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 مقدمة

 

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

مايو  10-09إلى الدورة الرابعة والثالثين للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيك، والتي ستعقد في أنقرة، تركيا، بتاريخ 

2018. 

منذ الدورة الثالثة والثالثين للكومسيك على دراسة وتقييم التطورات االقتصادية واالجتماعية  باختصار، دأب املركز 

في الدول األعضاء في املنظمة من أجل توليد املقترحات التي من شأنها تعزيز التعاون فيما بينها. فاملركز ما يزال 

صوص العديد من القضايا في املجالين مستمرا في إعداد تقارير فنية أساسية ودراسات بحثية بشكل دوري بخ

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

ذات الصلة، وال سيما مختلف املؤتمرات الوزارية القطاعية والدورات السنوية للجان الدائمة ذات الصلة. وبهذا، 

ساهماته املهمة في آلية حوار السياسات في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تحليل الوضع واصل املركز تقديم م

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

 التعاون البيني للدول اإلسالمية في املناطق املعنية.

عب دوره املهم في تقوية وتحسين أداء نظم اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة واستمر سيسرك في ل

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

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

( في الدول األعضاء في املنظمة بصفته األمانة العامة للجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون NSOsاإلحصاء الوطنية )

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

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

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

 برنامجا 27اجتماعية واقتصادية ذات االهتمام املباشر بالنسبة للدول األعضاء في املنظمة. ويوجد حاليا في املركز 

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

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

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

 مجموعة كبيرة من املؤسسات التابعة ملنظمة التعاون اإلسالمي واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة.

تقوية روابطه مذكرات تفاهم واتفاقيات شراكة بهدف  10وعالوة على ذلك، وقع املركز خالل الفترة قيد النظر على 

 مع شركائه من أجل تنفيذ أفضل الستراتيجية الكومسيك في مختلف املجاالت واملواضيع، وذلك على النحو التالي:
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 تاريخ االتفاق الشركاء الرقم 

1.  

البنك اإلسالمي للتنمية، رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ، الهالل األحمر التركي، اتحاد غرف 

ضمان االئتمان التركي، مجموعة وافا الدولية، برنامج األمم املتحدة وبورصات تركيا، صندوق 

 "(SPEEDاإلنمائي )مشروع تنمية العمالة وريادة األعمال لفلسطينيي سوريا "

 2017نوفمبر  22

 2017نوفمبر  27 (UNOSSCمكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب )  .2

 2017ديسمبر  06 (UNA-OICاتحاد وكاالت األنباء )  .3

4.  

( في الجمهورية ONMT، املكتب الوطني لطب الشغل )(TIKA) وكالة التعاون والتنسيق التركية

( بوزارة العمل DGOHSاإلسالمية املوريتانية، املديرية العامة للصحة والسالمة املهنية )

 والضمان االجتماعي التركية )مشروع السالمة والصحة املهنية لصالح موريتانيا(

 2017ديسمبر  08

 2018يناير  16 (ECOمنظمة التعاون االقتصادي )  .5

 2018يناير  16 (ICRICمركز البحوث واملعلومات في الغرفة اإلسالمية )  .6

 2018فبراير  05 الهالل األحمر التركي  .7

 2018فبراير  06 املديرية العامة ملؤسسة االئتمان ودور اإلقامة الخاصة بالتعليم العالي  .8

 2018فبراير  26 (PICAالوكالة الفلسطينية للتعاون الدولي )  .9

 2018أبريل  03 (ATCTالوكالة التونسية للتعاون الفني )  .10

 

وفي ضوء ما تقدم، يسلط هذا التقرير الضوء على أنشطة سيسرك وفقا الستراتيجية الكومسيك في إطار مجاالت 

التعاون اإلسالمي؛ تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي؛ تعاونها السبعة، وهي: التجارة البينية في منظمة 

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

 األمن الغذائي؛ التخفيف من وطأة الفقر وترسيخ التعاون املالي.
 

 بنود جدول األعمال:
 

 ية في دول منظمة التعاون اإلسالميالتجارة البين .1

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

 تطوير قطاع سياحة مستدام وتنافس ي .4

 زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

 التخفيف من وطأة الفقر .6

 ترسيخ التعاون املالي .7
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 منظمة التعاون اإلسالمي التجارة البينية في دول  .1

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

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 املكان الجهة املقدمة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 
مسح ’حول  دورة إحصاءات

 ‘االستثمار األجنبي

20 – 22 

 نوفمبر

2017 

 الكويت

)اإلدارة املركزية 

 لإلحصاء في الكويت(

 ماليزيا

)دائرة اإلحصاءات 

 العامة(

 مدينة الكويت،

 الكويت

2 
إحصاءات ’دورة إحصاءات حول 

 ‘التجارة الدولية

25 – 27 

 مارس

2018 

 السودان

)الجهاز املركزي 

 لإلحصاء(

 مصر

املركزي )الجهاز 

للتعبئة العامة 

 واإلحصاء(

 الخرطوم،

 السودان

3 

الجاهزية ’ورشة عمل حول 

التشغيلية ملشروع التجارة 

اإللكترونية: جودة صندوق 

( واألجور في املنطقة QSFالخدمات )

