بتطوير نظام برجمة إلكترونية جديدة جلمع ونشر البيانات اإلحصائية بالتعاون مع مؤسسة اإلحصاء القومي 

ت، يتسم بكونه أكثر هذا النظام اجلديد، الذي يعمل حاليا يف موقع املركز على اإلنترني. جبمهورية تركيا
ويسمح قسم توزيع البيانات ذا النظام ملستخدمي قاعدة بيانات املركز . مالءمة مقارنة بالنظام السابق

 .إنزال البيانات بطريقة أكثر فعالية ومالءمة
  

املؤشرات ( SESRTCIC BASEIND – بيزندتقدم قاعدة بيانات مركز أنقرة، املعروفة إختصارا بإسم 
م، 1970إقتصادي، منذ عام - متغري إجتماعي169بيانات حول )  واإلقتصادية الرئيسيةاإلجتماعية

 جتديدهوحمتوى قاعدة البيانات هذه يتم .  فئة لسبعة ومخسني بلد عضو مبنظمة املؤمتر اإلسالمي15حتت 
 فإنّ ويف هذا اخلصوص،. وإثرائه بإنتظام على أساس املعلومات اليت جتمع من مصادر اإلحصاء القومية

اجلانب الديناميكي جلمع البيانات ذا النظام اجلديد يسمح إلكترونيا ملؤسسات اإلحصاء القومية بالدول 
 بدال عن النظام بيزنداألعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي بتحديث البيانات اخلاصة بدوهلا يف قاعدة بيانات 

انات اليت كانت ترسل هلا بإنتظام من قبل القدمي الذي يتحصل على هذه البيانات من خالل ملء اإلستبي
  .املركز

  
ويف هذا اإلطار سيواصل املركز جهوده الرامية إىل تطوير هذا النظام إىل األفضل حبيث يصبح من املمكن 

  .رسومات بيانيةملستخدميه يف املستقبل القريب إنزال البيانات مبختلف الصيغ واألشكال متضمنة 

  
 http://www.sesrtcic.org/stat_database.php: اإلحصائيةقاعدة بيانات مركز أنقرة 
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 أخـبار من منظمة املؤمتـر اإلسالمـي

 
 

  دورة الثالثة والعشرون للكومسيكـال
  
  

م 2007مرب ف نو17- 14إنعقدت الدورة الثالثة والعشرون للكومسيك يف مدينة إسطنبول يف الفترة 
لة عضو مبنظمة املؤمتر اإلسالمي وعدد من املنظمات الدولية واإلقليمية ذات  دو46مبشاركة وفود من 

م 2007 نوفمرب 17- 16إنعقد اإلجتماع الوزاري للدورة الثالثة والعشرين للكومسيك يف الفترة . الصلة
 مراسم اإلفتتاح بكلمة فخامة الرئيس عبداهللا غول، رئيس اجلمهورية التركية ورئيس جلنة توبدأ

وقد شاركت األمانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إىل جانب أجهزا الفرعية واملتخصصة . يكالكومس
ومت متثيل املركز هناك من قبل الدكتور صافاش ألباي، املدير العام، والسيد إهلان . واملنتمية يف هذه الدورة

ليمان إسالم أوغلو، باحث أوغورال، مستشار املدير العام، والسيد نبيل دبور، باحث أول، والسيد س
 .أول، والسيد أسعد باكيملي باحث باملركز

 
ألقيت يف اجللسة اإلفتتاحية كلمات من قبل سعادة الربفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، األمني العام 

 للدول األعضاء، وسعادة الدكتور أمحد حممد ةالثالثملنظمة املؤمتر اإلسالمي، وممثلي اموعات اجلغرافية 
علي، رئيس البنك اإلسالمي للتنمية، وسعادة الشيخ صاحل بن عبداهللا كامل، رئيس الغرفة اإلسالمية 

 .للتجارة والصناعة
 

م للتداول حول 2007 نوفمرب 15 و14إنعقد إجتماع كبار املوظفني للدورة الثالثة والعشرين يف يومي 
قارير املرجعية التالية اليت تتناول مواضيع بارزة وساهم املركز بالت. البنود املختلفة جبدول أعمال الكومسيك

التقرير اإلقتصادي السنوي حول الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، ) 1: (يف جدول األعمال
متويل القروض متناهية الصغر وختفيف الفقر يف الدول األعضاء "تقرير حول ورشة العمل ) 2(م، 2007

برنامج للتعليم املهين والتدريب للدول اإلسالمية " مقترح مركز أنقرة حول )3" (مبنظمة املؤمتر اإلسالمي،
لدول األعضاء حول على ا مركز أنقرة وزعهنتائج اإلستبيان الذي ) 4" (مبنظمة املؤمتر اإلسالمي،

