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 مقدمة

 

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

استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية المتعلقة بالسياسات، وُسيسلَّم إلى الدورة الوزارية 

نوفمبر  26-23رة السادسة والثالثين للكومسيك التي من المقرر انعقادها افتراضيا خالل فت

2020. 

 

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

الصلة بمجاالت التعاون المحددة في استراتيجية الكومسيك، وتركز هذه الجهود في معظمها 

على التصدي للمشاكل اإلنمائية المشتركة لألمة اإلسالمية وذلك في نطاق االختصاصات 

رك. وفي تنفيذ سيسرك ألنشطته المتعددة والمتنوعة، استفاد من الدعم القوي المنوطة بسيس

وااللتزام الراسخ من طرف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والتوجيه 

االستراتيجي الثمين الذي تقدمه األمانة العامة للمنظمة فضال عن التعاون معها، ودعم 

خلق بيئة تضمن وجود عالقة ترابط وتناسق فعالة ومتينة الكومسيك الذي ساهم بشكل كبير في 

 تجمع مختلف الجهود المبذولة على مستوى مختلف محافل المنظمة.

 

انكب المركز منذ الدورة الرابعة والثالثين للكومسيك على دراسة وتقييم التطورات االقتصادية 

من شأنها تعزيز التعاون واالجتماعية في الدول األعضاء في المنظمة بغية تقديم مقترحات 

فيما بين هذه الدول. ولم يدّخر جهدا في إعداد تقارير فنية مرجعية دورية ودراسات بحثية 

بخصوص العديد من القضايا المتعلقة  بالمجالين االقتصادي واالجتماعي كما هي محددة في 

لف المؤتمرات جدول أعمال العديد من مؤتمرات واجتماعات المنظمة ذات الصلة، ال سيما مخت

الوزارية القطاعية والدورات السنوية للجان الدائمة ذات الصلة. بهذا، يواصل المركز تقديم 

إسهاماته القيمة في إطار آلية المنظمة للحوار بشأن السياسات من خالل تحليل الوضع الراهن 

اتخاذها  على مستوى المنظمة واقتراح اإلجراءات المناسبة على مستوى السياسات التي يجب 

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

 

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

الوطنية في الدول األعضاء في المنظمة قصد إنتاج إحصاءات وطنية ذات مستوى أفضل من 

حيث الجودة، وبالتالي مساعدة صناع السياسات على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية 

السياق، يساهم المركز بشكل كبير في بناء القدرات الفنية لمكاتب أكثر نجاعة. وفي هذا 

اإلحصاء الوطنية وغيرها من مكونات النظم اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء في 

( OIC-StatComالمنظمة، وذلك بصفته أمانة اللجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي )

 ( الذي يشرف عليه.StatCaBة )ومن خالل برنامج بناء القدرات اإلحصائي
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وخالل الفترة قيد االستعراض، بذل سيسرك جهودا كبيرة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان 

الجنوب في منظومة منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من خالل إطالق وتنفيذ مجموعة كبيرة 

ة واالقتصادية التي من برامج بناء القدرات وأنشطة تدريبية بشأن عدد من المجاالت االجتماعي

تحظى باالهتمام المباشر من الدول األعضاء في المنظمة. ويسهر سيسرك في الوقت الراهن 

برنامجا لبناء القدرات في قطاعات محددة تغطي مجموعة كبيرة من المجاالت  23على إدارة 

رة أخطار مثل المالية والزراعة والصحة والبيئة وموارد المياه والتخفيف من حدة الفقر وإدا

الكوارث والوظيفة في القطاع العام والسياحة. ويجري تنفيذ هذه البرامج بالتعاون الوثيق مع 

المؤسسات الوطنية ذات الصلة في بلدان المنظمة من خالل آليات متنوعة، بما في ذلك تنظيم 

 دورات تدريبية وورشات عمل تدريبية وزيارات دراسية.

( على اتخاذ جميع 19-وباء فيروس كورونا المستجد )كوفيدويحرص سيسرك منذ بداية تفشي 

التدابير الفنية الالزمة والمناسبة لضمان مواصلة أنشطته التدريبية وعدم وقوع المشاركين في 

دوامة اإلحباط وفقدان الحافز على المشاركة الفعالة في مختلف األنشطة خالل هذه الفترة 

ر االستجابة لهذا الوضع غير االعتيادي، تمكن المركز العصيبة التي يشهدها العالم. وفي إطا

من خالل اعتماد وسائل تكنولوجيا  2020من تنظيم جل أنشطته المبرمجة لحساب عام 

 المعلومات التي تتيح إمكانية عقد االجتماعات عن بعد.

ة اتفاقيات مع مؤسسات تابع 4وباإلضافة إلى ذلك، أبرم سيسرك خالل الفترة قيد االستعراض 

لمنظمة التعاون اإلسالمي والهيئات الوطنية واإلقليمية والدولية ذات الصلة لتعزيز عالقاته 

مع شركائه من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية المتعلقة بالسياسات على 

 أحسن وجه:

 تاريخ االتفاق الشركاء الرقم 

 2019نوفمبر  27  (IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي )  .1

 2020فبراير  27 جامعة أوستيم التقنية، أنقرة، تركيا  .2

3.  
اللجنة الحكومية لجمهورية أوزبكستان المعنية بخدمات 

 المعلومات اإلحصائية
 2020مارس  05

 2020مارس  05 (DOSMدائرة اإلحصاءات الماليزية )  .4

 

نفذها سيسرك بما يتماشى وفي ظل ما سبق، يسلط هذا التقرير الضوء على األنشطة التي 

ومجاالت التعاون السبعة الستراتيجية الكومسيك، أي التجارة البينية في دول منظمة التعاون 
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اإلسالمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي، وتحسين قطاعي النقل 

ع واالتصاالت، وتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي، والرفع من مستوى إنتاجية قطا

 الزراعة واستدامة األمن الغذائي، والتخفيف من وطأة الفقر، وترسيخ التعاون المالي.

