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 مقدمة
 

ت الوزارية يقدم هذا التقرير ملخصا للبرامج واألنشطة التي نفذها سيسرك من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك والتوصيا

عن الكومسيك، الذي سُيعقد  وقد تم إعداده لتقديمه إلى االجتماع السابع والثالثين للجنة املتابعة املنبثقة املتعلقة بالسياسات.

 ، على منصة لعقد االجتماعات افتراضيا.2021يونيو  09-08في فترة 

 

تتسم الفترة التي يغطيها التقرير ببذل سيسرك لجهود دؤوبة بقصد تنفيذ املواضيع ذات الصلة بمجاالت التعاون املحددة في و 

للتحديات اإلنمائية املشتركة لألمة اإلسالمية وذلك في نطاق استراتيجية الكومسيك، التي تركز في معظمها على التصدي 

االختصاصات املنوطة بسيسرك. وفي تنفيذ سيسرك ألنشطته املتعددة واملتنوعة، استفاد من الدعم القوي وااللتزام الراسخ 

مانة العامة للمنظمة فضال من طرف الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والتوجيه االستراتيجي الثمين الذي تقدمه األ 

عن التعاون معها، ودعم الكومسيك الذي ساهم بشكل كبير في خلق بيئة تضمن وجود عالقة ترابط وتناسق فعالة ومتينة 

 تجمع جهود املركز في إطار مساعدة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي على تلبية احتياجاتها ومعالجة تحدياتها التنموية.

 

جاز، انكب املركز منذ الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك على دراسة وتقييم التطورات االقتصادية واالجتماعية وبإي

في الدول األعضاء في املنظمة بغية تقديم مقترحات من شأنها تعزيز التعاون فيما بين هذه الدول. ولم يّدخر جهدا في إعداد 

سات بحثية بخصوص العديد من القضايا املتعلقة  باملجالين االقتصادي واالجتماعي كما هي تقارير فنية مرجعية دورية ودرا

محددة في جدول أعمال العديد من مؤتمرات واجتماعات املنظمة ذات الصلة، ال سيما مختلف املؤتمرات الوزارية القطاعية 

م إسهاماته القيمة في إطار آلية املنظمة للحوار بشأن والدورات السنوية للجان الدائمة ذات الصلة. بهذا، يواصل املركز تقدي

السياسات من خالل تحليل الوضع الراهن على مستوى املنظمة واقتراح اإلجراءات املناسبة على مستوى السياسات التي يجب 

 اتخاذها  ملواجهة التحديات وتعزيز التعاون فيما بين الدول اإلسالمية في املجاالت ذات الصلة.

 

املركز لم يتوان في لعب دوره األساس ي املتمثل في تعزيز وتحسين أداء نظم اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة  كما أن

قصد إنتاج إحصاءات وطنية ذات مستوى أفضل من حيث الجودة، وبالتالي مساعدة صناع السياسات على وضع سياسات 

اق، يساهم املركز بشكل كبير في بناء القدرات الفنية ملكاتب اإلحصاء الوطنية واستراتيجيات وطنية أكثر نجاعة. وفي هذا السي

وغيرها من مكونات النظم اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة، وذلك بصفته أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة 

 ( الذي يشرف عليه.StatCaB( ومن خالل برنامج بناء القدرات اإلحصائية )OIC-StatComالتعاون اإلسالمي )

 

وخالل الفترة قيد االستعراض، بذل سيسرك جهودا كبيرة لتعزيز التعاون فيما بين بلدان الجنوب في منظومة منظمة التعاون 

اإلسالمي، وذلك من خالل إطالق وتنفيذ مجموعة كبيرة من برامج بناء القدرات وأنشطة تدريبية بشأن عدد من املجاالت 

القتصادية التي تحظى باالهتمام املباشر من الدول األعضاء في املنظمة. ويسهر سيسرك في الوقت الراهن على االجتماعية وا

برنامجا لبناء القدرات في قطاعات محددة تغطي مجموعة كبيرة من املجاالت مثل املالية والزراعة والصحة وموارد  23إدارة 

وارث والوظيفة في القطاع العام والسياحة. ويجري تنفيذ هذه البرامج بالتعاون املياه والتخفيف من حدة الفقر وإدارة أخطار الك

الوثيق مع املؤسسات الوطنية ذات الصلة في بلدان املنظمة من خالل آليات متنوعة، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية وورشات 

 عمل تدريبية وزيارات دراسية.