الشروط املرجعية آللية جديدة إلعداد ) 5(املواضيع املقترحة جللسات الكومسيك لتبادل وجهات النظر، و
  .فيذ جلسات الكومسيك لتبادل وجهات النظروتن

  
جبمهورية ويف جلسة العمل الوزارية، اليت ترأسها سعادة ناظم أقرن، وزير الدولة ونائب رئيس الوزراء 

متويل القروض متناهية الصغر وختفيف "، تبادل الوزراء ورؤساء الوفود وجهات النظر حول موضوع تركيا
ذا املضمون، قدم الدكتور صافاش ألباي، املدير العام ملركز أنقرة، نتائج ويف ه." الفقر يف الدول األعضاء

 م يف إسطنبول حول 2007ورشة العمل اليت نظمها املركز يف يوليو ) التوصيات ومقترحات املشاريع(
وكما حضر اجللسة . املوضوع بصفته املؤسسة املنسقة جللسات تبادل وجهات النظر بدورات الكومسيك

 القروض متويلجائرة نوبل للسالم يف جمال على ائز مد يونس، مؤسس بنك قراميني واحلالدكتور حم
متناهية 
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الصغر، كمتحدث رئيسي حيث حتدث عن مسامهته ودوره الرائد يف جمال التمويل متناهي الصغر 
  .لتخفيف الفقر

  
. املوظفني الكبار استعرض وأجاز الوزراء ورؤساء الوفود القرارات األولية اليت أعدت من قبل كما

موضوعا جللسة تبادل وجهات " حتسني مناخ اإلستثمار"وقرروا، من بني أشياء أخرى، أنْ يكون موضوع 
النظر يف دورة الكومسيك الرابعة والعشرين وكلفوا البنك اإلسالمي للتنمية أن ينظم، بالتعاون مع مركز 

مانة العامة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، ، واأل)املؤسسة املنسقة جللسات تبادل وجهات النظر(أنقرة 
ومؤسسات منظمة املؤمتر اإلسالمي ذات العالقة، واملنظمات الدولية األخرى ذات الصلة، ورشة عمل 
حول هذا املوضوع قبل الدورة الرابعة والعشرين للكومسيك وأن يقدم تقريره حوهلا إىل دورة الكومسيك 

 تنظيم إجتماعات ثنائية خالل اجللسة الوزارية للكومسيك بني وعالوة على ذلك، فقد مت أيضا. املقبلة
  .أو رؤساء وفود دف حتسني العالقات األقتصادية والتجارية بني الدول األعضاء/وزراء و

  
م حتت رئاسة سعادة 2007 نوفمرب 17وإنعقدت اجللسة اخلتامية للدورة الثالثة والعشرين للكومسيك يف 

توقيع يف هذه للوقد أجريت مراسم . ة للتجارة اخلارجية جبمهورية تركياكورشاد توزمان وزير الدول
 التفضيلية مبنظمة التجارةاجللسة، حيث وقع رئيسي وفدي الكامريون وماليزيا على قوانني منشأ نظام 

برتوكول الربيتاس ووقع رئيس وفد السنغال على على املؤمتر اإلسالمي، وقام رئيس وفد غينيا بالتوقيع 
وأخريا وقع رئيس وفد سرياليون على اإلتفاقية العامة . للدول اإلسالمية معهد املواصفات واملقاييس نقانو

حول التعاون اإلقتصادي والفين والتجاري، وإتفاقية ترقية ومحاية وتأمني اإلستثمار، واإلتفاقية اإلطارية 
لس اإلسالمي للطريان املدين ، وقانون بشأن نظام التجارة التفضيلية مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، وقانون ا

للدول  إحتاد الدول اإلسالمية للمواصالت السلكية والالسلكية و قانون معهد املواصفات واملقاييس
  .اإلسالمية

  
  

  األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ينادي بتعزيز قدرات منظمة الفاو حملاربة اجلوع والفقر

 
  

 نيابة قرئت ، يف رسالة واملؤمتر اإلسالمي ، الربوفيسور أكمل الدين إحسان أوغلأكد األمني العام ملنظمة 
 21 لدى األمم املتحدة  يف جنيف السفري بابكر يوم ملنظمة املؤمتر اإلسالمي املراقب الدائم من جانب عنه

رورة تعزيز ضعلى ، ) إيطاليا(م أمام الدورة الرابعة والثالثني للفاو املنعقدة يف روما 2007نوفمرب 
  . العامل يفاألمم املتحدة ملكافحة اجلوع والفقر بألغذية والزراعة اقدرات منظمة 

  
 للعدد قابلة للنمووأوضح الربوفيسور إحسان أوغلى أنه بالرغم من اجلهود املبذولة خللق ظروف صحية و

 عاجلة خطواتاذ  سلبا على تلك اجلهود وطالب باختأثرتمن الفقراء فإن ظواهر كثرية جديدة الضخم 
والكوارث الطبيعية املتنامية ظاهرة التغريات املناخية الراهنة مثل  اجلادةملواجهة التحديات منسقة وقوية 

