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 مقدمة

 

يقدم هذا التقرير ملخصا لألنشطة التي نفذها سيسرك من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك والذي سيتم تسليمه 

 .2017نوفمبر  23و  20في إسطنبول في الفترة ما بين  املنعقدةإلى الدورة الثالثة والثالثين لهذا األخير 

 

وباختصار، قام سيسرك منذ الدورة الثانية والثالثين للكومسيك، بدراسة وتقييم التطورات االقتصادية 

واالجتماعية في البلدان األعضاء بهدف توليد مقترحات من شأنها تعزيز التعاون فيما بينها. فاملركز ما يزال مستمرا في 

عداد تقارير فنية أساسية ودراسات بحثية بشكل دوري بخصوص العديد من القضايا في املجالين االقتصادي إ

واالجتماعي كما هي مسطرة على جدول أعمال العديد من مؤتمرات واجتماعات منظمة التعاون اإلسالمي ذات 

لجان الدائمة ذات الصلة. بهذا، واصل الصلة، وال سيما مختلف املؤتمرات الوزارية القطاعية والدورات السنوية ل

املركز تقديم مساهماته املهمة في آلية حوار السياسات في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تحليل الوضع الراهن 

على مستوى املنظمة واقتراح اإلجراءات السياساتية املناسبة التي يجب اتخاذها  ملواجهة التحديات وتعزيز التعاون 

 ل اإلسالمية في املناطق املعنية.البيني للدو 

 

هذا وما يزال سيسرك مستمرا في لعب دوره املهم في تقوية وتحسين أداء نظم اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء 

في املنظمة قصد إنتاج إحصاءات وطنية ذات جودة أفضل، وبالتالي مساعدة صانعي السياسات على تقديم 

. وفي هذا الصدد، يساهم املركز بشكل كبير على مستوى تعزيز القدرات الفنية سياسات واستراتيجيات وطنية أحسن

( في الدول األعضاء في املنظمة بصفته األمانة العامة للجنة اإلحصائية ملنظمة NSOsملكاتب اإلحصاء الوطنية )

 ( الرئيس ي.StatCab( وأيضا من خالل برنامج بناء القدرات اإلحصائية )OIC-StatComالتعاون اإلسالمي )

 

وخالل الفترة املذكورة، بذل سيسرك مجهودا للعب دور مهم في تعزيز التعاون الفني بين دول الجنوب في مجتمع 

منظمة التعاون اإلسالمي من خالل إطالق وتنفيذ مجموعة واسعة من برامج بناء القدرات في  عدة ميادين ومجاالت 

برنامجا  25لنسبة للدول األعضاء في املنظمة. ويوجد حاليا في املركز اجتماعية واقتصادية ذات االهتمام املباشر با

لبناء القدرات في قطاعات محددة تغطي طائفة واسعة من املجاالت مثل التمويل والزراعة والصحة والبيئة واملوارد 

من خالل طرائق  املائية والتخفيف من وطأة الفقر وإدارة الكوارث الطبيعية وعمالة الشباب والسياحة التي تنفذ

مختلفة، بما في ذلك تبادل الخبراء وورش العمل التدريبية والزيارات الدراسية والربط الشبكي، وبالتعاون  الوثيق مع 

 طائفة واسعة من املؤسسات التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة.
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لتقرير الضوء على أنشطة سيسرك وفقا الستراتيجية الكومسيك في إطار مجاالت وفي ضوء ما سبق، يسلط هذا ا

التعاون السبعة التالية: التجارة البينية ملنظمة التعاون اإلسالمي؛ تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي؛ 

الزراعة واستدامة األمن تحسين النقل واالتصاالت؛ تطوير قطاع سياحة مستدام وتنافس ي؛ زيادة إنتاجية قطاع 

 الغذائي؛ التخفيف من وطأة الفقر وترسيخ التعاون املالي.
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 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .1

 اإلسالمي:نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بالتجارة البينية في دول منظمة التعاون 

 

 (StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية )

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم 

1 

دورة تدريبية حول 

"إحصاءات التجارة 

 الدولية"

 -نوفمبر  29

 ديسمبر 02

2016 

 بنين

)املعهد الوطني لإلحصاء 

 والتحليل االقتصادي(

 الكاميرون

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 كوتونو،

 بنين

2 

دورة تدريبية حول 

إحصاءات التجارة ’

 ‘الدولية

8-10 

 يناير

2017 

 أفغانستان

)املنظمة املركزية 

 لإلحصاء(

 إيران

)املركز اإلحصائي 

 اإليراني(

- 
 كابول،

 أفغانستان

3 

دورة تدريبية حول 

إحصاءات التجارة ’

 ‘الدولية

1-3 

 أغسطس

2017 

 كوت ديفوار

الوطني )املعهد 

 لإلحصاء(

 الكاميرون

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 أبيدجان،

 كوت ديفوار

4 

دورة تدريبية حول 

إحصاءات التجارة ’

 ‘الدولية

28-29 

 أغسطس

2017 

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

 ماليزيا

 )دائرة اإلحصاءات(
- 

 جاكرتا،

 إندونيسيا

 

  فيما يتعلق بالتجارة، تشمل( إحصاءات منظمة التعاون اإلسالميOICStat لسيسرك )مؤشرا يجري تحديثه  18

 بانتظام.

 

 تقرير حول أثر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

االتحاد االوروبي على تهدف هذه الدراسة إلى التعرف على التداعيات االجتماعية واالقتصادية لخروج بريطانيا من 

 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي  والفرص التي تحملها  لتعميق التعاون البيني في املنظمة.

ورشة عمل حول أثر خروج بريطانيا من اإلتحاد األوروبي على اقتصادات الدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

مي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية ورشة عمل حول "أثر خروج نظم سيسرك بالتعاون مع املركز اإلسال 

بريطانيا من االتحاد األوروبي على اقتصادات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في دبي باإلمارات العربية 

حتملة لخروج بريطانيا . وتهدف ورشة العمل بشكل رئيس ي إلى مناقشة اآلثار امل2017أبريل  19-18املتحدة في فترة 

من االتحاد األوروبي على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وقد تم عقد مباحثات في جلسات العمل التي 

تناقش أثر خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي على التجارة الخارجية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 
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ملترتبة على قرار خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي بالنسبة للبلدان األعضاء، وأثر خروج اإلسالمي، واآلثار املالية ا

بريطانيا من االتحاد األوروبي على الهجرة وسوق العمل في البلدان األعضاء بهدف التوصل إلى نتيجة و توصيات 

اإلسالمي واململكة املتحدة في سياق عملية شاملة للتعزيز من فعالية العالقات بين االتحاد األوروبي ومنظمة التعاون 

 خروج بريطانيا من االتحاد األوروبي.

 

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

 نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي.

 برنامج األمم املتحدة اإلنمائيسيسرك يعلن عن منشور مشترك مع 

للبنك اإلسالمي للتنمية في جدة، أعلن كل من سيسرك ومركز  على هامش االجتماع السنوي الثاني واألربعين 

إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي عن منشورهما املشترك بعنوان "إشراك 

هارات: دليل ومجموعة األدوات ألفضل املمارسات" الذي تم تصميمه إلرشاد الحكومات القطاع الخاص في تطوير امل

والسلطات املحلية ومقدمي التدريب والجهات الفاعلة في املجتمع املدني والقطاع الصناعي وغيرهم من أصحاب 

غيرها من منظمات املصلحة الرئيسيين في صياغة املشورة بشأن الشراكات الفعالة مع الشركات وغرف الصناعة و 

 دعم األعمال التجارية، لتحسين نتائج تعليم املهارات والتدريب.

 

ويحدد الدليل ومجموعة األدوات استراتيجيات لكيفية مساهمة القطاع الخاص في تدابير سوق العمل النشطة  

النساء والفئات املهمشة لتكملة الجهود الرامية إلى معالجة نقص املهارات ذات الصلة للفئات املحرومة من الشباب و 

 األخرى.

 نمذجة التمكين االقتصادي للشباب في فلسطين

في جدة  2017مايو  15التمكين االقتصادي للشباب في فلسطين الذي عقد في  شارك سيسرك في ندوة بعنوان 

وشركاء باململكة العربية السعودية وحضره مسؤولون من الدول األعضاء في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

التنمية والوكاالت املانحة والجهات الفاعلة الخاصة واملنظمات غير الحكومية. وقد نظمت هذه الندوة على هامش 

الدورة الثانية واألربعين لالجتماع السنوي ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وتمت خالللها مناقشة الخبرات في مجال 

ال عن أهمية تمكين الشباب كعامل داعم للمرونة التحويلية توظيف الشباب في فلسطين وبلدان أخرى، فض

والتنمية املستدامة والنمو االقتصادي. وفي هذا السياق، قدمت الندوة نماذج عملية لتعزيز تمكين الشباب 

 باستخدام أمثلة مجربة وتقييمية من فلسطين واألردن وإندونيسيا.

 الصغيرة واملتوسطةاجتماع إطالق مشروع تنمية وتمكين املشاريع 

استضاف سيسرك االجتماع االفتتاحي ملشروع تنمية وتمكين املشاريع الصغيرة واملتوسطة في إطار "مبادرة بناء" 

فبراير  7و  6بالتعاون مع البرنامج الليبي إلعادة اإلدماج والتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية في إسطنبول بتركيا يومي 
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من االجتماع هو الخروج بخطة تنفيذية لبناء مركز ليبي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة . وكان الهدف الرئيس ي 2017

الحجم الذي سيساعد في تطوير االقتصاد الليبي من خالل دعم ريادة األعمال. ويشكل تطوير الحاضنة الليبية 

ة بين سيسرك و البرنامج ووهي عبارة عن برنامج شراك‘ بناء’للشركات الصغيرة واملتوسطة جزءا أساسيا من مبادرة 

الليبي إلعادة اإلدماج والتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية يهدف إلى مساعدة ليبيا، كدولة هشة حالية، على تعزيز 

 قدراتها في بعض املجاالت املحددة.

 ‘إصالح اتفاقات االستثمار الدولية: خطة عمل’دورة تدريبية حول 

تفاقات االستثمار الدولية: خطة عمل" الذي عقد في الدار البيضاء باملغرب نظم سيسرك دورة تدريبية حول "إصالح ا

بالتعاون مع برنامج مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية للمساعدة الفنية لتشجيع االستثمار  2017يناير  26-23في فترة 

(ITAP)( واملؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ،ICIECالتابعة ملج ) ،موعة البنك اإلسالمي للتنمية

، ووكالة تنمية االستثمارات املغربية. وكان الهدف من الدورة (UNCTADومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية )

التدريبية هو تعميق فهم املشاركين بشأن التحديات التي تواجه اتفاقات االستثمار الدولية، وتحديد القضايا 

 راستهاوضمان معالجة شواغل املستثمرين معالجة وافية.واملشاكل واالهتمامات ود

 

 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت  .3

 نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بتحسين النقل واالتصاالت:

 

 (StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية )

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 
 دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات النقل’

 -نوفمبر  28

 ديسمبر 1

2016 

 السودان

)املكتب املركزي 

 لإلحصاء(

 مصر

)الجهاز املركزي للتعبئة 

 العامة واإلحصاء(

- 
 الخرطوم،

 السودان

2 

 دورة تدريبية حول 

التوعية املجتمعية عبر ’

وسائل اإلعالم 

االجتماعية ملكاتب 

 ‘اإلحصاءات الوطنية

13-14 

 مارس

2017 

 الغابون 

)املديرية العامة 

لإلحصاء والدراسات 

 االقتصادية(

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 ليبرفيل،

 الغابون 

3 
 دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات النقل’

9-10 

 أغسطس

2017 

 أوغندا

)املكتب األوغندي 

 لإلحصاء(

 نيجيريا

)املكتب الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 كامباال،

 أوغندا

 

 ( فيما يتعلق بالنقل واالتصاالت، تتضمن قاعدة بيانات منظمة التعاون اإلسالمي لإلحصاءOICStat لسيسرك )

 خمسة مؤشرات يجري تحديثها بانتظام.
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 تقرير عن النقل من أجل التنمية

التعاون اإلسالمي والذي عقد تم إعداد هذا التقرير من قبل سيسرك لتسليمه للمؤتمر الثاني لوزراء النقل في منظمة 

في الخرطوم، جمهورية السودان. وينظر هذا التقرير في وضع النقل في  2017ديسمبر  19و  17في الفترة املمتدة بين 

دول منظمة التعاون اإلسالمي من منظور مقارن. ويتناول بالدراسة أداء وسائط النقل املختلفة تحت ثالث فئات 

 املائي والجوي. ويبرز التقرير أيضا العالقة بين النقل والتجارة والسياحة.رئيسية هي: النقل البري و 

 ورشة عمل تدريبية حول صحافة الصحة

ورشة " (AAنظم سيسرك بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( ووكالة األناضول )

أغسطس  18و  08ملدة أحد عشر يوما في الفترة ما بين وتواصلت فعالياتها  "عمل تدريبية حول صحافة الصحة

في أنقرة، جمهورية تركيا. وكان الغرض من التدريب إشراك صحافيين من الدول األعضاء في منظمة التعاون  2017

اإلسالمي في تعزيز الرعاية الصحية ومساعدتهم على اكتساب فهم أوسع للوضع الحالي للقضايا الصحية في سياق 

تعاون اإلسالمي وتزويدهم باملهارات الخاصة بالصحة من أجل تحرير وتقديم قصص ذات فعالية في هذا منظمة ال

 املجال.