 ‘العربية

أبريل  02-06

2018 

الدول األعضاء في 

منظمة التعاون 

اإلسالمي )املنطقة 

 العربية(

االتحاد البريدي  

 العالمي

 

االتحاد البريدي 

العالمي والبريد 

 التونس ي

تونس 

العاصمة، 

 تونس

 

   يستضيف سيسرك مستودع منظمة التعاون اإلسالمي الخاص باإلحصاءات تحت اسم قاعدة البيانات

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات( ويمكن الولوج إليه من خالل 

http://www.sesric.org/oicstat.php مؤشرا يجري تحديثها  30. فيما يتعلق بالتجارة، تتضمن أويستات

 بانتظام.
 

 :ساهم سيسرك في عملية إعداد تقرير  وضع االستثمار في دول منظمة التعاون اإلسالمي: التحديات واآلفاق

املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات املعنون بـ "وضع التجارة واالستثمار في الدول األعضاء في 

منظمة التعاون اإلسالمي ودور وكاالت ائتمان التصدير متعددة األطراف" من خالل إعداد وتقديم فصل عن 

ل األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: التحديات واآلفاق". ويقّيم الفصل مناخ "وضع االستثمار في الدو 

االستثمار في دول املنظمة، كما يتناول أبرز التحديات التي يواجهها املستثمرون )الخواص، والعوام، واألجانب(. 

ت إلى الدورة الثالثة تم تسليم هذا التقرير من قبل املؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرا

 .2017نوفمبر  23-20والثالثين للكومسيك التي عقدت في إسطنبول، تركيا، بتاريخ 

  



6 
 

 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:

 (OIC-CaBة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )برامج منظم

 املكان الجهة املقدمة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 

زيارة دراسية إلى تركيا من 

إندونيسيا حول مجمعات 

العلوم والتكنولوجيا في 

 الجامعات

نوفمبر  06-10

2017 

 إندونيسيا

KOPERTIS, LPNK, 

BAPETEN, BATAN, 

BPPT, BSN, 

LAPAN, LIPI 

 تركيا

مجمع العلوم 

والتكنولوجيا لجامعة 

الشرق األوسط التقنية، 

مجمع العلوم 

والتكنولوجيا لجامعة 

إسطنبول التقنية، ومجمع 

العلوم والتكنولوجيا 

إسطنبول، ومجمع العلوم 

والتكنولوجيا لجامعة 

يلدز، ومركز مرمرة 

 توبيتاك.  -لألبحاث 

أنقرة 

وإسطنبول، 

 تركيا

2 
إحصاءات ’فنية حول  بعثة

 ‘التعدين والتصنيع والبناء

13-15 

 ديسمبر

2017 

 ماليزيا

)دائرة اإلحصاءات 

 العامة(

 مصر

)الجهاز املركزي للتعبئة 

 العامة واإلحصاء(

 بوتراجايا،

 ماليزيا

3 
زيارة دراسية حول 

 ‘إحصاءات الطاقة’

19-21 

 ديسمبر

2017 

 ليبيا

)مصلحة اإلحصاء 

 والتعداد الليبية(

 مصر

)الجهاز املركزي للتعبئة 

 العامة واإلحصاء(

 القاهرة،

 مصر

4 
دورة إحصاءات حول 

 ‘الحسابات االقتصادية’

18-20 

 ديسمبر

2017 

 باكستان

)مكتب اإلحصاء 

 الباكستاني(

 ماليزيا

 )دائرة اإلحصاءات العامة(

 إسالم آباد،

 باكستان

5 
دورة إحصاءات حول 

 ‘إحصاءات البناء’

25-27 

 ديسمبر

2017 

 السودان

)الجهاز املركزي 

 لإلحصاء(

 العراق

 )الجهاز املركزي لإلحصاء(

 الخرطوم،

 السودان

6 
دورة إحصاءات حول 

 ‘إحصاءات الطاقة’

 5-7 

 فبراير

2018 

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 إيران

 )املركز اإلحصائي اإليراني(

 باكو،

 أذربيجان

 

  يستضيف سيسرك مستودع منظمة التعاون اإلسالمي الخاص باإلحصاءات تحت اسم قاعدة البيانات

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات( ويمكن الولوج إليه من خالل 

http://www.sesric.org/oicstat.php فيما يتعلق بدور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي، تتضمن .