ودعا األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي إىل . األراضي واملوارد املائية والبحريةشحوأزمة التزود بالطاقة و
ت الزراعية للبلدان النامية ومتكينها على حنو أفضل من ولوج األسواق تقدمي املزيد من الدعم لتعزيز القدرا

  .العاملية



 

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

وأشار األمني العام إىل أن إنشاء صندوق خاص ملنظمة املؤمتر اإلسالمي ملكافحة الفقر واألمراض 
الزراعة  يشكل إسهاما يف اجلهود اليت تبذهلا كل من الدول األعضاء يف املنظمة ومنظمة األغذية واملستوطنة

  .أللفيةا والسعي إىل حتقيق أهداف هذا الوضع الدويل ملواجهة اتمعو
  

 عن نئته للمدير العام للفاو ، الدكتور جاك ديوف ، ملا يتحلى به و أعرب الربوفيسور إحسان أوغلأخريا،
ذائي وحتقيق التنمية من حيوية وفاعلية يف تعزيز وتنفيذ األهداف الرئيسية للفاو املتمثلة يف توفري األمن الغ

  .الزراعية 
  
  

  الدورة السادسة والثالثون للجنة املالية الدائمة
 
  

-2عقدت اللجنة املالية الدائمة ملنظمة املؤمتر اإلسالمي دورا السادسة والثالثني يف مدينة جدة يف الفترة 
ي وعن األمانة العامة  دولة عضو مبنظمة املؤمتر اإلسالم35حضر الدورة ممثلون عن . م2007 ديسمرب 4

  .واألجهزة الفرعية ملنظمة املؤمتر اإلسالمي
  

وحتدث سعادة الربفسور أكمل الدين إحسان أوغلو، األمني العام ملنظمة املؤمتر اإلسالمي، يف اجللسة 
 اإلفتتاحية مبينا للوفود املشاركة أنّ الدورة السادسة والثالثني للجنة املالية الدائمة تعترب دورة مهمة
 وإستثنائية، وذلك ألا كُلِّفت من قبل الدورة الرابعة والثالثني للمؤمتر اإلسالمي لوزراء اخلارجية على

أسس إستثنائية نيابة عن املؤمتر بدراسة وإقرار ميزانيات األمانة العامة واألجهزة املتفرعة ملنظمة املؤمتر 
  .اسب التقومي امليالديم نسبة للتغري يف السنة املالية لتن2008اإلسالمي للعام 

  
ويف حديثه أشار األمني العام إىل أنّ تطلعات منظمة املؤمتر اإلسالمي فيما يتعلق جبودة األداء واحلضور 
املتميز يف الساحة الدولية واخلدمة املكرسة لقضايا األمة مل تنحصر على ما مت أجنازه حىت االن، بل متتد ملا 

تلك اليت ابتدرت يف إطار برنامج العمل العشري ملنظمة املؤمتر يفوق ذلك إىل آفاق مترامية، خاصة 
  .اإلسالمي

  
وعقب دراستها وإجازا ألجندا وبرنامج عملها املقدم من قبل األمانة العامة تناولت اللجنة بالتفصيل 

  :بنود أجندة اإلجتماع املختلفة وأقرت البنود التالية بعد النقاش املستفيض
 .هليئة الرقابة املالية عشرين التقرير الثامن وال .1

 .التعديالت املقترحة حول قوانني ونظم منظمة املؤمتر للعاملني .2

 .م2008ميزانيات األمانة العامة املقترحة للعام  .3

صندوق التضامن اإلسالمي، ) 1: (م لألجهزة املتفرعة التالية2008امليزانيات املقترحة للعام  .4
مركز األحباث اإلحصائية، واإلقتصادية ) 3( جدة جممع الفقه اإلسالمي الدويل،) 2( جدة

اجلامعة اإلسالمية للتكنولوجيا، دكا ) 4(، )مركز أنقرة(واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
مركز ) 5(



 

 8)          مركز أنقرة(ز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية مرك

املركز اإلسالمي لتنمية التجارة، الدار ) 6(األحباث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، إسطنبول و
 .البيضاء

  
يتعلق مبتأخرات مسامهات الدول األعضاء اإلجبارية يف ميزانيات األمانة العامة ملنظمة املؤمتر وفيما 

ضد الدول تعقب هذه املرحلة  اإلسالمي وأجهزا الفرعية فقد وافقت اللجنة على تطبيق التدابري اليت
 31بعد تاريخ  AF (IS)-1/10األعضاء اليت مل تسدد متأخراا بنهاية صالحية القرار التحفيذي رقم 

