تقريرحول أنشطة سيسرك
نحو تنفيذ
استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية املتعلقة بالسياسات

مركزاألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
(سيسرك)

األصل :اإلنجليزية

تقرير
مركزاألبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
(سيسرك)
بشأن
تنفيذ استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية املتعلقة بالسياسات
تم تسليمه إلى
الدورة الوزارية السابعة والثالثون للكومسيك
بند جدول األعمال رقم10-4 :

 25-22نوفمبر2021

مقدمة
يقدم هذا التقرير ملخصا لألنشطة والبرامج الفنية التي أجراها سيسرك في إطار تنفيذ استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية
ُ َّ
وسيسلم إلى الدورة الوزارية السابعة والثالثين للكومسيك التي من املقرر انعقادها في خالل فترة  25-22نوفمبر
املتعلقة بالسياسات،
.2021
ومنذ الدورة السادسة والثالثين للكومسيك ،لم ّيدخر سيسرك جهدا في إعداد تقارير فنية مرجعية دورية ودراسات بحثية بخصوص
العديد من القضايا املتعلقة باملجالين االقتصادي واالجتماعي كما هي محددة في جدول أعمال العديد من مؤتمرات واجتماعات
املنظمة ذات الصلة ،ال سيما مختلف املؤتمرات الوزارية القطاعية والدورات السنوية للجان الدائمة ذات الصلة .وبهذا ،يواصل
املركز تقديم إسهاماته القيمة في إطار آلية املنظمة للحوار بشأن السياسات من خالل تحليل الوضع الراهن على مستوى املنظمة
واقتراح اإلجراءات املناسبة على مستوى السياسات التي يجب اتخاذها ملواجهة التحديات وتعزيز التعاون فيما بين الدول اإلسالمية
في املجاالت ذات الصلة.
كما أن املركز لم يتوان في املساهمة في الجهود التي تبذلها مكاتب اإلحصاء الوطنية نحو تعزيز وتحسين أداء نظم اإلحصاء الوطنية
في الدول األعضاء في املنظمة قصد إنتاج إحصاءات وطنية ذات مستوى أفضل من حيث الجودة ،وبالتالي مساعدة صناع
السياسات على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية أكثر نجاعة .وفي هذا السياق ،وبصفته أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي ( )OIC-StatComومن خالل برنامجه لبناء القدرات اإلحصائية ( ،)StatCaBيساهم املركز بشكل كبير في بناء القدرات
الفنية ملكاتب اإلحصاء الوطنية وغيرها من مكونات النظم اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
وخالل الفترة قيد االستعراض ،بذل سيسرك جهودا كبيرة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في منظومة منظمة التعاون
اإلسالمي ،وذلك من خالل إطالق وتنفيذ مجموعة كبيرة من برامج بناء القدرات وأنشطة تدريبية بشأن عدد من املجاالت االجتماعية
واالقتصادية التي تحظى باالهتمام املباشر من الدول األعضاء في املنظمة .ويسهر سيسرك في الوقت الراهن على إدارة  24برنامجا
لبناء القدرات في قطاعات محددة تغطي مجموعة كبيرة من املجاالت مثل املالية والزراعة والصحة والبيئة وموارد املياه والتخفيف
من حدة الفقر وإدارة أخطار الكوارث والوظيفة في القطاع العام والسياحة .ويجري تنفيذ هذه البرامج بالتعاون الوثيق مع
املؤسسات الوطنية ذات الصلة في بلدان املنظمة من خالل آليات متنوعة ،بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل تدريبية
وزيارات دراسية.
ويحرص سيسرك منذ بداية تفش ي وباء فيروس كورونا املستجد (كوفيد )19-على اتخاذ جميع التدابير الفنية الالزمة واملناسبة
لضمان مواصلة أنشطته التدريبية وعدم وقوع املشاركين في دوامة اإلحباط وفقدان الحافز على املشاركة الفعالة في مختلف
األنشطة خالل هذه الفترة العصيبة التي يشهدها العالم .وفي إطار االستجابة لهذا الوضع غير االعتيادي ،تمكن املركز من تنظيم
جل أنشطته املبرمجة لحساب عام  2021من خالل اعتماد وسائل تكنولوجيا املعلومات التي تتيح إمكانية عقد االجتماعات عن
بعد.
وباإلضافة إلى ذلك ،أبرم سيسرك خالل الفترة قيد االستعراض  3اتفاقيات مع مؤسسات وطنية تابعة للبلدان األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي ذات الصلة لتعزيز عالقاته مع شركائه من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية املتعلقة
بالسياسات على أحسن وجه:

3

الرقم

تاريخ االتفاق

الشركاء

.1

اللجنة اإلحصائية لجمهورية أذربيجان ()SSC

 11فبراير 2021

.2

املعهد الوطني لإلحصاء لجمهورية مالي

 08يوليو 2021

.3

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ()PCBS

 19أغسطس 2021

وفي ظل ما سبق ،يسلط هذا التقرير الضوء على األنشطة التي نفذها سيسرك بما يتماش ى ومجاالت التعاون السبعة الستراتيجية
الكومسيك ،أي التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي ،وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي ،وتحسين
قطاعي النقل واالتصاالت ،وتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافس ي ،والرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن
الغذائي ،والتخفيف من وطأة الفقر ،وترسيخ التعاون املالي.

