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 مقدمة

 

يقدم هذا التقرير ملخصا ألنشطة سيسرك املتعلقة بالدورة الثانية والثالثين للكومسيك التي ستقدم إلى االجتماع 

 .2017مايو  11و  10يومي  الثالث والثالثين للجنة املتابعة الذي سيعقد في أنقرة

تصار، واصل سيسرك منذ الدورة الثانية والثالثين للكومسيك في لعب دوره املهم في تقوية وتحسين أداء نظم خوبا 

اإلحصاء الوطنية في الدول األعضاء في املنظمة قصد إنتاج إحصاءات وطنية ذات جودة أفضل، وبالتالي مساعدة 

ات واستراتيجيات وطنية أحسن. وفي هذا الصدد، يساهم املركز بشكل كبير على صانعي السياسات على تقديم سياس

( في الدول األعضاء في املنظمة بصفته األمانة العامة NSOsمستوى تعزيز القدرات الفنية ملكاتب اإلحصاء الوطنية )

القدرات اإلحصائية ( وأيضا من خالل برنامج بناء OIC-StatComللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

(StatCab.الرئيس ي ) 

كما قام سيسرك بدراسة وتقييم التطورات االقتصادية واالجتماعية في الدول األعضاء في املنظمة من أجل توليد 

املقترحات التي من شأنها  تعزيز التعاون فيما بينها. فاملركز ما يزال مستمرا في إعداد تقارير فنية أساسية ودراسات 

صوص العديد من قضايا التعاون والتنمية في املجالين االقتصادي واالجتماعي كما هي مسطرة على جدول بحثية بخ

أعمال العديد من مؤتمرات واجتماعات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، وال سيما مختلف املؤتمرات الوزارية 

املركز تقديم مساهماته املهمة في آلية حوار  بهذا، واصلو القطاعية والدورات السنوية للجان الدائمة ذات الصلة. 

السياسات في منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تحليل الوضع الراهن على مستوى املنظمة واقتراح اإلجراءات 

 السياساتية املناسبة التي يجب اتخاذها  ملواجهة التحديات وتعزيز التعاون البيني للدول اإلسالمية في املناطق املعنية.

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

منظمة التعاون اإلسالمي من خالل إطالق وتنفيذ مجموعة مهمة من برامج بناء القدرات حول عدة ميادين ومجاالت 

برنامجا لبناء  25في املنظمة. ويوجد حاليا في املركز سوسيواقتصادية ذات االهتمام املباشر بالنسبة للدول األعضاء 

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

ة، والتخفيف من وطأة الفقر وإدارة الكوارث الطبيعية وعمالة الشباب والسياحة التي تنفذ من خالل طرائق مختلف

الوثيقين مع  آزر بما في ذلك تبادل الخبراء وورش العمل التدريبية والزيارات الدراسية والربط الشبكي، وبالتعاون والت

 طائفة واسعة من املؤسسات ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي والوطنية واإلقليمية والدولية.

ستراتيجية الكومسيك في إطار مجاالت التعاون الستة، هذا التقرير أنشطة سيسرك وفقا ال  برزوفي ضوء ما تقدم، ي

وهي: التجارة والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة والتخفيف من وطأة الفقر والتعاون املالي والتعاون مع القطاع 

 الخاص.
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 بنود جدول األعمال: 

 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .1

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

 (:StatCaB) برنامج بناء القدرات اإلحصائية

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 
دورة تدريبية حول 

"إحصاءات التجارة 

 الدولية"

نوفمبر  29

- 

02 

 ديسمبر

2016 

 بنين

)املعهد الوطني 

لإلحصاء والتحليل 

 االقتصادي(

 الكاميرون

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 كوتونو،

 بنين

2 
دورة تدريبية حول 

"إحصاءات التجارة 

 الدولية"

8-10 

 يناير

2017 

 أفغانستان

)املنظمة املركزية 

 لإلحصاء(

 إيران

)املركز اإلحصائي 

 اإليراني(

- 
 كابول،

 أفغانستان

 

عمل ثانیة حول التعاون وتبادل الخبرات بين وکاالت السجل التجاري للبلدان األعضاء في منظمة التعاون ورشة 

 اإلسالمي

عقدت ورشة العمل الثانية بشأن التعاون وتبادل الخبرات بين وكاالت السجل التجاري للبلدان األعضاء في منظمة 

بالتعاون مع وزارة الجمارك والتجارة ووزارة  2016نوفمبر  17و  15التعاون اإلسالمي في أنقرة بتركيا في الفترة ما بين 

 التنمية في جمهورية تركيا.

ة العمل التنظيم الفعال للسجالت التجارية وأدائها، وجهود التعاون الدولي بين وكاالت التسجيل شوناقشت ور  

م حاليا بتنفيذ املنصات اإللكترونية. وتم التجاري، وسبل ووسائل تعزيز مستوى التعاون القائم بين البلدان التي تقو 

 االنتهاء من ورشة العمل بمشروع لزيادة التعاون بين وكاالت السجل التجاري إلى مستوى آخر.

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

 اإلسالمي"

ركز اإلسالمي لتنمية التجارة والبنك اإلسالمي للتنمية ورشة عمل حول "أثر خروج نظم سيسرك بالتعاون مع امل

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

تداعيات وآثار هذه الخطوة  ويتمثل هدف ورشة العمل الرئيس ي في مناقشة .2017أبريل  19-18املتحدة في فترة 

 .السياسية حول اقتصادات العالم وخاصة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي
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 2016التوقعات االقتصادية في مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية  

ول الثماني اإلسالمية يتناول هذا التقرير بالتحليل والدراسة التوجهات في أبرز املؤشرات االقتصادية ملجموعة الد

النامية خالل فترة الخمس سنوات األخيرة التي تتوفر حولها البيانات. ويحقق التقرير في هذه التوجهات عن طريق 

مقارنتها مع نظيراتها في مجموعة بلدان منظمة التعاون اإلسالمي والبلدان النامية األخرى والبلدان املتقدمة فضال 

بهذا يكون التقرير قد سلط الضوء على عدد من املعوقات والتحديات التي تواجهها و عن االقتصاد العالمي ككل. 