 (AAسيسرك يوقع على مذكرة تفاهم مع وكالة األناضول لألنباء )

 (  لبدء التعاون والتنسيق بين املؤسستين وتيسيره فيAAوقع سيسرك مذكرة تفاهم مع وكالة األناضول لألنباء )

في أنقرة بتركيا. وتهدف املذكرة إلى تحقيق التآزر بين  2017مارس  03املسائل ذات االهتمام املشترك وذلك في 

سيسرك ووكالة األناضول لألنباء بشأن بناء القدرات املوجهة نحو موظفي وكاالت األنباء الجديدة في الدول األعضاء 

املعلومات والخبرات بين الوكاالت بشأن القضايا الرئيسية فيما في منظمة التعاون اإلسالمي، فضال عن تعزيز تبادل 

يتعلق بصناعة األخبار، خصوصا فيما يتعلق بالجهود الرامية إلنشاء "شبكة للتعاون فيما بين وكاالت أخبار العالم 

 اإلسالمي".

 ورشة عمل لتبادل املعارف والخبرات حول "محو األمية اإلعالمية" في إندونيسيا

( ورشة عمل لتبادل املعارف والخبرات IBRAFمن سيسرك ومنتدى هيئة تنظيم البث اإلذاعي اإلسالمي )نظم  كل 

حول "محو األمية اإلعالمية" بحضور مشاركين من الهيئات التنظيمية الوطنية اإلذاعية والهيئات الحكومية على 

اإلسالمي الذي عقد خالل الفترة ما بين  هامش االجتماع السنوي الخامس ملنتدى التنظيم اإلذاعي ملنظمة التعاون 

. وقد تم تنظيم ورشة العمل من قبل سيسرك ضمن واليته املتمثلة في إنشاء منصة لتبادل 2017فبراير  23و  20

املعرفة وتقاسم الخبرات في مجال محو األمية اإلعالمية بين السلطات املعنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

( وهو منتدى يسعى لتلبية الحاجة إلى زيادة IBRAFعاون مع منتدى هيئة تنظيم البث اإلذاعي اإلسالمي )اإلسالمي بالت

 التعاون بين هيئات البث اإلذاعي للدول اإلسالمية على خلفية التضمين الرقمي والتقارب.

 سيسرك يطلق فيلما قصيرا حول سوريا
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( على هامش الدورة التدريبية حول "إدارة Matrix and Milieuأطلق سيسرك الفيلم القصير بعنوان "قالب ومكان" )

املنظمات غير الحكومية"، التي نظمت في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء قدرات املنظمات غير الحكومية 

(OIC NGO-CAB في )الفيلم إلى في إسطنبول بتركيا. وكونه نتاج ثالثة أشهر من العمل الدؤوب، يهدف  2017يناير  27

زيادة الوعي تجاه الالجئين السوريين الذين يعرضون حياتهم للخطر من أجل عبور البحر األبيض املتوسط أمال في 

 الوصول إلى أوروبا.

 دورة تدريبية حول األنشطة العابرة للحدود 

ك الحديدية نظم سيسرك دورة تدريبية استمرت يومين حول "األنشطة العابرة للحدود"، وذلك  في مقر السك

في دكا، عاصمة بنغالديش. وأجرى الدورة خبيران من السكك الحديدية  2016ديسمبر  22-21لبنغالديش في فترة 

( باشتراك املوظفين في دوائر األعمال امليكانيكية، وحركة املرور، وشرطة السكك الحديدية واملالية في TCDDالتركية )

 السكك الحديدية لبنغالديش.
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 قطاع سياحة مستدام وتنافس يتطوير  .4

 نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بتنمية قطاع سياحي مستدام ومتسم بالتنافسية:
 

 (StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية )

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 
 دورة تدريبية حول 

 ‘للسياحة الحسابات الفرعية’

14-16 

 فبراير

2017 

 مؤسسة سورينام للسياحة
 ماليزيا

 )دائرة اإلحصاءات(
- 

 باراماريبو،

 سورينام

 

  فيما يتعلق بالسياحة، تتضمن قاعدة بيانات منظمة التعاون اإلسالمي لإلحصاء الخاصة بسيسرك سبعة

 مؤشرات يجري تحديثها بانتظام.

 2017 تقرير السياحة ملنظمة التعاون اإلسالمي

يتناول هذا التقرير أداء قطاع السياحة الدولية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ودورها االقتصادي 

من خالل تحليل آخر البيانات املتاحة حول املؤشرات الرئيسية مثل الوافدين من السياح الدوليين وإيرادات ونفقات 

ك الدور املحتمل للسياحة اإلسالمية في دول منظمة التعاون اإلسالمي.  السياحة العاملية. كما يتناول التقرير كذل

ويخصص التقرير قسما مواضيعيا ملناقشة الدور الذي من شأن قطاع السياحة أن يلعبه لتعزيز التكامل اإلقليمي 

قف عقبة أمام وتعميق التعاون فيما بين الدول األعضاء. كما يسلط التقرير الضوء على التحديات الرئيسية التي ت

التنمية السياحية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومسألة التعاون السياحي فيما بينها، ويقترح بعض 

 التوصيات لتكون بمثابة مبادئ توجيهية للسياسات.

 اإلسالميخارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

بالنظر إلى أهمية السياحة اإلسالمية، اعتمد املؤتمر اإلسالمي التاسع لوزراء السياحة، الذي عقد في نيامي بجمهورية 

قرارا بشأن التنمية السياحية فيما بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون  2015ديسمبر  23-21النيجر في فترة 

فريق عمل معني بالسياحة اإلسالمية، يضم جمهورية إندونيسيا )املنسق(، اإلسالمي، قرر بموجبه املؤتمر إنشاء 

وجمهورية بنغالديش الشعبية، وسيسرك، ومعهد املعايير واملقاييس للدول اإلسالمية، واملجلس الدولي للتكنولوجيا، 

لدول األعضاء ورحب بعرض سيسرك لتنفيذ مشروع "خارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في ا

في منظمة التعاون اإلسالمي". ووفقا لهذه الوالية، شرع سيسرك في األعمال التحضيرية وقدم املشروع األول لوثيقة 

خارطة الطريق إلى األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي لتعميمها على الدول األعضاء على أن تستقبل آراءهم 

املتوقع أن يتم اعتماد النسخة النهائية من وثيقة خارطة الطريق خالل املؤتمر . ومن 2017وتعليقاتهم في أوائل عام 

فى دكا ببنغالديش. وتهدف  2017نوفمبر  14و  12اإلسالمى العاشر لوزراء السياحة الذى سيعقد في الفترة ما بين 
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ين البلدان األعضاء في وثيقة خارطة الطريق إلى وضع إطار عمل من أجل توفير نهج منتظم لتعزيز التعاون فيما ب

 مجال السياحة اإلسالمية.

 ورشة عمل تدريبية حول تنمية السياحة املالئمة للمسلمين وترويجها في البلدان األعضاء في الكومسيك

نظم سيسرك ورشة عمل تدريبية حول "تنمية السياحة املالئمة للمسلمين وترويجها في الدول األعضاء في 

دولة عضو تتسم بوجود القليل من تطبيقات  15في أنقرة بتركيا لـفائدة  2017يوليو  07-04الكومسيك" في فترة 

( أو عدمها و/أو لديها تطبيقات ضعيفة حول التأثيرات املحتملة واإليجابية MFTالسياحة املالئمة للمسلمين )

امج تدريبي حول تنمية ، برن205-سيسرك-2016لـلسياحة املالئمة للمسلمين. وقد تم توجيه املشروع املعنون بـ "

السياحة املالئمة للمسلمين وترويجها في الدول األعضاء في الكومسيك" بتمويل من برنامج إدارة دورة املشروع 

" وبتنفيذ سيسرك، لتسهيل نقل املعرفة التي تتعلق بتنمية بالسياحة املالئمة للمسلمين COMCEC PCMللكومسيك "

رويجها من خالل تبادل الخبرات املاليزية والتركية وغيرها من البلدان املتقدمة في في البلدان األعضاء في الكومسيك وت

 منظمة التعاون اإلسالمي في تطوير السياسات واللوائح واملعايير الناجحة واستراتيجيات التسويق.

 الخامس ملنتدى منظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك املعني بالسياحة في القطاع الخاص االجتماع

ارك سيسرك في االجتماع الخامس ملنتدى السياحة في القطاع الخاص ملنظمة التعاون اإلسالمي/الكومسيك تحت ش

عنوان "االتصاالت في األزمات وإدارتها في مجال السياحة: التحديات األخيرة وحلولها في دول منظمة التعاون اإلسالمي" 

ن مع كل من منظمة التعاون اإلسالمي ولجنتها الدائمة للتعاون الذي نظمته وزارة الثقافة والسياحة التركية بالتعاو 

 في إسطنبول، تركيا.   2017مايو  4االقتصادي والتجاري في 

 وضع قطاع السياحة في البلدان األعضاء في مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية

السياحية بما في ذلك السياح الوافدين وعائدات يتناول هذا التقرير بالتحليل والدراسة التوجهات في أبرز املؤشرات 

السياحة في مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية خالل فترة الخمس سنوات األخيرة التي تتوفر حولها البيانات. 