بنود جدول األعمال:
 .1التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي
 .2تعزيزدورالقطاع الخاص في التعاون االقتصادي
 .3تحسين قطاعي النقل واالتصاالت
 .4تطويرقطاع سياحي مستدام وتنافس ي
 .5الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي
 .6التخفيف من وطأة الفقر
 .7ترسيخ التعاون املالي
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 .1التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي
نفذ سيسرك منذ الدورة السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتجارة البينية في
منظمة التعاون اإلسالمي:

برامج سيسرك لبناء القدرات
املوضوع

التاريخ

الجهة املستفيدة

الجهة املقدمة /الشريكة

املكان

.1

دورة تدريبية إحصائية حول
"إحصاءات التجارة الدولية
وميزان املدفوعات"

 11-08فبراير
2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من بنين وجيبوتي وغينيا ومالي
واملغرب وتونس.

مكتب اإلحصاء
الوطني السنغالي

افتراضيا  -سيسرك،
أنقرة  -تركيا

.2

ورشة عمل تدريبية حول "جمع
البيانات املتعلقة بالتجارة في
الخدمات وتحليلها في الدول
األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي"

 25-23مارس
2021

.3

ندوة عبر اإلنترنت حول
"إحصاءات التجارة الدولية في
السلع"

 06أبريل
2021

.4

ندوة عبر اإلنترنت حول
"إحصاءات التجارة الدولية في
الخدمات"

 13أبريل
2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أفغانستان وأذربيجان
والبحرين وبنين وبوركينا
فاسو ومصر وغينيا
وإندونيسيا وإيران
وكازاخستان والكويت
وقرغيزستان وماليزيا ومالي
واملغرب وعمان وباكستان
وفلسطين وقطر واململكة
العربية السعودية والسنغال
وسورينام وتوغو وتونس
وتركيا وأوغندا
مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أفغانستان والبحرين
وكوت ديفوار وإندونيسيا
والكويت وجزر املالديف
واملغرب وعمان وباكستان
وفلسطين وقطر واململكة
العربية السعودية والصومال
وسورينام وتوغو وتونس
وأوزبكستان
مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أفغانستان والجزائر
وأذربيجان وبنغالديش وبنين.
كوت ديفوار وإندونيسيا
واألردن والكويت وليبيا وجزر
املالديف وباكستان
والصومال وتوغو وتونس
وأوغندا واإلمارات العربية
املتحدة

املركز اإلسالمي لتنمية
التجارة ()ICDT
ومجموعة البنك
اإلسالمي للتنمية
()IsDB

افتراضيا  -سيسرك،
أنقرة  -تركيا

مكاتب اإلحصاء
الوطنية لكل من
فلسطين واململكة
العربية السعودية
وتركيا

افتراضيا  -سيسرك،
أنقرة  -تركيا

مكتب اإلحصاء
الوطني للجمهورية
التركية

افتراضيا  -سيسرك،
أنقرة  -تركيا

 دراسة حول اآلثار االقتصادية املحتملة إلقامة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية على بلدان مختارة من منظمة
التعاون اإلسالمي :أجرى كل من سيسرك واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ( )ITFCالتابعة للبنك اإلسالمي للتنمية
دراسة بحثية مشتركة لتقييم اآلثار املحتملة إلقامة منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية ( )AfCFTAعلى بلدان منظمة
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التعاون اإلسالمي األفريقية ،التي تشمل كل من كوت ديفوار ومصر وغينيا وموزمبيق وتونس وأوغندا .وتبحث الدراسة في
الصورة التي يمكن من خاللها لهذه املبادرة املساهمة في نمو معدالت املعامالت التجارية فيما بين بلدان املنظمة الواقعة في
املنطقة األفريقية من خالل تسليط الضوء على اآلثار املترتبة على اإلنتاج والتجارة والرفاه ،وتوفير بعض التوجيهات
السياساتية نحو االستخدام األفضل لالتفاقية بناء على النتائج املتوقعة.
 التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي  :2021يتناول هذا التقرير دراسة التوجهات في أبرز املؤشرات االقتصادية
ملجموعة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن طريق مقارنتها مع مجموعتي البلدان املتقدمة والبلدان النامية غير
األعضاء في املنظمة فضال عن املتوسط العاملي .ويركز التقرير بشكل أساس ي على آثار جائحة كوفيد 19-املترتبة على قطاعات
التجارة والنقل والسياحة .وبهذا ،يسلط التقرير الضوء على عدد من املعوقات والتحديات التي تواجهها الدول األعضاء في
مساعيها الرامية إلى تعزيز التنمية والتقدم في امليدان االقتصادي.
 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ( :)OICStatيستضيف سيسرك  157مؤشرا ضمن فئة التجارة
الدولية في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ،التي يمكن االطالع عليها من خالل هذا الرابط
 ،http://www.sesric.org/oicstat.phpويجري تحديثها بشكل منتظم.