الدول األعضاء في مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية في جهودها الرامية إلى تعزيز التنمية والتقدم 

 االقتصاديين.

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

 طاع الخاص في التعاون االقتصادي.ة في إطار بند جدول األعمال املتعلق بتعزيز دور القنفذ سيسرك األنشطة التالي

 اجتماع إطالق مشروع تنمية وتمكين املشاريع الصغيرة واملتوسطة 

نظم سيسرك االجتماع االفتتاحي ملشروع تنمية وتمكين املشاريع الصغيرة واملتوسطة في إطار "مبادرة بينا" بالتعاون 

 .2017فبراير  7و  6بتركيا يومي  البرنامج الليبي إلعادة اإلدماج والتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية في إسطنبول مع 

وكان الهدف الرئيس ي من االجتماع هو الخروج بخطة تنفيذ لبناء مركز ليبي للمشاريع الصغيرة واملتوسطة الحجم  

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

الصغيرة واملتوسطة جزءا أساسيا من مبادرة بينا وهو برنامج شراكة بين سيسرك و البرنامج الليبي إلعادة اإلدماج 

ملجاالت والتنمية والبنك اإلسالمي للتنمية يهدف إلى مساعدة ليبيا، كدولة هشة حالية، على تعزيز قدراتها في بعض ا

 املصممة التي ترتبط بشكل رئيس ي بتعزيز القطاع الخاص في ليبيا.

 عمل"التدريب حول "إصالح اتفاقات االستثمار الدولية: خطة 

عمل" الذي عقد في الدار البيضاء النظم سيسرك برنامجا تدريبيا حول "إصالح اتفاقات االستثمار الدولية: خطة 

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

( التابعة ملجموعة البنك اإلسالمي ICIEC، واملؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات )(ITAP)االستثمار 

 وكالة تنمية االستثمارات املغربية.و ، ((UNCTADللتنمية، ومؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية 

وكان الهدف من البرنامج التدريبي هو تعميق فهم املشاركين بشأن التحديات في اتفاقات االستثمار الدولية، لتحديد 

 املصالح وكفالة معالجة شواغل املستثمرين معالجة وافية.ودراسة القضايا واملشاكل و 

 (IICPSD) تيكا وبرنامج األمم املتحدة اإلنمائيو وقع سيسرك إعالن نوايا مع البنك اإلسالمي للتنمية 

وقع كل من سيسرك، ومركز األمم املتحدة اإلنمائي، ومركز إسطنبول الدولي للقطاع الخاص في التنمية، والبنك 

ديسمبر  15للتنمية، وإدارة الصناديق الخاصة، ووكالة التعاون والتنسيق التركية )تيكا(، إعالن نوايا في اإلسالمي 

في جدة بالسعودية من أجل التصدي لتحدي البطالة بالنسبة للفئات املحرومة، وخاصة لضحايا األزمات  2016

 ضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.عالطويلة والفئات املحرومة التي تعاني من الهشاشة في البلدان األ 

وتضع املؤسسات الشريكة التزاماتها بدعم مبادرة مشتركة، وهي "املهارات والتوظيف وتنمية ريادة األعمال" من أجل  
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تحقيق النمو الشامل، حيث سيتم االستفادة من أوجه التآزر من أجل الجمع بين نقاط القوة والتجارب التكميلية 

 للشركاء.

 قل واالتصاالتتحسين الن .3

 عمال الخاص بالنقل واالتصاالت:األ نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول 

 (:StatCaB) برنامج بناء القدرات اإلحصائية

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 
 دورة تدريبية حول 

إحصاءات معلومات ’

 ‘املجتمع

28-30 

 نوفمبر

2016 

 كازاخستان

)لجنة اإلحصاءات في 

وزارة االقتصاد 

 الوطني(

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

- 
 أستانا،

 كازاخستان

2 
 دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات النقل’

 -نوفمبر  28

 ديسمبر 01

2016 

 السودان

)املكتب املركزي 

 لإلحصاء(

 مصر

)الجهاز املركزي 

للتعبئة العامة 

 واإلحصاء(

- 
 الخرطوم،

 السودان

3 

دورة تدريبية حول 

التوعية املجتمعية ’

عبر وسائل التواصل 

االجتماعي ملكاتب 

 ‘ اإلحصاءات الوطنية

13-14 

 مارس

2017 

 الغابون 

)املديرية العامة 

لإلحصاء والدراسات 

 االقتصادية (

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 ليبرفيل،

 الغابون 

 

 العابرة للحدود''دورة تدريبية حول "األنشطة 

نظم سيسرك دورة تدريبية ملدة يومين حول "األنشطة العابرة للحدود" في مقر السكك الحديدية لبنغالديش في فترة 

( باشتراك املوظفين في إدارات DDTTوأجرى الدورة خبيران من السكك الحديدية التركية ) .2016ديسمبر  21-22

 ية في السكك الحديدية لبنغالديش.وشرطة السكك الحديدية واملالاألعمال امليكانيكية، وحركة املرور، 

على املواضيع التالية: تطبيقات عملية في محطات التبادل، وتقديم وإرسال قطار في  وركزت ورشة العمل التدريبية

ين، محطة التبادل وتبادل األفراد والوثائق، واالتصال الشفهي في محطات التبادل، وأدوات االتصال بين بلد

االستعداد ملا قبل تبادل القطارات، اإلشارة إلى الوحدات ومراقبة وتفتيش املخزونات املتداولة في محطات التبادل، 

 وشؤون الجمارك والسالمة واألمن والشرطة وطلبات جوازات السفر.

