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 مقدمة

من المقرر يقدم هذا التقرير ملخصا لألنشطة التي أجراها سيسرك من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك، و

رة، تركيا، بتاريخ الكومسيك التي ستعقد في أنقالجتماع لجنة المتابعة المنبثقة عن  35تسليمه إلى الدورة الـ

 .2019أبريل  24-25

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

بمجاالت التعاون التي يعنى بها الكومسيك، وتركز هذه الجهود في معظمها على التصدي للمشاكل اإلنمائية 

لألمة اإلسالمية وتوفير أنجع الحلول الممكنة، وذلك في نطاق االختصاصات المنوطة بسيسرك.  المشتركة

وفي تنفيذ سيسرك ألنشطته المتعددة والمتنوعة، استفاد من الدعم القوي وااللتزام الراسخ من طرف الدول 

ألمانة العامة للمنظمة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والتوجيه االستراتيجي الثمين الذي تقدمه ا

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

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

ادية واالجتماعية في الدول للكومسيك على دراسة وتقييم التطورات االقتص 34انكب المركز منذ الدورة الـ

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

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

أعمال العديد من مؤتمرات واجتماعات المنظمة ذات  االقتصادي واالجتماعي كما هي مسطرة على جدول

الصلة، ال سيما مختلف المؤتمرات الوزارية القطاعية والدورات السنوية للجان الدائمة ذات الصلة. وبهذا، 

يواصل المركز تقديم إسهاماته القيمة في إطار آلية المنظمة للحوار بشأن السياسات من خالل تحليل الوضع 

وى المنظمة واقتراح اإلجراءات السياساتية المناسبة التي يجب اتخاذها  لمواجهة التحديات الراهن على مست

 وتعزيز التعاون فيما بين الدول اإلسالمية في المجاالت ذات الصلة.

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

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

قدم مساعدة صناع  السياسات على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية أكثر نجاعة. وفي هذا الصدد، ي

عضاء في المركز إسهاما كبيرا على مستوى بناء القدرات الفنية لمكاتب اإلحصاء الوطنية في الدول األ

، (OIC-StatCom) نظمة، وذلك بصفته األمانة العامة للجنة اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميالم

 (.StatCaBوأيضا من خالل برنامجه الرئيسي لبناء القدرات اإلحصائية )

ي مجتمع وخالل الفترة قيد الدراسة، بذل سيسرك جهودا كبيرة لتعزيز التعاون فيما بين دول الجنوب ف

واألنشطة  منظمة التعاون اإلسالمي، وذلك من خالل إطالق وتنفيذ مجموعة كبيرة من برامج بناء القدرات

لنسبة للدول مام المباشر باالتدريبية بشأن عدد من المجاالت االجتماعية واالقتصادية التي تحظى باالهت

اعات برنامجا لبناء القدرات في قط 28األعضاء في المنظمة. وفي الوقت الراهن يشتغل المركز على 

ه والتخفيف محددة تغطي مجموعة كبيرة من المجاالت مثل التمويل والزراعة والصحة والبيئة وموارد الميا

لبرامج اشباب والسياحة وغيرها. ويجري تنفيذ هذه من حدة الفقر وإدارة الكوارث الطبيعية وتشغيل ال

ية ذات الصلة بالتعاون الوثيق مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمؤسسات الدولية واإلقليمية والوطن

ات دراسية من خالل آليات متنوعة، بما في ذلك تبادل الخبراء وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل وزيار

 اف متعددة.وإقامة شبكات مع أطر

وباإلضافة إلى ذلك، أبرم سيسرك خالل الفترة قيد االستعراض االتفاقيات الستة التالية )مذكرة تفاهم، اتفاقية 

شراكة...( مع المنظمات الوطنية والدولية ذات الصلة لتعزيز عالقاته مع شركائه من أجل تنفيذ استراتيجية 

 الكومسيك على أحسن وجه:
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االتفاقتاريخ  الشركاء الرقم  

 2018نوفمبر  22 (IFSBمجلس الخدمات المالية اإلسالمية )  .1

2.  
لجنوب اللجنة المعنية بالعلوم والتكنولوجيا ألغراض التنمية المستدامة في ا

(COMSATS) 
 2018نوفمبر  27

 2018ديسمبر  13  (TÜBİTAK MAMمركز مرمرة لألبحاث التابع لتوبيتاك )  .3

 2018ديسمبر   Uyumsoft 27شركة   .4

 2019مارس  01 جامعة سلجوق  .5

 2019مارس  11 (ICYFمنتدى شباب التعاون اإلسالمي )  .6

وفي ضوء ما تقدم، يعرض هذا التقرير األنشطة التي اضطلع بها سيسرك وفقا الستراتيجية الكومسيك في 

دور القطاع  إطار مجاالت تعاونها السبعة، وهي: التجارة البينية في منظمة التعاون اإلسالمي؛ تعزيز

الخاص في التعاون االقتصادي؛ تحسين قطاعي النقل واالتصاالت؛ تطوير قطاع سياحي مستدام وتنافسي؛ 

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

 المالي.