 .2تعزيزدورالقطاع الخاص في التعاون االقتصادي
نفذ سيسرك منذ الدورة السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بتعزيز دور القطاع
الخاص في التعاون االقتصادي:
برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب ()OIC-VET

.1

املوضوع

التاريخ

الجهة املستفيدة

الجهة املقدمة /الشريكة

املكان

ندوة عبر اإلنترنت حول "تعزيز
مشاركة القطاع الخاص في
تنمية املهارات"

 11فبراير 2021

السلطات الوطنية
املعنية بالتعليم
والتدريب الفني واملنهي في
الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي
ذات الصلة

الجامعة اإلسالمية في
أوغندا ( ،)IUIUالجامعة
اإلسالمية للتكنولوجيا
( ،)IUTمركز إسطنبول
الدولي لدور القطاع
الخاص في التنمية التابع
لبرنامج األمم املتحدة
اإلنمائي ( ،)IICPSDمنظمة
العمل الدولية (،)ILO
اتحاد الغرف وبورصات
السلع في تركيا ()TOBB

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

 املعسكرالتدريبي لريادة األعمال :في إطار برنامج "بناء" ،نظم سيسرك ،بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ( )IsDBوالبرنامج
الليبي لإلدماج والتنمية (" ،)LPRDمعسكرا تدريبيا لريادة األعمال" في الفترة ما بين  10و  11فبراير  2021لصالح الشركات
الناشئة /الشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم لدعمها في وضع اللمسات األخيرة على نماذجها األولية وخطط أعمالها وتطوير
منتجات الحد األدنى ( )MVPsالخاصة بها في حاضنة "بناء" بإسطنبول ،تركيا.
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 نشاط احتضان املشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم :في إطار برنامج "بناء" ،نظم سيسرك ،بالتعاون مع البنك اإلسالمي
للتنمية ( )IsDBوالبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية (" ،)LPRDنشاط احتضان الشركات الصغيرة واملتوسطة الحجم" في الفترة
ما بين  5و  10أبريل  2021لصالح  10شركات ليبية ناشئة /صغيرة ومتوسطة الحجم مختارة إلقامة التواصل الشبكي واملواءمة
في تركيا.
 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :يستضيف سيسرك  39مؤشرا ضمن فئة القطاع الخاص في قاعدة
البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.

 .3تحسين قطاعي النقل واالتصاالت
نفذ سيسرك منذ الدورة السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بتحسين قطاعي النقل
واالتصاالت:
برامج سيسرك لبناء القدرات
املوضوع

التاريخ

.1

ندوة عبر اإلنترنت حول "مسح
بشأن استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت في
صفوف األسر املعيشية
واألفراد"

 10ديسمبر 2020

.2

ندوة عبر اإلنترنت حول "مسح
بشأن استخدام تكنولوجيا
املعلومات واالتصاالت في
الشركات"

 17ديسمبر 2020

.3

دورة تدريبية إحصائية حول
"إحصاءات النقل"

 18-15مارس
2021

.4

ندوة عبر اإلنترنت حول
"مؤشرات الهدف  9من
أهداف التنمية املستدامة
(الصناعة ،االبتكار ،البنية
التحتية)"

 18مارس 2021

الجهة املستفيدة
مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أفغانستان والجزائر
وأذربيجان والبحرين وبروني
وبوركينا فاسو ومصر والعراق
وكازاخستان وماليزيا وموزمبيق
وباكستان وفلسطين واململكة
العربية السعودية وتوغو وتركيا
وأوزبكستان
مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من الجزائر وأذربيجان
وبنغالديش وبروناي ومصر
وإندونيسيا وإيران والعراق
والكويت واملغرب وفلسطين
وقطر واململكة العربية
السعودية وسورينام وتونس
وتركيا وأوزبكستان
مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من بنين وبوركينا فاسو وكوت
ديفوار والغابون وغينيا واملغرب
والنيجر وتوغو
مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أذربيجان والبحرين وبنين
ومصر وغيانا وإندونيسيا
واألردن والكويت وماليزيا
وموزمبيق وعمان وباكستان
وفلسطين وقطر واململكة
العربية السعودية والصومال
وسورينام وتركيا
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الجهة املقدمة/
الشريكة

املكان

مكتب اإلحصاء
الوطني للجمهورية
التركية

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

مكتب اإلحصاء
الوطني للجمهورية
التركية

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

مكتب اإلحصاء
الوطني السنغالي

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

مكاتب اإلحصاء
الوطنية لكل من
إندونيسيا وماليزيا
وباكستان وتركيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

املوضوع

التاريخ

الجهة املستفيدة

الجهة املقدمة/
الشريكة

.5

دورة تدريبية إحصائية حول
"إحصاءات مجتمع املعلومات"

 27-24مايو
2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من كوت ديفوار ومصر وإيران
وكازاخستان وجزر املالديف
واملغرب وباكستان وفلسطين
والسنغال والصومال وعمان
وقطر وتركيا

مكتب اإلحصاء
الوطني ملاليزيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.6

ندوة عبر اإلنترنت حول
"إحصاءات املركبات وحجم
حركة املرور وحوادث السير"

 03يونيو 2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول
األعضاء في منظمة التعاون
اإلسالمي

مكتب اإلحصاء
الوطني لتونس
تركيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

املكان

 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :يستضيف سيسرك  43مؤشرا ضمن فئة النقل واالتصاالت في قاعدة
البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.