ن ويحقق التقرير في هذه التوجهات عن طريق مقارنتها مع نظيراتها في مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والبلدا

النامية األخرى والبلدان املتقدمة فضال عن االقتصاد العالمي ككل. كما يتطرق إلى توجهات السياحة البينية في 

مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية للكشف عن مستوى التكامل في مجال السياحة بين الدول األعضاء في 

سالمية )الحالل( في سياق مجموعة الدول الثماني املجموعة. ويخلص التقرير بالتطرق إلمكانات السياحة اإل 

اإلسالمية النامية ويقدم مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات لتكون بمثابة خطوط توجيهية عريضة لصانعي 

 السياسات.
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 زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

ال الخاص بزيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعم

 الغذائي:

 

 (StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية )

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

 

1 

دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات الزراعة’

 -يناير 31

 فبراير 3

2017 

 بنين

)املعهد الوطني لإلحصاء 

 االقتصادي(والتحليل 

 

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

 

- 
 كوتونو،

 بنين

2 
دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات الزراعة’

 -فبراير 27

 مارس 1

2017 

 تشاد

)املعهد الوطني لإلحصاء 

واالقتصاد والدراسات 

 الديموغرافية(

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 نجامينا،

  تشاد

3 
حول دورة تدريبية 

 ‘إحصاءات الزراعة’

18-20 

 أبريل

2017 

 الجزائر

الديوان الوطني 

 لإلحصائيات

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 الجزائر،

 الجزائر

4 
دورة تدريبية حول 

 ‘التعدادات الزراعية’

2-4 

 مايو

2017 

وزارة الزراعة واملوارد 

املائية والثروة السمكية 

 في تونس

 األردن

)دائرة 

 اإلحصاءات(

- 
 تونس العاصمة،

 تونس

5 
زيارة دراسية حول 

 ‘التعدادات الزراعية’

10-12 

 يوليو

2017 

وزارة الزراعة واملوارد 

املائية والثروة السمكية 

 في تونس

 األردن

)دائرة 

 اإلحصاءات(

- 
 عمان،

 األردن

6 
زيارة دراسية حول 

 ‘إحصاءات الزراعة’

14-17 

 أغسطس

2017 

 فلسطين

املركزي لإلحصاء )الجهاز 

 الفلسطيني(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

- 
 أنقرة،

 تركيا

 

  مؤشرا  23فيما يتعلق بالزراعة، تتضمن قاعدة بيانات منظمة التعاون اإلسالمي لإلحصاء الخاصة بسيسرك

 يجري تحديثها بانتظام.

 2030 ورشة عمل حول مراقبة األمن الغذائي في سياق خطة التنمية املستدامة لعام



  

12 
 

، نظم سيسرك ورشة عمل حول مراقبة األمن الغذائي (FAOبالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة )

. وحضر 2017فبراير  23-22 ، وذلك في أنقرة بجمهورية تركيا في فترة2030في سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

دولة عضو في منظمة التعاون  19والوزارات التنفيذية في  ممثال عن مكاتب اإلحصاء الوطنية 40ورشة العمل هذه 

منظمات دولية. وكان الهدف من ورشة العمل هو تطوير قدرات مسؤولي مكاتب اإلحصاءات الوطنية  7اإلسالمي و 

(NSOs( املختارة ملناصرة قادة الحكومة الوطنية إلدراج مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي )FIES ووحدات )

. وتم إطالع املشاركين خالل 1.2استهالك الغذاء في املسوحات الوطنية لرصد مقصد أهداف التنمية املستدامة رقم 

( ومقياس تجربة انعدام األمن الغذائي، فضال عن الخطوات POUورشة العمل على منهجيات انتشار نقص التغذية )

ألمن الغذائي. وتضمنت ورشة العمل أيضا جلسة لتحليل الالزمة لتنفيذها وأهمية املعلومات التي تقدمها لسياسة ا

 البيانات التي شكلت فرصة أمام املشاركين  إلجراء تحليل على بيانات مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي.

 2030ورشة العمل الثانية حول رصد األمن الغذائي في سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

، نظم سيسرك ورشة عمل حول رصد األمن الغذائي في (FAOلزراعة لألمم املتحدة )بالتعاون مع منظمة األغذية وا

. والهدف من 2017نوفمبر  15-14 ، وذلك في أنقرة بجمهورية تركيا في فترة2030سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

قادة الحكومة الوطنية  ( املختارة ملناصرةNSOsورشة العمل هو تطوير قدرات مسؤولي مكاتب اإلحصاءات الوطنية )

( ووحدات استهالك الغذاء في املسوحات الوطنية لرصد مقصد FIESإلدراج مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي )

 .1.2أهداف التنمية املستدامة رقم 

حة دورة تدريبية حول تطوير البذور: االختبارات والشهادات املخبرية، مكافحة الزراعة: األمراض النباتية، ومكاف 

 اآلفات واألعشاب الضارة

 نظم سيسرك بالتعاون مع جامعة الخرطوم في السودان دورة تدريبية حول "تطوير البذور:

االختبارات والشهادات املخبرية، مكافحة الزراعة: األمراض النباتية، ومكافحة اآلفات واألعشاب الضارة" في إطار 

في عمان،  2017يوليو  25-24، وذلك في فترة (OICAgriCaB) زراعيةبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات ال

األردن. وقد سهر على الدورة التدريبية، التي أقيمت على مدى يومين،الدكتور محمد عثمان إدريس من السودان 

 خبيرا من وزارة الزراعة في األردن. 19لصالح 

 ورشة عمل تدريبية حول تقييم األثر البيئي

بالتعاون مع وزارة البيئة والتحضر في تركيا ورشة عمل تدريبية حول "تقييم األثر البيئي" في إطار نظم سيسرك 

 24في أنقرة بتركيا. وحضر التدريب  2017مايو  24-22( في فترة Environment-CaBبرنامج بناء القدرات البيئية )

ي وهي أفغانستان وأذربيجان والبحرين وغامبيا بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالم 14خبيرا في مجال البيئة من 

واألردن وجزر املالديف وباكستان والسعودية والسودان وسورينام والصومال وتونس وتركيا وأوغندا. وشمل التدريب 

 خبراء من تركيا وباكستان. 5تبادل املعرفة النظرية ودورة عملية قدمها 

 في سورينام دورة تدريبية حول رسم خرائط الحساسية البيئية
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نظم سيسرك دورة تدريبية حول "رسم خرائط الحساسية البيئية في سورينام" في إطار برنامج بناء القدرات البيئية 

(Environment-CaB في فترة )في باراماريبو بسورينام. وركزت الدورة التدريبية أساسا على  2017مارس  17-15

والتحكم في الصور ورسم الخرائط وتقديم الخطوط الساحلية،  موضوعات تكنولوجيا نظم املعلومات الجغرافية،

 ورسم الخرائط البيئية وإدخالها إلى نظام املعلومات الجغرافية.

 دورة تدريبية حول أصناف القطن وتقنيات الزراعة الفعالة 

اإلسالمي، نظم ضمن إطار مشروع بناء القدرات في مجال تنمية قطاع القطن في الدول األعضاء في منظمة التعاون 

الة"، وذلك في مدينة باكو عاصمة أذربيجان  سيسرك دورة تدريبية بشأن "أصناف القطن وتقنيات الزراعة الفعَّ

. واستهدفت الدورة التدريبية خبراء من مركز االستشارات واملعلومات في 2017مايو  19و  15خالل الفترة املمتدة بين 

بحاث القطن، ومعهد املوارد الوراثية التابع لألكاديمية الوطنية للعلوم مجال العلوم الزراعية، ومعهد كانجا أل 

بأذربيجان، وهي لجنة اختبار شبه حكومية. واستمرت الدورة التدريبية ملدة خمسة أيام، خصصت أربعة منها 

 للمعرفة النظرية، ويوم واحد للعمل التطبيقي حيث تم زرع بذور من تركيا كتتويج للبرنامج.

 ريبية حول اإلدارة املتكاملة لآلفات واملحاصيلدورة تد

نظم سيسرك دورة تدريبية حول "اإلدارة املتكاملة لآلفات واملحاصيل" في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 

في كامباال بأوغندا.وقدمت الدورة من قبل أساتذة من  2017مايو  5-3( في فترة OIC-CTPللتدريب في مجال القطن )

لتميز في البيولوجيا الجزيئية، جامعة البنجاب، باكستان. وكانت املجموعات املستهدفة من هذه الدورة مركز ا

 التدريبية هي خبراء من منظمة تنمية القطن، واملنظمة الوطنية للبحوث الزراعية، وعملية إنشاء الثروة في كمباال.

 وانية في تركياتوقيع مذكرة تفاهم مع وزارة األغذية والزراعة والثروة الحي

في أنقرة  2017مارس  17تم توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة األغذية والزراعة والثروة الحيوانية للجمهورية التركية يوم 

بتركيا من أجل تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال األغذية والزراعة والثروة 

 مج ومبادرات مشتركة.الحيوانية عن طريق إنشاء برا

 دورة تدريبية حول اآلفاق املستقبلية للزراعة الحرجية في التنمية الريفية املستدامة

نظم سيسرك دورة تدريبية حول "اآلفاق املستقبلية للزراعة الحرجية في التنمية الريفية املستدامة" في إطار برنامج 

. وركزت الدورة التدريبية 2016ديسمبر  15-13بغامبيا في فترة ( في بانجول Environment-CaBبناء القدرات البيئية )

أساسا على قضايا الزراعة الحرجية، وإدارة الغابات، وإزالة األحراج، وإعادة التحريج في غامبيا بصفة خاصة والعالم 

 بصفة عامة.

 دورة تدريبية عملية ونظرية حول استخدام التكنولوجيا املتقدمة في إنتاج القطن 

سيسرك دورة تدريبية ملدة خمسة أيام حول "استخدام التكنولوجيا املتقدمة في إنتاج القطن" في إطار برنامج نظم 

 16-12( في الهور ومولتان، باكستان في فترة OIC-CTPمنظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات املعنية بالقطن )
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تعديل الوراثي للقطن، إعداد الخاليا املختصة، . وركزت الدورة التدريبية أساسا على مواضيع ال2016ديسمبر 

وإعداد الجراثيم، وإعداد لقاح أجروباكتيريام والتثقيب الكهربائي، عزل األجنة ومعالجتها، عرض توضيحي حول جهاز 

 .MSالبيوليستيك، زراعة األجنة املعالجة في وسط 

 تقرير البيئة ملنظمة التعاون اإلسالمي

بيئية الرئيسية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالرجوع إلى اتفاق باريس يناقش التقرير القضايا ال

التاريخي بشأن تغير املناخ. ويحلل التقرير أحدث البيانات واملعلومات املتعلقة بانبعاثات غازات الدفيئة والتخفيف 

تعاون اإلسالمي. وبناء على نتائج تحليل من آثار تغير املناخ والتكيف واستراتيجيات التمويل في دول منظمة ال

البيانات، يقدم التقرير توصيات بشأن السياسات لتعزيز التعاون اإلقليمي الثنائي داخل منظمة التعاون اإلسالمي 

 ملواجهة التحديات البيئية الرئيسية في دولها األعضاء.
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 التخفيف من وطأة الفقر .6

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

 

 (StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية )

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 
دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات الصحة’

25-29 

 2016ديسمبر 

 السودان

)املكتب املركزي 

 لإلحصاء(

 فلسطين

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 الفلسطيني(

- 
 الخرطوم،

 السودان

2 
 دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات الجنسانية’

17-18 

 يناير

2017 

 جيبوتي

)قسم اإلحصاء 

والدراسات 

 الديموغرافية(

 املغرب

 )دائرة اإلحصاءات(
- 

 مدينة جيبوتي،

 جيبوتي

3 
دورة تدريبية حول 

 ‘اإلحصاءات الجنسانية’

29-31 

 يناير

2017 

 بنغالديش

بنغالدش )مكتب 

 لإلحصاء(

 أندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 
 دكا،

 بنغالديش

4 
دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات تكلفة العمل’

6-7 

 مارس

2017 

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

 لإلحصاء اإلندونيس ي(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

- 
 جكارتا

 إندونيسيا

5 
دورة تدريبية حول 

 ‘البيئة إحصاءات’

20-22 

 مارس

2017 

 قطر

)وزارة التخطيط 

 التنموي واإلحصاء(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

- 
 الدوحة،

 قطر

6 

دورة تدريبية حول 

إحصاءات السكان ’

 ‘والهجرة

28-30 

 مارس

2017 

 بنين

)املعهد الوطني 

لإلحصاء والتحليل 

 االقتصادي(

 السنغال

)الوكالة الوطنية 

لإلحصاء 

 والديموغرافيا(

- 
 كوتونو،

 بنين

7 
زيارة دراسية حول 

 ‘إحصاءات البيئة’

24-26 

 أبريل

2017 

 املغرب

 )دائرة اإلحصاءات(

 األردن

 )دائرة اإلحصاءات(
- 

 عمان،

 األردن

8 
دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات التعليم’