 

 بنود جدول األعمال: 

 

 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .1

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

 تطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي .4

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

 التخفيف من وطأة الفقر .6

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

نفذ سيسرك منذ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول 

 لبينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي:األعمال المتعلق بالتجارة ا

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

دورة تدريبية حول 

"تيسير التجارة العابرة 

مع التأكيد على اتفاق 

تيسير التجارة لمنظمة 

 التجارة العالمية"

20-22 

 2019نوفمبر 

 بوركينا فاسو

)اللجنة الوطنية  

لتيسير التجارة 

(CNFE)  التابعة

لوزارة الصناعة 

والتجارة والصناعة 

 ((MCIA)التقليدية 

 المغرب

المديرية العامة  

للتجارة، وزارة 

الصناعة واالستثمار 

والتجارة واالقتصاد 

 الرقمي(

واغادوغو، 

 بوركينا فاسو

2 

دورة تدريبية حول 

العالمية "سالسل اإلمداد 

 -واإلدارة اللوجستية 

 االستيراد والتصدير"

-نوفمبر 03

ديسمبر  01

2019 

 فلسطين

)الغرفة التجارية 

 -الصناعية العربية 

 القدس(

 

مكتب تمثيل منظمة 

التعاون اإلسالمي 

لدى دولة فلسطين 

ومجلس الشاحنين 

 الفلسطيني

 الّرام، فلسطين

 

  البنك اإلسالمي للتنمية حول "بناء منطقة جوار تحليل عمليات التداول من أجل دراسة

على أساس التكامل اإلقليمي لمبادرة الحزام والطريق في منطقة منظمة التعاون 

في إطار الجهود المبذولة لتعزيز التكامل االقتصادي بين البلدان األعضاء  االقتصادي":

لالستفادة الجماعية من ( وتحديد الفرص القائمة ECOفي منظمة التعاون االقتصادي )

المبادرات التنموية اإلقليمية والدولية المتعلقة بمنطقة منظمة التعاون االقتصادي، يقدم هذا 

التقرير تحليالت شاملة بخصوص األنماط التجارية الخاصة بالبلدان األعضاء في هذه 

 .المنظمة، وذلك بالتركيز بصورة خاصة على جوانب التكامل التجاري فيما بينها

   جوانب التكامل بين الدول األعضاء في مجلس التعاون للدول الناطقة بالتركية في مجال

تستعرض هذه الدراسة األنماط الراهنة للتجارة واالستثمار في الدول  :التجارة واالستثمار

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

أي أذربيجان وكازاخستان وقيرغيزستان وتركيا وأوزبكستان. وتحدد اإلسالمي أيضا، 

الدراسة أيضا مجموع العوامل المعيقة لتشجيع التجارة واالستثمار، وتقترح تدابير بديلة 

متعلقة بالسياسات العامة بشأن السبل الممكنة لتعزيز التجارة واالستثمار بين الدول 

 قة بالتركية.األعضاء في مجلس التعاون للدول الناط



6 
 

  سيسرك يشارك في ورشة عمل حول "أساليب التفاوض المتعلقة بالتجارة في الخدمات

نظم هذه الورشة بشكل مشترك كل  في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي":

، وذلك خالل فترة (ICDTمن البنك اإلسالمي للتنمية والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )

في مدينة الدار البيضاء، المملكة المغربية. وقد كانت الورشة فرصة  2020فبراير  12-13

سانحة أمام مجموعة من المسؤولين والممثلين الرسميين من الدول األعضاء في المنظمة 

لدراسة أحدث القضايا المتعلقة بالتفاوض في مجال التجارة في الخدمات والنهوض 

ى مستوى منظمة التجارة العالمية ومنظمة بقدراتهم لتعزيز هذا النوع من التفاوض عل

التعاون اإلسالمي. وخالل أطوار هذه الورشة قدم سيسرك عرضا مفصال حول "إمكانات 

 الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في تجارة الخدمات".

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

مؤشرا متعلقا بالتجارة،  76اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

، http://www.sesric.org/oicstat.phpويمكن االطالع عليها من خالل هذا الرابط 

 بشكل منتظم. ويجري تحديث قاعدة البيانات هذه
 

 

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

نفذ سيسرك منذ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول 

 األعمال المتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي:

  االستثمار في القطاعين العام مؤتمر منظمة التعاون اإلسالمي الرفيع المستوى بشأن

في اسطنبول، تركيا،  2019ديسمبر  9و  8تم تنظيم المؤتمر، الذي عقد يومي  :والخاص

تحت عنوان  "إطالق العنان لفرص االستثمار فيما بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي:  

التابع  االستثمار من أجل التضامن وتحقيق التنمية" باالشتراك بين مكتب االستثمارات

لرئاسة الجمهورية التركية واألمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومجموعة البنك 

اإلسالمي للتنمية. وفي اليوم الثاني للمؤتمر شارك سيسرك بصفة محاور في الجلسة 

المتعلقة بموضوع "دور نظام التحليل الذكي لألعمال في زمن ثورة البيانات"، وعرض 

والفرص المتعلقة بثورة البيانات والسبل الممكنة لتسخير ثورة  من خالللها المخاطر

 البيانات لتحقيق التنمية المستدامة.

  في إطار مشروع تطوير وتمكين المشاريع الصغيرة  لريادة األعمال":‘ نماء’"مسابقة

إطالق "مسابقة  2019والمتوسطة المنضوي تحت برنامج "بناء"، تم في شهر نوفمبر 

األعمال" وذلك من خالل التعاون بين سيسرك والبنك اإلسالمي للتنمية  لريادة‘ نماء’

والبرنامج الليبي لإلدماج والتنمية. وتهدف هذه المسابقة إلى دعم أنشطة ريادة األعمال في 

http://www.sesric.org/oicstat.php
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أوساط المجتمع العربي في إسطنبول عن طريق حاضنة برنامج "بناء" الكائن مقرها في 

وبعد بعد قضاء فترة الحضانة، أقيم حفل تخرج  ة يلدز.مجمع العلوم والتكنولوجيا لجامع

مشاريع محتضنة  10في حاضنة برنامج "بناء" حيث تنافست  2020مارس  02بتاريخ 

 وحصلت المشاريع الفائزة على قروض أولية من الجهات الشريكة والراعية للبرنامج.

  :"رنامج "بناء" نظم سيسرك في مقر حاضنة ب دورة تدريبية حول "مهارات الترويج

، وذلك في إطار 2019نوفمبر  10-09في إسطنبول، تركيا، هذه الدورة التدريبية بتاريخ 

"مشروع تطوير وتمكين المشاريع الصغيرة والمتوسطة" المنضوي تحت برنامج "بناء". 