 .4تطويرقطاع سياحي مستدام وتنافس ي
نفذ سيسرك منذ الدورة السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بتنمية قطاع سياحي
مستدام وتنافس ي:
برامج سيسرك لبناء القدرات
املوضوع

التاريخ

الجهة املستفيدة

الجهة املقدمة /الشريكة

املكان

.1

دورة تدريبية إحصائية حول
"إحصاءات السياحة"

 15-13ديسمبر
2020

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من الجزائر والبحرين ومصر
والعراق واألردن واملغرب وعمان
وفلسطين وقطر واململكة
العربية السعودية واليمن

دورة تدريبية إحصائية
حول "إحصاءات
السياحة"

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.2

دورة تدريبية إحصائية حول
"إحصاءات السياحة"

 21-18يناير
2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أذربيجان وبروناي
وإندونيسيا وباكستان واململكة
العربية السعودية وأوزبكستان

دورة تدريبية إحصائية
حول "إحصاءات
السياحة"

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.3

ندوة عبر اإلنترنت حول
"إحصاءات السياحة"

 24فبراير
2021

.4

ورشة عمل تدريبية حول
"استراتيجيات التسويق
للوجهات السياحية"

 04-02مارس
2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من ألبانيا والجزائر وبنغالديش
وبنين وبروناي وإندونيسيا
وكازاخستان والكويت وماليزيا
وموزمبيق وعمان وباكستان
وفلسطين واململكة العربية
السعودية وسورينام وتوغو
وأوزبكستان
سلطات السياحة الوطنية لكل
من أذربيجان والبحرين
وبنغالديش وبنين وبروناي دار
السالم وبوركينا فاسو وغينيا
وغيانا ومالي واملغرب وموزمبيق
ونيجيريا وعمان وفلسطين
والصومال والسودان وتوغو
وتركيا وأوغندا واليمن

8

ندوة عبر اإلنترنت
حول "إحصاءات
السياحة"

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

املديرية العامة للترويج
التابعة لوزارة الثقافة
والسياحة في الجمهورية
التركية ،وااملعهد الدولي
لألبحاث والتدريب في
مجال الحالل املاليزي
( ،)INHARTواملركز
الدولي لتنمية التجارة،
ودينار ستاندارد

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

املوضوع

التاريخ

الجهة املستفيدة

الجهة املقدمة /الشريكة

املكان

.5

دورة تدريبية حول "السياحة
الحالل وخدمات الضيافة
املالئمة للمسلمين"

 26-22مارس
2021

املكتب الوطني للسياحة في جزر
القمر

مركز السياحة
اإلسالمية ( )ITCفي
ماليزيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.6

دورة تدريبية لصالح املدربين
حول "السياحة وخدمات
الضيافة"

 29مارس 02 -
أبريل 2021

.7

دورة تدريبية حول ’التخطيط
االستراتيجي الفعال لتعزيز
تنمية السياحة املستدامة‘

26-24
أغسطس
2021

السلطات الوطنية املعنية
بالتعليم والتدريب الفني واملنهي
لكل من أذربيجان وبنغالديش
وبنين والكاميرون ومصر
وغامبيا وإندونيسيا والعراق
واألردن ولبنان ونيجيريا وعمان
وباكستان وفلسطين وقطر
والسنغال والصومال وسورينام
وتونس وتركمانستان
سلطات السياحة الوطنية لكل
من أذربيجان وبنين والكاميرون
وجزر القمر وكوت ديفوار
ومصر وغينيا ومالي والنيجر
ونيجيريا والسنغال وتوغو
وأوزبكستان

املديرية العامة للتعليم
املنهي والفني التابعة
لوزارة التعليم الوطني
للتركية

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

وزارة السياحة
والثقافة والفنون
بجمهورية بنين

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :يستضيف سيسرك  12مؤشرا ضمن فئة السياحة في قاعدة البيانات
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.

 .5الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي
نفذ سيسرك منذ الدورة السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بالرفع من مستوى
اإلنتاج الزراعي واستدامة األمن الغذائي:
برامج سيسرك لبناء القدرات
املوضوع
دورة تدريبية بشأن
.1

"إحصاءات الزراعة
والغابات ومصايد
األسماك"

التاريخ
 30نوفمبر -
 04ديسمبر

وزارات الزراعة واألمن الغذائي لكل من

باإلنتاج الحيواني وتربية

21-19

الحيوانات لتعزيز األمن

مايو 2021

الغذائي"

مكتب اإلحصاء الوطني لكوت ديفوار

2020

دورة تدريبية حول "النهوض
.2

الجهة املستفيدة

أفغانستان وأذربيجان وبنين والكاميرون
ومصر وماليزيا وجزر املالديف وموزمبيق
ونيجيريا وباكستان وسورينام وتونس
وتركيا

9

الجهة املقدمة /الشريكة

املكان

مكتب اإلحصاء

افتراضيا -

الوطني لتونس

سيسرك ،أنقرة

واملغرب

 -تركيا

دائرة الخدمات
البيطرية بوزارة
الزراعة والصناعات
الغذائية في ماليزيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة
 -تركيا

املوضوع

الجهة املستفيدة

التاريخ

الجهة املقدمة /الشريكة

املكان

املعهد املاليزي للبحث

.3

دورة تدريبية حول ’الحد
من املهدر من األغذية‘

12-10
أغسطس
2021

وزارات الزراعة واألمن الغذائي لكل من

والتطوير الزراعي

أفغانستان وأذربيجان والكاميرون وكوت

التابع لوزارة الزراعة

ديفوار ومصر وغيانا وإندونيسيا والعراق
وماليزيا وجزر املالديف ومالي واملغرب

والصناعات الغذائية
في ماليزيا ،ومؤسسة

وموزمبيق والنيجر ونيجيريا وفلسطين

إدارة النفايات الصلبة

وقطر واململكة العربية السعودية

والتطهير العام التابعة

والسودان وسورينام وطاجيكستان

لوزارة اإلسكان

وتوغو وتونس وتركيا

والحكومة املحلية في

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة
 -تركيا

ماليزيا.
مكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات
الزراعة لكل من ألبانيا وأذربيجان