2-4 

 مايو

2017 

املركز التربوي 

 لإلسيسكو في تشاد

 السودان

 )املكتب املركزي 

 لإلحصاء(

- 
 نجامينا،

 تشاد

9 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘ظروف العيش والفقر

16-18 

 مايو

2017 

 بنين

)املعهد الوطني لإلحصاء 

 والتحليل االقتصادي(

 مالي

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 كوتونو،

 بنين

 الخرطوم، - مصر السودان 4-2إحصاءات ’دورة تدريبية حول  10
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 يوليو ‘الطاقة

2017 

)الجهاز املركزي  املركزي لإلحصاء()املكتب 

للتعبئة العامة 

 واإلحصاء(

 السودان

11 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘الصحة

9-10 

 يوليو

2017 

 جزر املالديف

 )املكتب الوطني لإلحصاء(

 بنغالديش

)مكتب بنغالدش 

 لإلحصاء(

- 
 ذكور 

 جزر املالديف

12 
زيارة دراسية حول 

 ‘األسعارإحصاءات ’

17-19 

 يوليو

2017 

 العراق

)منظمة اإلحصاء 

 املركزي(

 األردن

 )دائرة اإلحصاءات(
- 

 عمان،

 األردن

13 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘الصحة

18-20 

 يوليو

2017 

 الجزائر

الديوان الوطني 

 لإلحصائيات

 تونس

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 الجزائر،

 الجزائر

14 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘األسعار

18-20 

 يوليو

2017 

 بروناي

)دائرة التخطيط 

 االقتصادي والتنمية(

 بنغالديش

)مكتب بنغالدش 

 لإلحصاء(

- 
 بندر سري بكاوان،

 بروناي

15 
دورة تدريبية حول 

 ‘اإلحصاءات الجنسانية’

18-20 

 يوليو

2017 

 بنين

)املعهد الوطني 

لإلحصاء والتحليل 

 االقتصادي(

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 كوتونو،

 بنين

16 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘الحماية االجتماعية

25-27 

 يوليو

2017 

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

 تونس

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 أبيدجان،

 كوت ديفوار

17 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘السكان والهجرة

7-9 

 أغسطس

2017 

 إيران

)املركز اإلحصائي 

 اإليراني(

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 
 طهران،

 إيران

18 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘األعمال التجارية

15-17 

 أغسطس

2017 

 أوغندا

)املكتب األوغندي 

 لإلحصاء(

 غامبيا

)مكتب غامبيا 

 لإلحصاء(

- 
 كامباال،

 أوغندا

19 
إحصاءات ’حول دورة تدريبية 

 ‘الصحة

22-24 

 أغسطس

2017 

 ماليزيا

 )دائرة اإلحصاءات(

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 
 بوتراجايا،

 ماليزيا

20 

تعدادات ’دورة تدريبية حول 

السكان واملساكن؛ سجالت 

 ‘السكان؛ املساكن واملباني

22-24 

 أغسطس

2017 

 بروناي

)دائرة التخطيط 

 االقتصادي والتنمية(

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 
 بندر سري بكاوان،

 بروناي

21 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘التعليم

11-13 

 سبتمبر

 باكستان

)مكتب اإلحصاء 

 ماليزيا

 )دائرة اإلحصاءات(
- 

 إسالم آباد،

 باكستان
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 الباكستاني( 2017

22 
التصنيفات ’بعثة فنية بشأن 

 ‘اإلحصائية الدولية

11-12 

 سبتمبر

2017 

 البحرين

)هيئة املعلومات 

والحكومة 

 اإللكترونية(

 األردن

 )دائرة اإلحصاءات(
 

 املنامة،

 البحرين

23 
التصنيف ’بعثة فنية حول 

 ‘الدولي املوحد للمهن

13-14 

 سبتمبر

2017 

 البحرين

)هيئة املعلومات 

والحكومة 

 اإللكترونية(

 األردن

 )دائرة اإلحصاءات(
- 

 املنامة،

 البحرين

24 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘الصحة

18-20 

 سبتمبر

2017 

 باكستان

)مكتب اإلحصاء 

 الباكستاني(

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 
 إسالم آباد،

 باكستان

25 
إحصاءات ’دورة تدريبية حول 

 ‘ريادة األعمال

18-20 

 سبتمبر

2017 

 كازخستان

)لجنة اإلحصاءات في 

وزارة االقتصاد 

 الوطني(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

- 
 أملاتي،

 كازخستان

26 
إحصاءات ’زيارة دراسية حول 

 ‘ الدخل واالستهالك

19-21 

 سبتمبر

2017 

 ليبيا

)مصلحة اإلحصاء 

 والتعداد الليبية(

 تونس

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 تونس العاصمة،

 تونس

27 
البيانات ’دورة تدريبية حول 

 ‘الفوقية

19-21 

 سبتمبر

2017 

 بنين

)املعهد الوطني 

لإلحصاء والتحليل 

 االقتصادي(

 الكاميرون

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 كوتونو،

 بنين

28 
مسوح ’دورة تدريبية حول 

 ‘األعمال التجارية

4-6 

 أكتوبر

2017 

 سورينام

)مكتب اإلحصاء 

 العام(

 تركيا

اإلحصاء )معهد 

 التركي(

- 
 باراماريبو،

 سورينام

29 
مسوح ’دورة تدريبية حول 

 ‘األسر املعيشية

23-25 

 أكتوبر

2017 

 سورينام

)مكتب اإلحصاء 

 العام(

 أوغندا

)املكتب األوغندي 

 لإلحصاء(

- 
 باراماريبو،

 سورينام

 

  22اإلسالمي الخاصة بسيسرك فيما يتعلق بالتخفيف من وطأة الفقر، تتضمن قاعدة بيانات منظمة التعاون 

 10مؤشرات عن البيئة، و  5مؤشرات عن الطاقة، و  5مؤشرا عن التعليم، و  42مؤشرا عن الديمغرافيا، و 

مؤشرا  21مؤشرات عن الصناعة والتصنيع، وو  6مؤشرا بشأن الصحة، و  21مؤشرات عن الجنسانية، و 

 34مؤشرات عن النقد واألسعار، و  8ة والسالمة املهنية، و مؤشرا عن القوى العامل 22خاصا بالبنية التحتية، و 

مؤشرات بشأن مكافحة  10مؤشرات عن العلوم والتكنولوجيا واالبتكار، و  10مؤشرا عن الحسابات القومية، و 

 مؤشرا بشأن املياه، يجري تحديثها بانتظام. 18التبغ، و 
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 غانستانالوقاية من الكوارث الطبيعية والتخفيف من حدتها في أف

تقدم هذه الدراسة ملحة شاملة عن الكوارث الطبيعية السابقة وتقديم نهج استراتيجية في منع وتخفيف الكوارث 

املحتملة في أفغانستان. وتشمل أيضا تحليالت ألحدث املناهج املعتمدة في مواجهة هذه الكوارث والتعافي منها 

 تحليل على الشعوب األكثر ضعفا في املناطق املعرضة للكوارث.باإلضافة إلى تقديم التوصيات ذات الصلة. ويركز ال

األزمات اإلنسانية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: الدوافع واآلثار والتحديات الراهنة والحلول 

 املحتملة

البلدان غير األعضاء يستعرض هذا التقرير األزمات اإلنسانية الراهنة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي وكذلك في 

التي تشمل مجتمعات مسلمة. ويسلط الضوء على الدوافع الرئيسية وآثار األزمات اإلنسانية في منظور شامل. كما 

يركز التقرير على أربعة دوافع رئيسية باعتبارها األسباب الجذرية لألزمات اإلنسانية. فهناك الصراعات املسلحة 

ياس ي واالقتصادي والحوكمة؛ تغير املناخ والكوارث الطبيعية؛ واألوبئة. وبدراسته واالحتالل والقمع؛ االستقرار الس

لآلثار البارزة للكوارث اإلنسانية، يبرز التقرير خمسة مجاالت رئيسية لتقييم اآلثار. وهي: الحرمان اإلنساني وهشاشة 

الهدف العام من هذا التقرير هو وضع  الدولة واالنهيار االقتصادي وانتهاك حقوق اإلنسان والهجرة والنزوح. ويبقى

نهج تشخيص ي لألزمات اإلنسانية الكبرى في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تشجيع املبادرات 

املشتركة في تعزيز القدرة على مواجهة األزمات اإلنسانية والدعوة التخاذ إجراءات تعاونية لتعزيز القدرات املؤسسية 

 لتي تعيش أو عاشت كوارث طبيعية مدمرة وأزمات من صنع اإلنسان.للبلدان ا

 2017تقرير سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي 

يقدم هذا التقرير وصفا مفصال ألوضاع سوق العمل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بهدف تحديد 

دول املنظمة. ويناقش التقرير أيضا بعض الجوانب الهامة  وتقييم املشاكل والتحديات األساسية في أسواق العمل في

لسياسات وتطورات سوق العمل. ومن بينها مشكلة عدم نشاط سوق العمل، وسياسات التقليص من البطالة في 

 سوق العمل، وتوظيف األشخاص ذوي اإلعاقة، وإعادة اإلدماج االقتصادي للجناة السابقين والنازحين.

 2017التعاون اإلسالمي تقرير الصحة ملنظمة 

لتقييم أداء الدول األعضاء في املنظمة في مجال الصحة من  2017يتطرق تقرير الصحة ملنظمة التعاون اإلسالمي 

خالل تحليل توجهات املؤشرات الصحية الرئيسية على مستوى مجموعة املنظمة وكذلك على مستوى كل بلد على 

ت املواضيعية الستة للتعاون املحددة في برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة حدة. ويتمحور التقرير أساسا حول املجاال 

. وفي آخره، يقدم التقرير بعض اآلثار املترتبة على (OIC-SHPA 2014-2023) التعاون اإلسالمي في مجال الصحة

ير نظم صحية السياسات للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتجاوز التحديات التي تواجهها في تطو 

 مستدامة.

 كبار السن واألشخاص ذوي االحتياجات الخاصة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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ينظر هذا التقرير في وضع كبار السن وذوي االحتياجات الخاصة في ثالث مجموعات فرعية هي: األشخاص ذوي 

واألشخاص ذوي اإلعاقات العقلية. ولكل مجموعة  اإلعاقات العقلية، األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة النفسية،

من هذه املجموعات، يتم إدراج توصيات سياساتية محددة من خالل االستفادة من أفضل املمارسات التي تنفذ في 

بلدان عديدة لتلبية احتياجات هؤالء األشخاص بهدف تحسين رفاههم بشكل عام. ويقدم التقرير أيضا مناقشة 

الثقافية واالجتماعية القائمة )مثل األعراف واألحكام املسبقة( لكبار السن وذوي االحتياجات  مفصلة حول الحواجز 

الخاصة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ويختتم بعرض توصيات سياساتية ملموسة في هذا 

 السياق.

 مقترح الستراتيجية سوق العمل

من  2015( التي عقدت في جاكارتا بإندونيسيا في عام ICLMلوزراء العمل )طلبت الدورة الثالثة للمؤتمر اإلسالمي 

سيسرك إعداد مقترح الستراتيجية لسوق العمل في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.ويقترح مشروع 

سالمة الوثيقة خمسة مجاالت للتعاون: تشجيع املشاركة في سوق العمل؛ وتعزيز القابلية لالستخدام؛ وحماية 

 العمال ورفاههم؛ وتعزيز إنتاجية العمل؛ والتقليص من معدالت البطالة.