( على اتخاذ جميع التدابير الفنية الالزمة واملناسبة 19-رونا املستجد )كوفيدويحرص سيسرك منذ بداية تفش ي جائحة فيروس كو 

لضمان مواصلة أنشطته التدريبية وعدم وقوع املشاركين في دوامة اإلحباط وفقدان الحافز على املشاركة الفعالة في مختلف 

ملركز من تنظيم جل أنشطته املبرمجة حتى األنشطة خالل هذه الفترة العصيبة التي يشهدها العالم.وفي هذا الصدد، تمكن ا
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وعالوة على ذلك، وخالل الفترة قيد االستعراض،  ده مؤخرا ألساليب التعلم عن بعد.من خالل اعتما 2021اآلن لحساب عام 

كشاف لتعزيز التعاون الحالي واست 2021فبراير  11وقع سيسرك اتفاقية مع اللجنة اإلحصائية الحكومية لجمهورية أذربيجان في 

وفي ضوء ما  سبل جديدة للتعاون من أجل تنفيذ أفضل الستراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية املتعلقة بالسياسات.

تقدم، يعرض هذا التقرير األنشطة املنجزة التي اضطلع بها سيسرك وفقا ملجاالت التعاون السبعة املحددة في استراتيجية 

 الكومسيك الواردة أدناه:  

 جدول األعمال:بنود 

 

 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 وتنافس ي .4

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

 التخفيف من وطأة الفقر .6

 عاون املاليترسيخ الت .7
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 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .1

نفذ سيسرك منذ الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بـ"التجارة 

 البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي":

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم
الجهة املقدمة/ 

 الشريكة
 املكان

1 

دورة تدريبية إحصائية 

حول "إحصاءات التجارة 

 الدولية وميزان املدفوعات" 

فبراير  8-11

2021 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من 

بنين وجيبوتي وغينيا ومالي واملغرب 

 وتونس.

مكتب اإلحصاء 

 الوطني السنغالي

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

2 

ورشة عمل تدريبية حول 

"جمع البيانات املتعلقة 

بالتجارة في الخدمات 

وتحليلها في الدول األعضاء 

في منظمة التعاون 

 اإلسالمي"

مارس  23-25

2021 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من 

أفغانستان وأذربيجان والبحرين 

وبنين وبوركينا فاسو ومصر وغينيا 

يا وإيران وكازاخستان وإندونيس

والكويت وقرغيزستان وماليزيا ومالي 

واملغرب وعمان وباكستان 

وفلسطين وقطر واململكة العربية 

السعودية والسنغال وسورينام 

 وتوغو وتونس وتركيا وأوغندا

املركز اإلسالمي 

لتنمية التجارة 

(ICDT ومجموعة )

البنك اإلسالمي 

 ( IsDBللتنمية )

 -افتراضيا 

  سيسرك،

 تركيا -أنقرة 

3 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

"إحصاءات التجارة الدولية 

 في السلع"

 2021أبريل  6

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من 

أفغانستان والبحرين وكوت ديفوار 

وإندونيسيا والكويت وجزر 

املالديف واملغرب وعمان وباكستان 

وفلسطين وقطر واململكة العربية 

وسورينام السعودية والصومال 

 وتوغو وتونس وأوزبكستان

مكاتب اإلحصاء 

الوطنية لكل من 

فلسطين واململكة 

العربية السعودية 

 وتركيا

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

4 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

"إحصاءات التجارة الدولية 

 في الخدمات"

أبريل  13

2021 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من 

والجزائر وأذربيجان أفغانستان 

 وبنغالديش وبنين.