  .م2007ديسمرب 
  

لبت اوطوأخذت اللجنة العلم بتقارير األمانة العامة وحول نظام التقاعد ملوظفي منظمة املؤمتر اإلسالمي 
توسيع دراستها حول مشروع التقاعد بعد اخلدمة وتقدمي تقريرها إىل الدورة املقبلة للجنة باألمانة العامة 
 .املالية الدائمة

 

  

  ت أخــرىإجـتماعا
  
  

  "سوق العمل يف دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية": ندوة حول
 
  

 سوق العمل يف دول جملس التعاون لدول اخلليج"إستضافت األمانة العامة للتخطيط التنموي منتدى 
مجع املنتدى بني خمتلف . م2007 أكتوبر 31-29يف الدوحة، دولة قـطر، يف الفترة " العربية

 من املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية، مثل البنك الدويل، ومنظمة العمل الدولية، املشاركني
، واملعهد )مركز أنقرة(ومركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 
 قومية أخرىؤسسات العريب للتخطيط، واألسكوا، واألمانة العامة لس التعاون لدول اخلليج العربية وم

  .ناشطة يف سوق العمل
  

مت متثيل مركز أنقرة يف هذا املنتدى من قبل الدكتور صافاش ألباي، املدير العام للمركز والذي قدم دراسة 
وحتدث . بدء برنامج للتعليم املهين والتدريب للدول األعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج العربيةحول 

إلستثمار يف املوارد البشرية وتطوير البنية التحتية للتنمية يف القرن احلادي الدكتور ألباي عن مسامهة ا
دول اخلليج العربية ميلك املصادر لألباي إىل أنّ جملس التعاون . ويف هذا اخلصوص، أشار د. والعشرين

من خالل  يف التنمية البشرية تقدمااإلقتصادية الكفيلة بتمكني دوله األعضاء من احلصول على موقف أكثر 
وأضاف أيضا أنّ البنية التحتية الراهنة للتعليم املهين والتدريب . نمية وتنفيذ النماذج املناسبة للتعاونت

واألساس التكنولوجي حيتاجان إىل عملية التحسني حىت ميكنا الدول األعضاء مبجلس التعاون لدول اخلليج 
  .العربية من اإلستجابة املالئمة إىل متطلبات سوق العمل احلالية

  
تناول املنتدى اإلجتاهات احلديثة ومستجدات سوق العمل متضمنا إستخدام مناهج حتليلية جديدة لتطوير 

وناقش املنتدى أيضا األهداف املستقبلية . إستحداث مؤشرات اإلستخدام والدالئل واملؤشرات املتصلة ا
نب دعم عملية صنع القرار املتصلة بتطوير اإلقتصاد املرتكز على املعرفة وتطوير سوق العمل إىل جا

  بإستخدام املعلومات املناسبة



 

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

املواضيع التالية مت إقتراحها بغرض الوقوف على حتديات سوق العمل وتقدمي إطار عاملي لدعم عملية 
إستحداث وإجياد فرص عمل جديدة ملواطين دول جملس التعاون لدول اخلليج العربية ولتطوير مقدرام 

  :وكفاءام

  

   اإلقتصادية مبجلس التعاون لدول اخلليج العربية–سوق العمل يف إطار التنمية اإلجتماعية أمهية . 1

  خصائص القوى البشرية يف دول جملس التعاون. 2

  العمال احمللِّيني وفرص العمل الشاغرة يف القطاع اخلاص. 3

  مهارات العمال األجانب يف دول جملس التعاون اخلليجي. 4

  ار املنطقة اجلغرافية لدول جملس التعاون اخلليجي تنقل العمال يف إط. 5

  قانون العمل يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية. 6

  إنتاجية املرأة يف سوق العمل مبجلس التعاون اخلليجي. 7
  نقل التكنولوجيا وتأثريها يف تأميم العمل. 8

  التدريب واملناهج املتوفرة وموافقتها ملتطلبات سوق العمل. 9

  مناهج التعليم الالمركزية كنماذج لتحسني بناء قدرات القوى العاملة .10

  نظم معلومات سوق العمل يف جملس التعاون لدول اخلليج العربية. 11

  .التعليم املبين على املعرفة كأداة تقيمية إلختيار العمال األجانب. 12

  
  

  ي األولـي العربـاملؤمتر اإلحصائ
  
  

ب والبحوث بالتعاون مع دائرة اإلحصاءات العامة باململكة األردنية اهلامشية املؤمتر نظم املعهد العريب للتدري
هدف املؤمتر إىل . م2007 نوفمرب 13- 12اإلحصائي العريب األول يف العاصمة األردنية عمان يف الفترة 

لى أمهية دور التأكيد على أمهية جودة نوعية العمل اإلحصائي احملترف لإلحصائيني، وإىل التأكيد كذلك ع
 .مؤسسات اإلحصاء القومية واحلاجة إىل بناء القدرة اإلحصائية