 ورشة عمل لتبادل املعرفة والخبرات حول "محو األمية اإلعالمية"

( ورشة عمل لتبادل املعارف والخبرات IBRAFئة تنظيم البث اإلذاعي اإلسالمي )نظم  كل من سيسرك ومنتدى هي

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

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

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

ون مع في مجال محو األمية اإلعالمية بين السلطات املعنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بالتعا

منتدى هيئة تنظيم البث اإلذاعي اإلسالمي وهو منتدى يسعى لتلبية الحاجة إلى زيادة التعاون بين هيئات البث 

 اإلذاعي للدول اإلسالمية على خلفية التضمين الرقمي والتقارب.

 

 (AA) سيسرك يوقع على مذكرة تفاهم مع وكالة األناضول لألنباء

مع وكالة األناضول لألنباء لتحقيق التآزر بين املؤسستين حول بناء  2017س مار  03وقع سيسرك مذكرة تفاهم في 

القدرات املوجهة نحو موظفي وكاالت األنباء الجديدة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، فضال عن تعزيز 

ألخبار، ال سيما في محاولة تبادل املعلومات والخبرات بين الوكاالت بشأن القضايا الرئيسية فيما يتعلق بصناعة ا

 إلنشاء "شبكة تعاون وكاالت أخبار العالم اإلسالمي".

وتماشيا مع هذا الهدف، يهدف سيسرك ووكالة األناضول أيضا إلى تدريب صحفيين متمكنين يكونون قادرين على 

بشكل صحيح، وإعداد تحليل التطورات األخيرة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي وبقية دول العالم 

 حزمات األخبار مع االمتثال للمعايير الدولية وجعلها متاحة الوصول بين الدول األعضاء في املنظمة.

 

 وضع النقل في مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية

الحالة معلومات وتحليالت موضوعية عن النامية يعرض تقرير وضع النقل في مجموعة الدول الثماني اإلسالمية 

 األعضاء في هذا القطاع الحيوي. الراهنة والتحديات التي تواجهها البلدان

ويتناول التقرير على وجه الخصوص وسائط النقل املختلفة بما في ذلك النقل البري والجوي والبحري. وعالوة على 

بعرض بعض التوصيات ذلك، فإنه يوضح كيفية تأثير النقل على التجارة والسياحة والبيئة. ويختتم التقرير 

 .ةالسياساتية املعينة بشأن التعاون على املستوى الوطني ومستوى مجموعة الدول الثماني

 تطوير قطاع سياحة مستدام وتنافس ي .4

 نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بالسياحة:

 (:StatCaB) برنامج بناء القدرات اإلحصائية

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 
 دورة تدريبية حول 

إحصاءات السياحة ’

 ‘الداخلة

21-22 

 نوفمبر

2016 

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 تركيا

 )معهد اإلحصاء التركي(
- 

 باكو،

 أذربيجان

2 
دورة تدريبية حول 

إحصاءات السياحة ’

 ‘الخارجة

23-24 

 نوفمبر

2016 

 أذربيجان

)اللجنة اإلحصائية 

 الحكومية(

 تركيا

 )معهد اإلحصاء التركي(
- 

 باكو،

 أذربيجان

3 
دورة تدريبية حول 

"حسابات السياحة 

 الفرعية"

14-16 

 فبراير

2017 

 سورينام

)مؤسسة سورينام 

 للسياحة(

 ماليزيا

 )دائرة اإلحصاءات(
- 

 باراماريبو،

 سورينام
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 السياحة اإلسالمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميخارطة الطريق االستراتيجية لتنمية 

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

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

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

)املنسق(، وجمهورية بنغالديش الشعبية، وسيسرك، ومعهد املعايير واملقاييس للدول اإلسالمية، واملجلس الدولي 

االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في الدول للتكنولوجيا، ورحب بعرض سيسرك لتنفيذ مشروع "الخطة 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

وإن خارطة الطريق  مها إلى األمانة العامة للمنظمة.للوثيقة وقد شروعووفقا لهذه الوالية، أعد سيسرك أول م

اإلسالمي هي إطار يوفر نهجا منهجيا  االستراتيجية لتنمية السياحة اإلسالمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

للتخطيط في هذا املجال من أجل التنمية وتخصيص املوارد األساسية للتغييرات املتوقعة. كما تحدد الخطوط 

العريضة للمبادئ التوجيهية للتنمية املستقبلية للسياحة اإلسالمية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 .لسياحة اإلسالمية ومشاريع مراقبة الجودة في اإلدارة والعمليات والتنفيذمن خالل معايير ا

وعالوة على ذلك، فإنها تضع مرحلة للتعاون بين البلدان األعضاء في املنظمة ومؤسساتها واملنظمات الدولية ذات 

ية رئيسية للتعاون الصلة في مجال السياحة اإلسالمية. وتحدد خارطة الطريق االستراتيجية خمسة مجاالت مواضيع

في مجال السياحة اإلسالمية وهي البيانات والرصد ووضع السياسات والتنظيم والتسويق والترويج وتنمية الوجهات 

والصناعة وتنمية القدرات من أجل تعزيز التعاون على املستوى البيني ملنظمة التعاون اإلسالمي وكذلك لتحسين 

 في البلدان األعضاء في املنظمة. النظام اإليكولوجي للسياحة اإلسالمية

 

 ورشة عمل حول "مستقبل تنمية السياحة في قونية"

نظم كل من سيسرك واملركز اإلسالمي لتنمية التجارة وبلدية قونية ورشة عمل ملدة يومين حول "مستقبل تنمية 

وفيما يتعلق باملوارد الثقافية  .2016نوفمبر  16-15كيا في فترة السياحة في قونية" في مدينة قونية، جمهورية تر 

والسياحية الغنية في قونية، كان هذا الحدث فرصة جيدة للمشاركين من مختلف املنظمات الوطنية والدولية 

  احية ومستقبلها في هذه املدينة.ملناقشة وتداول مختلف الجوانب واألبعاد املتعلقة بالتنمية السي

للمشاركين للتداول وتبادل اآلراء واملعارف والخبرات بغية تحديد سبل  وكان الهدف من ورشة العمل هو إتاحة فرصة

 وطرائق التنمية السياحية في قونية في املستقبل.

