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 مقدمة
 

تيجية الكومسيك يقدم هذا التقرير ملخصا لألنشطة والبرامج الفنية التي أجراها سيسرك في إطار تنفيذ استرا

ين للكومسيك التي وُسيسلَّم إلى الدورة الوزارية الخامسة والثالثوالتوصيات الوزارية المتعلقة بالسياسات، 

 .2019نوفمبر  28-25من المقرر انعقادها في إسطنبول، الجمهورية التركية، خالل فترة 

لصلة اوقد اتسمت الفترة التي يغطيها التقرير ببذل سيسرك لجهود دؤوبة بقصد تنفيذ المواضيع ذات 

ي للمشاكل ي استراتيجية الكومسيك، وتركز هذه الجهود في معظمها على التصدبمجاالت التعاون المحددة ف

ات المنوطة اإلنمائية المشتركة لألمة اإلسالمية وتوفير أنجع الحلول الممكنة، وذلك في نطاق االختصاص

ن لراسخ مابسيسرك. وفي تنفيذ سيسرك ألنشطته المتعددة والمتنوعة، استفاد من الدعم القوي وااللتزام 

ألمانة العامة اطرف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والتوجيه االستراتيجي الثمين الذي تقدمه 

د عالقة للمنظمة فضال عن التعاون معها، ودعم الكومسيك الذي ساهم بشكل كبير في خلق بيئة تضمن وجو

 منتديات المنظمة.ترابط وتناسق فعالة ومتينة تجمع مختلف الجهود المبذولة على مستوى 

ية في الدول للكومسيك على دراسة وتقييم التطورات االقتصادية واالجتماع 34انكب المركز منذ الدورة الـ

يدّخر جهدا في  األعضاء في المنظمة بغية تقديم مقترحات من شأنها تعزيز التعاون فيما بين هذه الدول. ولم

الين بخصوص العديد من القضايا المتعلقة  بالمج إعداد تقارير فنية مرجعية ودراسات بحثية دورية

ات ذاالقتصادي واالجتماعي كما هي محددة في جدول أعمال العديد من مؤتمرات واجتماعات المنظمة 

لصلة. بهذا، االصلة، ال سيما مختلف المؤتمرات الوزارية القطاعية والدورات السنوية للجان الدائمة ذات 

تحليل الوضع  ه القيمة في إطار آلية المنظمة للحوار بشأن السياسات من خالليواصل المركز تقديم إسهامات

ذها  الراهن على مستوى المنظمة واقتراح اإلجراءات المناسبة على مستوى السياسات التي يجب اتخا

 لمواجهة التحديات وتعزيز التعاون فيما بين الدول اإلسالمية في المجاالت ذات الصلة.

وطنية في يتوان في لعب دوره القيم المتمثل في تعزيز وتحسين أداء نظم اإلحصاء ال كما أن المركز لم

الي الدول األعضاء في المنظمة قصد إنتاج إحصاءات وطنية ذات مستوى أفضل من حيث الجودة، وبالت

ساهم مساعدة صناع السياسات على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية أكثر نجاعة. وفي هذا السياق، ي

ات النظم ( وغيرها من مكونNSOsمركز بشكل كبير في بناء القدرات الفنية لمكاتب اإلحصاء الوطنية )ال

صائية لمنظمة ( في البلدان األعضاء في المنظمة، وذلك بصفته أمانة اللجنة اإلحNSSsاإلحصائية الوطنية )

( الذي StatCaBة )حصائي( ومن خالل برنامج بناء القدرات اإلOIC-StatComالتعاون اإلسالمي )

 يشرف عليه، وهو البرنامج الرئيسي للمركز المعني بتنمية القدرات.

في مجتمع  وخالل الفترة قيد الدراسة، بذل سيسرك جهودا كبيرة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب

أنشطة وت منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من خالل إطالق وتنفيذ مجموعة كبيرة من برامج بناء القدرا

سبة للدول تدريبية بشأن عدد من المجاالت االجتماعية واالقتصادية التي تحظى باالهتمام المباشر بالن

اعات برنامجا لبناء القدرات في قط 30األعضاء في المنظمة. وفي الوقت الراهن يشتغل المركز على 

ه والتخفيف والبيئة وموارد الميامحددة تغطي مجموعة كبيرة من المجاالت مثل المالية والزراعة والصحة 

ي تنفيذ هذه من حدة الفقر وإدارة الكوارث الطبيعية وتشغيل الشباب والسياحة وغيرها من المجاالت. ويجر

ة والوطنية البرامج بالتعاون الوثيق مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية واإلقليمي

 اسية.ا في ذلك تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل وزيارات درذات الصلة من خالل آليات متنوعة، بم

اتفاقيات مع مؤسسات منظمة التعاون  9وباإلضافة إلى ذلك، أبرم سيسرك خالل الفترة قيد االستعراض 

اإلسالمي والهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة لتعزيز عالقاته مع شركائه من أجل تنفيذ 

 مسيك والتوصيات الوزارية المتعلقة بالسياسات على أحسن وجه:استراتيجية الكو
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 تاريخ االتفاق الشركاء الرقم 

 2018ديسمبر  13  (TÜBİTAK MAMمركز مرمرة لألبحاث التابع لتوبيتاك )  .1

 2018ديسمبر  Uyumsoft 27شركة   .2

3.  
 CDCالمؤسسة الوطنية لمراكز مكافحة األمراض والوقاية منها )

Foundation) 
 2019يناير  01

 2019مارس  01 جامعة سلجوق  .4

 2019مارس  04 ( بالمملكة العربية السعوديةGASTATالهيئة العامة لإلحصاء )  .5

 2019مارس  11 (ICYFمنتدى شباب التعاون اإلسالمي )  .6

 2019مايو  30 (TCAديوان المحاسبة التركي )  .7

 2019أغسطس  22 (ORSAMمركز دراسات الشرق األوسط )   .8

 2019أغسطس  23 (ANCIوكالة جزر القمر الوطنية للتعاون الدولي )  .9

لسبعة اوفي ضوء ما تقدم، يعرض هذا التقرير األنشطة التي اضطلع بها سيسرك وفقا لمجاالت التعاون 

عزيز دور المحددة في استراتيجية الكومسيك وهي: التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي؛ ت

تدام الخاص في التعاون االقتصادي؛ تحسين قطاعي النقل واالتصاالت؛ تطوير قطاع سياحي مسالقطاع 

الفقر؛ ترسيخ  وتنافسي؛ الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي؛ التخفيف من وطأة

 التعاون المالي.

 بنود جدول األعمال:

 الميالتجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلس .1

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

 تطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي .4

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

 التخفيف من وطأة الفقر .6

 ترسيخ التعاون المالي .7
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 ميالتجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسال .1

نظمة التعاون نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال المتعلق بالتجارة البينية في دول م

 اإلسالمي:

 (:OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم
الجهة المقدمة/ 

 الشريكة
 المكان

1 
دورة تدريبية حول 

 ‘التجارة الدولية’

نوفمبر  3-7

2019 

 فلسطين

)الغرفة التجارية 

 -الصناعية العربية 

 القدس(

مجلس الشاحنين 

الفلسطيني ومكتب 

تمثيل منظمة 

التعاون اإلسالمي 

 لدى دولة فلسطين

الّرام والقدس 

الشرقية، 

 فلسطين

2 

دورة تدريبية حول 

تيسير التجارة العابرة ’

مع التأكيد على اتفاق 

تيسير التجارة لمنظمة 

 ‘التجارة العالمية

18-20 

 2019نوفمبر 

 

 بوركينا فاسو

)وزارة الصناعة 

والتجارة والصناعة 

 (MCIA) التقليدية

اللجنة الوطنية  /

لتيسير التجارة 

(CNFE)   في

 (بوركينا فاسو

 

 المغرب

المديرية العامة )

للتجارة / وزارة 

الصناعة واالستثمار 

 والتجارة واالقتصاد

 الرقمي في المغرب(

واغادوغو، 

 بوركينا فاسو

 

 لتركية: عالقات التجارة واالستثمار فيما بين الدول األعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة با

االستثمار في يستعرض هذا التقرير األنماط الراهنة للتجارة و الوضع الراهن وآفاق التكامل اإلقليمي:

اإلسالمي  الدول األعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية ذات العضوية في منظمة التعاون

ألخرى أيضا، وهذه الدول هي: أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا. وتتمثل بعض األهداف ا

ء في هذا المجلس قبات التي تعيق تعزيز التجارة واالستثمار فيما بين الدول األعضاللتقرير في تحديد الع

 واقتراح سياسات بديلة بخصوص تعزيز هذين القطاعين.

  ( قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOICStat:) إلحصائية تضم قاعدة البيانات ا

ع عليها مؤشرا تحت فئة التجارة، ويمكن االطال 19رك لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يستضيفها سيس

ذه ، ويتم تحديث قاعدة البيانات هhttp://www.sesric.org/oicstat.phpمن خالل هذا الرابط 

 بشكل دوري.
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 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

ي التعاون بتعزيز دور القطاع الخاص فنفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال المتعلق 

 االقتصادي:

 (:OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

دورة إحصاءات حول 

إحصاءات التصنيع ’

 ‘والبناء

ديسمبر  3-4

2018 

 قطر

)جهاز التخطيط 

 واإلحصاء(

 ماليزيا

)دائرة اإلحصاءات 

 ((DoS)العامة 

 الدوحة، قطر

2 
دورة إحصاءات حول 

 ‘إحصاءات األسعار’

10-12 

ديسمبر 

2018 

 قطر

)جهاز التخطيط 

 واإلحصاء(

 إندونيسيا

)الجهاز المركزي 

-لإلحصاء اإلندونيسي

BPS) 

 الدوحة، قطر

3 

اجتماع لبدء فعاليات 

تنمية قدرات مدينة ’

 ‘التكنولوجية أفريقيا

يناير  27-82

2019 

 السودان

)مدينة أفريقيا 

  ((ACT) التكنولوجية

سيسرك، البنك 

اإلسالمي للتنمية، تركيا 

)الوكالة التركية 

 للتعاون والتنسيق

(TIKA ،) ومجمع

مرمرة التكنولوجي 

(MARTEK التابع )

لمجلس البحث العلمي 

 والتكنولوجي في تركيا

(TUBITAK)  منطقة

التنمية التكنولوجية في 

جامعة أولوداغ 

(ULUTEK)) 

الخرطوم، 

 السودان

4 

إشراك ’حلقة نقاش حول 

القطاع الخاص في برنامج 

التعاون فيما بين بلدان 

الجنوب والتعاون الثالثي 

من أجل تحقيق التنمية 

 ‘المستدامة

مارس  20

2019 

 أذربيجان،

 نيجيريا، 

باكستان، فلسطين،  

 السودان،

تونس، تركيا، 

مشاركون آخرون 

من المؤتمر المعني 

بخطة عمل بيونس 

 40آيرس +

وكالة التعاون والتنسيق 

، ومركز التركية

إسطنبول الدولي 

للقطاع الخاص في 

التنمية التابع لبرنامج 

 األمم المتحدة اإلنمائي

(IICPSD ،) ومكتب

األمم المتحدة للتعاون 

فيما بين بلدان الجنوب 

(UNOSSC) 

بيونس 

آيرس، 

 األرجنتين

5 

تصميم نظام ’تدريب حول 

تخطيط الموارد 

 ‘المؤسسية

24-31 

مارس 

2019 

 السودان

)مدينة أفريقيا 

 (التكنولوجية

وكالة التعاون والتنسيق 

والبنك ، التركية

اإلسالمي للتنمية، 

ومجمع مرمرة 

التكنولوجي 

(MARTEK التابع )

لمجلس البحث العلمي 

بورصة و 

قوجه إيلي، 

 تركيا
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 تركياوالتكنولوجي في 

(TUBITAK) ،

ومنطقة التنمية 

التكنولوجية في جامعة 

أولوداغ 

(ULUTEK) 

6 

زيارة تعرفية لمدينة 

أفريقيا التكنولوجية إلى 

المجمعات التكنولوجية في 

 تركيا

 -مارس  20

أبريل  05

2019 

 السودان

)مدينة أفريقيا 

 (التكنولوجية

البنك اإلسالمي للتنمية، 

ة ومنطقة التنمي

التكنولوجية في جامعة 

ووكالة ، أولوداغ

التعاون والتنسيق 

 التركية

بورصة و 

قوجه إيلي، 

 تركيا

7 

زيارة دراسية حول 

 مؤشر أسعار المستهلك’

(CPI)‘ 

16-18 

 2019أبريل 

 األردن

)دائرة اإلحصاءات 

  (DoS) العامة

 مصر

)الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة 

واإلحصاء 

(CAPMAS )) 

القاهرة، 

 مصر

8 

تأثير ’ورشة عمل حول 

استراتيجيات ريادة 

األعمال على تنمية 

المشاريع الصغيرة 

 ‘والمتوسطة

-أبريل  30

مايو  01

2019 

 إيران

)ممثلون عن القطاع 

الخاص، والغرف 

اإلقليمية، 

وأكاديميون، 

وواضعو السياسات 

المتعلقة بالمشاريع 

الصغيرة 

والمتوسطة في 

 الحكومي(القطاع 

مركز البحوث 

والمعلومات في الغرفة 

 (،ICRIC) اإلسالمية

ومنتدى شباب التعاون 

 (.ICYFاإلسالمي )

 طهران،

 إيران 

9 

تدريب لتنمية القدرات 

احتضان ’حول 

 ‘التكنولوجيا ونقلها

 -يونيو  17

يوليو  19

2019 

مدينة أفريقيا 

 (ACTالتكنولوجية )

 )السودان(

 للتنمية،البنك اإلسالمي 

 وتركيا   

)وكالة التعاون 

 ،والتنسيق التركية

ية ومنطقة التنم

التكنولوجية في جامعة 

 (أولوداغ

 بورصة،

 تركيا

10 

تدريب أثناء العمل حول 

احتضان التكنولوجيا ’

 ‘ونقلها

 -يونيو  17

أغسطس  09

2019 

مدينة أفريقيا 

 (ACTالتكنولوجية )

 )السودان(

 البنك اإلسالمي للتنمية،

 وتركيا   

وكالة التعاون والتنسيق 

، ومجمع التركية

مرمرة التكنولوجي 

(MARTEK التابع )

لمجلس البحث العلمي 

والتكنولوجي في تركيا 

(TUBITAK) 

قوجه إيلي، 

 تركيا
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11 

دورة تدريبية لبرنامج 

"بناء" لصالح المدربين 

على ريادة األعمال 

وتطوير الشركات 

الصغيرة والمتوسطة )في 

 برنامج "بناء"(إطار 

17-22 

سبتمبر 

2019 

 ليبيا

)البرنامج الليبي لإلدماج 

  (والتنمية

 تركيا

)المجمعات التكنولوجية 

والحاضنات ومراكز 

األعمال والشركات 

المحلية(، والبنك 

اإلسالمي للتنمية، 

والبرنامج الليبي 

 لإلدماج والتنمية

 إسطنبول،

 تركيا 

12 

مدرسة خريفية وورشة 

حول عمل دولية 

السياسات الصناعية ’

التطبيقية: النظريات 

والتطبيقات العملية 

واألدوات لتصميم 

 SEPIP‘ )سياسات فعالة

2019) 

15-17 

أكتوبر 

2019 

البلدان األعضاء في 

منظمة التعاون 

 اإلسالمي

جامعة أوستيم التقنية، 

األمم المتحدة ومؤتمر 

وكالة ، للتجارة والتنمية

التعاون والتنسيق 

، والبنك التركية

المركزي التركي، 

جامعة كولومبيا، 

ومجلس البحث العلمي 

والتكنولوجي 

(TÜBİTAK) 

 أنقرة، تركيا

 ( اآلفاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOSO:)  سرك ، دأب سي2019منذ شهر يناير من عام

(" كإصدار إحصائي OSOعلى إصدار سلسلة "اآلفاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي )

. http://www.sesric.org/publications-oso.phpمواضيعي، ويمكن االطالع عليها من خالل 

اإلحصائية  ويغطي كل إصدار من سلسلة اآلفاق اإلحصائية فئة من الفئات المشمولة في قاعدة البيانات

الخاص، ويمكن لمنظمة التعاون اإلسالمي. وقد نشر سيسرك تقريرا منفصال بخصوص القطاع 

 http://www.sesric.org/files/article/657.pdfاالطالع عليه من خالل: 

 

   المسؤولية االجتماعية للشركات’زيارة دراسية حول (CSR‘): ل نظم سيسرك زيارة دراسية حو

في  2019فبراير  28-26فلسطينيين في فترة  5المسؤولية االجتماعية للشركات لصالح وفد مكون من 

تركية في التحول أنقرة، تركيا. وتمثلت األهداف الرئيسية للزيارة الدراسية في االستفادة من التجربة ال

ستفادة من لجميع الجهات الفاعلة في المجتمع، واال من العمل الخيري السلبي إلى المشاركة الفعالة

 التجربة التركية في تطوير فلسفة األوقاف.