كوت ديفوار وإندونيسيا واألردن  

والكويت وليبيا وجزر املالديف 

وباكستان والصومال وتوغو وتونس 

 وأوغندا واإلمارات العربية املتحدة

مكتب اإلحصاء 

الوطنية للجمهورية 

 التركية

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 
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  حالة البلدان األفريقية األعضاء في منظمة  -إقامة منطقة للتجارة الحرة في كل القارة األفريقية دراسة بشأن إمكانية

( دراسة بحثية مشتركة لتقييم ITFCأجرى كل من سيسرك واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل التجارة ) التعاون اإلسالمي:

( على بلدان منظمة التعاون اإلسالمي األفريقية، AfCFTAاألفريقية ) اآلثار املحتملة إلقامة منطقة التجارة الحرة في كل القارة

وتبحث الدراسة في الصورة التي يمكن من خاللها  غينيا وموزمبيق وتونس وأوغندا.التي تشمل كل من كوت ديفوار ومصر و 

ة في املنطقة األفريقية من خالل لهذه املبادرة املساهمة في نمو معدالت املعامالت التجارية فيما بين بلدان املنظمة الواقع

تسليط الضوء على اآلثار الناتجة عن اإلنتاج والتجارة والرفاه، وتوفير بعض التوجيهات السياساتية نحو االستخدام األفضل 

 لالتفاقية بناء على النتائج املتوقعة.

 

 :)مؤشرا ضمن فئة التجارة في قاعدة  52يستضيف سيسرك  قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التعاون اإلسالمي )أويستات

البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي، التي يمكن االطالع عليها من خالل هذا الرابط 

http://www.sesric.org/oicstat.php.ويجري تحديثها بشكل منتظم ، 

 القطاع الخاص في التعاون االقتصاديتعزيز دور  .2

نفذ سيسرك منذ الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بـ"تعزيز 

 دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي":

 برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب

 املكان الجهة املقدمة/ الشريكة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

تعزيز مشاركة القطاع ’

 ‘الخاص في تنمية املهارات

فبراير  11

2021 

السلطات الوطنية املعنية 

بالتعليم والتدريب الفني 

واملنهي في الدول األعضاء 

في منظمة التعاون 

 اإلسالمي ذات الصلة

الجامعة اإلسالمية في 

الجامعة  ،(IUIU)أوغندا 

اإلسالمية للتكنولوجيا 

(IUT) مركز إسطنبول ،

الدولي لدور القطاع 

الخاص في التنمية التابع 

لبرنامج األمم املتحدة 

، منظمة (IICPSD)اإلنمائي 

، (ILO)العمل الدولية 

اتحاد الغرف وبورصات 

 (TOBBالسلع في تركيا )

 -افتراضيا 

 -أنقرة   سيسرك،

 تركيا

 

 :مؤشرا ضمن فئة القطاع الخاص في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة  38يستضيف سيسرك  قاعدة بيانات أويستات

  التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.

http://www.sesric.org/oicstat.php
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 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بتحسين نفذ سيسرك منذ الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة 

 قطاعي النقل واالتصاالت:

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم
الجهة املقدمة/ 

 الشريكة
 املكان

1 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

"مسح بشأن استخدام 

تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت في صفوف 

املعيشية األسر 

 واألفراد"

ديسمبر  10

2020 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من 

أفغانستان والجزائر وأذربيجان والبحرين 

وبروني وبوركينا فاسو ومصر والعراق 

ن وكازاخستان وماليزيا وموزمبيق وباكستا

السعودية وتوغو وتركيا وفلسطين و 

 وأوزبكستان

مكتب اإلحصاء 

 الوطني

 لتركيا 

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

2 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

"مسح بشأن استخدام 

تكنولوجيا املعلومات 

واالتصاالت في 

 الشركات"

ديسمبر  17

2020 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من الجزائر 

وأذربيجان وبنغالديش وبروناي ومصر 

ت وإندونيسيا وإيران والعراق والكوي

 سعوديةواملغرب وفلسطين وقطر وال

 وسورينام وتونس وتركيا وأوزبكستان

مكتب اإلحصاء 

 الوطني

 لتركيا 

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

3 

دورة تدريبية إحصائية 

حول "إحصاءات 

 النقل"

15-18 

 2021مارس 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من بنين 

وبوركينا فاسو وكوت ديفوار والغابون 

 وتوغووغينيا واملغرب والنيجر 

مكتب اإلحصاء 

 الوطني السنغالي

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

4 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

من  9"مؤشرات الهدف 

أهداف التنمية 

املستدامة )الصناعة، 

االبتكار، البنية 

 التحتية("