.4

وبنغالديش والكاميرون وكوت ديفوار
والغابون وغينيا وإندونيسيا وإيران

ورشة عمل تدريبية
افتراضية حول ’تجميع

منظمة األمم املتحدة

افتراضيا -

22-18

وتحليل بيانات امليزانيات

أكتوبر

والعراق واألردن وكازاخستان وماليزيا

لألغذية والزراعة

سيسرك ،أنقرة

الوطنية لألغذية في بلدان
منظمة التعاون اإلسالمي‘

2021

ومالي والنيجر وعمان وباكستان وقطر

(الفاو) ،والكومسيك

 -تركيا

واململكة العربية السعودية والسنغال
والسودان وسورينام وطاجيكستان
توغو وتونس وتركيا

 فصل تكميلي حول البحث والتطوير( )R&Dفي مجال الزراعة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :يستعرض
هذا الفصل التكميلي املوجز الوضع الراهن للبحث والتطوير في مجال الزراعة في البلدان األعضاء في املنظمة من خالل النظر
في أحدث اإلحصاءات املتاحة بشأن اتجاهات اإلنفاق وقدرات املوارد البشرية في هذا املجال ،ويقترح إجراءات متعلقة
بالسياسات للنهوض بهذا املجال.
 تقريرمنظمة التعاون اإلسالمي حول املياه  :2021يقدم هذا التقرير الوضع الراهن املتعلق باملوارد املائية وإدارتها في البلدان
األعضاء في املنظمة من خالل اعتماد مجموعة واسعة من أحدث اإلحصاءات املتاحة ذات الصلة .يسلط هذا التقرير الضوء
على العالقة القائمة بين املياه والطاقة واألمن الغذائي إلى جانب آثار تغير املناخ وتداعيات جائحة كوفيد 19-على املوارد املائية
في بلدان املنظمة.
 تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول البيئة  :2021يتطرق هذا التقرير للوضع الحالي للبيئة وإدارتها في البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي باستخدام أحدث البيانات املتاحة حول املؤشرات الرئيسية ذات الصلة .يسلط هذا اإلصدار من
التقرير الضوء ً
أيضا على تقدم البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي نحو تحقيق األهداف املتعلقة بأهداف التنمية
املستدامة املتعلقة بالبيئة والتزامات اتفاقية باريس.
 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :يستضيف سيسرك  99مؤشرا ضمن فئة الزراعة في قاعدة البيانات
اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.
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 .6التخفيف من وطأة الفقر
نفذ سيسرك منذ الدورة السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتخفيف من وطأة
الفقر:
برامج سيسرك لبناء القدرات

.1

.2

.3

.4

املوضوع

التاريخ

الجهة املستفيدة

الجهة املقدمة /الشريكة

املكان

دورة تدريبية حول ’رصد
وتقييم خطط ومشاريع
التنمية الوطنية‘

 10-07ديسمبر
2020

وزارة التخطيط واالستثمار
والتنمية االقتصادية
الصومالية

وزارة الصناعة
والتكنولوجيا التركية،
ورئاسة تركيا
لالستراتيجيات وامليزانية،
ووكالة التنمية في أنقرة،
وتيكا ،تركستات

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

 09-08ديسمبر
2020

مكتب اإلحصاء الوطني
لبنغالديش

مكتب اإلحصاء الوطني
إلندونيسيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

 23ديسمبر
2020

املؤسسات الوطنية ذات
الصلة املسؤولة عن املسنين
واألشخاص ذوي اإلعاقة من
الدول األعضاء في املنظمة

املؤسسات الوطنية ذات
الصلة املسؤولة عن
املسنين واألشخاص ذوي
اإلعاقة من غينيا واملغرب
وتركيا وأوغندا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

 30-28ديسمبر
2020

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أفغانستان وأذربيجان
وغامبيا وأوزبكستان

مكتب اإلحصاء الوطني
لباكستان

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

سلطات التعليم والتدريب
الفني واملنهي لكل من أذربيجان
وبنغالديش وبنين وبوركينا
فاسو والكاميرون وتشاد
وكوت ديفوار والغابون وغينيا
وغينيا بيساو وإندونيسيا
واألردن وكازاخستان والكويت
ولبنان وماليزيا وباكستان
وفلسطين وقطر والسنغال
والصومال وسورينام وتوغو
وتونس وتركيا وتركمانستان

مركز اليونسكو الدولي
للتعليم والتدريب في
املجالين التقني واملنهي
ومنظمة العمل الدولية،
والجامعة اإلسالمية
للتكنولوجيا (،)IUT
وسيسرك.

وكاالت /سلطات التوظيف
العامة لكل من أفغانستان
وأذربيجان والبحرين وبوركينا
فاسو والكاميرون وتشاد
وكوت ديفوار وغينيا
وإندونيسيا وموريتانيا واملغرب
ونيجيريا وعمان وباكستان
وفلسطين والسنغال
وسيراليون والسودان وتوغو
وتونس وتركيا وتركمانستان

وكالة التشغيل التركية
()İŞKUR

دورة تدريبية إحصائية
حول "إحصاءات ظروف
العيش والفقر"
ندوة عبر اإلنترنت حول
"تأثير كوفيد 19-على
املسنين واألشخاص ذوي
اإلعاقة في الدول األعضاء
في منظمة التعاون
اإلسالمي"
دورة تدريبية إحصائية
حول "مؤشرات الهدف
اإلنمائي ( 3الرفاه
والصحة الجيدة)"