( املزمع عقده في اململكة العربية ICLMوسيقدم هذا املقترح إلى الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل ) 

 .2017السعودية في نوفمبر 

 نظمة التعاون اإلسالميلقاء مندوبي مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء في م

، نظم سيسرك االجتماع السنوي (OIC-StatCom) بصفته األمانة العامة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

، وذلك على  2017مارس  8مع مندوبي مكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي يوم 

ألربعين للجنة اإلحصائية لألمم املتحدة بنيويورك، الواليات املتحدة هامش فعاليات الدورة الثامنة وا

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالميوهي:  17ممثال من  26مشاركا ) 34األمريكية.وحضر االجتماع ما مجموعه 

ا واملغرب وعمان الجزائر وأذربيجان والبحرين والكاميرون ومصر وغيانا وإندونيسيا وإيران واألردن وكازاخستان وليبي

وكاالت دولية وإقليمية: املعهد العربي للتدريب والبحوث االحصائية ،  6وفلسطين وقطر والسنغال وتونس، إلى جانب 

واملركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والبنك اإلسالمي للتنمية، وسيسرك، واإلسكوا، 

 والشعبة اإلحصائية باألمم املتحدة(.

وخالل االجتماع، نوقشت األنشطة اإلحصائية لسيسرك وكيفية توسيع نطاق هذه األنشطة لتغطية مؤشرات  

 أهداف التنمية املستدامة.

 مدرسة مبادرة أكسفورد للحد من الفقر والتنمية البشرية الصيفية حول قياس الفقر متعدد األبعاد وتحليله 

جتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( بالشراكة مع مبادرة نظم مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واال 

( مدرسة صيفية لهذه األخيرة حول "قياس الفقر متعدد األبعاد OPHIأكسفورد للحد من الفقر والتنمية البشرية )

في مراكش باململكة املغربية. وكان الغرض من هذه املدرسة الصيفية املكثفة هو  2017يوليو  15-03وتحليله" في فترة 
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-Alkireتوفير مقدمة فنية وعملية شاملة لقياس الفقر متعدد األبعاد، مع تركيز قوي على طريقة ألكاير فوستر )

Foster.) 

 البيانات ونشرها (: تحليلTQSورشة عمل حول األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )

بالتعاون مع ‘ (: تحليل البيانات ونشرهاTQSاألسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )’نظم سيسرك ورشة العمل حول 

في  2017أغسطس  17و  16( ومؤسسة هذه األخيرة، وذلك خالل يومي CDCمراكز مكافحة األمراض واتقائها )

هدف تبادل املعارف والخبرات املكتسبة طوال عملية إدماج األسئلة العاصمة التركية أنقرة. وكان لورشة العمل هذه 

املتعلقة بالتبغ في املسوح في املسوح الجارية وتقديم معلومات شاملة ودعم فني للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

ئية الوطنية مندوبا من املكاتب اإلحصا 38اإلسالمي من أجل املض ي قدما في هذا املجال. وقد حضر ورشة العمل 

بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي الكاميرون وتشاد وكوت ديفوار والغابون  13ووزارات الصحة من 

وغامبيا وإندونيسيا ومالي وفلسطين وقطر وسيراليون وسورينام وطاجيكستان وتركيا. وشارك في ورشة العمل أيضا 

قر منظمة الصحة العاملية الرئيس ي، واملكتب اإلقليمي ملنظمة ممثلو مؤسسة مراكز مكافحة األمراض واتقائها، وم

 الصحة العاملية لشرق املتوسط، ومكتب منظمة الصحة العاملية في تركيا، والهالل األخضر التركي.

االجتماع اإلقليمي لخبراء إحصاءات العمل من أجل التحضير للمؤتمر الدولي العشرين لخبراء إحصاءات العمل 

(ICLS) 

أكتوبر  11و  09منظمة العمل الدولية بالتعاون مع سيسرك ودول مجلس التعاون الخليجي في الفترة ما بين نظمت 

في مسقط، بسلطنة عمان، "االجتماع اإلقليمي لخبراء إحصاءات العمل من أجل التحضير للمؤتمر الدولي  2017

اع اإلقليمي التحضيري هو جلب املشاورات العشرين لخبراء إحصاءات العمل". وكان الغرض الرئيس ي من هذا االجتم

والتشاور الفني إلى بلدان املنطقة لضمان أن يعكس مشروع املعايير املنقح، الذي ستعده منظمة العمل الدولية، 

 بيانات أسواق العمل وأولويات القوى العاملة بشكل كاف في املنطقة.

 متعدد األبعاداالجتماع الرفيع املستوى لشبكة األقران املعنية بالفقر 

تمت دعوة سيسرك إللقاء كلمة رئيسية بارزة في اجتماع رفيع املستوى لشبكة رائدة من كبار صناع السياسات 

( IHPOوالذي استضافه املركز الدولي للحد من الفقر في الصين ومبادرة أكسفورد للحد من الفقر والتنمية البشرية )

 من جامعة أكسفورد .

في بكين، الصين. وقد سمح هذا االجتماع السنوي الرفيع املستوى لوزراء  2017أكتوبر  19-17 وعقد االجتماع في فترة

الحكومة بتشارك العمل االبتكاري وتبادل الدروس املستفادة، بما في ذلك ما هو فعال وما ليس فعاال في هذا املجال 

 الجديد.

 2016ير التنمية البشرية لعام اإلحاطة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي استنادا إلى تقر 

أعلن مكتب تقرير التنمية البشرية التابع لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي عن "اإلحاطة اإلحصائية ملنظمة التعاون 

في نيويورك، الواليات املتحدة األمريكية.  2017يوليو  12" في  2016اإلسالمي" استنادا إلى تقرير التنمية البشرية لعام 
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خطوة أولى في تمهيد السبيل للتعاون بين سيسرك ومكتب تقرير التنمية البشرية التابع  حاطة اإلحصائيةاإل  وتعد

 لبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي من أجل استكشاف إمكانية إعداد تقرير التنمية البشرية ملنظمة التعاون اإلسالمي.

 ن جمهورية الغابون يوقعان على مذكرة تفاهمسيسرك واملديرية العامة لإلحصاء والدراسات االقتصادية م 

وقع كل من مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( واملديرية 

( لتسهيل التعاون MoA( من جمهورية الغابون على مذكرة تفاهم )DGSEEالعامة لإلحصاء والدراسات االقتصادية )

في املسوحات الوطنية في ‘ (TQS) األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح’ؤسستين في إطار مشروع "دمج والتنسيق بين امل

الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". ووقعت مذكرة التفاهم على هامش ورشة العمل حول "األسئلة 

في أنقرة، جمهورية  2017أغسطس  17-16املتعلقة بالتبغ في املسوح: تحليل البيانات ونشرها" التي عقدت في فترة 

 تركيا.

 مؤتمر الصحة في أفريقيا 

( بالتعاون مع كل من وزارة الصحة AOIFالصحة في أفريقيا من قبل اتحاد الجمعيات الطبية اإلسالمية ) نظم مؤتمر

ل املؤتمر العلمي وتناو  يوليو في إسطنبول، تركيا. 21-20 التركية، ومؤسسة حياة، وجامعة مدنية إسطنبول في فترة

مواضيع "التحديات الصحية في أفريقيا وسبل املض ي إلى األمام" و "التحديث والعوملة والصحة في السياق األفريقي" و 

"املساعدات اإلنسانية والرعاية الصحية في أفريقيا" و "التثقيف الصحي في أفريقيا" و "منظمة الصحة في أفريقيا "و" 

 تركيا وأفريقيا ".

ملؤتمر ممثلين حكوميين وصناع القرار وأعضاء املنظمات غير الحكومية ومنظمات اإلغاثة واألكاديميين من وجمع ا

 جميع أنحاء العالم.

 سيسرك والبنك الدولي يوقعان على مذكرة تفاهم

ع وقع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسريك( مذكرة تفاهم م

على  2017يوليو  19البنك الدولي لبدء وتسهيل التعاون اإلحصائي بين املؤسستين. تم التوقيع على مذكرة التفاهم في 

ملؤتمر الدولي الحادي والستين في ا الحدث الخاص حول "ثورة البيانات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة" هامش

 التابع للمعهد االحصائي الدولي في مراكش في املغرب. لإلحصاء 

 سيسرك يحضر حلقة نقاش حول ثورة البيانات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة

 2017يوليو  19حضرسيسرك، الحدث الخاص حول "ثورة البيانات لتحقيق أهداف التنمية املستدامة" كمحاضر في 

الذي استضافته املفوضية السامية للتخطيط في اململكة املغربية ووزارة تخطيط التنمية واإلحصاء لدولة قطر على 

 هامش املؤتمر العالمي الحادي والستين لإلحصاء التابع للمعهد اإلحصائي الدولي.

 دورة تدريبية حول إدارة دورة املشروع

http://www.sesric.org/event-detail.php?id=1734
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شروع" بالتعاون مع وزارة الشؤون األوروبية في جمهورية تركيا في نظم سيسرك دورة تدريبية حول "إدارة دورة امل

 على التوالي. 2017يناير  11-10ويومي  2017يناير  03مقره في أنقرة بتركيا في 

 عن رصد وتقييم وقد صممت الدورة لتطوير مهارات املشاركين في إعداد املشاريع، وتصميمها، وتنفيذها فضال 

 دورة التدريبية ويسرها كبار الخبراء في وزارة شؤون االتحاد األوروبي.وقدمت ال مشاريع التنفيذ.

اجتماع بشأن توسيع نطاق الشراكة من أجل تحقيق نتائج مستدامة فيما بين البلدان األعضاء في البنك 

 اإلسالمي للتنمية

مستدامة بين الدول نظم البنك اإلسالمي للتنمية اجتماعا حول "زيادة وتعزيز الشراكة من أجل تحقيق نتائج 

األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية" بالتعاون مع وكاالت التعاون الدولي والفني في مقر البنك في جدة باململكة العربية 

 .2016ديسمبر  15-14السعودية في فترة 

لتعاون الثالثي وشارك سيسرك في االجتماع بهدف تشارك مساهمته الفعلية واملحتملة في التعاون بين دول الجنوب وا

لصالح الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ومشاركة رغبته في إقامة شراكات جديدة، فضال عن االتفاق على 

املشاريع املشتركة والحلول العملية املبتكرة التي يمكن تنفيذها على أساس ثنائي ومتعدد األطراف وفي إطار الشراكات 

أجل املساهمة على أفضل وجه في تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي  والشبكات املؤسسية املختلفة من

 .2030وجدول أعمال التنمية املستدامة لعام  2025لعام 

 تدريب حول الريادة الفعالة وإدارة املنظمات التنموية

ل "الريادة الفعالة نظم سيسرك بالتعاون مع معهد ريادة املنظمات غير الحكومية وإدارتها في باكستان تدريبا حو 

في إسالم آباد بباكستان. وكان الهدف  2017مايو  05و  02وإدارة املنظمات التنموية" الذي عقد في الفترة ما بين 

الرئيس ي من التدريب هو تعزيز القدرات القيادية واإلدارية للمنظمات اإلنمائية واملنظمات غير الحكومية املوجودة في 

للمشاركين املهارات الالزمة لالستجابة للتحديات والفرص املتعددة التي تواجه منظماتهم باكستان. وأتاح التدريب 

ومجتمعاتهم املحلية. وقد صمم البرنامج كمختبر للريادة التجريبية، وهو يوفر مناخا محفزا وداعما الستكشاف 

 ة.القضايا امللحة التي تواجه القادة الحاليين واملستقبليين للمنظمات غير الربحي

 للمعدات الصحية والطبية معرض داكار الدولي الثامن

في الفترة ما  للمعدات الصحية والطبية" الثامن نظم املركز الدولي للتجارة الخارجية في السنغال "معرض داكار الدولي

اإليكولوجية على أرض معارض الخدمات الدولية املشتركة للتصنيف الدولي للخدمات  2017يوليو  01يونيو و 28بين 

(CICES في السنغال. ونظم هذا الحدث في إطار برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة )

(OIC-SHPA للفترة )وقدم املعرض إطارا ملعارض االجتماعات السنوية والتبادالت العلمية ملهنيي 2023-2014 .