مارس  18

2021 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من 

أذربيجان والبحرين وبنين ومصر وغيانا 

وإندونيسيا واألردن والكويت وماليزيا 

ن وفلسطين وموزمبيق وعمان وباكستا

السعودية والصومال وسورينام وقطر و 

 وتركيا

مكاتب اإلحصاء 

الوطنية لكل من 

إندونيسيا وماليزيا 

 وباكستان وتركيا

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

5 

دورة تدريبية إحصائية 

حول "إحصاءات 

 املعلومات"مجتمع 

مايو  24-27

2021 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من كوت 

ديفوار ومصر وإيران وكازاخستان وجزر 

املالديف واملغرب وباكستان وفلسطين 

 والسنغال والصومال وعمان وقطر وتركيا

مكتب اإلحصاء 

 الوطني ملاليزيا

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

6 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

"إحصاءات املركبات 

وحجم حركة املرور 

 وحوادث السير"

 يونيو 3

 2021 

مكاتب اإلحصاء الوطنية للدول األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي

مكتب اإلحصاء 

 الوطني

 لتركيا 

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

 :مؤشرا ضمن فئة النقل واالتصاالت في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة  20يستضيف سيسرك  قاعدة بيانات أويستات

 التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.
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 تطوير قطاع سياحي مستدام وتنافس ي .4

املتعلق بتنمية نفذ سيسرك منذ الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال 

 قطاع سياحي مستدام وتنافس ي:

 برامج سيسرك لبناء القدرات وبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب

 املكان الجهة املقدمة/ الشريكة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 

دورة تدريبية 

إحصائية حول 

"إحصاءات 

 السياحة"

13-15 

ديسمبر 

2020 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من 

الجزائر والبحرين ومصر والعراق 

وفلسطين  واألردن واملغرب وعمان

 لسعودية واليمنوقطر وا

مكتب اإلحصاء الوطني 

 لتونس

 -افتراضيا 

 -سيسرك،  أنقرة 

 تركيا

2 

دورة تدريبية 

إحصائية حول 

"إحصاءات 

 السياحة"

يناير  18-21

2021 

لكل من مكاتب اإلحصاء الوطنية 

نيسيا أذربيجان وبروناي وإندو 

السعودية وباكستان و 

 وأوزبكستان

مكتب اإلحصاء الوطني 

 ملاليزيا

 -افتراضيا 

 -سيسرك،  أنقرة 

 تركيا

3 

ندوة عبر اإلنترنت 

حول "إحصاءات 

 السياحة"

فبراير  24

2021 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل من 

ألبانيا والجزائر وبنغالديش وبنين 

وإندونيسيا وكازاخستان وبروناي 

زمبيق والكويت وماليزيا ومو 

وعمان وباكستان وفلسطين 

لسعودية وسورينام وتوغو وا

 وأوزبكستان

مكاتب اإلحصاء 

الوطنية لكل من ماليزيا 

وفلسطين واململكة 

العربية السعودية 

 وسورينام وتركيا

 -افتراضيا 

 -سيسرك،  أنقرة 

 تركيا

4 

دورة تدريبية حول 

الحالل "السياحة 

وخدمات الضيافة 

 املالئمة للمسلمين"

مارس  22-26

2021 

املكتب الوطني للسياحة في جزر 

 القمر

مركز السياحة 

( في ITCاإلسالمية )

 ماليزيا

 -افتراضيا 

 -سيسرك،  أنقرة 

 تركيا

5 

دورة تدريبية لصالح 

املدربين حول 

"السياحة وخدمات 

 الضيافة"

 -مارس  29

أبريل  02

2021 

الوطنية املعنية  السلطات

بالتعليم والتدريب الفني واملنهي 

لكل من أذربيجان وبنغالديش 

وبنين والكاميرون ومصر وغامبيا 

وإندونيسيا والعراق واألردن 

ولبنان ونيجيريا وعمان وباكستان 

وفلسطين وقطر والسنغال 

والصومال وسورينام وتونس 

 وتركمانستان

املديرية العامة للتعليم 

ني التابعة لوزارة املنهي والف

 التعليم الوطني للتركية

 -افتراضيا 

 -سيسرك،  أنقرة 

 تركيا
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 :"في إطار برنامج بناء القدرات في مجال السياحة  ورشة عمل تدريبية حول "استراتيجيات التسويق للوجهات السياحية