  
مثل املركز كل من الدكتور صافاش ألباي، املدير العام ملركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية 

نابة، مديرة دائرة اإلحصاء باإل ، والدكتورة صديقه باشجي،)مركز أنقرة(والتدريب للدول اإلسالمية 
نظرة على : بناء القدرة اإلحصائية"قدم الدكتور صافاش ألباي عرضا بعنوان . والسيد أتيال قرامان، باحث

صافاش ألباي احلاضرين عن أنشطة . ويف عرضه أفاد د." الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي النامية
 مت مبشروع قاعدة بيانات ذيوالتحسني الوكما أشار إىل التطوير .  واملستقبليةاليت مت إجنازهااملركز 
، اليت تشمل نظام برجمة إلكترونية جديدة متكن من اجلمع السهل للبيانات )BASEIND –بيزند (املركز

صافاش ألباي يف عرضه . وواصل د. وتوزيعها من جانب مؤسسات اإلحصاء القومية بالدول األعضاء
واختتم الدكتور . م2008 م وتلك املخطط هلا يف2007 التدريبية اليت أكتملت يف عام الربامجملخصا 

للدول األعضاء مبنظمة ) GTAP(صافاش ألباي تقدميه بالوقوف قليال على مشروع حتليل التجارة الدولية 
  .املؤمتر اإلسالمي



 

 )مركز أنقرة(لدول اإلسالمية مركز األحباث اإلحصائية واإلقتصادية واإلجتماعية والتدريب ل
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وعقد وفد مركز أنقرة إتصاالت مهمة خالل املؤمتر مع ممثلي صندوق النقد الدويل واملعهد العريب 
والبحوث يف اإلحصاء ومؤسسات دولية أخرى، حيث تبادل وجهات النظر حول حتسني ودفع للتدريب 

  .التعاون بني املركز وتلك املؤسسات يف جمال اإلحصاء

  
  

  أخـر ما أصدره مـركز أنقـرة من تقاريـر
  

  
 م2007التقرير اإلقتصادي السنوي حول الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي، 

 
 

ير الوضع اإلقتصادي يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي خالل السنوات اخلمس حيلل التقر
 التقرير التطورات اإلقتصادية الرئيسية األخرية يف الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر يدرسوكما . األخرية

ل النامية اإلسالمي ويستقصي الروابط الداخلية هلذه املستجدات مع تلك اليت طرأت يف جمموعيت الدو
يتم التحليل يف العادة على ضوء التطورات . واملتقدمة وكذلك اليت طرأت على اإلقتصاد العاملي ككل

واملستجدات العاملية واإلقليمية والقومية، مستخدما البيانات اجلديدة حول دول منظمة املؤمتر اإلسالمي 
ى البيانات املرصودة يف قاعدة بيانات مركز واليت جمعت من خمتلف املصادر العاملية والقومية، عالوة عل

حيلل التقرير اإلقتصادي السنوي حول دول منظمة املؤمتر اإلسالمي أيضا إجتاهات املؤشرات . أنقرة
اإلقتصادية الرئيسية لدول منظمة املؤمتر اإلسالمي على ضوء األداء العام والبارز يف منو اإلقتصاد العاملي 

م، أي الفترة اليت تلت فترة اإلحنسار اإلقتصادي 2006 -م 2002املاضية خالل فترة السنوات اخلمس 
  .م2001املفاجي يف عام 

  
وعالوة على التحليل العام املقارن للمجموعة، فقد مت أيضا حتليل الدول السبعة واخلمسني األعضاء مبنظمة 

ل كل األداء اإلقتصادي املؤمتر اإلسالمي حتت ثالث جمموعات فرعية، الشيء الذي قد يوضح بشكل أفض
و هذه اموعات الفرعية هي جمموعة الدول األقل . لدول منظمة املؤمتر اإلسالمي والتطورات اليت عاشتها

  .منوا، وجمموعة الدول املصدرة للنفط وجمموعة الدول متوسطة النمو مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
  

" السرية الذاتية املوجزة للقطر،"ا جديدا، صفحات ويف حماولة إلثراء حمتواه، يقدم تقرير هذا العام قسم
حيتوي على بيانات وحتليل بياين حول املؤشرات اإلقتصادية الرئيسية لكل قطر، وذلك لعكس أفضل لألداء 

  .اإلقتصادي العام على املستوى القطري
  

ية، مبا فيها الدول ويلقي التقرير أيضا الضوء، من خالل نوافذ خاصة، على ثالثة مواضيع م الدول النام
ومواضيع قضايا هذا العام هي تأثري أسعار السلع على إقتصادات . األعضاء يف منظمة املؤمتر اإلسالمي