 ة فى قطاعات املعدات الطبية واملنتجات الصيدالنية والصحة العامة.الصحة من السنغال والدول األجنبية العامل

دورة تدريبية لبناء القدرات حول التعاون فيما بين دول الجنوب والتعاون الثالثي من أجل ممثلي وكاالت التعاون 

 الفني
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للتنمية وكلية موظفي بالتعاون مع كل من مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب والبنك اإلسالمي 

منظومة األمم املتحدة، نظم سيسرك دورة تدريبية لبناء القدرات حول "التعاون فيما بين بلدان الجنوب والتعاون 

و  12كازاخستان في الفترة املمتدة بين  -الثالثي"، وذلك على هامش "منتدى أستانا االقتصادي" والذي عقد في أستانا

ذا البرنامج التدريبي هو تزويد املشاركين بفهم مشترك للجوانب النظرية والعملية لكل . والهدف من ه2017يونيو  14

ما يصب في إطار املساعدة على تعزيز التعاون الثالثي فيما بين بلدان الجنوب في سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

2030. 

تنمية املستدامة ملهنيي اإلحصاءات ورشة عمل دون إقليمية حول البيانات واإلحصاءات املتعلقة بأهداف ال

 الرسمية الرفيعي املستوى 

نظم معهد األمم املتحدة اإلحصائي آلسيا واملحيط الهادئ بالتعاون مع اللجنة اإلحصائية الحكومية لجمهورية 

نيي أذربيجان ورشة العمل دون اإلقليمية املعنية بالبيانات واإلحصاءات ألغراض التنمية املستدامة بالنسبة مله

 في باكو، أذربيجان. 2017مايو  31-30اإلحصاءات الرسمية الرفيعي املستوى في فترة 

وكان الهدف من ورشة العمل هو تعزيز قدرة رؤساء املكاتب اإلحصائية الوطنية وكبار مديريها على توفير القيادة 

ع إطار متين ملؤشرات أهداف التنمية للنظم اإلحصائية الوطنية لتحديد أولويات اإلجراءات الرامية إلى التعجيل بوض

، مع التركيز على الحاجة إلى تعزيز قاعدة مهارات 2030املستدامة والبيانات اإلحصائية وتلبية متطلبات خطة عام 

 املوظفين من خالل مختلف األنشطة.

ول نظام التأهيل االجتماع األول للفريق العامل املعني بالتعليم والتدريب املنهي ملنظمة التعاون اإلسالمي ح

 وضمان الجودة واملعايير املهنية 

 25-24نظم سيسرك االجتماع األول للفريق العامل املعني بنظام التأهيل وضمان الجودة واملعايير املهنية في فترة  

ددة في أنقرة، تركيا. وكان الهدف من الفريق العامل هو تطوير خطة العمل االستراتيجية والشاملة واملتع 2017مايو 

الجنسيات للتعليم والتدريب الفني واملنهي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وقد تأسست الفرق العاملة 

( في الدول األعضاء في TVETوفقا للقرار الذي تم اتخاذه في ورشة العمل حول "التعليم والتدريب الفني واملنهي )

في أنقرة، تركيا. وكان  2016مايو  11-09القدرات" التي عقدت في فترة  منظمة التعاون اإلسالمي: االحتياجات وتقييم

الهدف الرئيس ي للفرق العاملة هذه هو تطوير التعاون بين املؤسسات من أجل تحسين جودة أنظمة التعليم 

التعاون  فضال عن برنامج العمل ملنظمة 2030والتدريب الفني واملنهي بما يتماش ى مع خطة التنمية املستدامة لعام 

 .2025اإلسالمي لعام 

تحسين حياة السكان وعافيتهم في دول منظمة التعاون اإلسالمي: الوقاية من السرطان والكشف املبكر عنه 

 وعالجه

لقد أصبح انتشار السرطان مصدر قلق رئيس ي للصحة العامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مما 

يؤثر سلبا على الجهود االجتماعية واالقتصادية للحكومات والشركاء. وأكثر من نصف الدول األعضاء في منظمة 
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راض املزمنة أو معالجة أسبابها الكامنة الرئيسية. ولتسليط التعاون اإلسالمي تفتقر إلى القدرات الالزمة ملعالجة األم

الضوء على هذا التحدي وتمشيا مع مهمة البنك اإلسالمي للتنمية الرامية إلى تعزيز التنمية البشرية الشاملة في 

: "تحسين حياة السكان وعافيتهم في دول منظمة التعاون اإلسالمي بلدانه األعضاء، تم تنظيم حدث جانبي حول 

، وذلك خالل فعاليات االجتماع السنوي الثاني 2017مايو  16في  الوقاية من السرطان والكشف املبكر عنه وعالجه"

ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية.  واستضاف الحدث عددا من السيدات األوليات من البلدان األعضاء في  واألربعين

حية حيث جددن التزامهن بتوسيع الوقاية من السرطان منظمة التعاون اإلسالمي والتي قدمت مالحظات افتتا

والسيطرة عليه. وأعقب ذلك حلقة نقاش استضافت املتحدثين الرئيسيين من الحكومات واملنظمات غير الحكومية 

 والجامعات واملؤسسات اإلنمائية تحت إدارة سيسرك.

 التشريعات: زيارة دراسية إلى موريتانيادعم تطوير  -تحسين الصحة والسالمة املهنية في موريتانيا 

كجزء من جهود سيسرك املتواصلة لتحقيق أهداف مشروع "تحسين الصحة والسالمة املهنية في موريتانيا"، نظم 

( التي تعمل تحت إشراف وزارة العمل DGOHSاملركز بالتعاون مع املديرية العامة للصحة والسالمة املهنية )

( في نواكشوط ONMT( زيارة دراسية إلى املكتب الوطني لطب الشغل )MoLSSية )والضمان االجتماعي الترك

. وقد أجريت هذه الزيارة الدراسية بكل نجاح تحت إشراف خبراء 2017مايو  19و 14بموريتانيا في الفترة ما بين 

ناء القدرات املتعلق املديرية العامة للصحة والسالمة املهنية، وكانت بمثابة املرحلة األخيرة من مكون مشروع ب

بتحسين األرضية التشريعية. وكنتيجة لسلسلة من املشاورات والعمل الفني، تم تقديم مجموعة من مشاريع 

التشريعات والتنظيمات للمكتب الوطني لطب الشغل التخاذ مزيد من اإلجراءات العتمادها. وباإلضافة إلى ذلك، 

ا مع أصحاب املصلحة من اتحادات العمال والقطاعين العام تمت مشاركة مشاريع التنظيمات التي تم إعداده

والخاص لتقديم مساهمات الشركاء االجتماعيين في العملية. وأخيرا وليس آخرا، تم إعداد دليل يسهل فهمه ويصف 

 .مشروع القانون في محاولة لتقديم مشروع التشريع النهائي إلى أصحاب املصلحة من العمال وأرباب العمل والحكومة

ورشة عمل حول تنمية البنية التحتية الرئيسية من أجل نمو املناطق الريفية للدول األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

ورشة العمل حول تنمية البنية التحتية الرئيسية من أجل نمو املناطق الريفية لدول منظمة  شارك سيسرك في

للتجارة والصناعة والزراعة بالتعاون مع صندوق بيريز غيريرو  التعاون اإلسالمي، والتي نظمتها الغرفة اإلسالمية

االستئماني للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ومنظمة األمم املتحدة لألغذية والزراعة )فاو( وغرفة االتحاد والتبادالت 

 ، في إسطنبول، تركيا.2017أبريل  26-24( في فترة BITTالسلعية في تركيا )

العمل هو توضيح الحاجة إلى قيام البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بتطوير بنية وكان الهدف من ورشة 

 تحتية مناسبة لسلسلة التوريد التنافسية واملستدامة، التي هي مفتاح الحد من الفقر والنمو الريفي.

دان األعضاء في منظمة وخالل الجلسات الفنية، قدم سيسرك عرضا عن حالة التنمية الزراعية والريفية في البل

 التعاون اإلسالمي.
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 اجتماع التخطيط املشترك ملنتدى الشبكات اإلقليمية الثاني وتدريب تنمية القدرات لوكاالت التعاون الفني

( اجتماع التخطيط UNOSSCاستضاف مكتب إسطنبول ملكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب )

 2017فبراير  14-13ليمية الثاني وتدريب تنمية القدرات لوكاالت التعاون الفني  في فترة املشترك ملنتدى الشبكات اإلق

في إسطنبول بتركيا. وقد شارك في االجتماع إلى جانب سيسرك كل من مركزأستانا اإلقليمي للخدمة املدنية في أستانا 

(RHCS( ووزارة االقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان )MNEومجموعة البن )( ك اإلسالمي للتنميةIDB وكان .)

الهدف الرئيس ي من هذا االجتماع هو بدء االستعدادات الالزمة ملنتدى الشبكات اإلقليمية الثاني املخطط وتدريب 

 بناء القدرات اللذان سيعقدان في أستانا على هامش منتدى أستانا االقتصادي في كازاخستان.

 املبادئ التوجيهية العامة للسالمة والصحة املهنية 

تم اإلعالن مؤخرا عن قرار إدارة التقييس بشأن اعتماد املعيار الجديد ملنظمة التعاون اإلسالمي / سميك بشأن 

.   "املبادئ التوجيهية العامة للسالمة والصحة املهنية" من طرف معهد املعايير واملقاييس للبلدان اإلسالمية )سميك(

ساهم سيسرك بشكل مكثف في عملية إعداد املبادئ التوجيهية مع شركائه العاملين. والهدف من املبادئ التوجيهية 

هو وضع معايير مشتركة يتم تنفيذها في جميع أنحاء منطقة منظمة التعاون اإلسالمي حيث يسعى معهد املعايير 

ين وقابلية التشغيل البيني للمنتجات، وكذلك لتعزيز مكانة واملقاييس للبلدان اإلسالمية إلى ضمان حماية املستهلك

 السوق في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في االقتصاد العالمي مع تعزيز مبادرات االبتكار والتجارة الحرة.

 ورشة عمل حول تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة في منطقة اإلسكوا 

ملتحدة االقتصادية واالجتماعية لغربي آسيا )اإلسكوا( بالتعاون مع الشعبة االحصائية باألمم نظمت لجنة األمم ا

في  2017أبريل  06و  05املتحدة ورشة العمل بشأن تنفيذ إطار مؤشرات أهداف التنمية املستدامة في الفترة ما بين 

والعراق واألردن والكويت ولبنان وموريتانيا  دولة عضو في اإلسكوا من بينها مصر  13بيروت بجمهورية لبنان بمشاركة 

وفلسطين وقطر واململكة العربية السعودية والسودان وسوريا وتونس واليمن والوكاالت اإلقليمية والدولية بما في 

ذلك املركز اإلحصائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومنظمة العمل الدولية وسيسرك، وبرنامج األمم 

اإلنمائي، واليونسكو، وصندوق األمم املتحدة للسكان، وموئل األمم املتحدة، واليونيسيف، ومكتب املنسق املتحدة 

 املقيم لألمم املتحدة، وهيئة األمم املتحدة للمرأة، ومنظمة الصحة العاملية.

 سيسرك يوقع مذكرة تفاهم مع معهد اإلدارة العامة لتركيا والشرق األوسط 

دارة العامة لتركيا والشرق األوسط مذكرة تفاهم، مما يشير إلى التزام كلتا املؤسستين بتعزيز وقع سيسرك ومعهد اإل 

التعاون. وتهدف مذكرة التفاهم التى تربط بين املؤسستين بالتعاون الرسمى الى التعاون املتبادل فى مجال االبحاث 

 30لة. وقد عقد حفل التوقيع يوم الخميس واالحصاءات وبناء القدرات واملنشورات وغيرها من املجاالت ذات الص

 في مقر سيسرك بأنقرة. 2017مارس 
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 برنامج تدريبي دولي حول العمل النقابي والسياسات االجتماعية 

مايو  25عقد حفل تقديم الشهادات من أجل البرنامج التدريبي الدولي حول العمل النقابي والسياسات االجتماعية في 

اتحادا مختلفا من الدول  25مشاركا من  25وخالل الحفل، وزعت شهادات املشاركة على  ، في أنقرة، تركيا.2017

األعضاء في منظمة التعاوناإلسالمي. وسيتيح البرنامج أيضا للمشاركين فرصة للرفع من مستوى وعيهم ومعرفتهم 

 باملسائل املتصلة بالعمل النقابي والسياسات االجتماعية.