(Tourism-CaB نظم كل من سيسرك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة ورشة عمل ،) تدريبية عبر اإلنترنت في الفترة ما بين

لصالح مشاركين من السلطات الوطنية املعنية بالسياحة في الدول األعضاء في منظمة التعاون  2021مارس  4و  02

 اإلسالمي.

وخالل ورشة العمل التدريبية، اغتنم خبراء السياحة واملسؤولون التنفيذيون من مختلف هيئات السياحة الوطنية   

اركة من أذربيجان والبحرين وبنغالديش وبنين وبروناي دار السالم وبوركينا فاسو وكوت ديفوار وغينيا وغيانا ومالي املش

واملغرب وموزمبيق ونيجيريا وعمان وباكستان وفلسطين والصومال والسودان وتوغو وتركيا وتركمانستان وأوغندا واليمن 

املختلفة املتعلقة بتسويق الوجهات السياحية، بما في ذلك تطوير هذه الفرصة لتحديث معارفهم ومناقشة الجوانب 

 اإلستراتيجيات، وإدارة أصحاب املصلحة، والتمويل والتسويق القائم على تكنولوجيا املعلومات واالتصاالت.

 

  :لتعاون مؤشرا ضمن فئة السياحة في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة ا 12يستضيف سيسرك  قاعدة بيانات أويستات

 اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.

 

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

نفذ سيسرك منذ الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بالرفع من 

 لغذائي:مستوى اإلنتاج الزراعي واستدامة األمن ا

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 املكان الجهة املقدمة/ الشريكة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 

دورة إحصائية بشأن 

"إحصاءات الزراعة 

والغابات ومصايد 

 األسماك"

 4 -نوفمبر  30

 2020ديسمبر 

مكتب اإلحصاء الوطني 

 لكوت ديفوار

 مكتب اإلحصاء الوطني

 للمغرب 

 -افتراضيا 

سيسرك،  أنقرة 

 تركيا -

2 

دورة تدريبية حول 

"النهوض باإلنتاج 

الحيواني وتربية 

الحيوانات لتعزيز األمن 

 الغذائي"

19 -21 

 2021مايو  

وزارات الزراعة واألمن 

الغذائي في البلدان 

األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

دائرة الخدمات 

( بوزارة DVSالبيطرية )

والصناعات الزراعة 

 الغذائية في ماليزيا

 -افتراضيا 

سيسرك،  أنقرة 

 تركيا -

 :مؤشرا ضمن فئة الزراعة في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون  37يستضيف سيسرك  قاعدة بيانات أويستات

 اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.
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 التخفيف من وطأة الفقر .6

الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتخفيف نفذ سيسرك منذ الدورة 

 من وطأة الفقر:

 برامج سيسرك لبناء القدرات وبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب

 املكان الجهة املقدمة/ الشريكة الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 

دورة تدريبية حول "رصد 

وتقييم خطط ومشاريع 

 التنمية الوطنية"

07-10 

 2020ديسمبر 

 

وزارة التخطيط واالستثمار 

 والتنمية االقتصادية الصومالية

 

وزارة الصناعة 

والتكنولوجيا التركية، 

ورئاسة تركيا 

لالستراتيجيات 

وامليزانية، ووكالة 

التنمية في أنقرة، 

وكالة التعاون و 

والتنسيق التركية 

(TIKA) ومعهد ،

اإلحصاء التركي 

(TurkStat) 

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

2 

دورة تدريبية إحصائية 

حول "إحصاءات ظروف 

 العيش والفقر"

ديسمبر  8-9

2020 

مكتب اإلحصاء الوطني 

 لبنغالديش

مكتب اإلحصاء الوطني 

 إلندونيسيا

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

3 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

"األسئلة املتعلقة بالتبغ 

( TQSفي املسوح )