 

 تطوير وتعزيز السياحة الودية للمسلمين في البلدان األعضاء في الكومسيك

 

 15اء في الكومسيك" من بين تم اإلعالن عن مشروع "تطوير وتعزيز السياحة الودية للمسلمين في البلدان األعض

 .2017فبراير  7يك الجديدة، في مشروعا ناجحا في إطار الكومسيك، وهو أداة التنفيذ الرئيسية الستراتيجية الكومس

دوالر أمريكي وسيتم تنفيذها خالل عام  70،800وقد تم منح املشروع من قبل الكومسيك للحصول على منح بقيمة 

2017. 
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الرئيسية للمشروع في برنامج تدريبي مدته ثالثة أيام وزيارة دراسية لتسهيل نقل املعارف املتعلقة وتتمثل األنشطة 

بالتنمية والترويج للسياحة الودية للمسلمين في البلدان األعضاء في الكومسيك من خالل تبادل الخبرات املاليزية 

 يجيات تسويق ناجحة للسياحة املعنية.والتركية واإلماراتية في تطوير سياسات ولوائح ومعايير واسترات

 

 زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي  .5

 نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بقطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي:

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

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

. وحضر 2017 فبراير 23-22 ، وذلك في أنقرة بجمهورية تركيا في فترة  2030في سياق خطة التنمية املستدامة لعام 

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

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

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

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

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

ن الغذائي. وتضمنت ورشة العمل أيضا جلسة تحليل الالزمة لتنفيذها وأهمية املعلومات التي تقدمها لسياسة األم

 البيانات التي وجد املشاركون خاللها فرصة إلجراء تحليل على بيانات مقياس تجربة انعدام األمن الغذائي.

 (:StatCaB) برنامج بناء القدرات اإلحصائية

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

 

1 

 زيارة دراسية حول 

 ‘إحصاءات الزراعة’

2-4 

 نوفمبر

2016 

 قرغيزستان

)اللجنة اإلحصائية 

 الوطنية(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

- 
 أنقرة،

 تركيا

2 
دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات البيئة’

21-24 

 نوفمبر

 2016 

 بنغالديش

)مكتب بنغالدش 

 لإلحصاء(

 أوغندا

)املكتب 

األوغندي 

 لإلحصاء(

- 
 دكا،

 بنغالديش

3 
دورة تدريبية حول 

 "إحصاءات الزراعة"

 يناير 31

 فبراير 3

2017 

 بنين

)املعهد الوطني 

لإلحصاء والدراسات 

 االقتصادية(

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 كوتونو،

 بنين

4 
دورة تدريبية حول 

 "إحصاءات الزراعة"

 -فبراير 27

 مارس 1

2017 

 تشاد

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء واالقتصاد

والدراسات 

 الديموغرافية(

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 نجامينا،

 تشاد
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5 
دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات البيئة’

20-22 

 مارس

2017 

 قطر

)وزارة التخطيط 

 التنموي واإلحصاء(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

- 
 الدوحة،

 قطر

6 
دورة تدريبية حول 

 "إحصاءات الزراعة"

18-20 

 أبريل

2017 

 الجزائر

)املكتب الوطني 

 لإلحصاء(

 كوت ديفوار

)املعهد الوطني 

 لإلحصاء(

- 
 الجزائر

 الجزائر

 

 دورة تدريبية حول "تنويع الزراعة الحرجية وإعادة التحريج"

نظم سيسرك دورة تدريبية حول "تنويع الزراعة الحرجية وإعادة التحريج" في إطار برنامج بناء القدرات البيئية 

(tnemnonivnE-DaCفي ماليه باملل ) 2016نوفمبر  15-14ديف في فترة. 

وقدم الدورة الدكتور محمد زبير، أستاذ معاون في جامعة بهاء الدين زكريا، باكستان. وقد كانت املجموعة املستهدفة 

قة، وكلية العلوم لجامعة لهذه الدورة التدريبية هم الخبراء من وزارة الثروة السمكية والزراعة، ووزارة البيئة والطا

املالديف الوطنية، ووكالة حماية البيئة وأشجار القرم ملشروع مستقبلي / برنامج األمم املتحدة اإلنمائي جزر 

( CDEاملالديف، واملنظمة غير الحكومية للسالم األزرق جزر املالديف، واالستشارة التجارية والتنموية والبيئية  )

 بجزر املالديف

 ية عملية ونظرية حول "استخدام التكنولوجيا املتقدمة في إنتاج القطن"دورة تدريب

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

 16-12في فترة  ( في الهور ومولتان، باكستانOIC-CTPمنظمة التعاون اإلسالمي لبناء القدرات املعنية بالقطن )

 .2016ديسمبر 

 دورة تدريبية حول "اآلفاق املستقبلية للزراعة الحرجية في التنمية الريفية املستدامة"

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

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

 توقيع مذكرة تفاهم مع وزارة األغذية والزراعة والثروة الحيوانية في تركيا

مع وزارة األغذية والزراعة والثروة الحيوانية للجمهورية التركية من أجل  2017مارس  17وقعت مذكرة تفاهم يوم 

ظمة التعاون اإلسالمي في مجال األغذية والزراعة والثروة الحيوانية عن طريق تعزيز التعاون بين الدول األعضاء في من

 إنشاء برامج ومبادرات مشتركة.