 ل النقابي والسياسات االجتماعيةورشة عمل دولية حول العم 

نظم سيسرك بالتعاون مع اتحاد نقابات موظفي القطاع العام )مامورسان( ومعهد اإلدارة العامة لتركيا والشرق 

مايو  18-17، وذلك خالل فترة "العمل النقابي والسياسات االجتماعية"األوسط )تودي( ورشة عمل دولية حول 

البرنامج التدريبي الدولي املعتمد  في السياسات تنظيم ورشة العمل على هامش " في أنقرة، تركيا. وقد تم 2017

"، وهو عبارة عن برنامج تدريبي ملدة شهرين بتنظيم مشترك من قبل سيسرك ومامورسان االجتماعية والعمل النقابي

نمية قدرات العالقات وتودي. والهدف منه هو التوصل إلى أرضية مشتركة بخصوص العمالة والعالقات الدولية، وت

 الخارجية للكنفدراليات، وتسهيل تبادل املعارف والخبرات، وخلق أرضية للتأسيس للتعاون فيما بين الكنفدراليات.

 االجتماع التشاوري ملشروع حول مسلمي املهجر العامليين

في مقره بأنقرة  2017مارس  28استضاف سيسرك اجتماعا تشاوريا حول "مشروع الجالية املسلمة في العالم" في 

بتركيا. وحضر االجتماع سفراء الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وممثلين عن البلدان املضيفة. ويهدف 

( إلى رسم خرائط الوجود املجتمعي واالقتصادي والقانوني للمجتمعات GMDمشروع مسلمي املهجر العامليين )

لع املشاركون على نطاق املشروع اإلسالمية في املجتمعات ذات الغالبية 
ّ
العظمى من املسلمين. وخالل االجتماع اط

 ومنهجيته ومخرجاته، وجمعوا التعليقات واالقتراحات من الحضور.

حاالت الطوارئ الصحية في الدول األعضاء في  ات حول التأهب واالستجابة من أجلتعزيز التنسيق وبناء القدر 

 راسية إلى السودانمنظمة التعاون اإلسالمي: زيارة د

في إطار املجال املواضيعي الخامس حول االستجابة والتدخالت الصحية الطارئة لبرنامج العمل االستراتيجي في مجال 

الصحة، نظم سيسرك بالتعاون مع وزارة الصحة التركية زيارة دراسية لصالح خمس مندوبين من وزارة الصحة في 

في مدينتي أنقرة وإزمير بتركيا. وهدفت الزيارة الدراسية إلى عرض  2017رس ما 08و  06السودان في الفترة ما بين 

مرافق الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة التركية في أنقرة وأورفا وإزمير ومناقشة سبل ووسائل وضع مشروع 

عضاء في منظمة "تعزيز التنسيق وبناء القدرات حول التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ الصحية في الدول األ 

 التعاون اإلسالمي" لتحسين الوضع الصحي لألمة في حاالت الطوارئ الصحية.

 منتدى الربط الشبكي اإلقليمي الثاني بشأن التعاون الثالثي وفيما بين بلدان الجنوب
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شأن التعاون شارك في تنظيم منتدى الربط الشبكي اإلقليمي الثاني للدول العربية وأوروبا ورابطة الدول املستقلة ب

( UNOSSCالثالثي وفيما بين بلدان الجنوب كل من سيسرك ومكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب )

( وعدد من الفاعلين الرئيسيين اإلقليميين UNDP( وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي )IDBوالبنك اإلسالمي للتنمية )

أستانا، كازاخستان. وقد استضافت وزارة االقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان في  2017يونيو  15والدوليين في 

هذا املنتدى  بدعم من املركز اإلقليمي للخدمة املدنية في أستانا وذلك في إطار منتدى أستانا االقتصادي. وكان التركيز 

تعزيز شراكات االقتصاد األخضر في  املواضيعي األكثر تحديدا للمنتدى على دور التعاون فيما بين بلدان الجنوب في

 .2030تنفيذ جدول أعمال التنمية املستدامة لعام 

املؤتمر الوزاري ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن مؤسسة الزواج واألسرة واملحافظة على قيمها في البلدان 

 األعضاء

رة واملحافظة على قيمها في البلدان حضر سيسرك الدورة األولى للمؤتمر الوزاري املعني بتعزيز مؤسسة الزواج واألس

في جدة باململكة العربية السعودية تحت  2017فبراير  9-8األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي والتي عقدت في فترة 

 عنوان "نحو نهج منظمة التعاون اإلسالمي لتمكين مؤسسة الزواج واألسرة واملحافظة على قيمها".

جهود الدول األعضاء في مجال تمكين مؤسسة الزواج واألسرة وتشخيص  وشملت مواضيع املؤتمر استعراض

التحديات التي تواجهها الدول األعضاء في مجال كبح قيم املؤسسة األسرية واقتراح الحلول واآلليات املناسبة لتفعيل 

 دور األسرة في تحقيق أهداف التنمية املستدامة في الدول األعضاء.

 ية حول السالمة والصحة املهنيةدورة تدريبية نظرية وعمل 

نظم سيسرك دورة تدريبية نظرية وعملية حول "السالمة والصحة املهنية" في إطار برنامج بناء القدرات في مجال 

في  2017فبراير  02–يناير 30السالمة والصحة املهنية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في الفترة ما بين 

 دم الدورة خبيران من وزارة العمل والضمان االجتماعي في جمهورية تركيا.وق ندا.كمباال بأوغ

وكانت املجموعة املستهدفة من هذه الدورة التدريبية هي خبراء من اتحاد أرباب العمل األوغنديين، واملنظمة الوطنية 

التكنولوجيا، وجامعة ماكيريري، لنقابات العمال، ومعهد التدريب املنهي في ناكاوا، وكلية الهندسة والتصميم والفنون و 

 والصندوق الوطني للضمان االجتماعي.

 زيارة دراسية ودورة تدريبية حول السالمة املهنية: تقييم املخاطر في أوغندا

في كمباال بأوغندا. وقد تم  2017يناير  12و  09نظم سيسرك دورة تدريبية حول "السالمة املهنية" في الفترة ما بين 

( DGOHSالتدريبية من قبل خبراء الصحة والسالمة املهنية في املديرية العامة للصحة والسالمة املهنية )توفير الدورة 

تحت إشراف وزارة العمل والضمان االجتماعي في جمهورية تركيا بحضور املشاركين من إدارة السالمة املهنية في 

 بجمهوريةأوغندا.وزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعية، 

 تدريب تنمية القدرات للمنظمات غير الحكومية السورية في إسطنبول  
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نظم كل من سيسرك وأكاديمية إلكا للمنظمات غير الحكومية ووقف أنصار ومنظمة الشؤون اإلنسانية التابعة 

املنظمات غير  ملنظمة التعاون اإلسالمي ومنظمة الجمعيات السورية بشكل مشترك دورة تدريبية حول "إدارة

( في OIC NGO-CaBالحكومية" في إطار برنامج بناء قدرات املنظمات غير الحكومية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

. وقد تم تقديم الدورة التدريبية من قبل أكاديميين من 2017يناير  29و  27إسطنبول، تركيا، في الفترة ما بين 

ن املنظمات غير الحكومية السورية ذات الصلة. وركزت الدورة جامعات الجمهورية التركية بمشاركة أعضاء م

التدريبية بشأن "إدارة املنظمات غير الحكومية" على مواضيع إدارة املتطوعين، واالتصاالت في وسائط اإلعالم، 

 واإلدارة املالية، واإلدارة التنظيمية، وإدارة املشاريع، وقانون الجمعيات ومحاسبة الجمعيات.

 بية حول التوليد في حاالت الطوارئ والجراحة القيسرية في الحربدورة تدري

بشأن  5بشأن صحة األم واملولود الجديد والطفل والتغذية واملجال املواضيعي  3في إطار املجال املواضيعي 

االستجابة الصحية الطارئة والتدخالت في برنامج العمل الصحي االستراتيجي، نظم سيسرك بالتعاون مع وزارة 

( تدريبا موقعيا حول التوليد في حاالت الطوارئ UOSSMالصحة في تركيا، واتحاد منظمات الرعاية الطبية واإلغاثة )

لصالح اثنين من األطباء السوريين  2017يناير  31و  17والجراحة القيسرية في الحرب ملدة أسبوعين في الفترة مابين 

 دة والتوليد.قابالت في إسطنبول بمستشفى زينب كامل للوال  4و 

 دورة تدريبية حول نظام إدارة الصحة والسالمة ومنهجيات تقييم املخاطر في فلسطين

نظم سيسرك دورة تدريبية حول "نظام إدارة الصحة والسالمة ومنهجيات تقييم املخاطر" بالتعاون مع املعهد 

يناير  13و 09رام هللا في الفترة ما بين  ( في وزارة العمل بدولة فلسطين فيTOSHIالتونس ي للصحة والسالمة املهنية )

. وقدم الدورة التدريبية كل من السيد عبد املجيد هدري، مدير إدارة السالمة والسيد ساس ي محسن، خبير 2017

 بحضور خبراء السالمة املعنيين من وزارة العمل بدولة فلسطين. TOSHIالسالمة في طوش ي 

بإعداد الخطة االستراتيجية بشأن برنامج التدريب املنهي ملنظمة التعاون االجتماع األول للفريق العامل املعني 

 اإلسالمي

نظم سيسرك االجتماع األول للفريق العامل املعني بإعداد الخطة اإلستراتيجية بشأن برنامج التدريب املنهي ملنظمة 

الفريق العامل هذا هو وضع خارطة  في أنقرة، تركيا. وكان الهدف من 2016ديسمبر  21-20التعاون اإلسالمي في فترة 

( إلعداد خطة استراتيجية متعددة الجنسيات شاملة للبلدان األعضاء في منظمة TORالطريق والشروط املرجعية )

التعاون اإلسالمي، وحضره كبار الخبراء، الذين يعملون في هذا املجال املحدد، من سلطات التدريب املنهي والفني من 

 املنظمة والتي هي عضو في مجموعة العمل، فضال عن مؤسسات املنظمة ذات الصلة. البلدان األعضاء في

 دعم تطوير التشريعات: زيارة دراسية إلى موريتانيا -تحسين الصحة والسالمة املهنية في موريتانيا  

رة العمل ( العاملة تحت إشراف وزاDGOHSنظم سيسرك بالتعاون مع املديرية العامة للصحة والسالمة املهنية )

والضمان االجتماعي في جمهورية تركيا زيارة دراسية إلى املكتب الوطني للصحة املهنية في نواكشوط بموريتانيا في فترة 

. وكان الهدف العام للمشروع هو تحسين الهيكل التشريعي للسالمة والصحة املهنية في الدولة 2016ديسمبر  19-23
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العامة للصحة والسالمة املهنية، كمركز للموارد. وقد نظمت الزيارة الدراسية  من خالل االستفادة من خبرات املديرية

 كهدف تشخيص ي للمرحلة األولى من املشروع وهي "دعم تطوير التشريعات".

 ورشة تبادل املعرفة حول سياسات مكافحة التبغ للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

لتركية وجمعية الهالل األخضر التركي "ورشة عمل لتبادل املعارف حول نظم سيسرك بالتعاون مع وزارة الصحة ا

ديسمبر  16-14سياسات مكافحة التبغ للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في إسطنبول، تركيا في فترة 

عاون . وجمعت ورشة العمل خبراء من وزارات الصحة ووزارات املالية في البلدان األعضاء في منظمة الت2016

اإلسالمي  املسؤولونعن تقييم وصياغة وإنفاذ وتنفيذ سياسات مكافحة التبغ؛ وشكلت منبرا لتبادل املعارف بشأن 

 أساسيات السياسات الشاملة ملكافحة التبغ وأفضل املمارسات لتنفيذ السياسات املعنية بالتبغ.