الدول النامية، واإلصالحات املوالية لألعمال يف الدول اإلفريقية األعضاء وتأثري العوملة على النمو 
  .املستقبلي يف الدول النامية
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ء هذه التطورات يف اإلقتصاد العاملي، أنّ دول منظمة املؤمتر اإلسالمي بشكل عام، يربز التقرير، على ضو
وكيفما، . وبكوا تشكل جزءا مهما من الدول النامية، تسلك إجتاهات متشاة خالل الفترة قيد اإلعتبار

 من املستويات فقد بقي األداء اإلقتصادي لدول منظمة املؤمتر اإلسالمي فيما يتصل مبتوسط اموعة أدىن
 .اليت وصلت إليها الدول النامية ككل

 
رغم أنّ متوسط معدالت منو كل من الناتج اإلمجايل احمللي والناتج اإلمجايل احمللي للفرد اللتان مت 
تسجيلهما من قبل جمموعة دول منظمة املؤمتر اإلسالمي خالل فترة اخلمس سنوات كانت أعلى من 

  . أدىن من اليت حققتها جمموعة الدول النامية، باملقارنةما ما زاال،إالّ أمتوسط معدالت العامل، 
  

 غريال اخلارجية اهلزات إىل أكرب بشكل اإلسالمي املؤمتر منظمة جمموعة تعرض وإمكانية سهولة تعكس وهذه
 للسلع امليةالع األسعار يف والتأرجح املتقدمة الرئيسية اإلقتصادات يف البطء مثل العاملي، اإلقتصاد يف مفضلة

  .املالية واألسواق
  

تشري هذه الصورة إىل أنَّ الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر، على النقيض من الدول النامية، مل تكن قادرة على 
اإلستفادة الكافية من املوقف اإلقتصادي العاملي املتأرجح خالل الفترة قيد التقرير ونتيجة لذلك مل تكن 

  . الكايف من توسعة التجارة الدولية بزيادة حصصها يف التجارة العامليةقادرة على احلصول على الكسب
  

 57 من إمجايل السكان العاملي، جند أنّ دول منظمة املؤمتر اإلسالمي الـ ٪22وبعدد سكان يقرب من 
 من جممل صادراته ٪9.2و) اإلنتاج احمللي اإلمجايل( فقط من اإلنتاج العاملي الكلي ٪6.1قد حققت 

  .، كالمها بالقيمة اجلارية للدوالر األمريكيالسلعية
  

يصبح هذا الوضع أكثر سوءاً يف مواجهة عبء الديون اخلارجية العالية ومستويات تدفق اإلستثمار 
  .اخلارجي املباشر الغري كافية يف عدد كبري من دول منظمة املؤمتر اإلسالمي

  
 بليون دوالر أمريكي، أي ما يعادل 722.3، م2005بلغ إمجايل الدين اخلارجي هلذه الدول بنهاية عام 

.  دولة بإعتبارها دول مثقلة بالديون21٪ من جممل إمجايل الناتج اإلمجايل احمللي، حيث صنفت 30تقريبا 
 دولة من منظمة املؤمتر اإلسالمي بأا دول فقرية مثقلة 15وعالوة على ذلك، فقد صنفت مؤخرا 

  .بالديون
  

 مستويات إنسياب اإلستثمار األجنيب املباشر يف دول منظمة املؤمتر اإلسالمي ومن الناحية االخرى، فإنّ
فالربغم من أنّ هذا اإلنسياب قد إرتفع بدرجة بارزة . عموما مل تكن كافية خالل الفترة قيد التقرير

م، إالّ انه 2005 بليون تقريبا يف عام 46.7 بليون ليصل إىل 10.2م من 2000ومستمرة منذ عام 
  . فقط من إمجايل إنسياب اإلستثمار األجنيب املباشر إىل الدول النامية٪16.6 نسبة يشكل

  
ويالحظ التقرير أيضا أنّ النمو اإلقتصادي العام وأداء دول منظمة املؤمتر اإلسالمي كمجموعة ال يزاالن 

ؤمتر اإلسالمي، ، وبشكل كبري، بنمو وأداء دول قليلة منها يف جمموعات فرعية معينة مبنظمة املنامتأثر
  .وإمسيا مها جمموعيت الدول متوسطة النمو والدول املصدرة للنفط الفرعيتني
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لدول منظمة املؤمتر اإلسالمي ينتج ) الناتج احمللي اإلمجايل(يف هذا السياق، لوحظ أنّ حجم اإلنتاج الكلي 
 ٪60.2مي أنتجت جمتمعة من عدد قليل منها، طاملا أنّ عشرة دول فقط من دول منظمة املؤمتر اإلسال

  .م2006من إمجايل الناتج الكلي ملنظمة املومتر يف عام 
  

وهلذا السبب، يالحظ، كما لوحظ يف حالة اإلنتاج، أنّ إمجايل صادرات السلع التجارية لدول منظمة 
 للنفط املؤمتر اإلسالمي الزال متركز بشكل كبري يف دول قليلة يف جمموعيت الدول متوسطة النمو واملصدرة