.5

ورشة عمل حول
"التحديات الناشئة في
قطاع التعليم والتدريب
الفني واملنهي واتجاهات
تنمية القدرات في الدول
األعضاء في منظمة
التعاون اإلسالمي"

 14-11يناير
2021

.6

ورشة عمل تدريبية حول
"بناء القدرات املؤسسية
من أجل نظم فعالة
لعرض معلومات سوق
العمل"

 04-01فبراير
2021

11

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

املوضوع

التاريخ

الجهة املستفيدة

الجهة املقدمة /الشريكة

.7

دورة تدريبية حول
"النهوض بمهارات املرأة
وتمكينها في مجال تنظيم
املشاريع"

 11-08مارس
2021

الوزارات ذات الصلة املعنية
بالخدمة العامة والعمل
والحماية االجتماعية لكل من
بنين وبوركينا فاسو
والكاميرون وكوت ديفوار
والسنغال

الوكالة الوطنية للتشغيل
والعمل املستقل ()ANETI
التونسية

.8

ندوة عبر اإلنترنت حول
"الهدف اإلنمائي 6
(ضمان التوافر واإلدارة
املستدامة للمياه
والصرف الصحي
للجميع)".

 17مارس 2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أفغانستان وأذربيجان
وبنين ومصر وإندونيسيا
وإيران واألردن وماليزيا
واملغرب وموزمبيق وباكستان
وفلسطين وقطر والصومال
والسودان وسورينام وتركيا
واإلمارات العربية املتحدة
واليمن

مكاتب اإلحصاء الوطنية
لكل من األردن وماليزيا
وفلسطين وقطر والسودان
وتركيا واليمن

.9

دورة تدريبية حول "تطوير
مناهج التعلم اإللكتروني
واملواد اإللكترونية ذات
الصلة"

22-19
أبريل 2021

السلطات الوطنية املعنية
بالتعليم والتدريب الفني
واملنهي لكل من أفغانستان
وأذربيجان وبنغالديش وبنين
وبروناي دار السالم
والكاميرون وكوت ديفوار
ومصر وغامبيا وإندونيسيا
واألردن ولبنان وموزمبيق
ونيجيريا وباكستان وفلسطين
وقطر والسنغال وسورينام
وتونس وتركيا وتركمانستان
واإلمارات العربية املتحدة
وأوزبكستان واليمن.

وزارة التعليم املاليزية

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.10

دورة تدريبية حول "تطوير
مشاريع مدرة للدخل
لصالح رواد األعمال"

 28-24مايو
2021

رواد أعمال من تشاد

خبراء مختصون من األردن

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.11

دورة تدريبية إحصائية
حول ’مؤشرات الهدف
اإلنمائي ( 1القضاء على
الفقر)‘

 27-25مايو
2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من الجزائر والكويت وقطر
وفلسطين واململكة العربية
السعودية واإلمارات العربية
املتحدة واليمن

مكتب اإلحصاء الوطني
لألردن

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.12

دورة تدريبية إحصائية
حول ’مؤشرات الهدف
اإلنمائي ( 3الرفاه
والصحة الجيدة)‘

 04-01يونيو
2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من تشاد وجيبوتي والغابون
ومالي واملغرب والسنغال
وتوغو

مكتب اإلحصاء الوطني
لكوت ديفوار

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا
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املكان

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

املوضوع

التاريخ

الجهة املستفيدة

الجهة املقدمة /الشريكة

.13

دورة تدريبية حول ’وضع
معايير ومؤهالت مهنية
ومواد تقييم املهارات‘

 30يونيو 07 -
يوليو 2021

سلطات التعليم والتدريب
الفني واملنهي واملؤسسات
الوطنية ذات الصلة لكل من
بنغالديش وبنين وبروناي
وبوركينا فاسو والكاميرون
وتشاد والغابون وغامبيا
وغينيا وغيانا وإندونيسيا
واألردن وماليزيا وباكستان
وفلسطين والسنغال
والسودان وسورينام وتوغو
وتونس واليمن

املركز الوطني لتكوين
املكونين وهندسة التكوين
للجمهورية التونسية

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.14

دورة تدريبية حول
’إحصاءات العرض
والطلب واإلنتاجية في
سوق العمل‘

 15-13سبتمبر
2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أذربيجان وإيران
وكازاخستان وجزر املالديف
وباكستان وسورينام

مكتب اإلحصاء الوطني
ملاليزيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.15

دورة تدريبية حول
’إحصاءات الحماية
االجتماعية‘

 17-13سبتمبر
2021

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أذربيجان وكازاخستان
وأوزبكستان

مكتب اإلحصاء الوطني
لكازاخستان

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.16

ورشة عمل تدريبية حول
"تطوير استراتيجيات
بشأن تحسين التصور
العام للتعليم والتدريب
الفني واملنهي"

 23-21سبتمبر
2021

سلطات التعليم والتدريب
الفني واملنهي واملؤسسات
الوطنية ذات الصلة لكل من
أفغانستان وبنغالديش
وبوركينا فاسو وبنين
والكاميرون وكوت ديفوار
ومصر والغابون وغامبيا
وغينيا بيساو وغيانا
وإندونيسيا واألردن وماليزيا
ونيجيريا وعمان وباكستان
وفلسطين وقطر والسنغال
وسيراليون وسورينام وتونس
وتركيا وأوزبكستان واليمن