 

 ( قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOICStat:) حصائية تضم قاعدة البيانات اإل

الطالع امؤشرا تحت فئة القطاع الخاص، ويمكن  38لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يستضيفها سيسرك 

انات ، ويتم تحديث قاعدة البيhttp://www.sesric.org/oicstat.phpعليها من خالل هذا الرابط 

 هذه بشكل دوري.
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 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

 االت:نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال المتعلق بتحسين قطاعي النقل واالتص

 (:OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

ورشة عمل 

إقليمية حول 

خدمات الدفع ’

البريدية 

 ‘اإللكترونية

فبراير  26-28

2019 

الجزائر، جيبوتي، مصر، 

األردن، موريتانيا، عمان، 

فلسطين، قطر، ليبيا، 

 السودان

سيسرك، االتحاد 

البريدي العالمي، البريد 

 التونسي

 تونس العاصمة،

 تونس 

2 

دورة تدريبية 

جمع ’حول 

الطوابع البريدية 

وقسائم الردود 

 ‘الدولية

أبريل  16-18 

2019 

 الجزائر، البحرين،

جيبوتي، مصر، العراق، 

األردن، الكويت، لبنان، 

 موريتانيا،

المغرب، عمان، قطر، 

المملكة العربية السعودية، 

الصومال، ليبيا، السودان، 

تونس، اإلمارات العربية 

 المتحدة، اليمن، فلسطين

االتحاد البريدي العالمي 

 والبريد التونسي

 العاصمة،تونس 

 تونس 

3 

زيارة دراسية 

أمن ’حول 

تكنولوجيا 

 ‘المعلومات

يوليو  22-25

2019 

 فلسطين

الجهاز المركزي لإلحصاء  

 (PCBSالفلسطيني )

 تركيا

 )معهد اإلحصاء التركي

(TurkStat)  

 أنقرة، تركيا

 

 ( قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOICStat:) حصائية تضم قاعدة البيانات اإل

ن االطالع مؤشرا تحت فئة البنية التحتية، ويمك 24لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يستضيفها سيسرك 

انات ، ويتم تحديث قاعدة البيhttp://www.sesric.org/oicstat.phpعليها من خالل هذا الرابط 

 هذه بشكل دوري.
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 وتنافسيتطوير قطاع سياحي مستدام  .4

 تنافسي:ونفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال المتعلق بتنمية قطاع سياحي مستدام 

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم
الجهة المقدمة/ 

 الشريكة
 المكان

1 
دورة إحصاءات حول 

 ‘السياحةإحصاءات ’

ديسمبر  4-6

2018 

 بروناي

)دائرة التخطيط 

 االقتصادي والتنمية

(JPKE))  

 إندونيسيا

)الجهاز المركزي 

لإلحصاء 

 (BPS -اإلندونيسي

بندر سري 

بكاوان، 

 بروناي

2 

اآلفاق ’حلقة نقاش حول 

والتحديات في مجال 

السياحة الحالل في العالم 

 ‘اإلسالمي

أبريل  04

2019 

المعنية السلطات 

بالسياحة في الدول 

األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

تركيا )جامعة 

 كستامونو(
 أنطاليا، تركيا

3 

تنمية ’ندوة دولية حول  

السياحة المالئمة 

 ‘للمسلمين في مدينة دكا

أكتوبر  15

2019 

 بنغالديش

)وزارة الطيران 

 المدني والسياحة(

 دكا، بنغالديش -

4 

مدينة دكا عاصمة 

السياحة في منظمة 

التعاون اإلسالمي لعام 

2019 

أكتوبر  15

2019 

 بنغالديش

)منظمو الرحالت 

 في دكا(

 دكا، بنغالديش -

5 

ورشة عمل تدريبية 

لصالح مديري 

المنتزهات والمناطق 

المحمية العابرة للحدود 

 في غرب أفريقيا

05-07 

 2019نوفمبر 

بوركينا فاسو، 

غينيا، غينيا بيساو، 

النيجر، غامبيا، 

مالي، سيراليون، 

 المغرب

تركيا والمركز  

اإلسالمي لتنمية 

 (ICDTالتجارة )

 أنقرة، تركيا

6 

تقييم ’دورة تدريبية حول 

المخاطر وإدارة األزمات 

 ‘في مجال السياحة

26-28 

 2019نوفمبر 
 قرغيزستان

 ماليزيا

)مركز السياحة  

  (ITC) اإلسالمية

بيشكيك،  

 قيرغيزستان

 

  قاعدة( البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOICStat:)  تضم قاعدة البيانات اإلحصائية

مؤشرات تحت فئة السياحة، ويمكن االطالع  10لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يستضيفها سيسرك 
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، ويتم تحديث قاعدة البيانات http://www.sesric.org/oicstat.phpعليها من خالل هذا الرابط 

 ه بشكل دوري.هذ
 

 ( اآلفاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOSO :) وقد نشر سيسرك مؤخرا تقريرا بخصوص

 .http://www.sesric.org/publications-oso.phpالسياحة، ويمكن االطالع عليه من خالل: 
 

 

 

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

زراعي واستدامة التالية في إطار بند جدول األعمال المتعلق الرفع من مستوى اإلنتاج النفذ سيسرك األنشطة 

 األمن الغذائي:

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم
الجهة المقدمة/ 

 الشريكة
 المكان

1 

حول  زيارة دراسية 

المائية تربية األحياء ’

المستدامة في دول منظمة 

 ‘التعاون اإلسالمي

03-07 

ديسمبر 

2018 

 نوفلسطي ماليزيا

 وقطر

 لزراعةا )وزارة

 لقائمةا والصناعة

 اعةالزر على

 الماليزية(

 لنجاحا )جامعة

 فلسطين،ب الوطنية

 زارةو لقدس،ا جامعة

 نية(الفلسطي الزراعة

 لبيئيةا لعلوما )مركز

 طر،ق لجامعة التابع

 زراعةب لمعنيا القسم

 إدارةب لمائيةا األحياء

 لتابعا لسمكيةا الثروة

 البيئةو لبلديةا لوزارة

 القطرية(

 تركيا

)وزارة الزراعة 

 والغابات(

 أنطاليا، تركيا

2 

دراسة ’بعثة فنية حول 

تقنيات زراعة 

 ‘الخضروات في أوغندا

12-14 

مارس 

2019 

 أوغندا

)الجامعة اإلسالمية 

 في أوغندا(

 تركيا

)معهد أالتا لبحوث 

 البساتين(

مبالي وكمباال، 

 أوغندا

3 

دورة إحصائية بشأن 

إحصاءات الزراعة ’

والغابات ومصايد 

 األسماك'

11-12 

 2019أبريل 

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 )التركي

 باكو، أذربيجان

4 

دورة تدريبية حول 

تصميم وهندسة ’

مستودعات التبريد 

 ‘والدفيئة المائية

22-26 

 2019أبريل 

 أفغانستان

)وزارة الفالحة 

والري والثروة 

 الحيوانية(

 تركيا

)معهد أالتا لبحوث 

 البساتين(

 مرسين، تركيا
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5 

دورة تدريبية حول 

إعادة استخدام المياه ’

 ‘العادمة المعالَجة

11-13 

 2019يونيو 

 فلسطين

)سلطة المياه 

، (PWA) الفلسطينية

ووزارة الزراعة 

الفلسطينية، وبلدية 

أريحا ونابلس 

وجنين، ومجلس 

الخدمات المشتركة 

لبلدتي ميثلون 

 رمون(-والطيبة

 تركيا

)جامعة إسطنبول  

 التقنية(

 

رام هللا، 

 فلسطين

6 

زيارة دراسية واجتماع 

لبدء مشروع التعاون 

 Reverseالفني )

Linkage بين )

 وتركيابنغالديش 

04-08 

نوفمبر 

2019 

 بنغالديش

)مجلس تنمية زراعة 

القطن التابع لوزارة 

الزراعة في 

 بنغالديش(

البنك اإلسالمي 

للتنمية، وكالة 

التعاون والتنسيق 

التركية، مؤسسة 

األتراك في الخارج 

والمجتمعات ذات 

الصلة، الخطوط 

الجوية التركية، 

المعهد التركي 

لبحوث القطن 

(CRI) 

 تركياأيدن، 

 

 ( قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOICStat:)  تضم قاعدة البيانات اإلحصائية

مؤشرا متعلقا بالزراعة، ويمكن االطالع عليها  41لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

قاعدة البيانات هذه ، ويجري تحديث http://www.sesric.org/oicstat.phpمن خالل هذا الرابط 

 بشكل دوري.
 