 مؤشرا يجري تحديثها بانتظام. 18أويستات 
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 :"نظم سيسرك واملركز اإلقليمي ملجموعة البنك اإلسالمي  ورشة عمل حول "منصة تكامل" و "صندوق تحويل

للتنمية في تركيا ورشة عمل مشتركة لتقديم "منصة تكامل" و "صندوق تحويل" اللذان تم إطالقهما مؤخرا، 

نقرة بتركيا. وتهدف منصة "تكامل" لربط االبتكارات مع فرص في مقر سيسرك في أ 2018فبراير  13وذلك في 

السوق والتمويل. ولدعم سير عمل هذه املنصة، أنشأ البنك صندوقا خاصا أطلق عليه اسم "تحويل"، يوفر 

األموال األولية للمبتكرين والشركات الناشئة واملشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم لتطوير أفكارهم وإعداد 

عمال قوية. من خالل "تكامل" و "تحويل"، ستترجم األفكار املبتكرة إلى حلول تنموية حقيقية من مقترحات أ

شأنها التصدي للتحديات اإلنمائية وتمكين املجتمعات والشباب على وجه الخصوص من تحقيق إمكاناتهم 

 الكاملة.

 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

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

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 املكان الشريك الجهة املقدمة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 

ورشة عمل حول 

خدمات الدفع ’

البريدي اإللكترونية 

 ‘في املنطقة العربية

ديسمبر  13-14

2017 

الدول األعضاء في 

منظمة التعاون 

اإلسالمي )املنطقة 

 العربية(

االتحاد البريدي 

 العالمي

االتحاد البريدي 

العالمي والبريد 

 التونس ي

تونس 

العاصمة، 

 تونس

2 

ورشة عمل حول 

التكنولوجيات ’

سريعة التغيير 

 ‘ومواءمة التشريعات

فبراير  19-20

2018 

سلطات تنظيم البث 

األعضاء في في الدول 

منظمة التعاون 

 اإلسالمي

- 

منتدى منظمة 

التعاون اإلسالمي 

لسلطات تنظيم 

 البث

كوتونو، 

 بنين

 

  يستضيف سيسرك مستودع منظمة التعاون اإلسالمي الخاص باإلحصاءات تحت اسم قاعدة البيانات

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات( ويمكن الولوج إليه من خالل 

http://www.sesric.org/oicstat.php مؤشرا يجري  23. فيما يتعلق بالنقل واالتصاالت، تتضمن أويستات

 تحديثها بانتظام.
 

 :ينظر هذا التقرير في وضع قطاع النقل في مجموعة  النقل لتحقيق التنمية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

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

رئيسية هي: النقل البري واملائي والجوي. كما يسلط التقرير الضوء كذلك على العالقة القائمة بين قطاعات 

 ل.النقل والتجارة والسياحة. وسيسلم هذا التقرير إلى الدورة الثانية ملؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي لوزراء النق

  



8 
 

 تطوير قطاع سياحة مستدام وتنافس ي .4

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

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 املكان الجهة املقدمة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

 ‘إحصاءات السياحة’زيارة دراسية حول  1

21-23 

 نوفمبر

2017 

 كازاخستان

)لجنة اإلحصاءات 

بوزارة االقتصاد 

 -الوطني 

 كازاخستان(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

 أنقرة،

 تركيا

 

  يستضيف سيسرك مستودع منظمة التعاون اإلسالمي الخاص باإلحصاءات تحت اسم قاعدة البيانات

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات( ويمكن الولوج إليه من خالل 

http://www.sesric.org/oicstat.php مؤشرات يجري تحديثها  10. فيما يتعلق بالسياحة، تتضمن أويستات

 بانتظام.
 

 :تم اختيار تمويل مشروع سيسرك  مشروع حول تحسين بيئة السياحة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

حول "تحسين بيئة السياحة اإلسالمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: الوجهات وتنمية 

 لتمويل مشاريع الكومسيك. 2018القطاع" من قبل الكومسيك، خالل فترة التنفيذ لعام 
 

في  2017املالئمة للمسلمين وترويجها" الذي نفذه سيسرك في ويعتبر املشروع استمرارية ملشروع "تنمية السياحة 

إطار خطة تمويل مشاريع الكومسيك. ويهدف إلى الرفع من مستوى قدرات املسؤولين الحكوميين املعنيين من 

وزارات السياحة في دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل التدريب على تطوير القدرات، وتبادل الخبرات 

ذلك عن طريق إجراء برنامج تدريبي ملدة يومين من شأنه تحديد خارطة طريق لوجهات السياحة والدراية، و 

 اإلسالمية، باختيار مدينة تركية كدراسة حالة.
 

  يتناول هذا التقرير أداء قطاع السياحة الدولية في الدول  :2017تقرير السياحة ملنظمة التعاون اإلسالمي

مي ودورها االقتصادي من خالل تحليل آخر البيانات املتاحة حول املؤشرات األعضاء في منظمة التعاون اإلسال 

الرئيسية مثل الوافدين من السياح الدوليين وإيرادات ونفقات السياحة الدولية. كما يركز على التحديات 

ياحي فيما الرئيسية التي تقف عقبة أمام التنمية السياحية في الدول األعضاء في املنظمة ومسألة التعاون الس

بينها، ويقترح بعض التوصيات لتكون بمثابة مبادئ توجيهية للسياسات. وقد تم تقديم هذا التقرير إلى الدورة 