 دورة تدريبية حول "اإلدارة املتكاملة لآلفات واملحاصيل"

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

 في كامباال بأوغندا. 2017أبريل  27-25( في فترة OIC-CTPللتدريب في مجال القطن )
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 مشروع حول "تعزيز قدرات األئمة الريفيين في أوغندا نحو تقديم خدمة مجتمعية أفضل"

بعنوان بادر كل من سيسرك والجامعة اإلسالمية في أوغندا ووزارة األغذية والزراعة والثروة الحيوانية بمشروع 

"تعزيز قدرات األئمة الريفيين في أوغندا من أجل تقديم خدمة مجتمعية أفضل" يهدف إلى تعزيز قدرات األئمة في 

 ديم خدمات أفضل للمجتمع من خالل؛املناطق الريفية في أوغندا لتق

  اصل بحيث تدريب األئمة املختارين من املنطقة التجريبية على املهارات العملية في مجال اإلرشاد والتو

وسوف يتضمن التدريب  ع في مكافحة النزعات املتطرفة.يساعدون في دورهم كقادة واستشاريين للمجتم

 اإلضافي متدربي اإلمام لتعلم املفاهيم األساسية للتسامح بين األديان واإليمان.  

 م نصائح حول وهذا ينطوي على إعطاءه ة الحديثة لتعزيز قدراتهم.تدريب األئمة في املنهجيات الزراعي

أساليب الزراعة املسببة لالحتباس الحراري )التظليل( ومهارات األعمال الزراعية األساسية في اإليمان 

بحيث يتم نقل املعرفة املكتسبة إلى املجتمع من خالل املزارع التمثيلية، مسببة في االستقالل املالي من 

 جانب األئمة وتقديم خدمات أفضل للمجتمع.

 راعة واألمن الغذائي في البلدان األعضاء في مجموعة الدول الثماني اإلسالمية الناميةوضع قطاع الز 

يسلط هذا التقرير الضوء على آخر التوجهات فضال عن املعوقات والتحديات التي تقف في وجه مجموعة الدول 

قضايا رئيسية مثل اإلنتاج الزراعي الثماني اإلسالمية النامية في مجال التنمية الزراعية واألمن الغذائي. ويستكشف 

واإلنتاجية والتجارة في السلع الزراعية والسكان واستخدام األراض ي في الزراعة واملوارد املائية واستخدامها في 

الزراعة واإلنتاج والتجارة في املواد الغذائية واملساعدات الغذائية، وانتشار نقص التغذية. كما يتناول التقرير أيضا 

شجيع االستثمار في القطاع الزراعي ويقترح بعض التوصيات لتعزيز التعاون في مجموعة الدول الثماني أهمية ت

 اإلسالمية النامية في هذا املجال الهام.

 التخفيف من وطأة الفقر .6

 تخفيف من وطأة الفقر:لنفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص با

 وع حول "مسلمي املهجر العامليين"االجتماع التشاوري ملشر 

إلطالع  2017مارس  28( في مقره في GMDنظم سيسرك اجتماعا تشاوريا حول "مشروع مسلمي املهجر العامليين" )

 املشاركين على نطاق ومنهجية ومخرجات املشروع، وجمع التعليقات واالقتراحات من الجمهور.

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

اإلسالمية في املجتمعات ذات الغالبية العظمى من املسلمين. وتجمع الدراسة البحثية بين مراجعة قوية ملصادر ثانوية 

ية من خالل إحصائية وأكاديمية حول مجموعات الشتات املسلمة في جميع أنحاء العالم مع جمع البيانات األول

أساليب مختلفة وتقنيات جمع البيانات بما في ذلك اجتماعات مجموعات التركيز، واالستبيانات الكمية، واملقابالت 

التفصيلية. والهدف النهائي من هذه املبادرة هو إيجاد مصدر بيانات تجريبي شامل وموثوق به في مجتمعات املغتربين 

 عن تقديم تحليل متعمق لليوم وآفاق املستقبل. املسلمين في جميع أنحاء العالم، فضال 

 



  

10 
 

 "على إحصاءات التعليم 2015ا بعد ورشة عمل حول "تأثير جدول أعمال التنمية مل

نظم سيسرك بالتعاون مع املنظمة اإلسالمية للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( في أنقرة، جمهورية تركيا، في  

على إحصاءات  2015ورشة عمل بشأن "تأثير خطة التنمية ملا بعد عام  ،2016نوفمبر  30و  29الفترة ما بين 

التعليم". وتتجلى األهداف العامة للورشة في مشاركة النظم الحالية للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

ئية لأللفية؛ حول جمع وتصنيف ونشر إحصاءات التعليم؛ وتبادل خبرات البلدان األعضاء من فترة األهداف اإلنما

ورفع مستوى الوعي لدى قدرات أصحاب املصلحة الرئيسيين من البلدان األعضاء في املنظمة بشأن اإلدماج الفعال 

ملؤشرات الهدف الرابع من أهداف التنمية املستدامة في نظم التعليم ذات الصلة بها؛ واستكشاف التنسيق الفعال 

( للبلدان األعضاء في NSSsم في األنظمة اإلحصائية الوطنية )من أجل قدرات أفضل في مجال إحصاءات التعلي

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 

 دمج "األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح" في املسوح الوطنية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:

التبغ املوحدة عامليا في املسوحات ( بحيث يمكن إدراج أسئلة TQSتم إنشاء األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )

الوطنية والدولية الجارية. وتهدف املجموعة الفرعية لألسئلة األساسية املأخوذة من املسح العالمي الستهالك التبغ 

بين البالغين إلى تحسين قابلية مقارنة البيانات حول التبغ مع مرور الوقت عن طريق تنسيق أنشطة مراقبة التبغ في 

( هو أحد مكونات نظام املشروع الدولي TQSات املسح الجارية. األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )مختلف عملي

، ومركز السيطرة على األمراض (WHO، والذي تم تطويره من قبل منظمة الصحة العاملية )(GTSSملراقبة التبغ )

ع مكافحة التبغ وبرامج الرصد. حتى اآلن، ، وشركاء آخرين ملساعدة البلدان في وضع نظام تتب(CDCوالوقاية منها )

دولة عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي، وهي أذربيجان والكاميرون وتشاد وكوت  16تلقى سيسرك التزامات من 

ديفوار وجيبوتي ومصر وغامبيا وإندونيسيا ومالي وموريتانيا والنيجر وفلسطين والسنغال وسيراليون وطاجيكستان 

ا أكملت املشروع بصفة تامة وهي أذربيجان ومصر وإندونيسيا ومالي وموريتانيا والنيجر والسنغال وتوغو. ثمانية منه

،  تم TQSوتوغو. ومن أجل زيادة مستوى مشاركة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في مشروع إدماج 

 االتصال بثالث دول أعضاء إضافية هي الغابون وليبيا وسورينام.