وقد قدم هذه الدورة التدريبية خبيرين متخصصين في مجال المهارات واستراتيجيات وسبل 

 ‘.نماء’ة األعمال،وذلك لصالح أصحاب المشاريع الفائزين في مسابقة تطوير رياد

  :"نظم سيسرك بالتعاون مع البنك  تدريب أثناء العمل حول "احتضان التكنولوجيا ونقلها

اإلسالمي للتنمية ووكالة التعاون والتنسيق التركية ومجمع مرمرة التكنولوجي 

(MARTEK التابع لمجلس البحث العلمي )( والتكنولوجي في تركياTUBITAK )

( تدريبا أثناء العمل  حول "احتضان التكنولوجيا ACTومدينة أفريقيا التكنولوجية )

في مدينة  2020فبراير  01ديسمبر و  09ونقلها"، وذلك خالل الفترة الممتدة بين 

تعلق ببناء كوجايلي، تركيا. وقد تم تنفيذ هذه الدورة في إطار المرحلة الثانية للمكون الم

( بين السودان وتركيا الحامل Reverse Linkageالقدرات من مشروع التعاون الفني )

لعنوان "تنمية قدرات مدينة أفريقيا التكنولوجية"، واستفاد منها مجموعة من الموظفين 

الفنيين من مدينة أفريقيا التكنولوجية. وغطى الدورة عددا من المواضيع، وذلك من قبيل 

ات تطوير األعمال التجارية، وفهم السوق وممتطلبات القطاع، وتطور مفهوم استراتيجي

 األعمال التجارية، فضال عن التطرق لبعض نماذج األعمال وقضايا أخرى.

  :"نظم سيسرك  دورة تدريبية لتنمية القدرات بشأن "احتضان التكنولوجيا ونقلها

التكنولوجية في جامعة أولوداغ بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ومنطقة التنمية 

(ULUTEK( ومدينة أفريقيا التكنولوجية )ACT دورة تدريبية لبناء القدرات حول )

 27نوفمبر و  25موضوع "احتضان التكنولوجيا ونقلها"، وذلك خالل الفترة الممتدة بين 

الثانية في مدينة بورصة، تركيا. وقد تم تنفيذ هذه الدورة في إطار المرحلة  2019ديسمبر 

( بين Reverse Linkageللمكون المتعلق ببناء القدرات من مشروع التعاون الفني )

السودان وتركيا الحامل لعنوان "تنمية قدرات مدينة أفريقيا التكنولوجية". واستفاد مجموعة 

من الموظفين الفنيين من مدينة أفريقيا التكنولوجية من تدريب في منطقة التنمية التكنولوجية 

( تحت إشراف مدربين أكفاء، وغطى التدريب عددا من ULUTEKجامعة أولوداغ ) في

المواضيع مثل بناء بيئة مالئمة لريادة األعمال وإدارة الملكية الفكرية وتجميع واحتضان 

 المشاريع التكنولوجية.
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  :"إطالق هذه النسخة بهدف دعم  2020شهد شهر مايو  النسخة الثانية لمسابقة "نماء

أنشطة ريادة األعمال في أوساط المجتمع العربي في إسطنبول. والغاية من المسابقة هي 

أشهر  3توفير رأس المال األولي للمشاريع الناشئة الناجحة بعد قضاء فترة حضانة مدتها 

ى لجنة التحكيم في نهاية في حاضنة برنامج "بناء" واستعراض أفكارهم التجارية عل

 البرنامج.

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

مؤشرات متعلقة  109اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

بدور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي، ويمكن االطالع عليها من خالل هذا الرابط 

http://www.sesric.org/oicstat.php ويجري تحديث قاعدة البيانات هذه بشكل ،

 منتظم.

 

 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

نفذ سيسرك منذ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول 

 األعمال المتعلق بتحسين قطاعي النقل واالتصاالت:

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 
دورة تدريبية إحصائية 

 حول "إحصاءات النقل"

21-24 

 2020يوليو  

 بنين

)المعهد الوطني 

لإلحصاء والتحليل 

 االقتصادي(

 السنغال

)الوكالة الوطنية 

لإلحصاء والدراسات 

الديموغرافية 

(ANSD)) 

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات عن 

 بعد

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

مؤشرا متعلقا بالنقل  27اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

واالتصاالت، ويمكن االطالع عليها من خالل هذا الرابط 

http://www.sesric.org/oicstat.php ويجري تحديث قاعدة البيانات هذه بشكل ،

 منتظم.

 

 

http://www.sesric.org/oicstat.php
http://www.sesric.org/oicstat.php
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 تطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي .4

نفذ سيسرك منذ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول 

 بتنمية قطاع سياحي مستدام وتنافسي:األعمال المتعلق 

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 
دورة تدريبية حول 

 "السياحة الحالل"

10-12 

ديسمبر 

2019 

قرغيزستان، 

)وزارة االقتصاد، 

ووزارة الثقافة 

والمعلومات 

 والسياحة(

 ماليزيا

)مركز السياحة 

 اإلسالمية(

بيشكيك، 

 قرغيزستان

2 

دورة تدريبية حول 

"التخطيط االستراتيجي 

من أجل التنمية السياحية 

 المستدامة"

 -يونيو  29

 يوليو 03

2020 

 توغو

)وزارة الثقافة 

 والسياحة والترفيه(

 بنين

)وزارة السياحة 

 والثقافة والفنون(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

 المؤتمرات عن

 بعد

3 

دورة تدريبية حول 

"تطوير ممرات سياحية 

 متعددة الوجهات"

23-27 

 أغسطس

2020 

 قطر

)المجلس الوطني 

 للسياحة(

 تركيا

)وزارة الثقافة 

والسياحة، وقسم 

إدارة السياحة في 

 جامعة إسطنبول(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات عن 

 بعد

4 
دورة تدريبية حول 

 "تنمية السياحة"

09-13 

 2020نوفمبر 

 أوزبكستان

)اللجنة الحكومية 

 لتنمية السياحة(

 تركيا

) وزارة الثقافة 

والسياحة في 

 جمهورية تركيا(،

بنغالديش )جامعة 

 غازيبور الوطنية(

سيسرك ومعهد 

المواصفات 

والمقاييس للدول 

اإلسالمية والغرفة 

اإلسالمية للتجارة 

 والصناعة والزراعة.

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات عن 

 بعد

  دورة تدريبية لصالح المدربين حول "تعزيز روح المبادرة من أجل التنافسية في قطاع

نظم سيسرك دورة تدريبية لصالح المدربين حول "تعزيز روح المبادرة من  :السياحة"

، وذلك في إطار اإلحتفاء 2020يونيو  12-08أجل التنافسية في قطاع السياحة" في فترة 

في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وقد قدم هذه  2020بمدينة غاباال عاصمة للسياحة لعام 

ن المؤسسات، أي وزارة الثقافة والسياحة التركية واتحاد الدورة خبراء بارزين من عدد م
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( ووكالة دعم التنمية الزراعية والريفية في TOBBالغرف وبورصات السلع في تركيا )

( ومركز BEBKA( ووكالة تنمية بورصة وإسكي شهير وبيلجيك )TKDKتركيا )

، يم المتحدة اإلنمائمإسطنبول الدولي لدور القطاع الخاص في التنمية التابع لبرنامج األ

 وذلك لصالح مشاركين من الوكالة الحكومية للسياحة في أذربيجان.