 بنود جدول األعمال:

 .التعاون اإلسالميالتجارة البينية في دول منظمة  .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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 منظمة التعاون اإلسالمي التجارة البينية في دول .1

مة التعاون نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بالتجارة البينية في دول منظ

 اإلسالمي:

  لفرص المتعلقة بإنجاز برنامج التحديات وا - 2018التوقعات االقتصادية لمنظمة التعاون اإلسالمي

ل أبرز يجسد هذا التقرير مجهود سيسرك السنوي في تحلي :2025عمل منظمة التعاون اإلسالمي لعام 

ن ماالتجاهات واآلفاق االقتصادية في الدول األعضاء في المنظمة.  فهو يعرض مجموعة كبيرة 

ى االقتصاد اإلحصاءات والتحليالت المقارنة المفيدة بشأن أداء الدول األعضاء في المنظمة على مستو

لمنظمة التقرير الضوء على التحديات والفرص القائمة أمام دول امن  2018الكلي. وقد سلط إصدار 

 .2025في سعيها لتحقيق األهداف االقتصادية كما هو منصوص عليها في برنامج عمل المنظمة لعام 

 :)تضم قاعدة البيانات اإلحصائية  قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات

مؤشرا متعلقا بالتجارة، ويمكن االطالع عليها  19لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

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

 بشكل منتظم.

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

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

 االقتصادي:

 (:OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

الرق

 م
 الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع

الجهة المقدمة/ 

 الشريكة
 المكان

1 

دورة إحصاءات حول 

السجالت اإلحصائية ’

 ‘للمنشآت

نوفمبر  12-14

2018 

 العراق

)الجهاز المركزي 

 لإلحصاء(

 فلسطين

)الجهاز المركزي 

 لإلحصاء الفلسطيني(

 بغداد، العراق

2 

دورة إحصاءات حول 

إحصاءات التصنيع ’

 ‘والبناء

ديسمبر  3-4

2018 

 قطر

التخطيط )جهاز 

 واإلحصاء(

 ماليزيا

)دائرة اإلحصاءات 

 العامة(

 الدوحة، قطر

3 
دورة إحصاءات حول 

 ‘إحصاءات األسعار’

10-12 

 2018ديسمبر 

 قطر

)جهاز التخطيط 

 واإلحصاء(

 إندونيسيا

)الجهاز المركزي 

 لإلحصاء اإلندونيسي(

 الدوحة، قطر

4 

زيارة دراسية حول 

 مؤشر أسعار المستهلك’

(CPI)‘ 

أبريل  16-18

2019 

 األردن

)دائرة 

اإلحصاءات 

 العامة(

 مصر

)الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة 

 واإلحصاء(

القاهرة، 

 مصر

5 

إشراك ’حلقة نقاش حول 

القطاع الخاص في برنامج 

التعاون فيما بين بلدان 

الجنوب والتعاون الثالثي 

من أجل تحقيق التنمية 

 ‘المستدامة

مارس  20

2019 

 أذربيجان،

 نيجيريا، 

باكستان،  

فلسطين، 

 السودان،

سيسرك، وكالة 

التعاون والتنسيق 

التركية، مركز 

إسطنبول الدولي 

للقطاع الخاص في 

التنمية التابع لبرنامج 

بوينس آيرس، 

 األرجنتين

http://www.sesric.org/oicstat.php
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تونس، تركيا، 

مشاركون آخرون 

من مؤتمر 

BAPA+40  

 األمم المتحدة اإلنمائي

(IICPSD ،) مكتب

األمم المتحدة للتعاون 

الجنوب فيما بين بلدان 

(UNOSSC) 

 ( اآلفاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOSO :) على  2019دأب سيسرك منذ يناير من عام

إصدار سلسلة "اآلفاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي" مرتين في الشهر كمنشور إحصائي 

تحت عنوان "الكتاب اإلحصائي السنوي  مواضيعي، وسيتم تجميعه كخالصة نهائية في آخر كل عام

بشأن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي"، ويمكن االطالع على السلسلة من خالل الرابط 