واألسئلة املتعلقة بالتبغ 

في املسوح الخاصة 

 ("TQS-Youthبالشباب )

ديسمبر  9

2020 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل 

من أفغانستان وأذربيجان وبنين 

ومصر والغابون وإندونيسيا 

والكويت والعراق واألردن 

وماليزيا وعمان وباكستان 

وفلسطين وقطر واململكة 

العربية السعودية والسنغال 

وتوغو وتركيا واإلمارات العربية 

 املتحدة

مراكز مكافحة األمراض 

، (CDC)واتقائها 

ومؤسسة مراكز 

مكافحة األمراض 

 واتقائها

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

4 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

على  19-"تأثير كوفيد

املسنين واألشخاص ذوي 

اإلعاقة في الدول األعضاء 

في منظمة التعاون 

 اإلسالمي"

ديسمبر  23

2020 

املؤسسات الوطنية ذات الصلة 

املسؤولة عن املسنين 

واألشخاص ذوي اإلعاقة من 

الدول األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

املؤسسات الوطنية 

ذات الصلة املسؤولة 

ن املسنين ع

واألشخاص ذوي 

اإلعاقة من غينيا 

 واملغرب وتركيا وأوغندا

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

5 

دورة تدريبية إحصائية 

حول "مؤشرات الهدف 

)الرفاه  3اإلنمائي 

 والصحة الجيدة("

28-30 

 2020ديسمبر 

مكاتب اإلحصاء الوطنية لكل 

من أفغانستان وأذربيجان 

 وأوزبكستانوغامبيا 

مكتب اإلحصاء الوطني 

 لباكستان

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 
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6 

دورة تدريبية حول 

النهوض بمهارات املرأة ’

وتمكينها في مجال تنظيم 

 ‘املشاريع

08 -11 

 2021مارس  

الوزارات ذات الصلة املعنية 

بالخدمة العامة والعمل 

والحماية االجتماعية لكل من 

فاسو والكاميرون  بنين وبوركينا

 وكوت ديفوار والسنغال

 

الوكالة الوطنية  

للتشغيل والعمل 

( ANETIاملستقل )

 التونسية

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

7 

ندوة عبر اإلنترنت حول 

 6"الهدف اإلنمائي 

)ضمان التوافر واإلدارة 

املستدامة للمياه 

والصرف الصحي 

 للجميع(".

مارس  17

2021 

اإلحصاء الوطنية لكل مكاتب 

من أفغانستان وأذربيجان وبنين 

ومصر وإندونيسيا وإيران واألردن 

وماليزيا واملغرب وموزمبيق 

وباكستان وفلسطين وقطر 

والصومال والسودان وسورينام 

اإلمارات العربية املتحدة وتركيا و 

 واليمن

مكاتب اإلحصاء 

الوطنية لكل من األردن 

وماليزيا وفلسطين 

سودان وتركيا وقطر وال

 واليمن

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

8 

دورة تدريبية حول 

"املمارسات التقييدية 

للمنافسة وتعزيز 

 املنافسة"

 -مارس  30

أبريل  01

2021 

اللجنة الوطنية للمنافسة 

( في بوركينا CNCCواالستهالك )

 فاسو

هيئة املنافسة التركية 

ومجلس املنافسة 

 التونس ي

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

9 

ورشة عمل حول 

"املنافسة واللوائح 

التنظيمية والهيكل 

التنظيمي املناسب لوكالة 

 املنافسة"

أبريل  06-07

2021 

سلطات املنافسة الوطنية لكل 

من أذربيجان والبحرين وبوركينا 

فاسو والكاميرون وغامبيا 

وإندونيسيا وكازاخستان 

واملغرب وقيرغيزستان وماليزيا 

وباكستان وقطر والسودان 

وتوغو وتونس وتركيا 

وتركمانستان وأوزبكستان 

وهيئة املنافسة اإلقليمية 

التابعة للمجتمع االقتصادي 

  (ERCAلدول غرب أفريقيا )

 