  تطرقت الدورة الثامنة للجنة  ‘:التعداد الزراعي من أجل القرن الحادي والعشرين’جلسة بشأن

، 2018أكتوبر  25-23اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي عقدت في أنقرة، تركيا، بتاريخ 

(. وشارك ممثلون عن WCA) 2020لزراعي لعام للجوانب التقنية المتعلقة بالبرنامج العالمي للتعداد ا

مكاتب اإلحصاء الوطنية من ليبيا والنيجر وفلسطين باإلضافة إلى خبراء من منظمة األغذية والزراعة 

 لألمم المتحدة تجاربهم وخبراتهم مع البلدان األعضاء المشاركة في الدورة.
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 التخفيف من وطأة الفقر .6

 في إطار بند جدول األعمال المتعلق بالتخفيف من وطأة الفقر:نفذ سيسرك األنشطة التالية 

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

دورة تدريبية حول 

جراحة الجهاز الهضمي 

(GIT بخصوص تقنية )

تصوير البنكرياس 

بالتنظير الباطني 

بالطريق الراجع 

(ERCP) 

-سبتمبر 03

ديسمبر  28

2018 

 تركيا

 أطباء سوريين( 3)

سيسرك، وبرنامج 

العمل االستراتيجي 

لمنظمة التعاون 

اإلسالمي في مجال 

 الصحة، وتركيا

)مستشفى أنقرة 

 للتدريب واألبحاث(

 أنقرة، تركيا

2 

دورة تدريبية حول 

العناية المركزة ’

 ‘العدوىومكافحة 

-نوفمبر 26

ديسمبر  14

2018 

تشاد، جيبوتي، 

موريتانيا، فلسطين، 

 السودان

 تركيا

)وزارة الصحة 

 التركية(

 أنقرة، تركيا

3 

ورشة عمل حول 

الهجرة القسرية ’

الدولية: التحديات 

المطروحة والفرص 

 ‘المتاحة

15-17 

 2018ديسمبر 

أفغانستان، ألبانيا، 

الجزائر، أذربيجان، 

مصر، تشاد، 

غامبيا، غيانا، 

إندونيسيا، إيران، 

العراق، 

كازاخستان، 

قيرغيزستان، لبنان، 

ليبيا، ماليزيا، 

موريتانيا، المغرب، 

باكستان، فلسطين، 

الصومال، السودان، 

سوريا، تونس، 

تركيا، تركمانستان، 

أوغندا، 

 أوزباكستان، اليمن

 تركيا

)شباب الهالل األحمر  

التركي، وجامعة يلدرم 

يد بأنقرة، وبلدية بياز

المجموعة الحضرية 

الكبرى ألنقرة، ومركز 

التطبيق واألبحاث في 

شؤون سياسات 

 الهجرة(

 أنقرة،

 تركيا 

4 

بعثة فنية حول 

إحصاءات التنمية ’

 ‘المستدامة

24-26 

 2018ديسمبر 

 طاجيكستان 

)وكالة اإلحصاء التابعة 

جمهورية  لرئاسة

 طاجيكستان(

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 ((SSC) الحكومية

دوشنبه، 

 طاجيكستان

5 

دورة تدريبية حول 

الدراية األساسية ’

للمشرف بشأن السالمة 

والصحة المهنية في 

 ‘أماكن العمل

25-26 

 2018ديسمبر 

 تركيا

)معهد األبحاث 

والتنمية في مجال 

الصحة والسالمة 

  (ISGUM) المهنية

 ماليزيا

)المعهد الوطني 

للسالمة والصحة 

(، NIOHS)  المهنية

 ماليزيا(

 أنقرة، تركيا
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6 

دورة تدريبية حول 

خطة التأهب ’

واالستجابة لحاالت 

 ‘الطوارئ

27-28 

 2018ديسمبر 

 تركيا

)معهد األبحاث  

والتنمية في مجال 

الصحة والسالمة 

 المهنية

(ISGUM))  

 ماليزيا

)المعهد الوطني 

للسالمة والصحة 

، (NIOHS) المهنية

 ماليزيا(

 أنقرة، تركيا

7 
دورة إحصاءات حول 

 ‘إحصاءات التعليم’

يناير  7-9

2019 

 غامبيا

 )مكتب غامبيا لإلحصاء

(GBOS))   

 بنغالديش

)مكتب بنغالديش 

  ((BBS) لإلحصاء

 سيريكوندا، غامبيا

8 

دورة تدريبية بشأن 

تطوير المسار المهني 

للمتدربين الداخليين 

 بالمنظمة

 فبراير 03-04

2019 
 ديفواركوت 

سيسرك، مؤسسة أنصار، 

مؤسسة األتراك في 

الخارج والمجتمعات ذات 

الصلة، اتحاد الغرف 

 والبورصات التركية

 إسطنبول،

 تركيا 

9 

دورة إحصاءات بشأن 

الظروف المعيشية ’

والفقر وقضايا اجتماعية 

 ‘أخرى متشعبة

فبراير  4-6

2019 

 أذربيجان  

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 إندونيسيا

)الجهاز المركزي 

 -لإلحصاء اإلندونيسي

BPS) 

 باكو، أذربيجان

10 

دورة تدريبية حول 

طب الكوارث ’

والرعاية الطارئة ما 

قبل اإلحالة إلى 

 ‘المستشفى

 -فبراير  25

 مارس 1

2019 

 جيبوتي

)وزارة الصحة 

 الجيبوتية( و تشاد

)وزارة الصحة 

 التشادية(

 تركيا والسودان

والتنسيق )وكالة التعاون 

 ،ةالتركي

 وزارة الصحة التركية،

وزارة الصحة 

 السودانية(

 جيبوتي وتشاد

11 

دورة إحصاءات حول 

إحصاءات التنمية ’

 ‘المستدامة

مارس  4-6

2019 

 الصومال

)مديرية اإلحصاءات 

التابعة  (DNS) الوطنية

لوزارة التخطيط 

واالستثمار والتنمية 

االقتصادية في 

 (الصومال

 أوغندا

)مكتب اإلحصاء 

 ((UBOS) األوغندي

 مقديشو، الصومال

12 

دورة تدريبية حول 

صحافة المواطن في ’

في إطار برنامج ‘ ليبيا

 "بناء"

مارس  03-14

2019 
 ليبيا

 )البنك اإلسالمي للتنمية(،

 ليبيا

)البرنامج الليبي لإلدماج 

  ((LPRD) والتنمية

 طرابلس،

 ليبيا
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13 

فعالية إطالق تقرير 

إصالح قطاع األمن 

 لصالح ليبيا

مارس  18

2019 
 ليبيا

 تركيا

)مركز الدراسات  

السياسية واالقتصادية 

 ((،SETA) واالجتماعية

البرنامج الليبي لإلدماج 

والتنمية، البنك اإلسالمي 

 للتنمية

 أنقرة، تركيا

14 

دورة تدريبية حول 

العناية المركزة ’

 ‘العدوى ومكافحة

مارس  11-29

2019 

بنغالديش، 

أفغانستان، غامبيا، 

 ألبانيا

 تركيا

)وزارة الصحة 

 التركية(

 أنقرة،

 تركيا

15 

دور ’حلقة نقاش حول 

منظمة التعاون 

اإلسالمي ومؤسساتها 

في تعزيز التعاون فيما 

بين بلدان الجنوب في 

 ‘57الدول األعضاء الـ

مارس  19

2019 

البلدان األعضاء في 

منظمة التعاون 

 اإلسالمي

الغرفة اإلسالمية 

للتجارة والصناعة 

(، ICCIA) والزراعة

ومجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية، 

والمركز اإلسالمي 

 لتنمية التجارة

(ICDT ،) ومكتب

اليونيدو لترويج 

االستثمار والتكنولوجيا 

(UNIDO-ITPO.) 

بيونس آيرس، 

 األرجنتين

16 

دورة تدريبية حول 

الكوارث طب ’

والرعاية الطارئة ما 

قبل اإلحالة إلى 

 ‘المستشفى

مارس  23-27

2019 

 الصومال

)وزارة الصحة 

 الصومالية(

وزارة الصحة 

التركية، ووزارة 

الصحة االتحادية 

السودانية، ووكالة 

التعاون والتنسيق 

 (TİKAالتركية )

مقديشو،  

 الصومال

17 
زيارة دراسية حول 

 ‘إحصاءات الوفيات’

مارس  27-29

2019 

 أذربيجان 

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 تركيا

)معهد اإلحصاء التركي 

(TurkStat)) 

 أنقرة،

 تركيا 

18 

زيارة دراسية بشأن 

الظروف المعيشية ’

والفقر وقضايا اجتماعية 

 ‘أخرى متشعبة

أبريل  2-3

2019 

 تشاد

)المعهد الوطني 

لإلحصاء واالقتصاد 

والدراسات 

 الديموغرافية

(INSEED))  

 النيجر

 )المعهد الوطني لإلحصاء

(INS)) 

 نيامي،

 النيجر 

 برنامج المراقب الطبي 19
أبريل  01-26

2019 
  فلسطين

 تركيا

 )أطباء حول العالم(

 إسطنبول،

 تركيا
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20 

دورة إحصاءات حول 

منهجيات إجراء ’

المسوح المتعلقة بنفقات 

األسر المعيشية وأفضل 

في الممارسات الدولية 

 ‘هذا المجال

أبريل  08-10

2019 

بروناي )دائرة 

التخطيط االقتصادي 

 ((JPKE)والتنمية 

 ماليزيا 

)دائرة اإلحصاءات 

 العامة(

بندر سري 

بكاوان، 

 بروناي

21 

زيارة دراسية إلى تركيا 

لتنمية القدرات لصالح 

البرنامج الليبي لإلدماج 

والتنمية )في إطار 

 برنامج "بناء"(

أبريل  08-15

2019 

 ليبيا

البرنامج الليبي 

 لإلدماج والتنمية 

 البنك اإلسالمي للتنمية

 وليبيا 

)البرنامج الليبي  

 (لإلدماج والتنمية

أنقرة 

وإسطنبول، 

 تركيا

22 

دورة إحصاءات حول 

مسوح األسر ’