  السياحة الدولية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات

يحلل هذا التقرير االتجاهات المتعلقة بالمؤشرات الرئيسية للسياحة في البلدان  :2020

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. كما يتطرق التقرير أيضا لمناقشة بعض القضايا 

المتعلقة بالسياحة اإلسالمية والسياحة الصحية، هذين السوقين المتخصصتين الواعدتين 

 لمبذولة للنهوض بقطاع السياحة المستدامة في بلدان المنظمة.للغاية، في إطار الجهود ا

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

مؤشرا متعلقا  13اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

 بالسياحة، ويمكن االطالع عليها من خالل هذا الرابط

http://www.sesric.org/oicstat.php ويجري تحديث قاعدة البيانات هذه بشكل ،

 منتظم.

 

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

إطار بند جدول نفذ سيسرك منذ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في 

 األعمال المتعلق بالرفع من مستوى اإلنتاج الزراعي واستدامة األمن الغذائي:

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

دورة تدريبية حول 

"أسطورة تكنولوجيا 

التعديل الوراثي لمكافحة 

القطن فقدان محاصيل 

 بسبب اآلفات"

17-19 

ديسمبر 

2019 

 أوغندا

 تنمية )مؤسسة 

 القطن(

 باكستان

)مركز التميز في  

 البيولوجيا الجزيئية(

 كمباال، أوغندا

2 

دورة تدريبية حول 

"استخدام التكنولوجيا 

المتقدمة لتعزيز اإلنتاجية 

 في مجال زراعة القطن"

 -أبريل  27

مايو  01

2020 

موزمبيق )معهد 

األبحاث الزراعية في 

( IIAMموزمبيق )

ومركز أبحاث القطن 

ومضاعفة البذور في 

ناميالو 

)CIMSAN() 

 باكستان

)مركز التميز في  

 البيولوجيا الجزيئية(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات عن 

 بعد

http://www.sesric.org/oicstat.php
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3 
دورة تدريبية حول 

 "تحليل السالمة الغذائية"

10-14 

أغسطس 

2020 

 المالديف

)هيئة األغذية  

والعقارات، ووزارة 

الثروة السمكية 

والموارد البحرية 

والزراعة في 

 المالديف(

 ماليزيا

 )وزارة الصحة(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات عن 

 بعد

4 

توفير ’دورة تدريبية حول 

المياه وإدارتها في قطاع 

 ‘الزراعة

24-28 

أغسطس 

2020 

 بنين

)وزارة الزراعة  

والثروة الحيوانية 

 ومصائد األسماك(

 تونس

)وزارة الفالحة  

والصيد البحري 

 والموارد المائية(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات عن 

 بعد

5 

دورة تدريبية حول 

"اإلدارة المتكاملة للموارد 

 المائية"

12-16 

أكتوبر 

2020 

 األردن

)وزارة المياه  

 والري(

 لبنان

)مؤسسة مياه لبنان 

الشمالي التابعة 

لوزارة الطاقة والمياه 

اللبنانية، الجامعة 

 اللبنانية(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات عن 

 بعد

6 

دورة إحصائية بشأن 

"إحصاءات الزراعة 

والغابات ومصايد 

 األسماك"

9-13 

نوفمبر 

2020 

 كوت ديفوار

)المعهد الوطني 

 ((INS)لإلحصاء 

 المغرب

المتدوبية السامية 

 للتخطيط

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات عن 

 بعد

 

  يحلل  :2020الزراعة واألمن الغذائي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

هذا التقرير الوضع الراهن المتعلق بالتنمية الزراعية واألمن الغذائي في البلدان األعضاء 

في منظمة التعاون اإلسالمي فضال عن المعوقات والتحديات التي تواجهها. كما يتضمن 

على الزراعة واألمن  19-التقرير فصال مخصصا للتطرق لتداعيات تفشي وباء كوفيد

 دان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.الغذائي في البل

   يحلل هذا التقرير الوضع الراهن  :2020تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول المياه

المتعلق بالموارد المائية وسبل إدارتها في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

ألمن الغذائي إلى جانب آثار كما يناقش أيضا مسألة الصلة القائمة بين المياه والطاقة وا

 تغير المناخ على الموارد المائية في بلدان المنظمة.

 :"نظم  دورة تدريبية حول "نهج جديدة في الهندسة الزراعية للقطن: تجارب البذار

سيسرك، بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ووكالة التعاون والتنسيق التركية ومعهد 

( التابع لوزارة CDB( ومجلس تنمية القطن )CRIن )نازيلي التركي ألبحاث القط

الزراعة في بنغالديش، دورة تدريبية حول "نهج جديدة في الهندسة الزراعية للقطن: 

في دكا، بنغالديش.  2020يناير  30و  19تجارب البذار"، وذلك خالل الفترة الممتدة بين 
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بنغالديش وتركيا الحامل  وجاء تنظيم هذه الدورة في إطار مشروع التعاون الفني بين

 لعنوان "تطوير أنواع القطن"، وقد قدمها خبراء من معهد نازيلي ألبحاث القطن.

  سيسرك يشارك في ورشة عمل افتراضية حول تنمية البنوك الوطنية للجينات في البلدان

نظمت ورشة العمل هذه من طرف المنظمة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: 

وترأستها دولة اإلمارات  2020يوليو  6-5( بتاريخ IOFSمن الغذائي )اإلسالمية لأل

العربية المتحدة. وشهدت الورشة حضور خبراء وممثلين من الدول األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي ومؤسسات هذه األخيرة وعدد من المنظمات الدولية، وتطرقت بالتفصيل 

تبادل الموارد الوراثية النباتية والحيوانية لعدد من القضايا المتعلقة بتطوير وحفظ و

 ألغراض األغذية والزراعة في جميع تشعباتها.

   "ورشة عمل تدريبية حول "تدبير شؤون المياه واإلدارة المتكاملة للموارد المائية

تم تنظيم ورشة العمل هذه بشكل مشترك من قبل سيسرك،  :لصالح دول حوض بحيرة تشاد

لصالح  2020أكتوبر  27إلى  19( في الفترة من LCBCد )ولجنة حوض بحيرة تشا

الموظفين من المؤسسات الوطنية المعنية بإدارة الموارد المائية في دول حوض بحيرة 

تشاد، بما في ذلك الكاميرون وتشاد وليبيا والنيجر ونيجيريا والسودان. وقدمت ورشة 

برامج المياه باستخدام نهج  العمل رؤى حول كيفية تحليل وصياغة وتنفيذ سياسات وخطط

(. كما شكلت فرصة لتبادل اآلراء والخبرات IWRMاإلدارة المتكاملة للموارد المائية )

حول كيفية التغلب على الفجوات القائمة على مستوى المعارف الفنية في مجال إدارة المياه 

 ية.ومناقشة سبل ووسائل زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية للموارد المائ

 :خالل الفترة قيد االستعراض، أعاد  بوابة منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الموارد المائية

سيسرك تفعيل بوابة منظمة التعاون اإلسالمي بشأن الموارد المائية لفسح المجال أمام بلدان 

المنظمة لمشاركة األخبار واإلحصاءات وقصص النجاح والمبادرات والتقنيات المبتكرة 

ويمكن االطالع على واآلليات الجديدة ذات الصلة بالقضايا المتعلقة بالمياه بصورة منتظمة.

 https://oicwater.sesric.org/البوابة اإللكترونية من خالل: 

 قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي (OICStat:)  تضم قاعدة البيانات

مؤشرا متعلقا  80اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

بالزراعة، ويمكن االطالع عليها من خالل هذا الرابط 

http://www.sesric.org/oicstat.phpبشكل  ، ويجري تحديث قاعدة البيانات هذه

 منتظم.