ويغطي كل إصدار من سلسلة اآلفاق  oso.php-http://www.sesric.org/publications.التالي: 

اإلحصائية فئة من الفئات المشمولة في قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي. فهي ال 

توفر فقط البيانات لجميع البلدان األعضاء في المنظمة بالقيم اإلجمالية على مستوى هذه البلدان وعلى 

قدم أيضا تحليالت موجزة مع األرقام التي تستعرض أداء وتقدم الصعيد العالمي، حيثما أمكن ذلك، بل ت

البلدان األعضاء في المنظمة في الفئة المواضيعية المعنية. وقد نشر سيسرك تقريرا بخصوص القطاع 

 ric.org/files/article/657.pdfhttp://www.ses الخاص، ويمكن االطالع عليه من خالل:

  المرأة لألعمال من  تعزيز ريادة - 2018تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول المرأة والتنمية لعام

ناطق ميهدف التقرير إلى تعزيز تمكين المرأة وريادتها لألعمال في مختلف  أجل تحقيق التنمية:

أهمية  في منطقة المنظمة، ويسلط الضوء علىالمنظمة. ويعرض التقرير تقييما شامال لوضع المرأة 

ع على مساهمة المرأة في إطالق العنان لإلمكانات االقتصادية للدول األعضاء في المنظمة، ويشج

رة السابعة النهوض بروح ريادة األعمال النسائية في القطاع الخاص. وقد تم تسليم التقرير إلى الدو

لذي ُعقد اية الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، للمؤتمر الوزاري حول دور المرأة في تنم

 في واغادوغو، بوركينا فاسو. 2018في نوفمبر 

  ولية نظم سيسرك زيارة دراسية حول المسؤ ‘:المسؤولية االجتماعية للشركات’زيارة دراسية حول

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

 تركيا.

ل من العمل وتمثلت األهداف الرئيسية للزيارة الدراسية في االستفادة من التجربة التركية في التحو

التجربة التركية  لجميع الجهات الفاعلة في المجتمع، واالستفادة من الخيري السلبي إلى المشاركة الفعالة

 في تطوير فلسفة األوقاف.

 :)تضم قاعدة البيانات اإلحصائية  قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات

مؤشرا متعلقا بدور القطاع الخاص في التعاون  29لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

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

 ويجري تحديث قاعدة البيانات هذه بشكل منتظم.

 

 

 

 

 

http://www.sesric.org/publications-oso.php
http://www.sesric.org/publications-oso.php
http://www.sesric.org/files/article/657.pdf
http://www.sesric.org/oicstat.php


  

6 
 

 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

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

 (:OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة المستفيدةالجهة  التاريخ الموضوع الرقم

1 

ورشة عمل 

حول "اإلصالح 

والتطوير في 

الخدمات 

 ‘البريدية

12-14 

 2018نوفمبر 

الجزائر، جيبوتي، مصر، 

العراق، األردن، ليبيا، 

موريتانيا، المغرب، فلسطين، 

قطر، المملكة العربية 

 السعودية، السودان

سيسرك، االتحاد 

جهاز البريدي العالمي، 

تنظيم االتصاالت 

 والبريد في السودان

الخرطوم، 

 السودان

2 

ورشة عمل 

إقليمية حول 

خدمات الدفع ’

البريدية 

 ‘اإللكترونية

فبراير  26-28

2019 

الجزائر، جيبوتي، مصر، 

األردن، موريتانيا، عمان، 

 فلسطين، قطر، ليبيا، السودان

سيسرك، االتحاد 

البريدي العالمي، البريد 

 التونسي

 تونس العاصمة،

 تونس 

3 

دورة تدريبية 

جمع ’حول 

الطوابع البريدية 

وقسائم الردود 

 ‘الدولية

أبريل  16-18 

2019 

 الجزائر، البحرين،

جيبوتي، مصر، العراق، 

 األردن،

 الكويت، لبنان، موريتانيا،

المغرب، عمان، قطر، 

 المملكة العربية السعودية،

 الصومال، ليبيا،

اإلمارات السودان، تونس، 

العربية المتحدة، اليمن، 

 فلسطين

سيسرك، االتحاد 

البريدي العالمي، البريد 

 التونسي

 تونس العاصمة،

 تونس 

 :)تضم قاعدة البيانات اإلحصائية  قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات

مؤشرا متعلقا بالنقل واالتصاالت، ويمكن  24لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

، ويجري تحديث قاعدة http://www.sesric.org/oicstat.phpاالطالع عليها من خالل هذا الرابط 

 يانات هذه بشكل منتظم.الب

  