 .2018العاشرة للمؤتمر اإلسالمي  لوزراء السياحة الذي عقد في بنغالديش، بداية عام 
 

  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:خارطة الطريق االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في الدول 

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

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

قرر بموجبه املؤتمر إنشاء فريق عمل معني بالسياحة اإلسالمية، يضم جمهورية  منظمة التعاون اإلسالمي،

إندونيسيا )املنسق(، وجمهورية بنغالديش الشعبية، وسيسرك، ومعهد املعايير واملقاييس للدول اإلسالمية، 
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مية واملجلس الدولي للتكنولوجيا، ورحب بعرض سيسرك لتنفيذ مشروع "خارطة الطريق االستراتيجية لتن

السياحة اإلسالمية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". ووفقا لهذه الوالية، بدأ سيسرك األعمال 

التحضيرية وقدم املشروع األول لوثيقة خارطة الطريق إلى األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي لتعممها على 

وثيقة خارطة الطريق إلى وضع إطار عمل من أجل توفير نهج الدول األعضاء وتستقبل آرائهم وتعليقاتهم. وتهدف 

 منتظم لتعزيز التعاون فيما بين البلدان األعضاء في مجال السياحة اإلسالمية.
 

 ( 2018وضع قطاع السياحة في البلدان األعضاء في مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية) يتناول هذا :

ات في أبرز املؤشرات السياحية بما في ذلك السياح الوافدين وعائدات التقرير بالتحليل والدراسة التوجه

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

اون البيانات. ويحقق التقرير في هذه التوجهات عن طريق مقارنتها مع نظيراتها في مجموعة بلدان منظمة التع

اإلسالمي والبلدان 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 

إلمكانات السياحة اإلسالمية )الحالل( في سياق بين الدول األعضاء في املجموعة. ويخلص التقرير بالتطرق 

مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية ويقدم مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات لتكون بمثابة 

 خطوط توجيهية عريضة لصانعي السياسات.
 

 زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

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

 الغذائي:

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 املكان الجهة املقدمة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 
التنميط الجيني ’دورة تدريبية حول 

 ‘عن طريق تحليل التسلسل

مارس  05-07

2018 

 أذربيجان

)املركز االستشاري 

العلمي والزراعي 

ألذربيجان ومعهد املوارد 

الوراثية التابع 

لألكاديمية الوطنية 

 األذربيجانية للعلوم(

 تركيا

)شعبة البستنة 

بجامعة  

 أولوداغ(

بورصة، 

 تركيا

 

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

بالتعاون مع منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة، نظم سيسرك ورشة العمل الثانية  :2017نوفمبر  14-15

، وذلك في أنقرة بجمهورية تركيا في فترة 2030حول رصد األمن الغذائي في سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

 10مشاركا من مكاتب اإلحصاء الوطنية ووزارات الزراعة من  25لعمل . وحضر ورشة ا 2017نوفمبر  14-15
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بلدان من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي بنين والكاميرون وكوت ديفوار ومصر والغابون 

منظمات دولية تشمل شعبة اإلحصاءات التابعة  5والعراق ومالي والنيجر والسنغال والسودان، إلى جانب 

ظمة األغذية والزراعة، واملكتب اإلقليمي الفرعي آلسيا الوسطى التابع ملنظمة األغذية والزراعة، واملركز ملن

اإلحصائي ملجلس التعاون لدول الخليج العربية، واملنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي، وسيسرك. والهدف من 

تارة للدعوة مع قادة الحكومة الوطنية ورشة العمل هو تنمية قدرات مسؤولي املكاتب الوطنية لإلحصاء املخ

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

 من أهداف التنمية املستدامة. 1.2املقصد رقم 
 

 يستضيف سيسرك مستودع منظمة التعاون اإلسالمي الخاص باإلحصاءات تحت اسم قاعدة البيانات 

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات( ويمكن الولوج إليه من خالل 

http://www.sesric.org/oicstat.php فيما يتعلق بقطاع الزراعة واألمن الغذائي، تتضمن قاعدة بيانات .

 مؤشرا يجري تحديثها بانتظام. 44منظمة التعاون اإلسالمي لإلحصاء الخاصة بسيسرك 

 

 أة الفقرالتخفيف من وط .6

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

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 املكان الشريك الجهة املقدمة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 

ورشة عمل حول 

تطوير التعليم في ’

الالجئين أوساط 

السوريين والنازحين 

 ‘داخليا

نوفمبر  08-09

2017 

بلدان منظمة 

التعاون اإلسالمي 

املضيفة لالجئين 

 السوريين

- 

البنك اإلسالمي 

للتنمية واإلسيسكو 

ورابطة اإلغاثة 

اإلسالمية عبر 

 العالم

إسطنبول، 

 تركيا

2 

دورة تدريبية حول 

الخدمات الطبية في ’