 

https://oicwater.sesric.org/
http://www.sesric.org/oicstat.php
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 لتخفيف من وطأة الفقرا .6

نفذ سيسرك منذ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول 

 األعمال المتعلق بالتخفيف من وطأة الفقر:

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

دورة تدريبية حول 

"التنمية االقتصادية 

المحلية في دولة 

 فلسطين"

20-21 

 2019نوفمبر 

 فلسطين

)وزارة الحكم 

المحلي الفلسطينية 

وصندوق تطوير 

وإقراض الهيئات 

 المحلية(

 

مكتب تمثيل منظمة 

التعاون اإلسالمي لدى 

دولة فلسطين، تركيا 

)اتحاد البلديات(، 

األردن )وزارة اإلدارة 

 لية(المح

رام هللا، 

 فلسطين

2 

دورة تدريبية حول 

"هياكل السالمة 

 والصحة المهنية"

 -يونيو  29

يوليو  03

2020 

 توغو

)وزارة الخدمات 

العامة والتشغيل 

واإلصالح اإلداري 

والحماية 

 االجتماعية(

تونس )معهد الصحة 

والسالمة المهنية 

 ((TOSHI)التونسي 

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد

3 

دورة تدريبية حول 

تنمية المهارات وريادة ’

 ‘األعمال

08-17 

 يوليو

2020 

 السنغال

)وزارة التشغيل 

والتدريب المهني 

والحرف اليدوية، 

ووزارة الوظيفة 

العمومية وتجديد 

الخدمة العامة، 

ووزارة العمل 

والحوار االجتماعي 

والمنظمات المهنية 

والعالقات مع 

 المؤسسات(

 تونس

)الوكالة الوطنية 

للتشغيل والعمل 

 ((ANETI)المستقل 

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد

4 

دورة تدريبية حول 

خدمات التفتيش ’

المتعلقة بالسالمة 

 ‘والصحة المهنية

13-21 

 يوليو

2020 

 جيبوتي

)الصندوق الوطني 

للضمان االجتماعي 

(CNSS) ومفتشية ،

الشغل والقوانين 

االجتماعية التابعة 

لوزارة العمل 

المكلفة باإلصالح 

 اإلداري(

 تونس

)معهد الصحة 

والسالمة المهنية 

(TOSHI)) 

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد
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5 

بعثة فنية بشأن 

من  4"مؤشرات الهدف 

أهداف التنمية 

 المستدامة" لصالح قطر

27-29 

 يوليو

2020 

 قطر

)جهاز التخطيط 

واإلحصاء القطري 

(PSA)) 

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 ((TurkStat)التركي 

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد

6 

دورة تدريبية إحصائية 

حول "مؤشرات الهدف 

 "13اإلنمائي 

19-22 

أكتوبر 

2020 

مكاتب اإلحصاء 

( NSOsالوطنية )

من الجزائر ومصر 

والعراق والمغرب 

وفلسطين وعمان 

واإلمارات العربية 

 المتحدة

 األردن

)دائرة اإلحصاءات 

 ((DoS)العامة 

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد

 

  يقيم هذا التقرير أداء البلدان  :2019تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول الصحة

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة من خالل تحليل اتجاهات أبرز 

المؤشرات الصحية ذات الصلة بالمجاالت المواضيعية الستة للتعاون المحددة في برنامج 

 .2023-2014العمل االستراتيجي لمنظمة التعاون اإلسالمي في مجال الصحة 

   يتناول  :2019التعليم والتقدم العلمي في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

هذا التقرير الوضع الراهن للتعليم والتقدم العلمي في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي من 

خالل النظر في أبرز المؤشرات المتعلقة بقطاع التعليم والعلوم والتكنولوجيا. وبذلك، يبرز 

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

 إلى تعزيز التنمية التربوية والعلمية.

 :يحلل  األشخاص ذوو اإلعاقة واالحتياجات الخاصة في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

ن خالل هذا التقرير الوضع المتعلق باألشخاص ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة م

منظور مقارن. فهو يسلط الضوء بالخصوص على احتياجات هذه الفئة من المجتمع على 

مستوى خدمات الرعاية الصحية األساسية، وخدمات إعادة التأهيل المتخصصة وغيرها 

 من الخدمات المجتمعية مثل النقل والتعليم.

 أعد  اون اإلسالمي:معايير حقوق اإلنسان ومؤسساتها في الدول األعضاء في منظمة التع

( التابعة لمنظمة IPHRCسيسرك بالتعاون مع الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق اإلنسان )

التعاون اإلسالمي هذا التقرير لتسليط الضوء على قواعد ومعايير ومؤسسات حقوق 

اإلنسان في بلدان المنظمة، وأيضا للتطرق للشواغل والجهود المتزايدة المتعلقة بحقوق 

 ن في هذه البلدان.اإلنسا

 :التنمية الحضرية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي: نحو تحقيق توسع حضري مستدام 

يدرس هذا التقرير الوضع الراهن للتخطيط الحضري في البلدان األعضاء في منظمة 

التعاون اإلسالمي من خالل تسليط الضوء على أبرز القضايا والتحديات التي تعيق تحقيق 
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الحضرية في هذه البلدان. كما يقدم التقرير العديد من األفكار بخصوص أنجع السبل التنمية 

 لتخطيط وإدارة المدن وتعزيز هيكل ومؤسسات اإلدارة الحضرية في بلدان المنظمة.