تقريبا نفس الدول ( دول فقط من دول منظمة املؤمتر اإلسالمي 10وعلى سبيل املثال، فإنّ . الفرعيتني
 من إمجايل صادرات السلع التجارية  لدول منظمة املؤمتر ٪77.4حققت ) املنتجة الكربى يف املنظمة

  .اإلسالمي
  

تثمار األجنيب املباشر قد مت جذبه من قبل ويف ذات السياق، فقد لوحظ أنّ الكم األكرب من إنسياب اإلس
تركيا، مصر، إندونيسيا، ماليزيا، :  دول فقط، وهي10م حيث متكنت 2005حفنة من الدول يف عام 

 من إمجايل إنسياب ٪80لبنان، السودان، باكستان، نيجرييا، كزاخستان وأزربيجان، من جذب 
  .اإلسالمياإلستثمار األجنيب املباشر إىل دول منظمة املؤمتر 

  
 وفجوة اإلسالمي املؤمتر منظمة جمتمع بداخل الدخل يف عظيما تفاوتا يعكس للمجموعة هذا مثل ومشهد

  .والفقرية الغنية األعضاء الدول بني كبرية
  
 بإعتبارها اإلسالمي املؤمتر منظمة دول من دولة 26 الدويل البنك قبل من مؤخرا صنفت السياق، هذا يف

 فقط دول 6 صنفت فقد وباملقارنة، .متوسط دخل ذات دول بإعتبارها منها 25و منخفض دخل ذات دول
  .مرتفع دخل ذات كدول

  
 بثمان أكثر للنفط املصدرة الدول مبجموعة دولة عشر أربعة يف )للدوالر اجلاري بالسعر( الفرد دخل كان

 املستوى وعلى .م2006 عام يف منوا األقل الدول مبجموعة دولة وعشرين إحدى يف الفرد دخل عن مرات
 الدول يف الفرد دخل عن مرة 336بـ أكثر ثراًءا األكثر الدول يف الفرد دخل كان فقد للدول الفردي
   .فقرا األكثر

  
 اإلسالمي املؤمتر منظمة دول موعات اإلقتصادي األداء يف التفاوت و الشاسع الفرق إنّ يبدو احلقيقة يف

 حتسني جماالت يف وخاصة بينها، فيما اإلقتصادي التعاون دفع إىل الرامية األعضاء الدول جهود يعيق الفرعية
  .بينها فيما واإلستثمار التجارة

  
 يذكر تغري دون تقريبا اإلسالمي املؤمتر منظمة دول وصادرات إنتاج هيكلة ظلت فقد اآلخر، اجلانب من

 النفط( األولية للمنتجات ركمصد بقي املنظمة أعضاء نصف من أكثر أنّ حيث املراجعة، قيد الفترة خالل
  ).الزراعية واملنتجات

  
 خطر من تزيد بدورها، الدول، هذه وصادرات إنتاج يف املنتجات هذه ملثل الكبرية احلصص إستمرارية

 اإلقتصادي النمو إستدامة على سلبا يؤثر الذي الشيء للسلع العاملية األسواق يف األسعار لتذبذب التعرض
  .الطويل املدى على القرارات وصنع
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 اإلقتصاد يف والتحرر للعوملة السريعة طىاخلُ ومبالحظة احلالة، ذه سالمي،إلا املؤمتر منظمة دول تبدو
 السلع أسعار وتذبذب العاملية، األسواق يف احلادة املنافسة عن النامجة السلبية لآلثار عرضة أكثر أا العاملي،
 السياق، هذا يف فالزالت، .السريع التكنولوجي والتغري العاملي التمويل يابإنس يف اإلستقرار وعدم العاملية،
 اإلقتصادي تقدمها لتحسني اإلسالمي املؤمتر منظمة دول جهود أمام تقف اليت الكربى التحديات من العديد
  .العاملي اإلقتصاد يف حصصها وزيادة

  
 تزيد بأن العاملي، اإلقتصاد يف املعاكسة هلزاتا إىل هشاشيتها لتخفيف اإلسالمي املؤمتر منظمة دول أوصيت

 وأكثر متناسقة تنموية سياسات إىل السعي خالل من مستدامة تنمية إىل إفضاءاً أكثر بيئة خللق جهودها من
  .الفاعلة اخلاص القطاع مبشاركة البنيوية واإلصالحات القطاعي التنوع حتسني على تؤكد عملية

  
 بني التكامل درجة ورفع إقتصاداا، لتنويع وسبال طرقا تستحدث أنْ سالمياإل املؤمتر منظمة دول أوصيت