 

 ، واملسح املتعلق باألولويات املسندة ألهداف التنمية املستدامة2015طة التنمية ملا بعد عام متابعة خ 

، يتابع املركز عن كثب عمليات أهداف التنمية املستدامة. وفي هذا 2015تمشيا مع خطة التنمية ملا بعد عام 

مؤشرات أهداف التنمية املستدامة الصدد، حضر املركز اجتماعات فريق الخبراء املشترك بين الوكاالت املعني ب

(IAEG-SDGs التي عقدت في يونيو )في مكسيكو  2016في بانكوك وفي مارس  2015في نيويورك وفي أكتوبر  2015

سيتي. وإدراكا لتزايد الطلب على البيانات التفصيلية والصادرة في حينها لرصد التقدم املحرز بخصوص أهداف 

، قام املركز بإعداد وتوزيع مسح )متاح من خالل الرابط التالي: 2015م ومقاصد خطة التنمية ملا بعد عا

detail.php?id=386-announcements-http://www.sesric.org/activities لتحديد أولويات البلدان األعضاء في )

( 169( ومقاصدها املائة والتسعة والستون )17منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق باألهداف السبعة عشر )

. وباإلضافة إلى ذلك، وتمشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة 2016( في أغسطس 230ومؤشراتها املائتين والثالثين )

ية والثالثين والثانية والثالثين الجتماع لجنة الكومسيك، تم تعيين سيسرك كنقطة اتصال، عن الدورتين الحاد

http://www.sesric.org/activities-announcements-detail.php?id=386
http://www.sesric.org/activities-announcements-detail.php?id=386
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بالتنسيق مع األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، وعلى مستوى املنظمة ملتابعة إطار مؤشر أهداف التنمية 

د التقدم املحرز في البلدان األعضاء املستدامة، التي يجري حاليا تطويرها من طرف املجتمع اإلحصائي الدولي، لرص

في املنظمة من خالل االستطالعات والزيارات امليدانية وغيرها، إلجراء تقييم القدرات بشأن أهداف التنمية 

املستدامة وتقديم تقارير منتظمة عن التقدم املحرز في وضع الصيغة النهائية إلطار مؤشراتها وملراقبة الجلسات 

 القادمة للكومسيك.

 (:StatCaB) رنامج بناء القدرات اإلحصائيةب

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

1 
دورة تدريبية حول 

 ‘إحصاءات الصحة’

25-29 

 ديسمبر

2016 

 السودان

)املكتب املركزي 

 لإلحصاء(

 فلسطين 

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 الفلسطيني(

- 
 الخرطوم،

 السودان

2 
 حول  دورة تدريبية

 ‘إحصاءات الجنسانية’

17-18 

 يناير

2017 

 جيبوتي

)قسم اإلحصاء 

والدراسات 

 الديموغرافية(

 املغرب

)دائرة 

 اإلحصاءات(

- 

مدينة 

 جيبوتي،

 جيبوتي

3 
دورة تدريبية حول 

إحصاءات النوع ’

 ‘االجتماعي

29-31 

 يناير

2017 

 بنغالديش

)مكتب بنغالدش 

 لإلحصاء(

 أندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

 

- 
 دكا،

 بنغالديش

4 
دورة تدريبية حول 

"إحصاءات تكلفة 

 العمل"

6-7 

 مارس

2017 

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

 تركيا

)معهد اإلحصاء 

 التركي(

- 
 جكارتا

 إندونيسيا

5 
دورة تدريبية حول 

إحصاءات السكان ’

 ‘ والهجرة

28-30 

 مارس

2017 

 بنين

)املعهد الوطني 

لإلحصاء 

والدراسات 

 االقتصادية(

 السنغال

)الوكالة الوطنية 

لإلحصاء 

 والديموغرافيا(

- 
 كوتونو،

 بنين

6 
دورة تدريبية حول 

 "إحصاءات التعليم"

2-4 

 مايو

2017 

املركز التربوي 

 لإلسيسكو في تشاد

 السودان

)املكتب املركزي 

 لإلحصاء(

- 
 نجامينا،

 تشاد

 

 تدريبية فنية حول "األماكن الضيقة"ورشة عمل 

بالتعاون مع املعهد الوطني للسالمة والصحة املهنية الذي يعمل تحت إشراف وزارة املوارد البشرية في ماليزيا، نظم 

نوفمبر  11و  07سيسرك دورة تدريبية عملية وفنية حول "األماكن الضيقة" في كواال ملبور بماليزيا في الفترة ما بين 

خبيرا فنيا  18تبادلة وتبادل الخبرات بين الدول األعضاء وجمع . واستهدف الحدث تشكيل أساس للمعرفة امل2016
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( في الدول األعضاء بمنظمة التعاون اإلسالمي وهي: ألبانيا والبحرين OSHسلطات للصحة والسالمة املهنية ) 10من 

 وبروناي دار السالم واألردن وموريتانيا وعمان وباكستان وتونس وتركيا وأوغندا.

توفير مهندس ي وموظفي السالمة هو الدورة التدريبية العملية والفنية حول"األماكن الضيقة"  وكان الغرض من هذه

الذين يشاركون في اإلشراف على األماكن الضيقة العمل مع التقنيات األساسية لتقييم املخاطر وتدابير الرقابة 

 املناسبة.