  تعزيز المشاركة 2020وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي :

قرير تقييما مفصال حول وضع الشباب في البلدان يعرض هذا الت االقتصادية للشباب:

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي من منظور مقارن ويحدد أبرز التحديات التي 

تواجهها هذه الفئة في الحياة االجتماعية واالقتصادية. ويركز التقرير بشكل خاص على 

 ان األعضاء في المنظمة.ريادة األعمال ومشاركة الشباب في األنشطة االقتصادية في البلد

 :تقترح هذه الوثيقة  استراتيجية منظمة التعاون اإلسالمي لتمكين األسرة ومؤسسة الزواج

االستراتيجية على البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي منهجية وإطارا 

واستراتيجية ومبادئ توجيهية رشيدة لتعزيز جهودها وإنجازاتها في المجاالت المتعلقة 

 بالنهوض وتنمية وتمكين مؤسسة األسرة والزواج.

 في الدول األعضاء في منظمة التعاون  19-اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد

تقدم هذه الدراسة تحليال مفصال بخصوص اآلثار  اإلسالمي: اآلفاق والتحديات:

اإلسالمي من خالل  في بلدان منظمة التعاون 19-االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد

النظر في أبرز المؤشرات المتعلقة بالتنمية االجتماعية واالقتصادية. وتسلط الدراسة 

الضوء على أفضل الممارسات الوطنية المتعلقة بإجراءات الصحة والسالمة العامة، 

واالستجابة على صعيد السياسات االقتصادية واإلجراءات على مستوى السياسات 

 .19-خذة في هذه البلدان لمواجهة تداعيات جائحة كوفيداالجتماعية المت

  االجتماع السادس للجنة االستشارة والرصد التابعة لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي

ديسمبر  20-19نظم سيسرك هذا االجتماع بتاريخ  في مجال التعليم المهني والتدريب:

ل الوطنية لبرنامج منظمة في إسطنبول، تركيا، وحضره ممثلون عن جهات االتصا 2019

التعاون اإلسالمي للتعليم المهني والتدريب ومؤسسات المنظمة ذات الصلة. وناقش 

المشاركون في هذا االجتماع واتفقوا على سبل تنفيذ ورصد وتقييم خارطة الطريق 

االستراتيجية لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني والمهني 

 فضال عن آلية تنفيذها في السنوات الخمس المقبلة. 2025-2020ترة لف

   ورشة عمل حول "القضايا والتحديات المتعلقة بالوتيرة المتسارعة للتوسع الحضري

نُظمت ورشة العمل هذه من خالل  في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي":

( واألمانة العامة COMSTECHشراكة بين اللجنة الدائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي )

في إسالم آباد ، باكستان.  2020يناير  29-28لمنظمة التعاون اإلسالمي، وذلك خالل فترة 

مجال  خالل االجتماع، قدم سيسرك النتائج الرئيسية لتقرير المركز الجديد في

التحضربعنوان "التنمية الحضرية في دول منظمة التعاون اإلسالمي: نحو تحقيق توسع 
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حضري مستدام"، الذي يستكشف اتجاهات التوسع الحضري ويستعراض المشهد 

 الحضري لمنظمة التعاون اإلسالمي في الوقت الراهن.

 :"ت هذه الندوة من نظم ندوة حول "العمل معا من أجل ضمان األمن المائي في المستقبل

في  2020فبراير  09، وذلك بتاريخ ة لتنمية وإدارة الموارد المائيةطرف الشبكة اإلسالمي

عمان، األردن. وشارك سيسرك في هذه الندوة وقدم إسهامه فيها من خالل عرض أبرز 

ما توصل إليه أحدث إصدار لتقرير المركز الحامل لعنوان "تقرير منظمة التعاون 

ل المياه"، الذي يستعرض الوضع الراهن للموارد المائية والمخاطر اإلسالمي حو

والتحديات المرتبطة بها، وكذلك السبل الممكنة لتحويل هذه المخاطر والتحديات إلى فرص 

للتعاون من أجل بناء القدرات الوطنية وتحقيق األمن المائي في البلدان األعضاء في 

 المنظمة.

 األسرة في المجموعة الخماسية لبلدان الساحل": ورشة عمل حول "نشر تجربة بنك 

نظمت األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ورشة العمل هذه بالتنسيق مع الغرفة 

في جدة  2020يناير  20-19( بتاريخ ICCIAاإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )

مندوبين من  المجموعة بالمملكة العربية السعودية. وشكلت الورشة فرصة الجتماع 

الخماسية لبلدان الساحل مع ممثلين من منظمات دولية ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي 

ومن القطاع الخاص ومع أكاديميين لمناقشة التجربة الناجحة لبنك األسرة في السودان، 

والسبل والوسائل الناجعة التي يمكن من خاللها توسيع نطاق تجربة بنك األسرة في 

لمجموعة الخماسية لبلدان الساحل )بوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا والنيجر(. وفي ا

أطوار ورشة العمل، ألقى سيسرك عرضا حول التأثير االجتماعي للتمويل األصغر على 

تحقيق التنمية في الدول األعضاء في المنظمة مع التركيز على المجموعة الخماسية لبلدان 

 الساحل.

 يبية لصالح المدربين حول "الخياطة" و "الحرف الخشبية" و "تصميم دورات تدر

نظم سيسرك بالتعاون مع مركز ألتن داغ للتعليم العام التابع لوزارة التربية  المجوهرات":

والتعليم التركية ثالث دورات تدريبية متتالية بشأن "الخياطة" و "الحرف الخشبية" و 

ن أفغانستان واألردن وعمان وفلسطين والسنغال "تصميم المجوهرات" لصالح مدربين م

 .2019نوفمبر  15و  11وأوزبكستان، وذلك خالل الفترة الممتدة بين 

   االجتماع االستثنائي للجنة التوجيهية لمنظمة التعاون اإلسالمي المعنية بالصحة بشأن

ن اإلسالمي ُعقد االجتماع االستثنائي للجنة التوجيهية لمنظمة التعاو :19-جائحة كوفيد

على منصة لعقد  2020أبريل  9المعنية بالصحة بشأن فيروس كورونا المستجد يوم 

االجتماعات افتراضيا. وحضر االجتماع وزراء الصحة وأعضاء اللجنة التوجيهية لمنظمة 

التعاون اإلسالمي المعنية بالصحة، إلى جانب ممثلين عن مؤسسات المنظمة وعدد من 
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الل االجتماع، أطلع سيسرك األعضاء على الجهود التي يبذلها المنظمات الدولية. وخ

والمبادرات التي يطلقها في إطار االستجابة الحتياجات الدول األعضاء خالل فترة تفشي 

 .19-كوفيد

 :شارك  المؤتمر االفتراضي االستثنائي لوزراء الثقافة في الدول األعضاء باإليسيسكو

سيسرك في المؤتمر االفتراضي االستثنائي لوزراء الثقافة في الدول األعضاء بمنظمة 

يونيو  17العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو(، الذي عقد افتراضيا يوم 

(". وخالل 19-تحت شعار "استدامة العمل الثقافي في مواجهة األزمات )كوفيد 2020

رك الضوء على الصلة الثائمة بين الثقافة والسياحة وشدد على أهمية المؤتمر، سلط سيس

 التعاون في تنمية اإلمكانات السياحية في الدول األعضاء في المنظمة.