هيئة املنافسة التركية 

ولجنة املنافسة 

الباكستانية  ومجلس 

املنافسة التونس ي 

ولجنة املنافسة املاليزية 

واللجنة الوطنية 

للمنافسة واالستهالك 

في بوركينا فاسو ولجنة 

اإلشراف على املنافسة 

التجارية في إندونيسيا 

ولجنة املنافسة 

الوطنية في الكاميرون 

 ولجنة مكافحة االحتكار 

في أوزبكستان ولجنة 

املنافسة وحماية 

املستهلك في غامبيا 

ووكالة مكافحة االحتكار 

 في كازاخستان 

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 
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10 

دورة تدريبية حول "تطوير 

مناهج التعلم اإللكتروني 

واملواد اإللكترونية ذات 

 الصلة"

19 -22 

 2021أبريل  

السلطات الوطنية املعنية 

بالتعليم والتدريب الفني واملنهي 

لكل من أفغانستان وأذربيجان 

وبنغالديش وبنين وبروناي دار 

السالم والكاميرون وكوت ديفوار 

ومصر وغامبيا وإندونيسيا 

واألردن ولبنان وموزمبيق 

ونيجيريا وباكستان وفلسطين 

وقطر والسنغال وسورينام 

وتونس وتركيا وتركمانستان 

املتحدة  واإلمارات العربية

 وأوزبكستان واليمن.

 وزارة التعليم املاليزية

 -افتراضيا 

سيسرك،  

 تركيا -أنقرة 

 

  يعرض هذا التقرير تقييما شامال لوضع املرأة في البلدان  :2020تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول املرأة والتنمية

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ويحدد أبرز التحديات التي تواجهها املرأة في الحياة االجتماعية واالقتصادية، وذلك 

املسجل في تنفيذ باالعتماد على مجموعات بيانات كمية ونوعية. ويقدم التقرير مناقشة مواضيعية حول مستوى التقدم 

 .2016خطة عمل منظمة التعاون اإلسالمي من أجل النهوض باملرأة )األوباو( منذ اعتمادها سنة 

 

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

منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب وتماشيا مع خارطة الطريق في إطار برنامج  :في منظمة التعاون اإلسالمي"

، نظم سيسرك 2025-2020االستراتيجية لبرنامج منظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

ن سلطات التعليم والتدريب الفني واملنهي لصالح مشاركين م 2021يناير  14و  11هذه الورشة عبر اإلنترنت في الفترة ما بين 

في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وخالل ورشة العمل، ناقش املشاركون من سلطات التعليم والتدريب 

الفني واملنهي لكل من أذربيجان وبنغالديش وبنين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار والغابون وغينيا وغينيا 

ساو وإندونيسيا واألردن وكازاخستان والكويت ولبنان وماليزيا وباكستان وفلسطين وقطر والسنغال والصومال بي

، مع التركيز بشكل خاص على 19-وسورينام وتوغو وتونس وتركيا وتركمانستان التحديات الناشئة بسبب جائحة كوفيد

لفجوات القائمة على مستوى املهارات. كما كانت بمثابة منصة ضرورة تنمية املهارات الرقمية واألساليب الكافية ملعالجة ا

لتعزيز تبادل الخبرات وأفضل املمارسات فيما بين السلطات ذات الصلة في دول املنظمة فيما يتعلق باالتجاهات الناشئة 

 في تعليم مدرس ي قطاع التعليم والتدريب الفني واملنهي وتنمية القدرات.

 

 في إطار برنامج بناء  :ناء القدرات املؤسسية من أجل نظم فعالة لعرض معلومات سوق العمل"ورشة عمل تدريبية حول "ب

( وتمشيا مع البرنامج التنفيذي لتنفيذ إطار منظمة التعاون PES-CaBالقدرات في مجال خدمات التشغيل العامة )

بالتعاون مع وكالة التوظيف التركية اإلسالمي للتعاون في مجال العمل والعمالة والحماية االجتماعية، نظم سيسرك، 

(İŞKUR) جمعت ورشة العمل التدريبية مشاركين من 2021فبراير  04 -01، هذه الورشة التدريبية عبر اإلنترنت في فترة .