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

نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال المتعلق بتنمية قطاع سياحي مستدام ومتسم 

 بالتنافسية:

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم
المقدمة/ الجهة 

 الشريكة
 المكان

1 

دورة تدريبية حول 

السياحة الحالل ’

وخدمات الضيافة 

 ‘المالئمة للمسلمين

13-15 

 2018نوفمبر 

 أوزبكستان

)اللجنة الحكومية 

المعنية بتنمية قطاع 

السياحة بجمهورية 

 أوزبكستان(

معهد المعايير 

والمقاييس للدول 

 اإلسالمية، سيسرك

طشقند، 

 أوزبكستان

2 

السياحة ’ندوة حول 

الحالل في دول منظمة 

 ‘التعاون اإلسالمي

نوفمبر  16

2018 

 أوزبكستان 

)اللجنة الحكومية 

المعنية بتنمية قطاع 

السياحة بجمهورية 

 أوزبكستان(

معهد المعايير 

والمقاييس للدول 

 اإلسالمية، سيسرك

سمرقند، 

 أوزبكستان

3 
دورة إحصاءات حول 

 ‘إحصاءات السياحة’

ديسمبر  4-6

2018 

 بروناي

)دائرة التخطيط 

االقتصادي 

 والتنمية(

 إندونيسيا

)الجهاز المركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيسي(

بندر سري 

بكاوان، 

 بروناي

4 

اآلفاق ’حلقة نقاش حول 

والتحديات في مجال 

السياحة الحالل في العالم 

 ‘اإلسالمي

أبريل  04

2019 

السلطات المعنية 

بالسياحة في الدول 

األعضاء في منظمة 

 التعاون اإلسالمي

سيسرك وتركيا 

 )جامعة كستامونو(
 أنطاليا، تركيا

 :)تضم قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة  قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التعاون اإلسالمي )أويستات

مؤشرات متعلقة بالسياحة، ويمكن االطالع عليها من  7التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

 ، ويجري تحديث قاعدة البيانات هذهhttp://www.sesric.org/oicstat.phpخالل هذا الرابط 

 بشكل منتظم.

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال المتعلق الرفع من مستوى اإلنتاج الزراعي واستدامة 

 األمن الغذائي:

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم
الجهة المقدمة/ 

 الشريكة
 المكان

1 

حول  زيارة دراسية 

تربية األحياء المائية ’

المستدامة في دول منظمة 

 ‘التعاون اإلسالمي

03-07 

ديسمبر 

2018 

 وفلسطين ماليزيا

 وقطر

 الزراعة )وزارة

 القائمة والصناعة

 تركيا

)وزارة الزراعة 

 والغابات(

 أنطاليا، تركيا

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

 الماليزية(

 النجاح )جامعة

 بفلسطين، الوطنية

 وزارة القدس، جامعة

 الفلسطينية( الزراعة

 البيئية العلوم )مركز

 قطر، لجامعة التابع

 بزراعة المعني القسم

 بإدارة المائية األحياء

 التابع السمكية الثروة

 والبيئة البلدية لوزارة

 القطرية(

2 

دراسة ’بعثة فنية حول 

تقنيات زراعة 

 ‘الخضروات في أوغندا

12-14 

مارس 

2019 

 أوغندا

)الجامعة اإلسالمية 

 في أوغندا(

 تركيا

)معهد أالتا لبحوث 

 البساتين(

مبالي وكمباال، 

 أوغندا

3 

دورة إحصائية بشأن 

إحصاءات الزراعة ’

والغابات ومصايد 

 األسماك'

11-12 

 2019أبريل 

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

 باكو، أذربيجان

4 

دورة تدريبية حول 

تصميم وهندسة ’

مستودعات التبريد 

 ‘والدفيئة المائية

22-26 

 2019أبريل 

 أفغانستان

)وزارة الفالحة 

والري والثروة 

 الحيوانية(

 تركيا

)معهد أالتا لبحوث 

 البساتين(

 مرسين، تركيا

  تضم قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة  إحصاءات منظمة التعاون اإلسالمي )أويستات(:قاعدة بيانات

مؤشرا متعلقا بالزراعة، ويمكن االطالع عليها من  64التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

، ويجري تحديث قاعدة البيانات هذه cstat.phphttp://www.sesric.org/oiخالل هذا الرابط 

 بشكل منتظم.