  ندوة عبر اإلنترنت حول "الممارسات الفضلى لمراكز التعليم والتدريب الفني والمهني

في إطار  2020يونيو  25 نظم سيسرك هذه الندوة بتاريخ ":19-في ظل جائحة كوفيد

(. وخالل أطوار OIC-VETبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم المهني والتدريب )

الندوة، شارك ممثلون رفيعو المستوى من السلطات الوطنية المعنية بالتعليم والتدريب 

تركيا، الفني والمهني من عدد من بلدان المنظمة، بالتحديد من األردن وماليزيا ونيجيريا و

أفضل الممارسات وتجارب وقصص النجاح التي سجلتها مؤسساتهم خالل فترة تفشي وباء 

 .19-كوفيد

 على دول منظمة التعاون  19-ندوة عبر اإلنترنت حول "اآلثار االقتصادية لجائحة كوفيد

نظمت هذه الندوة بشكل مشترك بين سيسرك ومركز دراسات الشرق األوسط  اإلسالمي":

(ORSAMوجا ) وقد 2020يوليو  06معة أوستيم التقنية وجامعة إسطنبول، وذلك يوم .

-ناقش من خلالها متحدثون رفيعو المستوى من خلفيات مختلفة اآلثار االقتصادية لكوفيد

 من وجهات نظر متعددة. 19

 اآلثار 19-ندوة عبر اإلنترنت حول "أنظمة السالمة والصحة المهنية خالل جائحة كوفيد :

من قبل سيسرك، بالتعاون  2020أغسطس  12نظمت هذه الندوة يوم  جابة":وسبل االست

وذلك في إطار شبكة منظمة التعاون  ،للسالمة والصحة المهنية في تركيامع المديرية العامة 

(. وخالل هذه الندوة، شارك OIC-OSHNETاإلسالمي للسالمة والصحة المهنية )

للسالمة والصحة المهنية من عدد من مناطق  ممثلون رفيعو المستوى من السلطات الوطنية

منظمة التعاون اإلسالمي الخبرات والممارسات المتعلقة بالسالمة والصحة المهنية التي 

 اعتمدتها بلدانهم في وقت تفشي الجائحة.

 :شارك سيسرك في "المؤتمر متعدد التخصصات  مؤتمر متعدد التخصصات حول األسرة

( وجامعة Memur-Senحول األسرة" الذي نظمه اتحاد نقابات الموظفين العموميين )
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. وخالل أطوار 2020أغسطس  16-14( خالل فترة ASBUالعلوم االجتماعية في أنقرة )

اطر القائمة المؤتمر، ناقش أكاديميون وممثلون لعدد من المنظمات الوطنية والدولية المخ

والتي قد تنشأ في المستقبل التي تتهدد مؤسسة األسرة في تركيا والعالم اإلسالمي وفي كل 

أنحاء العالم. وقد قدم سيسرك عرضا خالل المؤتمر حول موضوع "منظمة التعاون 

 اإلسالمي وسياسات األسرة".

  ليمية في بلدان ندوة عبر اإلنترنت حول "المنظمات اإلقليمية ودون اإلقليمية واألقا

نظمت الندوة بشكل مشترك  ":19-الجنوب كجهات فاعلة في عملية االستجابة لكوفيد

( ومركز السياسات UNOSSCبين مكتب األمم المتحدة للتعاون فيما بين بلدان الجنوب )

. وخالل أطوار 2020يوليو  15في سيول التابع لبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي، وذلك يوم 

ستعرض المحاورون الذين يمثلون كال من سيسرك وأمانة مجموعة السبع + الندور ا

+( واللجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية g7مجموعة الدول الهشة )

( واالتحاد األفريقي، ووزارة خارجية باراغواي COMSATSالمستدامة في الجنوب )

ي الالزم للتعافي من األزمة العالمية التي جهود منظماتهم المبذولة لضمان التنسيق العالم

 .19-سببها كوفيد

 (  االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة المهنيةOIC-

OSHNET):  نظم سيسرك بالتعاون مع المديرية العامة للسالمة والصحة المهنية في

-OICلسالمة والصحة المهنية )تركيا االجتماع الرابع لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي ل

OSHNET) وشهد هذا االجتماع مناقشة 2020أكتوبر  08-07، وذلك خالل فترة .

من  2022-2021واعتماد "النظام الداخلي" الجديد وخطة عمل الشبكة لفترة السنتين 

طرف ممثلين رفيعي المستوى من السلطات المعنية بالسالمة والصحة المهنية في بلدان 

 وجهات االتصال الوطنية للشبكة، ومؤسسات المنظمة ذات الصلة.المنظمة، 

    ندوة عبر اإلنترنت حول "جمع ونشر مؤشرات أهداف التنمية المستدامة: تجربة

تم تنظيم هذه الندوة عبر اإلنترنت بشكل مشترك بين سيسرك واللجنة  أوزبكستان":

. وخالل هذه 2020نوفمبر  12( حول اإلحصاءات في UzStatالحكومية األوزباكستانية )

الندوة اإللكترونية، شارك الخبراء من اللجنة معارفهم وخبراتهم في جمع ومقارنة ونشر 

 مؤشرات أهداف التنمية المستدامة.

 لفائدة الدول األعضاء في منظمة التعاون  19-قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة كوفيد

مجموعة من اإلحصاءات  19-وفيدتعرض قاعدة بيانات سيسرك حول جائحة ك اإلسالمي:

في البلدان األعضاء  19-والبيانات المرئية وعروضا خرائطية بشأن انتشار جائحة كوفيد

في المنظمة، ويتمثل الهدف منها في الرفع من مستوى الوعي العام وتزويد صناع 

انات السياسات بأداة ناجعة لتوجيه جهودهم الجارية في مكافحة الجائحة. وتضم فاعدة البي
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بلدا عضوا في  56هذه البيانات المتعلقة بأعداد الحاالت المصابة والوفيات والمتعافين في 

 2020يناير  25منظمة التعاون اإلسالمي. ويتم تحديث هذه البيانات التي تعود لتاريخ 

على أساس يومي، ويمكن االطالع عليها من خالل: 

https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php 

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

مؤشرا متعلقا  898اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

منها مؤشرات من أهداف التنمية المستدامة(، ويمكن  497بالتخفيف من وطأة الفقر )

، ويجري :www.sesric.org/oicstat.php//httpاالطالع عليها من خالل هذا الرابط 

 تحديث قاعدة البيانات هذه بشكل منتظم.

 ( اآلفاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOSO:)  وعالقة بموضوع التخفيف من

وطأة الفقر، نشر سيسرك تقريرا واحدا في إطار سلسلة تقارير اآلفاق اإلحصائية حول 

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، ويمكن في البلدان  19-موضوع "جائحة كوفيد

ويسلط  https://www.sesric.org/files/article/717.pdf.االطالع عليه من خالل: 

هذا التقرير الضوء على تفشي الجائحة في بلدان المنظمة من خالل النظر في ثالثة 

مؤشرات رئيسية: حاالت اإلصابة المؤكدة، والوفيات، والمتعافون. ويعتمد التقرير على 

 التي يتم تحديثها يوميا. 19-البيانات الواردة في قاعدة بيانات سيسرك حول حائحة كوفيد

 

 التعاون الماليترسيخ  .7

نفذ سيسرك منذ الدورة الخامسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول 

 األعمال المتعلق بترسيخ التعاون المالي:

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

ورشة عمل تدريبية 

الخدمات ’حول 

المصرفية والمالية 

اإلسالمية لصالح البنوك 

 ‘المركزية

25-28 

 2019نوفمبر 

أفغانستان، 

أذربيجان، 

كازاخستان، 

جمهورية 

قيرغيزستان، 

طاجيكستان، 

تركمانستان، 

أوزبكستان )البنوك 

المركزية في بلدان 

رابطة الدول 

المستقلة 

 وأفغانستان(

المؤسسةُ اإلسالمية 

التجارة الدولية لتمويل 

(ITFC) وكلية ،

إسطنبول للبنوك 

 (ISCBالمركزية )

إسطنبول، 

 تركيا

https://www.sesric.org/sesric_covid_19.php
http://www.sesric.org/oicstat.php
https://www.sesric.org/files/article/717.pdf
https://www.sesric.org/files/article/717.pdf
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2 

دورة تدريبية حول 

األدوات المالية ’

 ‘اإلسالمية

يونيو  22-26

2020 

أوزبكستان )البنك 

المركزي 

 األوزبكي(

 إندونيسيا

)البنك المركزي 

 اإلندونيسي(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد

3 

تدريبية حول دورة 

"الخدمات المصرفية 

اإلسالمية وتنويع 

األدوات المالية 

 اإلسالمية"

يوليو  13-17

2020 

أفغانستان، 

أذربيجان، 

 كازاخستان

)البنوك المركزية 

في أفغانستان 

وأذربيجان 

 وكازاخستان(

 إندونيسيا

)البنك المركزي 

 اإلندونيسي(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد

4 

دورة تدريبية حول 

"التوعية في مجال 

 األسواق المالية"

يوليو  13-21

2020 

 بروناي دار السالم

)بورصة بروناي 

وزارة  -دار السالم 

المالية واالقتصاد، 

مؤسسة 

Dynamic 

Technologies ،

هيئة النقد في 

بروناي دار السالم 

(AMBD).) 

 تركيا

 -)بورصة إسطنبول 

أمانة منتدى األسواق 

المالية في منظمة 

 التعاون اإلسالمي(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد

5 
دورة تدريبية حول 

 "المراجعة المالية"

21-25 

 2020سبتمبر 

تركمانستان 

 وأوزبكستان

)وزارة المالية 

واالقتصاد في 

جمهورية 

تركمانستان، 

والمؤسات الوطنية 

من جمهورية 

 أوزبكستان(

 تركيا

المحاسبة )ديوان 

 التركي(

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد

6 

دورة تدريبية إحصائية 

حول "إحصاءات 

الخدمات المصرفية 

 والتأمينية والمالية"

17-19 

 2020نوفمبر 

 بروناي

)دائرة التخطيط 

االقتصادي 

واإلحصاءات 

(JPES)) 

 ماليزيا

)دائرة اإلحصاءات 

 ((DoSM)العامة 

افتراضيا عبر 

منصة لعقد 

المؤتمرات 

 عن بعد

   التحديات على مستوى التجارة  - 2020التوقعات االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي

يجسد هذا التقرير مجهود سيسرك السنوي في  والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين:

تحليل أبرز االتجاهات واآلفاق االقتصادية في الدول األعضاء في المنظمة. فهو يعرض 

مجموعة كبيرة من اإلحصاءات والتحليالت المقارنة المفيدة بشأن أداء الدول األعضاء في 

ء أيضا على التحديات الضو 2020يسلط تقريرعام  المنظمة على مستوى االقتصاد الكلي.

على مستوى التجارة والتكامل في ظل تصاعد أوجه عدم اليقين إثر تصاعد اإلجراءات 

 .19-الوقائية ضد وباء كوفيد
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  :نُظم هذا  منتدى البنوك المركزية المشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك

تحت شعار  2020ر أكتوب 7االجتماع من قبل البنك المركزي لجمهورية تركيا يوم 

". حيث اجتمع ممثلون رفيعو المستوى 19-"استعادة اقتصاداتنا لعافيتها في أوقات كوفيد

من البنوك المركزية وصناع السياسات من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

لمناقشة التوقعات االقتصادية الراهنة على الصعيد العالمي وعلى مستوى المنظمة 

 19-ءات المتعلقة بالسياسة العامة التي تم اتخاذها للتخفيف من آثار جائحة كوفيدواإلجرا

وكذلك لتقييم تحديات ما بعد الجائحة والفرص. وخالل االجتماع، قدم سيسرك عرًضا حول 

في  19-النتائج الرئيسية لبحثه المعنون بـ "اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد

 ي منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات".البلدان األعضاء ف

  الرقمنة والشمول االقتصادي  الرقمي اإلسالمي:المنتدى الدولي حول االقتصاد"

( IsDBنظم سيسرك وبنك إندونيسيا بالتعاون مع البنك اإلسالمي للتنمية ) اإلسالمي:

وضع السياسات : منتدى دوليا افتراضيا حول "الرقمنة والشمول االقتصادي اإلسالمي

. جمع المنتدى صناع 2020أكتوبر  29وتنفيذها في دول منظمة التعاون اإلسالمي" يوم 

المستوى واالقتصاديين وخبراء الصناعة المالية من البلدان األعضاء في السياسات رفيعي 

منظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها لمناقشة آثار الرقمنة على التنمية االقتصادية 

 المستمرة. 19-، ال سيما في أعقاب جائحة كوفيدوالمالية

 قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي (OICStat:)  تضم قاعدة البيانات

مؤشرا متعلقا بالمالية،  81اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

، http://www.sesric.org/oicstat.phpويمكن االطالع عليها من خالل هذا الرابط 

 ويجري تحديث قاعدة البيانات هذه بشكل منتظم.

 

http://www.sesric.org/oicstat.php