حاالت الطوارئ 

 ‘والكوارث

 -نوفمبر  26

ديسمبر  01

2017 

 السودان

)وزارة الصحة 

 -االتحادية 

 السودان(

 تركيا

)وزارة الصحة 

 التركية(

وزارة الصحة 

التركية ووكالة 

التعاون 

والتنسيق 

 التركية )تيكا(

الخرطوم، 

 السودان

3 

زيارة دراسية حول 

إحصاءات النوع ’

 ‘االجتماعي

20-22 

 نوفمبر

2017 

 ليبيا

اإلحصاء )مصلحة 

 والتعداد الليبية(

 السودان

)الجهاز املركزي 

 لإلحصاء(

- 
 الخرطوم،

 السودان

4 

ورشة عمل حول 

تنمية قدرات ’

املؤسسات الوطنية 

العاملة في مجال 

تمكين املرأة في الدول 

األعضاء في منظمة 

 ‘التعاون اإلسالمي

17-18 

 2017ديسمبر 

الدول األعضاء في 

منظمة التعاون 

 اإلسالمي

- 

األمانة العامة 

ملنظمة التعاون 

اإلسالمي والبنك 

 اإلسالمي للتنمية

جدة، اململكة 

العربية 

 السعودية
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5 

دورة إحصاءات 

إحصاءات ’حول 

 ‘العمل

19-21 

 ديسمبر

2017 

اإلمارات العربية 

 املتحدة

)الهيئة االتحادية 

للتنافسية 

 واإلحصاء(

 ماليزيا

)دائرة 

اإلحصاءات 

 العامة(

 دبي،

اإلمارات العربية 

 املتحدة

دورة 

إحصاءات 

حول 

إحصاءات ’

 ‘العمل

6 
بعثة فنية حول 

 ‘إحصاءات العمل’

14-16 

 يناير

2018 

 السودان

)الجهاز املركزي 

 لإلحصاء(

 فلسطين

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 الفلسطيني(

 الخرطوم،

 السودان

بعثة فنية 

حول 

إحصاءات ’

 ‘العمل

7 
زيارة دراسية حول 

 ‘إحصاءات العمل’

23-24 

 يناير

2018 

اململكة العربية 

 السعودية

)الهيئة العامة 

 لإلحصاء(

 بروناي

)دائرة التخطيط 

االقتصادي 

 والتنمية(

بندر سري 

 بكاوان،

 بروناي

زيارة دراسية 

حول 

إحصاءات ’

 ‘العمل

8 

زيارة دراسية حول 

إحصاءات السكان ’

 ‘والهجرة

29-30 

 يناير

2018 

العربية اململكة 

السعودية )الهيئة 

 العامة لإلحصاء(

 ماليزيا

)دائرة 

اإلحصاءات 

 العامة(

- 
 بوتراجايا،

 ماليزيا

9 

دورة إحصاءات 

إحصاءات ’حول 

 ‘العمل

6-8 

 فبراير

2018 

 موريتانيا

)املكتب الوطني 

 لإلحصائيات(

 السنغال

)الوكالة الوطنية 

لإلحصاء 

والدراسات 

 الديموغرافية(

 نواكشوط،

 موريتانيا

دورة 

إحصاءات 

حول 

إحصاءات ’

 ‘العمل

10 
زيارة دراسية حول 

 ‘إحصاءات التعليم’

13-14 

 فبراير

2018 

اململكة العربية 

 السعودية

)الهيئة العامة 

 لإلحصاء(

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 
 جاكرتا،

 إندونيسيا

11 

زيارة دراسية للوكالة 

للتعاون الفلسطينية 

 الدولي

فبراير  26-27

2018 

 

 فلسطين

)الوكالة 

الفلسطينية 

 للتعاون الدولي(

 تركيا

وكالة التعاون 

والتنسيق 

التركية )تيكا( 

ورئاسة إدارة 

الكوارث 

 والطوارئ التركية

 أنقرة، تركيا -

12 

دورة تدريبية حول 

الخدمات الطبية في ’

حاالت الطوارئ 

 ‘والكوارث

مارس  04-08

2018 

 السودان

)وزارة الصحة 

 السودانية(

 تركيا

)وزارة الصحة 

 التركية(

وزارة الصحة 

التركية ووكالة 

التعاون 

والتنسيق 

 التركية )تيكا(

الخرطوم، 

 السودان

13 

دورة إحصاءات 

إحصاءات ’حول 

 ‘التنمية املستدامة

6-8 

 مارس

2018 

 سلطنة عمان

)املركز الوطني 

لإلحصاء 

 ماليزيا

)دائرة 

اإلحصاءات 

- 
 مسقط،

 سلطنة عمان
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 العامة( واملعلومات(

14 
بعثة فنية حول 

 ‘إحصاءات العمل’

6-8 

 أبريل

2018 

 الكاميرون

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

 السنغال

)الوكالة الوطنية 

لإلحصاء 

والدراسات 

 الديموغرافية(

 
 ياوندي،

 الكاميرون

15 

ورشة عمل حول 

إدماج املمارسات ’