 التخفيف من وطأة الفقر  .6

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

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 المكان المقدمة/ الشريكة الجهة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

دورة تدريبية حول 

جراحة الجهاز الهظمي 

(GIT بخصوص تقنية )

تصوير البنكرياس 

بالتنظير الباطني 

بالطريق الراجع 

(ERCP) 

-سبتمبر 03

ديسمبر  28

2018 

 تركيا

 أطباء سوريين( 3)

سيسرك، برنامج 

العمل االستراتيجي 

لمنظمة التعاون 

اإلسالمي في مجال 

 تركيا الصحة،

)مستشفى أنقرة 

 للتدريب واألبحاث(

 أنقرة، تركيا

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


  

9 
 

2 

ورشة العمل الثانية 

التعليم والتدريب ’حول 

الفني والمهني 

(TVET في البلدان )

األعضاء في منظمة 

 ‘التعاون اإلسالمي

نوفمبر  6-7

2018 

أذربيجان وبنغالديش 

وبنين وبوركينا فاسو 

والكاميرون والسودان 

وغامبيا وتشاد والغابون 

وغينيا وإندونيسيا 

وقيرغيزستان ولبنان 

وماليزيا وجزر 

المالديف ومالي 

وموريتانيا وباكستان 

وفلسطين وقطر وتوغو 

وأوغندا وأوزبكستان 

 وتركيا

 أنقرة، تركيا سيسرك

3 

دورة تدريبية حول 

السالمة والصحة ’

 ‘المهنية

نوفمبر  8–7

2018 
 فلسطين

 تركيا

)معهد األبحاث 

في مجال والتنمية 

السالمة والصحة 

المهنية التابع لوزارة 

األسرة والعمل 

والخدمات االجتماعية 

 التركية(

 رام هللا،

 فلسطين

4 
زيارة دراسية حول 

 ‘إحصاءات التعليم’

12-14 

 2018نوفمبر 

 أوغندا

)مكتب اإلحصاء 

 األوغندي(

 موزمبيق

)مكتب اإلحصاءات 

 ((INE) الوطنية

 كمباال، أوغندا

5 

دراسية حول زيارة 

إحصاءات الدخل ’

 ‘واالستهالك

13-15 

 2018نوفمبر 

 مصر

)الجهاز المركزي 

للتعبئة العامة 

 واإلحصاء(

 المملكة العربية السعودية

 )الهيئة العامة لإلحصاء(

 القاهرة،

 مصر 

6 

دورة تدريبية حول 

طب الكوارث ’

والرعاية ما قبل اإلحالة 

 ‘إلى المستشفى

18-29 

 2018نوفمبر 

 السودان

)وزارة الصحة 

 السودانية(

 تركيا

)الوكالة التركية للتعاون 

 والتنسيق،

 وزارة الصحة التركية،

وزارة الصحة 

 السودانية(

الخرطوم، 

 السودان

7 

دورة إحصاءات حول 

إحصاءات التنمية ’

 ‘المستدامة

26-28 

 2018نوفمبر 

 ماليزيا 

)دائرة اإلحصاءات 

 العامة(

 أذربيجان 

اإلحصائية )اللجنة 

 الحكومية(

 باكو، أذربيجان

8 

دورية تدريبية حول 

العناية المركزة ’

 ‘ومكافحة العدوى

-نوفمبر 26

ديسمبر  14

2018 

تشاد، جيبوتي، 

موريتانيا، فلسطين، 

 السودان

 تركيا

)وزارة الصحة 

 التركية(

 أنقرة، تركيا

9 

ورشة عمل حول 

الهجرة القسرية ’

الدولية: التحديات 

والفرص المطروحة 

 ‘المتاحة

15-17 

 2018ديسمبر 

أفغانستان، ألبانيا، 

الجزائر، أذربيجان، 

تشاد، مصر، 

غامبيا، غيانا، 

إندونيسيا، إيران، 

العراق، 

كازاخستان، 

قيرغيزستان، لبنان، 

ليبيا، ماليزيا، 

سيسرك وتركيا )شباب 

الهالل األحمر التركي، 

وجامعة يلدرم بيازيد 

بأنقرة، وبلدية المجموعة 

الحضرية الكبرى ألنقرة، 

ومركز التطبيق واألبحاث 

في شؤون سياسات 

 الهجرة(

 أنقرة،

 تركيا 
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موريتانيا، المغرب، 

باكستان، فلسطين، 

الصومال، السودان، 

سوريا، تونس، 

 تركيا، تركمانستان،

أوغندا، 

 أوزباكستان، اليمن

10 

بعثة فنية حول 

إحصاءات التنمية ’

 ‘المستدامة

24-26 

 2018ديسمبر 

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 طاجيكستان

)وكالة اإلحصاء التابعة 

لرئاسة جمهورية 

 طاجيكستان(

دوشنبه، 

 طاجيكستان

11 

دورة تدريبية حول 

الدراية األساسية ’