 ‘المعيشية

أبريل  10-12

2019 

كازاخستان )لجنة 

اإلحصاءات بوزارة 

 -االقتصاد الوطني 

 كازاخستان(

 تركيا

 (عهد اإلحصاء التركي)م

نور سلطان، 

 كازاخستان

23 
دورة تدريبية حول 

 'التفاوض الثنائي'

أبريل  23-24

2019 

 تشاد

)وزارة الشؤون   

 الخارجية(

 تونس

)المعهد الدبلوماسي 

 للتكوين و الدراسات

(IDFE)) 

 انجمينا، تشاد

24 

زيارة دراسية بشأن 

الظروف المعيشية ’

اجتماعية والفقر وقضايا 

 ‘أخرى متشعبة

أبريل  28-30

2019 

)جهاز التخطيط 

 واإلحصاء القطري

(PSA))  

 األردن

)دائرة اإلحصاءات 

  ((DoS) العامة

 الدوحة، قطر

25 

دورة تدريبية حول 

'التفاوض متعدد 

 األطراف'

يونيو  11-12

2019 

 تشاد

)وزارة الشؤون   

 الخارجية(

 تونس

)المعهد الدبلوماسي 

 (الدراساتللتكوين و 

 انجمينا، تشاد

26 

تنمية ’ورشة حول 

القدرات الرقمية في 

بلدان منظمة التعاون 

 ‘اإلسالمي

يونيو  25-26

2019 

أذربيجان وبنين 

وغامبيا وإندونيسيا 

وإيران والعراق 

واألردن وماليزيا 

والمغرب وباكستان 

وفلسطين والمملكة 

العربية السعودية 

والسنغال والسودان 

 وتركيا.وتونس 

الكومسيسك، مركز 

إسطنبول الدولي 

لبرنامج األمم المتحدة 

اإلنمائي من أجل 

القطاع الخاص في 

 UNDP) التنمية

IICPSD) اللجنة ،

الدائمة للتعاون العلمي 

والتكنولوجي 

(COMSTECH) 

إسطنبول، 

 تركيا

27 

ورشة لتبادل األفكار 

بشأن الهيئة الطبية 

لمنظمة التعاون 

 اإلسالمي

يوليو  17-18

2019 

تركيا، السودان، 

إندونيسيا، ماليزيا، 

المغرب، موريتانيا، 

 أوغندا

األمانة العامة لمنظمة 

التعاون اإلسالمي، 

والبنك اإلسالمي 

للتنمية، واإليسيسكو، 

واتحاد الجمعيات 

 الطبية اإلسالمية

(FIMA)، 

 وتركيا 

)أطباء حول العالم 

والهالل األحمر 

 التركي(

 أنقرة، تركيا
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28 
زيارة دراسية حول 

 ‘إحصاءات التعليم’

يوليو  24-25

2019 

المملكة العربية 

 السعودية

)الهيئة العامة 

لإلحصاء 

)GASTAT() 

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

  ((TurkStat) التركي

 أنقرة، تركيا

29 

اجتماع تحضيري 

برنامج ’إلطالق 

صندوق التضامن 

اإلسالمي للتنمية لتمكين 

المنظمات غير 

الحكومية في مجال 

 ‘التقليص من حدة الفقر

02-03 

 2019سبتمبر 

البلدان األعضاء في 

منظمة التعاون 

 اإلسالمي

البنك اإلسالمي 

للتنمية، وصندوق 

التضامن اإلسالمي 

للتنمية، وبرنامج األمم 

 المتحدة اإلنمائي

إسطنبول، 

 تركيا

30 

دورة تدريبية حول 

المبادئ التوجيهية 

مرحلية إلعداد تقارير 

وصياغتها وتسليمها 

فيما يتعلق بتنفيذ خطة 

عمل منظمة التعاون 

اإلسالمي من أجل 

 النهوض بالمرأة

17-18 

 2019سبتمبر 

أفغانستان والبحرين 

وبنغالديش وبنين 

وبوركينا فاسو 

وجيبوتي وغامبيا 

والعراق واألردن 

وماليزيا وموريتانيا 

ونيجيريا وفلسطين 

والمملكة العربية 

السعودية والسنغال 

والسودان وتونس 

 وتركيا.

األمين العام لمنظمة 

 التعاون اإلسالمي
 أنقرة، تركيا

31 

زيارة دراسية حول 

تطوير سياسات ’

واستراتيجيات ناجحة 

في مجال العمالة 

 ‘والمهارات

18-20 

 2019سبتمبر 

 إندونيسيا

)مركز األبحاث  

والتنمية في مجال 

القوى العاملة التابع 

لوزارة القوى 

 العاملة اإلندونيسية(

وزارة األسرة والعمل 

والخدمات االجتماعية 

التركية، ووكالة 

التوظيف التركية، 

ومعهد اإلحصاء 

التركي، ومكتب 

منظمة العمل الدولية 

(ILO ،في تركيا )

ورئاسة الشؤون 

االستراتيجية 

زانية التركية، والمي

ووزارة التربية 

 الوطنية التركية.

 أنقرة، تركيا

32 

دورة إحصاءات حول 

إحصاءات سوق ’

العمل: تنسيق وتحليل 

مصادر البيانات 

 ‘اإلدارية

22-24 

 2019أكتوبر 

 ماليزيا 

)دائرة اإلحصاءات 

 ()DoS(العامة 

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 )التركي

بوتراجايا، 

 ماليزيا

33 

تدريبية حول دورة 

التنمية االقتصادية ’

 ‘المحلية

19-21 

 2019نوفمبر 

وزارة الحكم المحلي 

الفلسطينية وصندوق 

تطوير وإقراض 

 الهيئات المحلية

مكتب تمثيل منظمة 

التعاون اإلسالمي لدى 

دولة فلسطين، تركيا 

 )اتحاد البلديات(

رام هللا، 

 فلسطين
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34 

حل ’دورة تدريبية حول 

والوساطة النزاعات 

لصالح الدبلوماسيين 

المبتدئين في دول 

منظمة التعاون 

 ‘اإلسالمي

26-28 

 2019نوفمبر 

البلدان األعضاء في 

منظمة التعاون 

 اإلسالمي

)وزارات الشؤون  

 الخارجية(

األكاديمية الدبلوماسية 

التابعة لوزارة الشؤون 

 الخارجية التركية

إسطنبول، 

 تركيا

 

 أطلق سيسرك  :2018بشأن البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  الكتاب اإلحصائي السنوي

من الكتاب اإلحصائي السنوي بشأن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل  2018نسخة 

ديسمبر  03الدورة الرابعة لالجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بتاريخ 

مؤشرا  277فئة تندرج تحتها  20لكة العربية السعودية. ويغطي هذا اإلصدار في جدة، المم 2018

. ويمكن االطالع على الكتاب اإلحصائي السنوي من خالل 2018و  2000للفترة الممتدة بين عامي 

 .http://www.sesric.org/event-detail.php?id=2095الرابط: 

  تم  تحد شاق أمام منظمة التعاون اإلسالمي: - تحقيق األمن والسالم في عالم حافل باالضطرابات

إعداد هذا التقرير بناء على طلب من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي. ويركز بشكل خاص 

على التغيرات الحاصلة على مستوى البيئة األمنية في المنظمة والتحديات الجديدة الناتجة عن ذلك، ال 

نشوب النزاعات وإدارتها وحلها. ويأتي هذا التقرير كمساهمة في  سيما كل ما يتعلق بالحيلولة دون

سلسلة الجهود التي تبذلها منظمة التعاون اإلسالمي بهدف تهدئة التوترات في سياق دولها األعضاء، 

 وهو أمر جوهري ومن المتطلبات األساسية لتحقيق النمو والتنمية االقتصادية المستدامة.

 بالتركيز على منهجيات ‘مدونة قواعد السلوك’دليل للوسطاء  جلسة عصف ذهني بشأن تطوير

كان اللقاء فرصة الجتماع مشاركين ممثلين لفريق االتصال  الوساطة المراعية للخصوصيات الثقافية

المنبثق عن منظمة التعاون اإلسالمي المعني بأصدقاء الوساطة ومؤسسات المنظمة ذات الصلة 

علماء وخبراء دوليين. واسترشدت الجلسة بخبرات وتجارب ومنظمات دولية معنية، فضال عن 

المشاركين في مجال الوساطة المراعية للخصوصيات الثقافية. وستكون مخرجات هذه الجلسة بمثابة 

 المبادئ التوجيهية لفريق سيسرك العامل على صياغة دليل الوسطاء.