مختلف وكاالت/ هيئات التوظيف العامة واملؤسسات الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء في منظمة التعاون 
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ذلك أفغانستان وأذربيجان والبحرين وبوركينا فاسو والكاميرون وتشاد وكوت ديفوار وغينيا وإندونيسيا اإلسالمي، بما في 

وموريتانيا واملغرب ونيجيريا وعمان وباكستان وفلسطين والسنغال وسيراليون والسودان وتوغو وتونس وتركيا 

 ل في بلدانهم بشكل فعال.وتركمانستان ملناقشة كيفية إنشاء وإدارة نظم لعرض معلومات سوق العم

 

  :"سالمي للتعليم في إطار برنامج منظمة التعاون اإل دورة تدريبية حول "تطوير مشاريع مدرة للدخل لصالح رواد األعمال

، نظم سيسرك، بالتعاون مع املركز التربوي اإلقليمي لإليسيسكو في تشاد، هذه الدورة (OIC-VET)املنهي والتدريب 

لصالح رواد أعمال من تشاد. وهدفت الدورة التدريبية إلى تقديم صورة  2021مايو 28-24ترنت في فترة التدريبية عبر اإلن

عامة عن كيفية بلورة أفكار تجارية تتماش ى مع احتياجات سوق العمل باإلضافة إلى تقديم دليل شامل حول مباشرة عمل 

 تجاري لفائدة رواد األعمال.

 

  االجتماع الثالث لشبكة منظمة( التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامةOIC-PESNET):  في إطار عمل شبكة منظمة

، نظم سيسرك بالتعاون مع وكالة التوظيف التركية (OIC-PESNET)اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة التعاون 

(İŞKUR) الل منصة إلكترونية لعقد من خ 2021يونيو  03-02، االجتماع الثالث لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي في فترة

مؤتمرات عن طريق الفيديو. وهدف هذا االجتماع إلى إعادة تنشيط عمل هذه الشبكة املهمة من خالل جمع ممثلي 

سلطات التوظيف العامة من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ملناقشة واعتماد "خطة عمل شبكة منظمة 

" و "النظام الداخلي لشبكة منظمة التعاون اإلسالمي 2022-2021لعامة لفترة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف ا

 لخدمات التوظيف العامة"

 

  :1مؤشرا ضمن فئة القضاء على الفقر )مؤشرات الهدف اإلنمائي  36يستضيف سيسرك  قاعدة بيانات أويستات 

 اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون ( ‘القضاء على الفقر’

 

 ترسيخ التعاون املالي .7

نفذ سيسرك منذ الدورة الوزارية السادسة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بترسيخ 

 التعاون املالي:

 برامج سيسرك لبناء القدرات

 املكان املقدمة/ الشريكةالجهة  الجهة املستفيدة التاريخ املوضوع الرقم

1 

دورة تدريبية حول 

"صياغة السياسة 

 النقدية"

22-25 

فبراير 

2021 

البنك املركزي العراقي والبنك 

املركزي األردني وسلطة النقد 

 الفلسطينية

 البنك املركزي التركي

 -افتراضيا 

سيسرك،  أنقرة 

 تركيا -

2 
دورة تدريبية حول  

 "التثقيف املالي"

24 -27 

 2021مايو 

البنوك املركزية للدول 

األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

 البنك املركزي التركي 

 -افتراضيا 

سيسرك،  أنقرة 

 تركيا -
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3 

دورة تدريبية حول "إصدار 

الصكوك في أسواق رأس 

 املال اإلسالمية"

 -مايو 31

يونيو  02

2021 

هيئات األوراق املالية 

 والبورصات املعنية في الدول 

األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي

هيئة ماليزيا لألوراق 

 املالية

 -افتراضيا 

سيسرك،  أنقرة 

 تركيا -

4 

ورشة عمل تدريبية حول 

"إدارة الجودة في تدقيق 

 الحسابات العامة"

15-16 

يونيو 

2021 

األجهزة العليا للرقابة املالية 

واملحاسبة املعنية في الدول 

عاون األعضاء في منظمة الت

 اإلسالمي

 ديوان املحاسبة التركي

 -افتراضيا 

سيسرك،  أنقرة 

 تركيا -

 :مؤشرا ضمن فئة املالية الدولية وفئة الصيرفة واملالية اإلسالمية في قاعدة  41يستضيف سيسرك  قاعدة بيانات أويستات

 البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.

 