الطبية التقليدية 

والتكميلية في النظم 

 ‘والخدمات الصحية

أبريل  18

2018 

دول منظمة 

 التعاون اإلسالمي
- 

وزارة الصحة 

 التركية

إسطنبول، 

 تركيا

16 

اجتماع كبار الخبراء 

التحضيري لالجتماع 

الرابع لشبكة 

الصحة والسالمة 

املهنية ملنظمة 

التعاون اإلسالمي 

(OIC-OSHNET) 

أبريل  11-13

2018 

األعضاء في الدول 

شبكة الصحة 

والسالمة املهنية 

ملنظمة التعاون 

 اإلسالمي

- 

وزارة العمل 

والضمان 

االجتماعي 

التركية ووكالة 

التعاون 

والتنسيق 

 التركية )تيكا(

 أنقرة، تركيا

17 

دورة إحصاءات 

إحصاءات ’حول 

 ‘النوع االجتماعي

23-25 

 أبريل

2018 

 جزر املالديف

)املكتب الوطني 

 لإلحصاء(

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 
 ماليه،

 جزر املالديف

18 

تدريب املدربين حول 

البحث الطبي ’

وخدمات اإلنقاذ 

 ‘واإلسعاف

مايو  07-19

2018 

 السودان

)وزارة الصحة 

 السودانية(

 تركيا

)املركز الدولي 

أورال للتدريب 

واملحاكاة على 

 طوارئ الكوارث(

وزارة الصحة 

التركية ووكالة 

التعاون 

والتنسيق 

 التركية )تيكا(

 إزمير، تركيا

 

  يستضيف سيسرك مستودع منظمة التعاون اإلسالمي الخاص باإلحصاءات تحت اسم قاعدة البيانات

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات( ويمكن الولوج إليه من خالل 

http://www.sesric.org/oicstat.php يتعلق بالفقر، تتضمن قاعدة بيانات منظمة التعاون اإلسالمي . فيما

 مؤشرا يجري تحديثها بانتظام. 52لإلحصاء الخاصة بسيسرك 
 

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

في إسطنبول، تركيا. ويهدف البرنامج إلى تيسير انخراط  2017نوفمبر  16اإلسالمي الدولي للتدريب الداخلي بتاريخ 

الطالب في سوق العمل من خالل اإلسهام في تنمية معارفهم ومهاراتهم بشأن بيئة العمل. ومن املتوقع أن يعزز 

البرنامج من جودة القوى العاملة وتشجيع املنافسة االقتصادية بين الدول األعضاء، وبالتالي فهو يصنع أساسا 

ثيق التعاون والشراكة فيما بينها. وسوف يتم تنفيذ البرنامج في نسخته التجريبية في تركيا بالتعاون مع اتحاد لتو 
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، (YTB) ، ورئاسة األتراك في الخارج واملجتمعات ذات الصلة(TOBB) غرف وبورصات السلع األساسية في تركيا

يتم توسيعه ليشمل بلدانا أخرى في املنظمة، نصار. وفي أعقاب التنفيذ التجريبي للبرنامج، سوف أومؤسسة 

مستهدفا شرائح أوسع من الطالب في الخارج، مقيما بذلك شبكة من العالقات بين املهنيين والعاملين الشباب 

 ذوي الخلفيات الثقافية القوية.
 

 ( مشروع تنمية العمالة وريادة األعمال لفلسطينيي سورياSPEED:) يسرك تم توقيع مذكرة تفاهم بين س

والبنك اإلسالمي للتنمية ورئاسة إدارة الكوارث والطوارئ في تركيا والهالل األحمر التركي وصندوق ضمان 

االئتمان في تركيا واتحاد غرف وبورصات السلع األساسية في تركيا وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائي ومجموعة وفاء 

" خالل الدورة الوزارية SPEED -ال لفلسطينيي سوريا العاملية إلطالق مشروع "تنمية العمالة وريادة األعم

وتهدف مذكرة التفاهم لتكون بمثابة  في إسطنبول، تركيا. 2017نوفمبر  22الثالثة والثالثين للكومسيك في 

أساس بين الطرفين ملواجهة التحدي املتمثل في التمكين االقتصادي لالجئين الفلسطينيين في تركيا، كنموذج 

ين االقتصادي للشعب الفلسطيني، وهو ما يشكل نموذجا لتنمية القدرة على الصمود للفئات تجريبي للتمك

 املحرومة، وال سيما ضحايا األزمات الطويلة والهشاشة.
 