 تعتبر منطقة منظمة  عاون اإلسالمي:األشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة في بلدان منظمة الت

التعاون اإلسالمي موطنا لماليين األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة. ويستعرض هذا التقرير أرقاما 

وإحصاءات متعلقة بوضع هذه الفئة من األشخاص، ليكون بمثابة وثيقة مرجعية في سياق الجهود 

 بشأن ذوي االحتياجات الخاصة.المبذولة إلعداد استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي 

  :تشهد العديد من الدول  استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لتمكين األسرة ومؤسسة الزواج

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في اآلونة األخيرة ارتفاعا في معدالت الطالق، وانخفاضا في 

فها المتميزة. وتوفر هذه االستراتيجية نهجا معدالت الزواج وقلقا متزايدا بشأن مواصفات األسرة ووظائ

وإطارا ومبادئ توجيهية رشيدة للدول األعضاء لتعزيز جهودها وإنجازاتها في مجاالت حماية مؤسسة 

 األسرة والزواج وتنميتها وتمكينها.

   تدابير ومؤشرات محددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور أسري في الدول األعضاء في

يسلط هذا التقرير الضوء على الطرق والوسائل التي يمكن بها لمؤسسة  ة التعاون اإلسالمي:منظم

األسرة دعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة. وقد تمت مناقشة التقرير خالل ندوة حول اإلجراءات 

 والمؤشرات الخاصة بتحقيق أهداف التنمية المستدامة من منظور األسرة في دول منظمة التعاون

في جدة، المملكة العربية السعودية. وأدرجت  2018ديسمبر  11-10اإلسالمي، اتي عقدت بتاريخ 

 المخرجات وتعاليق الدول األعضاء في التقرير النهائي.



  

18 
 

  تحليل وضع األطفال الذين يعيشون في الشوارع واألطفال العاملين في الشوارع في بلدان منظمة

تم إعداد هذا التقرير بناء على طلب من مجمع الفقه اإلسالمي الدولي. ويتمثل هدف  :التعاون اإلسالمي

هذا التقرير في تقديم استعراض شامل بخصوص وضع األطفال الذين يعيشون في الشوارع واألطفال 

العاملين فيها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ويتناول بالدراسة الوضع في خمس 

ضاء في المنظمة إلى جانب األسباب الرئيسية لظاهرة أطفال الشوارع ويقدم بعض التوصيات دول أع

 المتعلقة بالسياسات الرئيسية بشأن سبل التعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع.

   يتطرق تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول  :2019تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول الصحة

لتقييم أداء الدول األعضاء في المنظمة في مجال الصحة من خالل تحليل توجهات  2019الصحة لعام 

المؤشرات الصحية الرئيسية على مستوى مجموعة المنظمة وكذلك على مستوى كل بلد على حدة. 

الستة للتعاون المحددة في برنامج العمل ويتمحور التقرير أساسا حول المجاالت المواضيعية 

. وفي آخره، يقدم التقرير بعض 2023-2014االستراتيجي لمنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة 

اآلثار المترتبة على السياسات للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتجاوز التحديات التي 

 تواجهها في تطوير نظم صحية مستدامة.

 يتناول هذا التقرير  :2019عليم والتقدم العلمي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي الت

بالتحليل اتجاهات أبرز المؤشرات في مجال التنمية التربوية والعلمية في البلدان األعضاء في منظمة 

تها في مجموعتي التعاون اإلسالمي. ويحقق التقرير في هذه التوجهات عن طريق مقارنتها مع نظيرا

البلدان المتقدمة والبلدان النامية غير األعضاء في المنظمة فضال عن المتوسط العالمي. كما يتطرق 

إلى تقييم اتجاهات معدالت القيد في جميع المستويات التعليمية وأيضا مدى التقدم في مسار التعليم 

لك اإلنفاق الحكومي على التعليم. ويسلط وإكماله ويتناول الموارد التعليمية وظروف التعليم، بما في ذ

التقرير أيضا الضوء على الوضع الراهن للبحث والتطوير في البلدان األعضاء في المنظمة من خالل 

تقييم متوسط األداء من حيث بعض المؤشرات ذات الصلة مثل الموارد البشرية في مجال البحث 

رات العلمية وطلبات براءات االختراع. وبذلك، والتطوير، واإلنفاق على البحث والتطوير، والمنشو

يبرز التقرير عددا من المعوقات والتحديات التي تواجهها البلدان األعضاء في مساعيها الرامية إلى 

 تعزيز التنمية التربوية والعلمية.

 :حديات يناقش هذا التقرير القضايا البيئية الرئيسية والت تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول البيئة

التي تواجهها الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في سياق تدهور الموارد الطبيعية مثل 

الهواء والماء واألرض والتنوع البيولوجي. ويقيم التقرير أيضا قدرات اإلدارة البيئية للدول األعضاء 

ور البيئي. ويختتم التقرير في المنظمة ومدى انخراطها في المبادرات الدولية المعنية بالتصدي للتده

مقترحا إجراءات متعلقة بالسياسات على الصعيدين الوطني والبيني في منظمة التعاون اإلسالمي 

لتعزيز القدرات الوطنية وتقوية أواصر التعاون مع أصحاب المصلحة والمؤسسات اإلقليمية والدولية 

 ة.ذات الصلة لتحسين األداء البيئي للدول األعضاء في المنظم

  :أعد سيسرك  معايير حقوق اإلنسان ومؤسساتها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

( التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، هذا IPHRCبالتعاون مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان )

المنظمة ولمعالجة  التقرير لدراسة قواعد حقوق اإلنسان ومعاييرها ومؤسساتها في الدول األعضاء في

الشواغل والجهود المتزايدة المتعلقة بحقوق اإلنسان في هذه الدول. ويدرس التقرير بعناية إطار حقوق 

اإلنسان في الدول األعضاء في المنظمة من خالل لفت االنتباه إلى معايير حقوق اإلنسان ومؤسساتها 

لها المسلمون في األراضي الفلسطينية  القائمة. كما يبحث في انتهاكات حقوق اإلنسان التي يتعرض

المحتلة وميانمار وجامو وكشمير الواقعتين تحت وطأة االحتالل الهندي لما لهذه االنتهاكات من وقع 

 وتأثير كبيرين على إطار حقوق اإلنسان الخاص بالمنظمة.

 تعتبر  :يمشروع خطة العمل لتحسين وضع المسنين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالم

الوثيقة بمثابة خارطة طريق بشأن سبل الحد من الصدمة األولية للشيخوخة في الدول األعضاء في 
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منظمة التعاون اإلسالمي وتحسين جودة حياة المسنين. وقد تم تسليم مشروع خطة العمل لألمانة العامة 

خطة العمل الخاصة ، كما تم تقديمه خالل "ورشة عمل المصادقة على 2018للمنظمة في نوفمبر 

 25و  24بتحسين وضع المسنين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، التي عقدت يومي 

 في نيامي، النيجر. 2019يناير 

 :يسير عدد األشخاص  مشروع خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي حول األشخاص ذوي اإلعاقة

وبدأ يسفر عن ضغوط متزايدة على المجتمعات ذوي اإلعاقة في الدول األعضاء في منحى تصاعدي 

والهياكل والمؤسسات في جميع أنحاء المنظمة. لذلك، أعد سيسرك خطة عمل على مستوى المنظمة 

بشأن األشخاص ذوي اإلعاقة لتحديد التحديات الحالية والمستقبلية التي يواجهونها وكذلك القتراح 

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي من قبل سيسرك، توصيات سياسية محددة. تم تقديم الوثيقة إلى 

 في انتظار تلقي المالحظات والتعليقات النهائية لوضع اللمسات األخيرة على الوثيقة.

  :اعتمدت الدورة الرابعة  مشروع خطة عمل استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي المعنية بالشباب

، في 2018أبريل  19-17التي انعقدت في (،ICYSM) اضةللمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والري

باكو، جمهورية أذربيجان، وثيقة استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي المعنية بالشباب. وقد أقرتها 

في دكا،  2018مايو  6و  5الدورة الخامسة واألربعون لمجلس وزراء الخارجية التي عقدت يومي 

األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى سيسرك إعداد هذا  جمهورية بنغالديش الشعبية. وطلبت

المشروع ليتم تعميمه على مؤسسات المنظمة ذات الصلة، وهي منتدى الشباب اإلسالمي للحوار 

والتعاون والبنك اإلسالمي للتنمية واإليسيسكو واالتحاد الرياضي للتضامن اإلسالمي واالتحاد الدولي 

التمويل االجتماعي اإلسالمي من أجل اإلدالء بتعليقاتها وإسهامها فيه. وسلم سيسرك للكشافة اإلسالمية و

وثيقة هذا المشروع إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، وتم تقديمها والتطرق لتفاصيلها خالل 

في  2019فبراير  14و  13اجتماع اللجنة التوجيهية المعنية بالشباب والرياضة الذي عقدت يومي 

 .2020جدة، المملكة العربية السعودية. ومن المتوقع وضع الصيغة النهائية للوثيقة خالل عام 

  األطفال الذين يعيشون في الشوارع واألطفال العاملين ’حلقة دراسية بحثية من تنظيم سيسرك حول

بمقر  2019ير ينا 25عقدت الحلقة الدراسية يوم  ‘:في الشوارع في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

سيسرك في أنقرة، تركيا. وقد كانت هذه الفعالية فرصة أمام األكاديميين وصناع السياسات والخبراء 

في هذا المجال لمناقشة األسباب الرئيسية وراء ظاهرة أطفال الشوارع والتحديات التي تعاني منها هذه 

ة لمعالجة هذه الظاهرة على مستوى الفئة الهشة من المجتمع في محاولة لصياغة سياسات مجدية وفعال

 منظمة التعاون اإلسالمي.