للمشرف بشأن السالمة 

والصحة المهنية في 

 ‘أماكن العمل

25-26 

 2018ديسمبر 

 تركيا

)معهد األبحاث 

في مجال والتنمية 

الصحة والسالمة 

 المهنية

(ISGUM)) 

 ماليزيا

)المعهد الوطني 

للسالمة والصحة 

، (NIOHS) المهنية

 ماليزيا(

 

 أنقرة، تركيا

12 

دورة تدريبية حول 

خطة التأهب ’

واالستجابة لحاالت 

 ‘الطوارئ

27-28 

 2018ديسمبر 

 تركيا

)معهد األبحاث  

والتنمية في مجال 

الصحة والسالمة 

(ISGUM)المهنية

) 

 ماليزيا

)المعهد الوطني 

للسالمة والصحة 

، (NIOHS)المهنية 

 ماليزيا(

 أنقرة، تركيا

13 
دورة إحصاءات حول 

 ‘إحصاءات التعليم’

يناير  7-9

2019 

 بنغالديش

)مكتب بنغالديش 

 لإلحصاء(

 غامبيا

 )مكتب غامبيا لإلحصاء(
 سيريكوندا،غامبيا

14 

اجتماع لبدء فعاليات 

مدينة تنمية قدرات ’

 ‘أفريقيا التكنولوجية

يناير  27-28

2019 

 السودان

مدينة أفريقيا 

 التكنولوجية

سيسرك، البنك 

اإلسالمي للتنمية، 

تركيا )تيكا، توبيتاك، 

مجمع مرمرة 

للتكنولوجيا التابع 

MARTEK)لتوبيتاك

، منطقة التنمية (

التكنولوجية التابعة 

لجامعة أولوداغ 

(ULUTEK)) 

الخرطوم، 

 السودان

15 

دورة تدريبية بشأن 

تطوير المسار المهني 

للمتدربين الداخليين 

 بالمنظمة

 فبراير 03-04

2019 
 كوت ديفوار

سيسرك، مؤسسة أنصار، 

مؤسسة األتراك في 

الخارج والمجتمعات ذات 

الصلة، اتحاد الغرف 

 والبورصات التركية

 إسطنبول،

 تركيا 

16 

دورة إحصاءات بشأن 

الظروف المعيشية ’

وقضايا اجتماعية  والفقر

 ‘أخرى متشعبة

فبراير  4-6

2019 

 إندونيسيا

)الجهاز المركزي 

 لإلحصاء اإلندونيسي(

 أذربيجان 

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 باكو، أذربيجان
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17 

دورة تدريبية حول 

طب الكوارث ’

والرعاية الطارئة ما 

قبل اإلحالة إلى 

 ‘المستشفى

 -فبراير  25

 مارس 1

2019 

 جيبوتي

)وزارة الصحة 

 الجيبوتية( و تشاد

)وزارة الصحة 

 التشادية(

 تركيا والسودان

)الوكالة التركية للتعاون 

 والتنسيق،

 وزارة الصحة التركية،

وزارة الصحة 

 السودانية(

 جيبوتي وتشاد

18 

دورة إحصاءات حول 

إحصاءات التنمية ’

 ‘المستدامة

مارس  4-6

2019 

 أوغندا

)مكتب اإلحصاء 

 األوغندي(

 الصومال

)مديرية اإلحصاءات 

التابعة  (DNS) الوطنية

لوزارة التخطيط 

واالستثمار والتنمية 

 (االقتصادية في الصومال

 مقديشو، الصومال

19 

دورة تدريبية حول 

العناية المركزة ’

 ‘ومكافحة العدوى

مارس  11-29

2019 

بنغالديش، 

أفغانستان، غامبيا، 

 ألبانيا

 تركيا

)وزارة الصحة 

 التركية(

 أنقرة،

 تركيا

20 

دورة تدريبية حول 

طب الكوارث ’

والرعاية الطارئة ما 

قبل اإلحالة إلى 

 ‘المستشفى

مارس  23-27

2019 

 الصومال

)وزارة الصحة 

 الصومالية(

 تركيا

)الوكالة التركية للتعاون 

 والتنسيق،

 وزارة الصحة التركية( 

 

مقديشو، 

 الصومال

21 
زيارة دراسية حول 

 ‘الوفياتإحصاءات ’

مارس  27-29

2019 

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

 أذربيجان 

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 أنقرة،

 تركيا 

22 

زيارة دراسية بشأن 

الظروف المعيشية ’