 ن اإلسالمي.االجتماع التشاوري ملشروع صحة األم وبقاء الطفل ملنظمة التعاو 

بشأن "صحة األم واملولود الجديد والطفل والتغذية" لبرنامج عمل الصحة االستراتيجي  3تمشيا مع املجال املواضيعي 

ملنظمة التعاون اإلسالمي، عقد االجتماع التشاوري ملشروع صحة األم وبقاء الطفل ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن 

لتدخالت الرامية إلى تحسين رعاية األمهات واملواليد الجدد ورعاية األطفال "في "تعبئة املوارد من أجل توسيع نطاق ا

 .2016ديسمبر  01 -نوفمبر  30الدار البيضاء باملغرب في فترة 

( من أجل اتخاذ الخطوات التالية نحو تحسين CNBويهدف املشروع إلى دعم البلدان التي أجرت تحليل االختناقات )

وقد استند تحليل االختناقات إلى توافر  الحد من وفيات األمهات واألطفال.ود الجديد والطفل و رعاية صحة األم واملول

تدخالت الشبكة الوطنية للصحة النفسية واتساقها مع املبادئ التوجيهية ملنظمة الصحة العاملية، مع التركيز على 

ديد االستراتيجيات والحلول املمكنة االختناقات الرئيسية لكتل بناء النظام الصحي على الصعيد القطري، وتح

 والفعالة ملنع وفيات األمهات واملواليد في البلدان املشاركة.

 تحسين الصحة والسالمة املهنية في موريتانيا: "الدعم من أجل تنمية التشريعات: زيارة دراسية إلى موريتانيا"

( العاملة تحت إشراف وزارة العمل THOGD)نظم سيسرك بالتعاون مع املديرية العامة للصحة والسالمة املهنية 

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

وكان الهدف من هذا املشروع هو تحسين الهيكل التشريعي للسالمة والصحة املهنية في الدولة  .2016ديسمبر  19-23

 ل االستفادة من خبرات املديرية العامة للصحة والسالمة املهنية، كمركز للموارد.من خال

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

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

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

2016. 

وجمعت ورشة العمل خبراء من وزارات الصحة ووزارات املالية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

وتنفيذ سياسات مكافحة التبغ؛ وشكلت منبرا لتبادل املعارف بشأن الذين هم مسؤولون عن تقييم وصياغة وإنفاذ 

وعالوة على ذلك،  نفيذ السياسات املعنية بالتبغ.أساسيات السياسات الشاملة ملكافحة التبغ وأفضل املمارسات لت

األعضاء في هدفت ورشة العمل إلى تشجيع التعاون وتبادل الخبرات في مجال املشاكل املتعلقة بالتبغ بين البلدان 

 منظمة التعاون اإلسالمي.
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 زيارة دراسية ودورة تدريبية حول "السالمة املهنية: تقييم األخطار"

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

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

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

 .ية االجتماعية، جمهورية أوغنداوزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنم

دراسية قام بها خبراء إلتاحة الفرصة لهم للتعرف على الخبرات واالستراتيجيات  وأعقبت الدورة التدريبية زيارة

ة في واملمارسات املتبعة في إدارة السالمة املهنية التابعة لوزارة الشؤون الجنسانية والعمل والتنمية االجتماعي

ل عملية تبادل املعارف من وعالوة على ذلك، أجري تحليل لتقييم االحتياجات من أج جمهورية أوغندا ومقارنتها.

 خالل مشاريع ودورات تدريبية محددة.

 دورة تدريبية حول "الصحة ونظام إدارة السالمة ومنهجيات تقييم املخاطر"

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

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

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

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

 تدريب حول "التوليد في حاالت الطوارئ والجراحة القيسرية في الحرب"

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

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

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

قابالت  4لصالح اثنين من األطباء السوريين و  2017يناير  31و  17والجراحة القيسرية في الحرب ملدة أسبوعين بين 

 لتوليد.في إسطنبول بمستشفى زينب كامل للوالدة وا

 تدريب تنمية القدرات للمنظمات غير الحكومية السورية في إسطنبول 

نظم كل من سيسرك وأكاديمية إلكا للمنظمات غير الحكومية ووقف إنسار ومنظمة الشؤون اإلنسانية التابعة 

ية" في ملنظمة التعاون اإلسالمي ومنظمة الجمعيات السورية دورة تدريبية حول "إدارة املنظمات غير الحكوم

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

 جامعات الجمهورية التركية بمشاركة أعضاء من املنظمات غير الحكومية السورية ذات الصلة.

الطوارئ الصحية في الدول األعضاء في  تعزيز التنسيق وبناء القدرات حول التأهب واالستجابة من أجل  حاالت

 منظمة التعاون اإلسالمي: زيارة دراسية إلى السودان
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في إطار املجال املواضيعي الخامس حول االستجابة والتدخالت الصحية الطارئة لبرنامج العمل االستراتيجي في مجال 

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

 في مدينتي أنقرة وإزمير بتركيا. 2017مارس  08و  06السودان في الفترة ما بين 

وهدفت الزيارة الدراسية إلى عرض مرافق الطوارئ الصحية التابعة لوزارة الصحة التركية في أنقرة وأورال وإزمير 

لقدرات حول التأهب واالستجابة لحاالت الطوارئ ومناقشة سبل ووسائل وضع مشروع "تعزيز التنسيق وبناء ا

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

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

( اجتماع التخطيط UNOSSCسطنبول ملكتب األمم املتحدة للتعاون فيما بين دول الجنوب )استضاف مكتب إ

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

اإلقليمي للخدمة املدنية في أستانا  في إسطنبول بتركيا. وقد حضر االجتماع إلى جانب سيسرك كل من مركز أستانا

(RHCS( ووزارة االقتصاد الوطني لجمهورية كازاخستان )MNE( ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )IDB.) 