(: اآلفاق والتحديات SDGsة املستدامة )( إلى أهداف التنمي MDGsاالنتقال من األهداف اإلنمائية لأللفية )

 بالنسبة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

، هناك (SDGs) ( إلى أهداف التنمية املستدامةMDGsمع انتقال املجتمع الدولي من األهداف اإلنمائية لأللفية )

األهداف اإلنمائية لأللفية وإعادة النظر حاجة لتقييم إنجازات الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من حيث 

في اآلفاق والتحديات من أجل تحقيق أهداف التنمية املستدامة املعتمدة حديثا. وفي هذا السياق، فإن هذه الدراسة 

توفر تحليال شامال للتقدم نحو تحقيق األهداف اإلنمائية لأللفية في البلدان األعضاء في املنظمة استنادا إلى أحدث 

صاءات واملعلومات. كما تحاول الدراسة أيضا التعرف على أبرز التحديات واآلفاق لتحقيق أهداف التنمية اإلح

 املستدامة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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 تعميق التعاون املالي .7

 نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بتعميق التعاون املالي:

 (StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية )

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 

 دورة تدريبية حول 

إحصاءات مالية ’

الحكومة والقطاع املالي 

 ‘والعام

6-8 

 ديسمبر

2016 

 بروناي

)دائرة التخطيط 

 االقتصادي والتنمية(

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

 اإلندونيس ي(لإلحصاء 

- 

بندر سري 

 بكاوان،

 بروناي

2 

 دورة تدريبية حول 

الخدمات املصرفية ’

وإحصائيات التأمين 

 ‘واملالية

8-11 

 يناير

2017 

 بنغالديش

)مكتب بنغالدش 

 لإلحصاء(

 إيران

)املركز اإلحصائي 

 اإليراني(

- 
 دكا،

 بنغالديش

 3 

 زيارة دراسية حول 

الخدمات املصرفية ’

التأمين وإحصائيات 

 ‘واملالية

17-19 

 يوليو

2017 

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

- 
 أنقرة

 تركيا

4 

 زيارة دراسية حول 

إحصاءات مالية ’

الحكومة والقطاع املالي 

 ‘والعام

1-3 

 أغسطس

2017 

 أوغندا

)املكتب األوغندي 

 لإلحصاء(

 تركيا

 )معهد اإلحصاء

 التركي(

- 
 أنقرة

 تركيا

 

  مؤشرا  16فيما يتعلق بالتمويل، تتضمن قاعدة بيانات منظمة التعاون اإلسالمي لإلحصاء الخاصة بسيسرك

 يجري تحديثها بانتظام.

 ورشة عمل حول إحصاءات التمويل اإلنمائي

( ورشة عمل حول OECDنظم سيسرك بالتعاون مع منظمة التعاون االقتصادي والتنمية في امليدان االقتصادي )

في أنقرة، جمهورية تركيا. وقد حضر ورشة  2017يوليو  13و  12إحصاءات التمويل اإلنمائي، وذلك خالل يومي 

مندوبا من وزارات املالية ووزارات الخارجية ووكاالت املساعدة اإلنمائية الوطنية واملكاتب اإلحصائية  46العمل 

بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي، فضال عن  18الحكومية ذات الصلة في الوطنية وغيرها من املؤسسات 

( واملركز اإلقليمي ألوروبا التابع لبرنامج األمم IDBممثلين عن منظمات دولية بما في ذلك البنك اإلسالمي للتنمية )

نهجيات األساسية املتعلقة املتحدة اإلنمائي ورابطة الدول املستقلة. وكان هدف الورشة هو تقديم املفاهيم وامل

بإحصاءات التمويل اإلنمائي، وتحديد العقبات والتحديات التي تحول دون إدماج إحصاءات التمويل اإلنمائي في 
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ظم اإلحصائية الوطنية ) ( وإعداد التقارير بشأن البيانات، باإلضافة إلى تبادل الخبرات ومشاركة املمارسات NSSsالنٌّ

 ان املشاركة.الجيدة فيما بين البلد

اجتماع تشاوري حول تطوير قاعدة بيانات صناعة التمويل اإلسالمي للبلدان األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

حول تطوير قاعدة بيانات صناعة التمويل اإلسالمي للبلدان األعضاء في منظمة  اتشاوري انظم سيسرك اجتماع

وحضر االجتماع كل من املكاتب اإلحصائية الوطنية  جمهورية تركيا. في موغال، 2017سبتمبر  24التعاون اإلسالمي في 

واملصارف املركزية والسلطات النقدية وهيئات سوق رأس املال وسلطات اإلشراف على التأمين في البلدان األعضاء في 

املكاتب اإلحصائية منظمة التعاون اإلسالمي واملنظمات الدولية. وتمثلت األهداف الرئيسية لهذا االجتماع في إطالع 

الوطنية والسلطات التنظيمية واإلشرافية املالية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على مشروع 

سيسرك بشأن تطوير قاعدة بيانات صناعة التمويل اإلسالمي، وفي نهاية املطاف جمع التعليقات من ممثلي أصحاب 

 املصلحة.

 لنقدية والبنكية في الصومالدورة تدريبية حول اإلحصاءات ا

و  19نظم سيسرك دورة تدريبية حول "اإلحصاءات النقدية والبنكية" في البنك املركزي الصومالي خالل الفترة ما بين 

. وركزت الدورة التدريبية على مواضيع الوحدات والقطاعات املؤسسية وخصائص وتصنيف 2016ديسمبر  21

ات والقواعد املحاسبية واألموال والسيولة واالئتمانات والديون وإطار تجميع األدوات املالية واملخزون والتدفق

 اإلحصاءات النقدية واستمارات التقارير املوحدة.

 املدرسة الصيفية العاملية الرابعة لالقتصاد والتمويل اإلسالمي

في  2017يوليو  14و  10بين نظمت املدرسة الصيفية الدولية الرابعة لالقتصاد والتمويل اإلسالمي في الفترة ما 

إسطنبول، تركيا. واستمر البرنامج ملدة خمسة أيام وشمل محاضرات نظرية وأنشطة عملية.وقد تألفت هيئة التدريب 

القادمون من بلدان مختلفة وبطاقات اعتماد قوية من أكاديميين متخصصين وممارسين محترفين لديهم منشورات 

 على املستويين الوطني والدولي.

حضر البرنامج املشاركون الذين لديهم اهتمام في مجال االقتصاد اإلسالمي والتمويل واملصارف وكذلك املرشحين من و 

 االقتصاد والعلوم السياسية، واألعمال التجارية وخلفية الالهوت.

 االجتماع األول لفريق العمل املعني بالتعاون التقني فيما بين البلدان النامية

ون اإلنمائي التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي، بالتعاون مع مديرية نظمت إدارة التعا

( BIOOTاإلحصاءات التابعة لهذه األخيرة، االجتماع األول لفرقة العمل املعنية بالدعم الرسمي للتنمية املستدامة )

ن الوكاالت املعني بتمويل التنمية التابع لألمم ودعم شعبة اإلحصاءات التابعة لألمم املتحدة وفريق العمل املشترك بي

 في مركز مؤتمر منظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي في باريس، فرنسا. 2017يوليو  06املتحدة في 
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وحضر االجتماع املكاتب الوطنية لإلحصاء في كولومبيا وفرنسا واملكسيك والفلبين والسنغال وجنوب أفريقيا واململكة 

تحدة؛ لجنة املساعدة اإلنمائية التابعة ملنظمة التعاون والتنمية في امليدان االقتصادي واملزودين غير األعضاء في امل

هذه األخيرة من كندا، وكوستاريكا، والدانمرك، واالتحاد األوروبي، وفرنسا، واليابان، والواليات املتحدة األمريكية؛ 

 ريكة من بنغالديش وغانا وتيمور الشرقية.وصانعي السياسات اإلنمائية القطرية الش

 ندوة حول نمذجة التمكين االقتصادي للشباب في فلسطين

في  2017مايو  15نمذجة التمكين االقتصادي للشباب في فلسطين، والتي عقدت في  شارك سيسرك في ندوة بعنوان

في البنك اإلسالمي للتنمية وشركاء  جدة باململكة العربية السعودية. وحضر الندوة مسؤولون من البلدان األعضاء

التنمية والوكاالت املانحة والجهات الفاعلة الخاصة واملنظمات غير الحكومية. ونظمت هذه الندوة على هامش الدورة 

الثانية واألربعين لالجتماع السنوي ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وناقشت الخبرات في مجال توظيف الشباب في 

ان أخرى، فضال عن أهمية تمكين الشباب كعامل داعم للمرونة التحويلية والتنمية املستدامة والنمو فلسطين وبلد

االقتصادي. وفي هذا السياق، قدمت الندوة نماذج عملية لتعزيز تمكين الشباب باستخدام أمثلة مجربة وتقييمية 

 من فلسطين واألردن وإندونيسيا.

 اإلدماج املالي في جنوب آسيا: املنهجية واآلفاقندوة إقليمية حول استراتيجيات 

شارك سيسرك في ندوة إقليمية حول "استراتيجيات اإلدماج املالي في جنوب شرق آسيا: املنهجية واآلفاق" والتي تم 

تنظيمها بشكل مشترك بين جمعية مؤسسات التمويل اإلنمائي الوطني في الدول األعضاء في البنك اإلسالمي للتنمية 

(ADFIMI وبنك زاراي تاراكياتي املحدود في فترة )في إسالم آباد، باكستان. وكان الهدف العام  2017مارس  29 – 28

من البرنامج الذي استمر ملدة يومين هو خلق الوعي حول أهمية اإلدماج املالي، وكذلك تقييم حالة هذا األخير في 

ر التقليدي واإلسالمي وتطبيق التكافل الصغير في منطقة جنوب آسيا ودراسة املمارسات الجيدة في التمويل األصغ

 جنوب آسيا.

 سيسرك يشارك في مؤتمر حول مؤشرات السالمة للتمويل التقليدي واإلسالمي

شارك مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( في مؤتمر حول 

التقليدي واإلسالمي الذي تم تنظيمه بسكل مشترك من قبل صندوق النقد العربي مؤشرات السالمة للتمويل 

(AMF( وصندوق النقد الدولي )IMF( ومجلس الخدمات املالية اإلسالمية )IFSB في فترة )في  2017مارس  02-01

بلدا  17النقدية من أبوظبي باإلمارات العربية املتحدة. وقد حضر املؤتمر كل من ممثلي البنوك املركزية والسلطات 

عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي وهي البحرين وبروناي ومصر واألردن وليبيا وماليزيا وموريتانيا واملغرب وعمان 

وباكستان وفلسطين وقطر واململكة العربية السعودية والسودان وتونس وتركيا واإلمارات العربية املتحدة. كما حضر 

 ك املركزي األوروبي والبنك اإلسالمي للتنمية ومكتب اإلحصاءات الوطنية في السودان.املؤتمر أيضا ممثلون عن البن

 ورشة عمل حول الصكوك وإدارة السيولة اإلسالمية
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تم تنظيم ورشة عمل حول "الصكوك وإدارة السيولة اإلسالمية" بشكل مشترك من قبل سيسرك، وكلية إسطنبول 

و  12( في الفترة ما بين GIFDCالعالمي لتطوير التمويل اإلسالمي التابع للبنك الدولي )، واملركز (IMB) للبنوك املركزية

بلدا. وتناولت الورشة مواضيع هياكل  18مشاركا من  30في إسطنبول، تركيا. وحضر ورشة العمل  2016ديسمبر  14

لصكوك وسوق الصكوك الصكوك وتوريق أسواق الصكوك وتنظيمها واإلشراف عليها وإدارة السيولة وأسواق ا

 السيادية الدولية واملمارسات الحالية والتجارب القطرية في مجال الصكوك وإدارة السيولة اإلسالمية.

 