والفقر وقضايا اجتماعية 

 ‘أخرى متشعبة

أبريل  2-3

2019 

 النيجر

)المعهد الوطني 

 لإلحصاء(

 تشاد

)المعهد الوطني لإلحصاء 

واالقتصاد والدراسات 

 الديموغرافية(

 نيامي،

 النيجر 

 برنامج المراقب الطبي 23
أبريل  01-26

2019 
  فلسطين

 تركيا

 )أطباء حول العالم(

 إسطنبول،

 تركيا

 

  ورشة عمل حول’( ترجمة بيانات األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوحTQSإلى إجراءات عملية ):‘ 
( ومؤسستها، ورشة عمل حول CDCنظم سيسرك، بالتعاون مع مراكز مكافحة األمراض واتقائها )

نوفمبر  15-12"ترجمة بيانات األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح إلى إجراءات عملية"، وذلك في فترة 

منظمة فيما في أنقرة، تركيا. وتمثل الهدف منها في توفير معلومات إضافية ودعم فني لدول ال 2018
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يخص دمج األسئلة المتعلقة بالتبغ في المسوح في دراساتها االستطالعية الجارية، باإلضافة إلى إتاحة 

 الفرصة أمام البلدان لصياغة تقرير موجز عن التبغ وخطة للنشر والتعبئة من أجل مكافحة التبغ.

  تم إعداد  مة التعاون اإلسالمي:تحد شاق أمام منظ -تحقيق األمن والسالم في عالم حافل باالضطرابات

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

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

رتها وحلها. ويأتي هذا التقرير كمساهمة في سلسلة كل ما يتعلق بالحيلولة دون نشوب النزاعات وإدا

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

 جوهري ومن المتطلبات األساسية لتحقيق النمو والتنمية االقتصادية المستدامة.

 تعتبر منطقة  ي دول منظمة التعاون اإلسالمي:األشخاص من ذوي اإلعاقة واالحتياجات الخاصة ف

منظمة التعاون اإلسالمي موطنا لماليين األشخاص من ذوي االحتياجات الخاصة. ويستعرض هذا 

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

 التعاون اإلسالمي بشأن ذوي االحتياجات الخاصة. الجهود المبذولة إلعداد استراتيجية منظمة

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

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

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

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

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

 بل التعامل مع ظاهرة أطفال الشوارع.السياساتية الرئيسية بشأن س

 تعتبر  :مشروع خطة العمل لتحسين وضع المسنين في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الوثيقة بمثابة خارطة طريق بشأن سبل الحد من الصدمة األولية للشيخوخة في الدول األعضاء في 

وقد تم تسليم مشروع خطة العمل لألمانة العامة منظمة التعاون اإلسالمي وتحسين جودة حياة المسنين. 

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

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

 في نيامي، النيجر. 2019يناير 

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

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

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

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

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

 منظمة التعاون اإلسالمي.

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

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

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

 االجتماعية واالقتصادية في منطقة المنظمة.

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

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

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

مكنة للتصدي للتحديات القائمة على مستوى أصدره سيسرك، وتبادل األفكار بشأن السبل والوسائل الم

  دول المنظمة في هذا المجال.
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 ( برنامج منظمة التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب الداخليOIC Intern:)  يهدف برنامج منظمة

التعاون اإلسالمي الدولي للتدريب الداخلي إلى تسهيل انخراط الطالب في سوق العمل من خالل إتاحة 

مامهم لتنمية قدراتهم المعرفية والمهارية في بيئة العمل. خالل الفترة التجريبية عام فرص التدريب أ

طالب في عدد من الشركات والمؤسسات لالستفادة من التدريب  308، تم تعيين ما مجموعه 2018

الداخلي. كما تم تنظيم فعاليات تمهيدية من خالل زيارات لغرف التجارة والصناعة في مدن مختلفة في 

من الطلبة المتابعين لدراستهم في  2019تركيا. باإلضافة إلى ذلك، انطلقت عملية استقبال الطلبات لعام 

 أسالك الباكالوريوس والماجستير والدكتوراه في الجامعات التركية.

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

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

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

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

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

 باألعضاء وزرعها في بلدانهم.

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

من خالل التعاون بين سيسرك والوكالة التركية  ‘:لها في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

للتعاون والتنسيق ووزارتي الصحة من السودان وتركيا، يتيح هذا المشروع فرصة سانحة لتعزيز 

التنسيق وبناء القدرات في مجال التأهب لحاالت الطوارئ الصحية واالستجابة لها في الدول األعضاء 

شروع إلى تعزيز قدرات العاملين في مجال طب الطوارئ في منظمة التعاون اإلسالمي. ويهدف الم

 2019دورة تدريبية كجزء من المشروع خالل عام  12الصحية في هذه الدول. ومن المزمع تنظيم 

 لصالح عدد من البلدان األفريقية.