  استضافت الجمهورية التركية املعرض الدولي للتنمية :  2017املعرض الدولي للتنمية فيما بين دول الجنوب

( في UNOSSCونظمه مكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب ) 2017فيما بين دول الجنوب لعام 

. وقد حضر سيسرك املعرض املعني باعتباره شريكا منفذا 2017نوفمبر  30و  27أنطاليا، تركيا، في الفترة ما بين 

بالتركية )املجلس إلى جانب كل من وكالة التعاون والتنسيق التركية )تيكا( ومجلس التعاون للدول الناطقة 

للمعرض "التعاون فيما بين بلدان الجنوب في عصر التحول االقتصادي  2017التركي(. وكان موضوع نسخة 

 (".BAPA+40واالجتماعي والبيئي: الطريق إلى الذكرى األربعين العتماد خطة عمل بوينس آيرس )
 

 نظم  ريادة األعمال االجتماعية: منتدى الحل املواضيعي حول النساء كمستفيدات من التنمية من خالل

سيسرك منتدى الحل املواضيعي حول "النساء كمستفيدات من التنمية من خالل ريادة األعمال االجتماعية" 

في أنطاليا، تركيا. والهدف الرئيس ي  2017نوفمبر  28كجزء من املعرض الدولي للتنمية فيما بين دول الجنوب في 

لى الدور الناش ئ واملتنامي للمرأة في استدامة التنمية من خالل ريادة األعمال لهذا املنتدى هو تسليط الضوء ع

  االجتماعية في إطار التعاون فيما بين دول الجنوب والتعاون الثالثي.
 

 :أطلق سيسرك بوابة منظمة التعاون  سيسرك يطلق بوابة منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة

في جدة  2017ديسمبر  7-5املؤتمر اإلسالمي السادس لوزراء الصحة بتاريخ اإلسالمي في مجال الصحة خالل 

باململكة العربية السعودية لتكون بمثابة املنصة الرئيسية للجهود املبذولة في مجال الصحة على مستوى املنظمة 

ز البوابة لتبادل املعلومات فيما بين وزارات الصحة بالدول األعضاء وشركاء آخرين. ومن املتوقع أن تعز 

االتصاالت وتشجع جميع األنشطة املتعلقة بتنفيذ برنامج العمل االستراتيجي ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال 

 (.OIC SHPAالصحة )
 

  تم التوقيع على إعالن نوايا بين سيسرك  ‘:مشروع السالمة والصحة املهنية ملوريتانيا’إعالن نوايا من أجل

تركية )تيكا( واملكتب الوطني لطب الشغل في الجمهورية اإلسالمية املوريتانية ووكالة التعاون والتنسيق ال

ديسمبر  08واملديرية العامة للصحة والسالمة املهنية بوزارة العمل والضمان االجتماعي التركية، وذلك بتاريخ 
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الجهود ، والهدف هو التصدي لتحديات الحوادث واألمراض املتصلة بالعمل من خالل الجمع بين 2017

 املشتركة واملزايا التكميلية للمؤسسات املشاركة لتحسين ظروف السالمة والصحة املهنية في موريتانيا.
 

 :يعرض التقرير ملحة عامة عن الحالة  التنمية الحضرية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الراهنة للتوسع الحضري في منظمة التعاون اإلسالمي باملقارنة مع البلدان غير األعضاء في املنظمة باإلشارة إلى 

. ويناقش التقرير العوامل الرئيسية املؤدية 2050وكذلك التوقعات حتى عام  1950القيم التاريخية التي تعود إلى 

حضري، كما يركز على آثاره وتقييم بعض القضايا الهامة املتعلقة بالتنمية الحضرية في البلدان إلى التوسع ال

األعضاء في املنظمة، مثل التنقل البشري في أشكال مختلفة وقضايا الضغوط البيئية واملرونة في املناطق 

تخطيط للتوسع الحضري الحضرية. وأخيرا يسلط التقرير الضوء أيضا على العناصر الحاسمة املتعلقة بال

 املستدام ويعرض التوصيات السياساتية ذات الصلة.
 

  يقدم هذا التقرير وصفا مفصال ألوضاع سوق العمل في البلدان  :2017تقرير العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي

مل في األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بهدف تحديد وتقييم املشاكل والتحديات األساسية في أسواق الع

من تقرير سوق العمل ملنظمة التعاون اإلسالمي اهتماما خاصا ملشكلة ركود  2017دول املنظمة. وتولي  نسخة 

العمالة والسياسات الرامية إلى تعزيز النشاط االقتصادي لفئات مستهدفة خاصة. كما يعطي التقرير تحليال 

كما يبحث في القضايا والتحديات املتعلقة مفصال لهيكل سوق العمل في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، 

بانعدام النشاط في مجال العمل وسياسات سوق العمل للتقليص من معدالت البطالة وخلق فرص عمل 

لألشخاص ذوي اإلعاقة وإعادة اإلدماج االقتصادي للجناة السابقين واألشخاص النازحين. وقد تم تقديم هذا 

اإلسالمي لوزراء العمل في دول منظمة التعاون اإلسالمي الذي عقد في  التقرير إلى الدورة الرابعة للمؤتمر 

 .2017نوفمبر  30-29الرياض، اململكة العربية السعودية، خالل فترة 
 

 :نظرا للتحديات املشتركة التي تواجهها الدول األعضاء في  استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لسوق العمل

سوق العمل والحاجة إلى تعزيز التعاون للتصدي لبعضها، توجه املؤتمر اإلسالمي الثالث لوزراء العمل بالطلب 