  تحقيق األمن والسالم في عالم حافل باالضطرابات: تحد شاق ’حلقة دراسية بحثية لسيسرك حول

بمقر سيسرك في  2019فبراير  08عقدت الحلقة الدراسية بتاريخ  ‘:أمام منظمة التعاون اإلسالمي

هو محاولة التوصل لفهم أفضل آلثار التحديات األمنية الراهنة على  أنقرة، تركيا، وكان الهدف منها

 التنمية االجتماعية واالقتصادية في منطقة المنظمة.

 ( االجتماع العالمي الثالث لفريق الخبراء المعني بإحصاءات الالجئين والنازحين داخلياEGRIS )

المعيشية في بلدان البحر األبيض المتوسط واجتماع الدراسة االستقصائية للهجرة الدولية لألسر 

(MED-HIMS:)  استضاف سيسرك سلسلة من االجتماعات بالتعاون مع مفوضية األمم المتحدة

، بمشاركة 2019فبراير  14-12( في مقره بأنقرة، تركيا في فترة UNHCRالسامية لشؤون الالجئين )

ين داخليا. وعقد اجتماع إضافي حول أعضاء فريق الخبراء المعني بإحصاءات الالجئين والنازح

-MEDالدراسة االستقصائية للهجرة الدولية لألسر المعيشية في بلدان البحر األبيض المتوسط )

HIMS في مقر  2019فبراير  16و  14، وهو برنامج أطلقه االتحاد األوروبي( في الفترة ما بين

براء المعني بإحصاءات الالجئين والنازحين سيسرك. وتمثلت أهداف االجتماع العالمي الثالث لفريق الخ

داخليا في وضع مسودة مبدئية لدليل تجميع اإلحصاءات، وهو دليل عملي للممارسين في البلدان التي 
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تعمل على تحسين اإلحصاءات المتعلقة بالنزوح القسري، ومناقشة أنشطة بناء القدرات في المجال ذي 

 الصلة.

 المعايير الدولية 2020تعدادات السكان والمساكن لعام  ورشة العمل اإلقليمية حول جولة :

نظم سيسرك بشراكة مع شعبة اإلحصاءات في األمم المتحدة هذه الورشة  والتكنولوجيات المعاصرة:

بمقر سيسرك في أنقرة، تركيا، بهدف مساعدة البلدان في تحقيق فهم  2019مارس  15-12بتاريخ 

تقنيات/ منهجيات جديدة في إجراء تعدادات السكان والمساكن مشترك وإدراك أفضل لعملية اعتماد 

ممثال عن مكاتب  21وجمع البيانات وفقا للتعريفات والتصنيفات الموصى بها دوليا. وقد حضر الورشة 

 دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. 11اإلحصاء الوطنية من 

  في الدول األعضاء في منظمة التعاون  دور المرأة في التنمية’ندوة بحثية من تنظيم سيسرك حول

بمقر سيسرك في أنقرة، تركيا. وشكلت الندوة فرصة  2019مارس  15عقدت الندوة يوم ‘: اإلسالمي

الذي  2018لتشارك أبرز ما توصل إليه تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول المرأة والتنمية لعام 

ل الممكنة للتصدي للتحديات القائمة على مستوى أصدره سيسرك، وتبادل األفكار بشأن السبل والوسائ

 دول المنظمة في هذا المجال.

 

 ( برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب الداخليOIC Intern:)  يعتبر برنامج منظمة

التعاون اإلسالمي للتدريب الداخلي برنامجا تدريبيا دوليا يهدف إلى توجيه الشباب في عملية التخطيط 

لمسارهم المهني من خالل تعزيز معارفهم األكاديمية المكتسبة أثناء دراستهم بالممارسة العملية. ويتمثل 

رات الشباب المعرفية ومهاراتهم، وذلك لتسهيل الغرض من هذا البرنامج في المساهمة في تنمية قد

دخولهم إلى سوق العمل والنهوض بنوعية القوى العاملة على المدى الطويل وتعزيز القدرة التنافسية 

 300، أدرج البرنامج أكثر من 2019-2018االقتصادية القتصادات الدول األعضاء. وخالل فترة 

بين. في إطار هذا البرنامج، تم تنفيذ األنشطة التالية طالب في عدد من الشركات والمؤسسات كمتدر

 لصالح طالب الجامعات:

 

  ،2018ديسمبر  13-12ترويج برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب الداخلي ،

 إسكيشهير وبيليجيك وبورصة، تركيا

  ،"إسطنبول، تركيا2019فبراير  03-02دورة تدريبية حول "التطوير الوظيفي ، 

 مايو  18لتدريب التوجيهي في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتدريب الداخلي، ا

 ، إسطنبول، تركيا2019

  ،مايو  25التدريب التوجيهي في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتدريب الداخلي

 ، أنقرة، تركيا2019
 

  المتعلق  6في إطار المجال المواضيعي رقم  ‘:التبرع باألعضاء وزرعها’ورشة عمل إعالمية حول

بـ "المعلومات والبحث والتعليم والتعبئة" من برنامج العمل االستراتيجي لمنظمة التعاون اإلسالمي في 

، نظم سيسرك هذه الورشة بالتعاون مع المؤسسة التركية لزرع األعضاء 2023-2014مجال الصحة 

 2019يناير  18و  16بلدا في مدينة إسطنبول بين  35صحفيا من  47وشركاء آخرين. وقد اجتمع 

للمشاركة في ورشة العمل هذه. وكانت فرصة أمامهم لتبادل المعارف والخبرات المتعلقة بمجال التبرع 

 باألعضاء وزرعها في بلدانهم.

  تعزيز التنسيق وبناء القدرات بشأن التأهب في حاالت الطوارئ الصحية واالستجابة ’مشروع حول

من خالل الشراكة بين الوكالة التركية للتعاون  ‘:في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لها

والتنسيق ووزارتي الصحة من السودان وتركيا، يتيح هذا المشروع فرصة سانحة لتعزيز التنسيق وبناء 
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ء في منظمة القدرات في مجال التأهب لحاالت الطوارئ الصحية واالستجابة لها في الدول األعضا

التعاون اإلسالمي. ويهدف المشروع إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال طب الطوارئ الصحية في 

 هذه الدول.

   خارطة الطريق االستراتيجية لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني

بصفة سيسرك الجهاز التنفيذي لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم والتدريب المهني،  والمهني:

فقد عهدت إليه ورشة العمل بشأن "التعليم والتدريب الفني والمهني في الدول األعضاء في منظمة 

ركية بتاريخ التعاون اإلسالمي: االحتياجات وتقييم القدرات"، التي عقدت في مدينة أنقرة بالجمهورية الت

، بإعداد خارطة طريق استراتيجية بشأن التعليم والتدريب الفني والمهني لتكون 2016مايو  09-11

بمثابة إطار للتعاون فيما بين الفاعلين ذوي الصلة من أجل تعزيز نظام التعليم والتدريب الفني والمهني 

قل المعارف والخبرات فيما بين في الدول األعضاء في المنظمة، ال سيما عن طريق تيسير وتعزيز ن

ومن خالل أربع مجموعات عمل تضم خبراء من عدة دول أعضاء في المنظمة، تم الدول األعضاء. 

اعتماد خارطة الطريق االستراتيجية خالل فعاليات "ورشة العمل الثانية بشأن التعليم والتدريب الفني 

في  2018سبتمبر  6-5" المنعقدة في فترة والمهني في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 أنقرة، تركيا، ليتم تسليمها للدورة الوزارية الخامسة والثالثين للكومسيك لالعتماد النهائي.