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

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

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

ية التركية بتاريخ التعاون اإلسالمي: االحتياجات وتقييم القدرات"، التي عقدت في مدينة أنقرة بالجمهور

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

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

عزيز نقل المعارف والخبرات فيما بين في الدول األعضاء في المنظمة، ال سيما عن طريق تيسير وت

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

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

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

، ستسلم إلى الدورة 2025-2020وخارطة الطريق االستراتيجية هذه، التي تستهدف فترة  تركيا.أنقرة، 

 للكومسيك العتمادها من قبل السلطات المختصة في الدول األعضاء في المنظمة. 35الوزارية الـ

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

 الطريق االستراتيجية، وهي كاآلتي:

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

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

 .‘والمهني

 .‘إشراك القطاع الخاص في تنمية المهارات’حول مشروع  .3
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 بتنسيق بين مجموعات العمل. 2019كان من المرتقب نشر عمليات تنفيذ المشروع بحلول  

  وقع االختيار على مشروع  ‘:تنمية القدرات الرقمية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي’مشروع حول

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

المالي بعد الخضوع لعملية تقييم تجري على مرحلتين، وذلك في إطار مشروع تمويل الكومسيك 

أشهر، ويهدف إلى استحداث منصة بالنسبة لدول المنظمة يمكنهم  3. مدة المشروع 2019للمشاريع لعام 

والتحديات والفرص المتعلقة بمفهوم العمل الجديد، وتحديد أفضل  من خاللها التوصل لفهم أفضل لآلثار

الممارسات في مجال تطوير المهارات الرقمية، وتنمية قدرات المشاركين التابعين للوزارات أو 

 منصات التحول الرقمي ذات الصلة بدول المنظمة.

 :)عدة البيانات اإلحصائية تضم قا قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات

مؤشرات متعلقة بالفقر، ويمكن االطالع عليها  5لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

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

 منتظم.بشكل 

 ترسيخ التعاون المالي .7

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

 (OIC-CaBبرامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات )

 المكان الجهة المقدمة/ الشريكة الجهة المستفيدة التاريخ الموضوع الرقم

1 

دورة إحصاءات حول 

إحصاءات الخدمات ’

المصرفية والتأمينية 

 ‘والمالية

26-28 

 2018نوفمبر 

 األردن

)دائرة اإلحصاءات 

 العامة(

 تونس

)المعهد الوطني 

 لإلحصاء(

 عمان، األردن

2 
دورة تدريبية حول 

 صياغة السياسة النقدية

أبريل  02-03

2019 

 أذربيجان

)البنك المركزي 

 ألذربيجان(

 تركيا

)البنك المركزي 

 التركي(

باكو، 

 أذربيجان

3 

بعثة فنية حول 

إحصاءات الشؤون ’

 ‘المالية الحكومية

أبريل  22-24

2019 

 بروناي

)دائرة التخطيط 

 االقتصادي والتنمية(

 ماليزيا

)دائرة اإلحصاءات 

 العامة(

بندر سري 

بكاوان، 

 بروناي

 :ك ندوة نظم سيسرك والبنك اإلسالمي للتنمية بشكل مشتر ندوة دولية حول التمويل من أجل التنمية

في إسطنبول، تركيا.  2018نوفمبر  23و  22التنمية، وذلك خالل يومي  دولية حول التمويل من أجل

وقد أتاحت الندوة فرصة سانحة أمام مختلف الفاعلين في هذا المجال لتبادل اآلراء بشأن العالقة بين 

مية االقتصادية، وتدارس حلول مالية ابتكارية من شأنها أن تفضي إلى الحصول على التمويل والتن

 تحقيق النمو االقتصادي.

 :)تضم قاعدة البيانات اإلحصائية  قاعدة البيانات اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالمي )أويستات

يمكن االطالع مؤشرا متعلقا بالشؤون المالية، و 50لمنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر عليها سيسرك 

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

 هذه بشكل منتظم.

http://www.sesric.org/oicstat.php
http://www.sesric.org/oicstat.php
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 ( اآلفاق اإلحصائية لمنظمة التعاون اإلسالميOSO:)  ،نشر سيسرك تقريرا في مجال الشؤون المالية

 http://www.sesric.org/files/article/655.pdf يمكن االطالع عليه من خالل: و

 

 

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