قسم التعليم الفني واملنهي
بوزارة التعليم املاليزية

.17

ورشة عمل تدريبية حول
’تطوير استراتيجة ناجحة
في مجال التوظيف
واملهارات‘

 30-28سبتمبر
2021

الوكاالت /السلطات املعنية
بخدمات التوظيف العامة
لكل من أذربيجان وبنين
وبوركينا فاسو والكاميرون
وتشاد وكوت ديفوار وغامبيا
وإندونيسيا واألردن
وكازاخستان وماليزيا واملغرب
وباكستان وفلسطين
والسنغال وسيراليون
والصومال والسودان وتوغو
وتونس وتركيا وأوزبكستان
واليمن

وكالة التشغيل التركية
()İŞKUR

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.18

ورشة عمل تدريبية حول
’إدارة أنظمة الضمان
االجتماعي‘

 27-25أكتوبر
2021

مؤسسات الضمان االجتماعي
الوطنية في الدول األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي

مؤسسة الضمان
االجتماعي للجمهورية
التركية

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا
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املكان

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

 تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول املرأة والتنمية  :2021يعرض هذا التقرير تقييما لوضع املرأة في البلدان األعضاء في
منظمة التعاون اإلسالمي من منظور مقارن ويحدد أبرز التحديات التي تواجهها املرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية ،وذلك
باالعتماد على مجموعات بيانات كمية ونوعية .ويركز التقرير على التقدم املحرز على مستوى تنفيذ خطة عمل منظمة التعاون
اإلسالمي من أجل النهوض باملرأة ( )OPAAWبناء على نتائج االستبيان الذي أجراه سيسرك خالل .2020-2019
 وضع املسنين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :يقدم هذا التقرير تحليال شامال للوضع الحالي للمسنين في دول
منظمة التعاون اإلسالمي من خالل النظر في أحدث البيانات واملعلومات املتاحة املتعلقة بسوق العمل والرعاية الصحية
واملعايير الثقافية والبيئة الداعمة .وباإلضافة إلى ذلك ،يقترح التقرير أيضا بعض التوصيات املتعلقة بالسياسات ملعالجة
املشاكل التي تعترض طريق ا ملسنين بهدف ضمان مشاركتهم الكاملة واملتساوية في الحياة االجتماعية واالقتصادية وكذلك في
عملية التنمية في بلدانهم.
 األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي :يبحث هذا التقرير في الوضع الحالي
لألشخاص ذوي اإلعاقة وذوي االحتياجات الخاصة في دول منظمة التعاون اإلسالمي في ستة مجاالت رئيسية (التعليم والصحة
والتكامل االقتصادي والحوكمة وتمكين البيئة الداعمة والثقافة واإلسالم) باستخدام بيانات مستمدة من مصادر دولية
مختلفةّ .
ويقيم التقرير أبرز التحديات االجتماعية واالقتصادية والثقافية التي تؤثر يوميا على األشخاص ذوي اإلعاقة وذوي
االحتياجات الخاصة.
 إصالح القطاع الصحي في ليبيا :أنهى سيسرك ،في إطار برنامج "بناء" وبالشراكة مع البرنامج الليبي لإلدمج والتنمية (،)LPRD
دراسة بحثية حول "إصالح قطاع الصحة في ليبيا" ،التي تقدم مراجعة شاملة للتحديات القائمة وتعرض عددا من الخيارات
بشأن إصالح القطاع الصحي في ليبيا .شكل اجتماع املصادقة على املشروع البحثي ،الذي نظم افتراضيا في  17مارس ،2021
فرصة لجمع مسؤولين رفيعي املستوى من ليبيا وخبراء دوليين رئيسيين ذوي صلة ملناقشة النتائج التي خلص إليها تقرير "إصالح
قطاع الصحة في ليبيا" وتوصياته الرئيسية املتعلقة بالسياسات.
 اتجاهات وسياسات هجرة اليد العاملة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :يبحث تقرير التوقعات هذا في
القوانين والسياسات املتعلقة بإدارة العمال املهاجرين /األجانب املتعاقدين في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
من خالل النظر في أحدث اإلحصاءات املتاحة حول اتجاهات هجرة اليد العاملة ومساهمتها في اقتصادات البلدان املضيفة.
كما يعرض التقرير مقترحات حول كيفية تحسين القوانين والسياسات املتعلقة بإدارة العمال املهاجرين في البلدان األعضاء
في منظمة التعاون اإلسالمي.
 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :يستضيف سيسرك  42مؤشرا ضمن فئة القضاء على الفقر (مؤشرات
الهدف اإلنمائي ’ 1القضاء على الفقر‘) في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.
 اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :نشر سيسرك تقرير اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي حول "وضع
القدرات الصحية األساسية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في سبتمبر  ،2021الذي يمكن االطالع عليه من
خالل الرابط التاليhttps://www.sesric.org/files/article/782.pdf :
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 .7ترسيخ التعاون املالي
نفذ سيسرك منذ الدورة السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بترسيخ التعاون املالي:
برامج سيسرك لبناء القدرات
املوضوع
.1

.2

دورة تدريبية حول
"صياغة السياسة
النقدية"
دورة تدريبية حول
"املمارسات التقييدية
للمنافسة وتعزيز
املنافسة"