 القيمة وزيادة اجلودة وحتسني بينها، فيما واإلستثمار التجارة حجم وزيادة ممكن، حد أقصى إىل إقتصاداا
 ثماراإلست من مستمر وبشكل ممكن قدر أكرب جلذب عاجال املرجوة الظروف وتطوير منتجاا إىل املضافة
  .الدوليني والتجارة اإلقتصاد يف حصتها رفع أجل من وذلك املباشر األجنيب

  
  مبادرة األمن الغذائي وختفيف الفقر يف الدول اإلفريقية الواقعة جنوب الصحراء 

  األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
  
  

داد فيها وضع األمن الغذائي منطقة إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء هي املنطقة الوحيدة يف العامل اليت يز
وقد حددت الزراعة يف الكثري من التقارير اليت تناولت موضوع الفقر يف إفريقيا . والفقر سوءاً مبرور الزمن

بإعتبارها القطاع املهم إلجناز أهداف الفقر املضمنة بأهداف التنمية األلفية، ال سيما أنَّ معظم اإلقتصادات 
بالرغم من ذلك، فقد . ت إفريقيا جنوب الصحراء، ترتكز أساسا على الزراعةاإلفريقية، خاصة إقتصادا

  .عجز اإلنتاج الغذائي يف املنطقة من مواكبة معدالت منو السكان يف العقود الثالثة املاضية
  

، على سبيل املثال، أنّ منطقة إفريقيا الواقعة جنوب الصحراء الزالت )م2005(وقد أبان تقرير األلفية 
وعلى حسب تقديرات الصندوق الدويل .  يف املؤخرة فيما يتعلق مبحصول احلبوب للهكتار الواحدتتأرجح

الريفية   من السكان الغري آمنني غذائيا يف إفريقيا يعيشون يف املناطق٪80 فإنّ (IFAD)للتنمية الزراعية 
  . منهم يشتغلون باألنشطة الزراعية يف األراضي اهلامشية٪90وأنَّ أكثر من 

  
ذا السبب، جيب أنْ يكون تناول مشاكل السكان الريفيني واإلنتاجية الزراعية يف إفريقيا جنوب الصحراء هل

حمور اإلهتمام الرئيسي ألي مبادرة برنامج لتخفيف الفقر يف املنطقة وذلك ألنّ حتسن اإلنتاجية الزراعية 
  .للفقراءيؤدي بشكل مباشر للزيادة يف اإلنتاج الغذائي والتغذية احملسنة 

  
املوقف يف الدول : الفقر يف إفريقيا جنوب الصحراء: "يف هذا السياق، فقد توصل التقرير األويل بعنوان

والذي أعده مركز األحباث اإلحصائية، واإلقتصادية واإلجتماعية " األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي
  عض التوصيات األساسية لتخفيف الفقر م إىل ب2007يف فرباير ) مركز أنقرة(والتدريب للدول اإلسالمية 

  وقد أكد التقرير، من بني . يف الدول اإلفريقية األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي الواقعة جنوب الصحراء
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أشياء أخرى، على أنّ زيادة اإلنتاجية والقيمة املضافة لألنشطة الزراعية للفقراء يف املناطق الريفية شيء ذو 
  .الفقر يف الكثري من هذه الدولأمهية قصوى لتخفيف 

  
مبادرة األمن الغذائي وختفيف الفقر يف الدول اإلفريقية األعضاء "ويف ضوء هذه النتائج، يهدف تقرير 

إىل تقدمي مبادرة " مقدمة إىل مشروع الكسافا املتكامل: مبنظمة املؤمتر اإلسالمي الواقعة جنوب الصحراء
 وإمكانية معاجلتها يف ٭لفقر يرتكز على زيادة إنتاجية الكسافامقترح مشروع لألمن الغذائي لتخفيف ا

بعض الدول األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي الواقعة يف إفريقيا جنوب الصحراء وإستخدامها كنموذج يف 
  .دول أعضاء أخرى يف املنطقة

  
إدرار ادخل على املزارعني يلقي التقرير الضوء على أمهية الكسافا يف حتقيق األمن الغذائي وإمكانيتها يف 

ييسر هذا . يدرس التقرير النظم الزراعية يف إفريقيا جنوب الصحراء وأهليتها لإلنتاجية الزراعية. اهلامشيني
التدارس عملية إختيار مواقع املشروع ملبادرة الكسافا يف املرحلة األوىل ويقدم اخلطوط العريضة والعناصر 

مشروع الكسافا املتكامل لألمن الغذائي وختفيف الفقر يف الدول "مى الرئيسية ملقترح مشروع منوذجي يس
  ."اإلفريقية األعضاء مبنظمة املؤمتر اإلسالمي الواقعة جنوب الصحراء

  
  
 .يف اليوم  سعر حراري من الكسافا500 مليون شخص يف إفريقيا يستهلكون أكثر من 70الكسافا حمصول جذري، وقدر أنَّ أكثر من  ٭
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