وباإلضافة إلى ذلك، فقد تم التخطيط لثالثة مشاريع موازية بهدف ضمان التنفيذ المنهجي لخارطة 

 الطريق االستراتيجية، وهي كاآلتي:

 ‘تعزيز تنقل العمالة من خالل إطار التأهيل الوطني المرجعي’مشروع حول   .1

تنمية القدرات وتبادل المعارف في مجال تكوين أساتذة التعليم والتدرب الفني ’مشروع حول  .2

 ‘والمهني

 ‘إشراك القطاع الخاص في تنمية المهارات’مشروع حول  .3

   وقع االختيار على مشروع  ‘:ة التعاون اإلسالميتنمية القدرات الرقمية في بلدان منظم’مشروع حول

"تنمية القدرات الرقمية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"، الذي أعده سيسرك، لالستفادة من الدعم 

المالي بعد الخضوع لعملية تقييم أجريت على مرحلتين من طرف مكتب تنسيق الكومسيك. وفي إطار 

في إسطنبول، تركيا. وكان الهدف  2019يونيو  26-25تاريخ تامشروع، تم تنظيم ورشة عمل فنية ب

منها استكشاف احتياجات وقدرات بلدان المنظمة في مجال التحول الرقمي وتبادل المعرفة وأفضل 

الممارسات لوضع استراتيجيات تساعد على تطوير القوى العاملة واالقتصادات في هذه البلدان، 

 لنهوض بالرقمنة.وبالتالي استغالل الفرص المتاحة ل

 :"تطرقت الدورة  جلسة حول "تطوير نظم اإلحصاءات الوطنية بشأن الهجرة الدولية لليد العاملة

أكتوبر  25-23الثامنة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي، التي عقدت في أنقرة، تركيا، بتاريخ 

لية لليد العاملة. وشارك ممثلون عن مكاتب ، للمبادئ التوجيهية الدولية المتعلقة بقياس الهجرة الدو2019

اإلحصاء الوطنية من إندونيسيا وقرغيزستان وعمان والصومال فضال عن خبراء من منظمة العمل 

 الدولية تجاربهم وخبراتهم مع البلدان األعضاء المشاركة في الدورة.

 نظمة التعاون اإلسالمي: نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية في الدول األعضاء في م

 29-26للكومسيك المنعقدة بتاريخ  32تماشيا مع قرارات الدورة الـ  تقرير مرحلي من إعداد سيسرك:

في إسطنبول، تركيا، أعد سيسرك هذا التقرير لتوفير تقييم بشأن وضع بلدان المنظمة  2018نوفمبر 

ن بين أهداف التنمية المستدامة والتقدم المحرز من حيث تنفيذ األهداف اإلنمائية الثمانية ذات األولوية م

سعيا لتحقيق هذه األهداف في ظل المؤشرات المختارة. وبشكل عام، تشير التقديرات إلى أن بلدان 

المنظمة كمجموعة لن تتمكن من تحقيق أي من أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية بحلول عام 

. يمكن 2030الية دون العمل على تحسين األوضاع حتى عام إذا استمرت نفس وتيرة التقدم الح 2030
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-http://www.sesric.org/publicationsاالطالع على التقرير من خالل الرابط التالي: 

earchive.php?year=2019. 

  :بادر سيسرك بإنشاء وإدارة بوابة إلكترونية إلذكاء الوعي حول مدينة القدس على النحو  بوابة القدس

( ACMOIإلى الدورة الرابعة لالجتماع التنسيقي السنوي لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي )المقدم 

ويتمثل  والمقبول كإحدى اإلجراءات المتفق عليها بشأن المسائل المتعلقة بشؤون فلسطين والقدس.

ن الهدف من البوابة في توفير نقطة مرجعية أصيلة بشأن القدس لألكاديميين والمثقفين والباحثي

والدبلوماسيين وصناع السياسات والرأي العام إلذكاء الوعي والحفاظ على تراث وهوية القدس بشمولية 

 وسهولة الوصول وموضوعية.

 ( قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOICStat:)  تضم قاعدة البيانات اإلحصائية

ؤشرا متعلقا بأهداف التنمية المستدامة، ويمكن م 214لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يستضيفها سيسرك 

، ويتم http://www.sesric.org/oicstat.phpاالطالع على قاعدة البيانات من خالل هذا الرابط 

 تحديثها بشكل دوري.

 ( اآلفاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOSO:)  بخصوص موضوع القضاء على الفقر، نشر

سيسرك مؤخرا إصدارا من تقرير اآلفاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي حول "العمالة والحماية 

 cle/652.pdfhttp://www.sesric.org/files/arti. االجتماعية"، ويمكن االطالع عليه من خالل:

 

 ترسيخ التعاون المالي .7

 نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بترسيخ التعاون المالي:

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

حول دورة تدريبية 

صياغة السياسات ’

 ‘النقدية

أبريل  02-03

2019 

 أذربيجان

)البنك المركزي 

 ألذربيجان(

 تركيا

)البنك المركزي 

 التركي(

باكو، 

 أذربيجان

2 

بعثة فنية حول 

إحصاءات الشؤون ’

 ‘المالية الحكومية

أبريل  22-24

2019 

 بروناي

)دائرة التخطيط 

 االقتصادي والتنمية

(JPKE))  

 ماليزيا

)دائرة اإلحصاءات 

  ((DoS) العامة

بندر سري 

بكاوان، 

 بروناي

3 

دورة تدريبية حول 

طرق جمع التمويل من ’

خالل االكتتابات العامة 

األولية في أسواق رأس 

 ‘(IPOs) المال

مايو  02-03

2019 

 أذربيجان

 )بورصة باكو(

 تركيا

 )جامعة األناضول(

باكو، 

 أذربيجان

4 

دورة تدريبية حول 

األدوات المالية ’

 ‘اإلسالمية

12-14 

 2019نوفمبر 
 إندونيسيا كازاخستان

ألماتي، 

 كازاخستان

http://www.sesric.org/files/article/652.pdf
http://www.sesric.org/files/article/652.pdf


  

23 
 

5 

’ ورشة عمل حول 

الخدمات المصرفية 

والمالية اإلسالمية لصالح 

 ‘البنوك المركزية

25-28 

 2019نوفمبر 

أفغانستان، 

أذربيجان، 

كازاخستان، 

قيرغيزستان، 

طاجيكستان، 

تركمانستان، 

 أوزبكستان

المؤسسةُ اإلسالمية 

 الدولية لتمويل التجارة

(ITFC ،) كلية

إسطنبول للبنوك 

 (ISCBالمركزية )

إسطنبول، 

 تركيا

 

 :ُعقدت ندوة دولية حول  التمويل من أجل التنمية: رؤى بديلة بشأن تحديات وفرص تمويل التنمية

البنك اإلسالمي للتنمية ، نظمت بشكل مشترك بين سيسرك ومجموعة (ISFD) التمويل من أجل التنمية

(IsDB في إسطنبول يومي )ومن أجل االستفادة من العروض الملهمة ورؤى 2018نوفمبر  23و  22 .

الندوة، باإلضافة إلى نشر المزيد من الدروس المستفادة حول آليات التمويل البديلة، نشر سيسرك كتابا 

 ث.متحدثا في هذا الحد 17تم تحريره من خالل إدماج مساهمات 

 

يتناول هذا التقرير دراسة التوجهات في أبرز  :2019التوقعات االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي 

المؤشرات االقتصادية لمجموعة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن طريق مقارنتها مع 

مجموعتي الدول المتقدمة والدول النامية غير األعضاء في المنظمة فضال عن المتوسط العالمي. ويركز 

واإلنتاج والعمالة والتجارة واالستثمار والتنمية المالية في  التقرير بشكل خاص على مجاالت النمو

الدول األعضاء في المنظمة. وبهذا، يسلط التقرير الضوء على عدد من المعوقات والتحديات التي 

تواجهها الدول األعضاء في مساعيها الرامية إلى تعزيز التنمية والتقدم في الميدان االقتصادي. كما 

خاص على تعبئة الموارد المالية من أجل التنمية في الدول األعضاء في منظمة  يركز التقرير بشكل

 التعاون اإلسالمي.

  الممارسات الراهنة لدول منظمة التعاون اإلسالمي في مجال بيانات الخدمات المصرفية والمالية

في مجال أطلق سيسرك تقريرا عن "الممارسات الراهنة لدول منظمة التعاون اإلسالمي  اإلسالمية:

. يمكن االطالع على التقرير من خالل 2019سبتمبر  23البيانات المصرفية والمالية اإلسالمية" في 

 486detail.php?id=-http://www.sesric.org/publications. الرابط التالي:

  قاعدة البيانات( اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOICStat:)  تضم قاعدة البيانات اإلحصائية

مؤشرا متعلقا بالمال، ويمكن االطالع على قاعدة  62لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يستضيفها سيسرك 

 ، ويتم تحديثها بشكل دوري.http://www.sesric.org/oicstat.phpالبيانات من خالل هذا الرابط 

 اآل( فاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOSO:)  نشر سيسرك إصدارا من تقرير اآلفاق

اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي حول "المالية الدولية"، ويمكن االطالع عليه من خالل: 

http://www.sesric.org/files/article/655.pdf 

http://www.sesric.org/publications-detail.php?id=486
http://www.sesric.org/publications-detail.php?id=486