التاريخ

الجهة املستفيدة

الجهة املقدمة /الشريكة

املكان

 25-22فبراير
2021

البنك املركزي العراقي والبنك
املركزي األردني وسلطة النقد
الفلسطينية

البنك املركزي التركي

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

 30مارس 01 -
أبريل 2021

اللجنة الوطنية للمنافسة
واالستهالك ( )CNCCفي
بوركينا فاسو

هيئة املنافسة التركية
ومجلس املنافسة التونس ي

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

سلطات املنافسة الوطنية
لكل من أذربيجان والبحرين
وبوركينا فاسو والكاميرون
وغامبيا وإندونيسيا
وكازاخستان وقيرغيزستان
وماليزيا واملغرب وباكستان
وقطر والسودان وتوغو
وتونس وتركيا وتركمانستان
وأوزبكستان وهيئة املنافسة
اإلقليمية التابعة للمجتمع
االقتصادي لدول غرب
أفريقيا ()ERCA

هيئة املنافسة التركية ولجنة
املنافسة الباكستانية
ومجلس املنافسة التونس ي
ولجنة املنافسة املاليزية
واللجنة الوطنية للمنافسة
واالستهالك في بوركينا فاسو
ولجنة اإلشراف على
املنافسة التجارية في
إندونيسيا ولجنة املنافسة
الوطنية في الكاميرون ولجنة
مكافحة االحتكار في
أوزبكستان ولجنة املنافسة
وحماية املستهلك في غامبيا
ووكالة مكافحة االحتكار في
كازاخستان

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

.3

ورشة عمل حول
"املنافسة واللوائح
التنظيمية والهيكل
التنظيمي املناسب
لوكالة املنافسة"

 07-06أبريل
2021

.4

دورة تدريبية حول
"التثقيف املالي"

27-24
مايو 2021

.5

دورة تدريبية حول
"إصدار الصكوك في
أسواق رأس املال
اإلسالمية"

 31مايو02 -
يونيو 2021

البنوك املركزية والوزارات
ذات الصلة لكل من
أفغانستان وأذربيجان
وبوركينا فاسو وكوت ديفوار
وإندونيسيا وإيران واألردن
وقيرغيزستان ولبنان ومالي
والسنغال وسيراليون
والسودان وتركمانستان
وأوزبكستان
هيئات األوراق املالية
والبورصات والبنوك املركزية
والبورصات ومجالس أسواق
رأس املال ووزارات االقتصاد
واملالية والوزارات األخرى ذات
الصلة لكل من أفغانستان
وأذربيجان وبنغالديش ومصر
وإندونيسيا وإيران واألردن
وقيرغيزستان وجزر املالديف
واملغرب والسودان وتركيا و
أوزبكستان
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البنك املركزي التركي

هيئة ماليزيا لألوراق املالية

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

املوضوع

التاريخ

.6

ورشة عمل تدريبية حول
"إدارة الجودة في تدقيق
الحسابات العامة"

 16-15يونيو
2021

.7

ندوة عبر اإلنترنت حول
’إحصاءات االستثمار
األجنبي املباشر ( )FDIفي
بلدان منظمة التعاون
اإلسالمي‘

 28يونيو 2021

.8

دورة تدريبية إحصائية
حول "إحصاءات
الخدمات املصرفية
والتأمينية واملالية"

 19-17أغسطس
2021

الجهة املستفيدة
األجهزة العليا للرقابة املالية
واملحاسبة املعنية لكل من
أذربيجان وبوركينا فاسو
والكاميرون وجيبوتي
وإندونيسيا وإيران والعراق
وقيرغيزستان وجزر املالديف
وموريتانيا وعمان وفلسطين
وسورينام وطاجيكستان
وتونس وتركيا وتركمانستان
مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أفغانستان وألبانيا
وأذربيجان والبحرين
وبنغالديش وبروناي ومصر
وإندونيسيا وإيران والعراق
واألردن وكازخستان والكويت
ولبنان وماليزيا وجزر املالديف
ومالي واملغرب وموزمبيق
وعمان وباكستان وفلسطين
وقطر واململكة العربية
السعودية والسودان
وسورينام وتوغو وتونس
وتركيا وأوغندا واإلمارات
العربية املتحدة وأوزبكستان
مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل
من أذربيجان والبحرين
والكاميرون واألردن وماليزيا
وباكستان وفلسطين وقطر
وسورينام وتوغو وأوزبكستان

الجهة املقدمة /الشريكة

ديوان املحاسبة التركي

مؤتمر األمم املتحدة للتجارة
والتنمية ()UNCTAD

مكتب اإلحصاء الوطني
ملاليزيا

املكان

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

افتراضيا -
سيسرك ،أنقرة -
تركيا

 منتدى البنوك املركزية املشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك :نظم البنك املركزي للجمهورية التركية هذا
املنتدى افتراضيا يوم  29سبتمبر  2021بصفته أمانة منتدى البنوك املركزية املشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي
والكومسيك .وخاطب املدير العام لسيسرك حضور هذا املنتدى بصفته متحدثا رئيسيا وعرض عليهم ملحة عامة عن التوقعات
االقتصادية واملالية لبلدان منظمة التعاون اإلسالمي في ظل جائحة كوفيد ،19-مبنية في معضمها على أبرز النقاط الواردة في
التقرير البحثي املقبل للمركز بعنوان "التوقعات االقتصادية ملنظمة التعاون اإلسالمي ."2021
 قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي :يستضيف سيسرك  106مؤشرا ضمن فئات الخدمات املصرفية،
والنقد واألسعار ،ومالية الحكومة ،واملالية الدولية ،والصيرفة واملالية اإلسالمية في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون
اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.
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