. 2017لسيسرك إلعداد مقترح استراتيجية لسوق العمل للدورة املنعقدة في اململكة العربية السعودية في 

( تشجيع املشاركة في 1ثيقة االستراتيجية خمسة مجاالت مواضيعية للتعاون للعمل االستراتيجي: )وحددت و 

( 5( تعزيز إنتاجية العمل؛ )4( حماية سالمة العمال ورفاههم؛ )3( تعزيز القابلية لالستخدام؛ )2سوق العمل؛ )

ة إلى جانب بعض التفاصيل التقليص من معدالت البطالة. ويندرج تحت كل مجال مواضيعي إجراءات محدد

اإلضافية بشأن هذه املجاالت. وتقوم وثيقة االستراتيجية التي أعدها سيسرك على أربعة مبادئ رئيسية: 

 املشاركة، والحماية، واإلنتاجية، والشراكة.
 

  يقدم هذا التقرير تحليال وتقييما مفصلين عن وضع األطفال في دول منظمة التعاون تقرير وضع األطفال :

اإلسالمي. فهو يقيس أداء دول املنظمة في أربعة أبعاد: صحة الطفل ورفاهه، تغذية الطفل واألمن الغذائي، 

والتعليم األساس ي والتمدرس، وحماية األطفال ورعايتهم، وذلك من خالل تحليل أحدث البيانات حول بعض 

يات الدقيقة، وااللتحاق  باملدارس املؤشرات مثل معدالت وفيات األطفال، وانتشار نقص التغذية ونقص املغذ

واملواظبة على الحضور، وانتشار عمالة األطفال وسوء املعاملة. ويختتم التقرير بعرض توصيات بشأن 

السياسات التي تهدف إلى تعزيز تنفيذ التدخالت على مستويات التعاون الوطني والبيني في منظمة التعاون 
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ضع األطفال في دول املنظمة. وقد قّدم هذا التقرير خالل الدورة اإلسالمي وعلى الصعيد الدولي لتحسين و 

 في الرباط، املغرب. 2017ديسمبر  19-18الخامسة للمؤتمر اإلسالمي للوزراء املكلفين بالطفولة الذي عقد بتاريخ 

 

 ترسيخ التعاون املالي .7

 ن املالي:نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بترسيخ التعاو 

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 

زيارة دراسية حول 

إحصاءات ’

 ‘األسعار

13-14 

 نوفمبر

2017 

 ليبيا

)مصلحة اإلحصاء 

 والتعداد الليبية(

 مصر

)الجهاز املركزي 

للتعبئة العامة 

 واإلحصاء(

- 
 القاهرة،

 مصر

2 

دورة إحصاءات 

إحصاءات ’حول 

 ‘األسعار

13-15 

 نوفمبر

2017 

 طاجيكستان

)وكالة اإلحصاء 

تحت إشراف رئيس 

جمهورية 

 طاجيكستان(

 أذربيجان

)اللجنة 

اإلحصائية 

لجمهورية 

 أذربيجان(

- 
 دوشنبه،

 طاجيكستان

3 

ورشة عمل حول 

بناء قدرات ديوان ’

 ‘املحاسبة الليبي

ديسمبر  21

2017 

 ليبيا

)ديوان املحاسبة 

 الليبي(

محكمة 

الحسابات 

التركية 

(Sayıştay) ،

مجلس التحقيق 

في الجرائم املالية 

التركي 

(MASAK) ،

معهد اإلدارة 

العامة لتركيا 

والشرق األوسط 

(TODAİE) 

 أنقرة، تركيا -

4 

دورة تدريبية حول 

التمويل األصغر ’

 ‘اإلسالمي

يناير  08-09

2018 

 فلسطين

)فلسطين لإلقراض 

 فاتن( –والتنمية 

مركز الهدى 

للخدمات 

املصرفية 

واالقتصاد 

 اإلسالمي

مكتب تمثيل 

منظمة 

التعاون 

اإلسالمي في 

دولة فلسطين 

ومركز الهدى 

للخدمات 

املصرفية 

واالقتصاد 

 اإلسالمي

رام هللا، 

 فلسطين
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5 

دورة إحصاءات 

إحصاءات ’حول 

 ‘الدخل واالستهالك

20-22 

 مارس

2018 

 بنين

)املعهد الوطني 

لإلحصاء والتحليل 

 االقتصادي(

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 كوتونو،

 بنين

6 

دورة إحصاءات 

إحصاءات ’حول 

 ‘الدخل واالستهالك

20-22 

 مارس

2018 

 ماليزيا

)دائرة اإلحصاءات 

 العامة(

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 
 يبراك،

 ماليزيا

 

  يستضيف سيسرك مستودع منظمة التعاون اإلسالمي الخاص باإلحصاءات تحت اسم قاعدة البيانات

اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات( ويمكن الولوج إليه من خالل 

http://www.sesric.org/oicstat.php مؤشرات يجري تحديثها  23. فيما يتعلق باملالية، تتضمن أويستات

 بانتظام.

 

------------------- 