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

سيعقدان في أستانا على هامش منتدى أستانا االقتصادي في كازاخستان، املقرر إجراؤه وتدريب بناء القدرات اللذان 

. وخالل النقاشات التي دامت ليومين، استعرض ممثلو مؤسسات الشراكة  تفاصيل منتدى الشبكات 2017في يونيو 

ع الشاملة  لدورات منتدى اإلقليمية الثاني وتدريب تنمية القدرات وتناقشوا بشأنها، واتفقوا أساسا على املواضي

 الشبكات الثاني وهيكلتها والنقاط التي سيتم التركيز عليها باإلضافة إلى مواضيع برنامج تدريب تنمية القدرات.

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

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

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

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

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

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

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

نهج تشخيص ي لألزمات اإلنسانية الكبرى في دول منظمة التعاون اإلسالمي من خالل تشجيع املبادرات املشتركة في 

اءات تعاونية لتعزيز القدرات املؤسسية للبلدان التي تعزيز القدرة على مواجهة األزمات اإلنسانية والدعوة التخاذ إجر 

 تعيش أو عاشت كوارث طبيعية مدمرة وأزمات من صنع اإلنسان.

 الكوارث الطبيعية في أفغانستان: املخاطر ومواطن الضعف واملبادئ التوجيهية العامة

املخاطر ومواطن الضعف في البلد.  يقدم هذا التقرير ملحة عامة عن الكوارث الطبيعية املاضية في أفغانستان ويقيم

واستنادا إلى هذه التقييمات، يقدم التقرير بعض املبادئ التوجيهية العامة ملنع الكوارث املحتملة في أفغانستان 

والتخفيف من حدتها. ويشمل أيضا تحليالت ألحدث املناهج املعتمدة في مواجهة هذه الكوارث والتعافي منها باإلضافة 



  

15 
 

وصيات ذات الصلة. وقد تم طلب هذا التقرير من طرف الدورة التاسعة والثالثين للجنة اإلسالمية إلى تقديم الت

 (.ICECSللشؤون االقتصادية والثقافية واالجتماعية )

 فهم اإلرهاب والتطرف العنيف في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

عامة للمنظمة. والهدف من هذا التقرير هو تعزيز تم إعداد هذا التقرير من قبل سيسرك بناء على طلب من األمانة ال

الفهم الشامل للراديكالية والتطرف العنيف في البلدان األعضاء في املنظمة والتي بدورها قد تساهم في وضع 

استراتيجيات أكثر فعالية ملكافحة الراديكالية والتطرف العنيف. ويسلط التقرير الضوء أوال على االتجاهات 

التطرف العنيف في البلدان األعضاء في املنظمة  باإلضافة إلى الخطاب الذي تتبناه املنظمات اإلرهابية. الراديكالية و 

كما يدرس األسباب الجذرية للتطرف في بلدان املنظمة مع التركيز على األسباب االجتماعية واالقتصادية الجذرية. ثم 

اعية لإلرهاب في دول املنظمة. وتم تخصيص الجزء األخير من يتطرق التقرير بعدها لتناول اآلثار االقتصادية واالجتم

التقرير ملسألة اجتثاث التطرف ونماذج ومناهج ملكافحته . ويقدم أيضا توصيات سياساتية عامة ذات الصلة بقضية 

 اجتثاث التطرف.

 تعميق التعاون املالي .7

 ون املالي:نفذ سيسرك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال الخاص بالتعا

 (StatCaB) برنامج بناء القدرات اإلحصائية

 املكان الشريك املقدم املستفيد التاريخ املوضوع الرقم

 

1 

 دورة تدريبية حول 

إحصاءات مالية ’

الحكومة والقطاع 

 ‘املالي والعام

28-30 

 نوفمبر

2016 

 بروناي

)دائرة التخطيط 

 االقتصادي والتنمية(

 إندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 

بندر سري 

 بكاوان،

 بروناي

2 

 دورة تدريبية حول 

إحصاءات مالية ’

الحكومة والقطاع 

 ‘املالي والعام

6-8 

 ديسمبر

2016 

 بنغالديش

)مكتب بنغالدش 

 لإلحصاء(

 أندونيسيا

)الجهاز املركزي 

لإلحصاء 

 اإلندونيس ي(

- 
 دكا،

 بنغالديش

3 

 دورة تدريبية حول 

املصرفية الخدمات ’

وإحصائيات التأمين 

 ‘واملالية

8-11 

 يناير

2017 

 بنغالديش

)مكتب بنغالدش 

 لإلحصاء(

 إيران

)املركز اإلحصائي 

 اإليراني(

- 
 دكا،

 بنغالديش

 ( للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالميIBFStatتطوير قاعدة بيانات الصناعة املالية اإلسالمية ) 

يهدف هذا املشروع إلى تحديد مجموعة املؤشرات املمكنة الستضافتها في املرحلة األولى، ووضع منهجية موحدة لجمع 

البيانات والتعاون مع الجهات الوطنية واإلقليمية والدولية املعنية لجمع وتصنيف وضمان الجودة ونشر البيانات 

مم املركز استطالعا )يمكن الولوج إليه من خالل عحول الصناعة املالية اإلسالمية. في إطار املشروع، 

detail.php?id=397-announcements-http://www.sesric.org/activities)  من أجل نظرة أولية عن جمع البيانات

 في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي املوجودة وتصنيفها ونشرها.حول ممارسات التمويل اإلسالمي 

http://www.sesric.org/activities-announcements-detail.php?id=397
http://www.sesric.org/activities-announcements-detail.php?id=397
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 دورة تدريبية حول "التنمية التنظيمية" 

أكتوبر  20-19نظم سيسرك دورة تدريبية حول "التنمية التنظيمية" في البنك املركزي لجمهورية غينيا في فترة  

مدير إدارة الرقابة اإلدارية في املصرف املركزي لدول غرب أفريقيا  وأجرى الدورة التدريبية السيد كورا ليليو، .2016

(CDtBO بمشاركة ،)مسؤوال من البنك 21 ( املركزي لجمهورية غينياCDCH.) 

وركزت الدورة التدريبية على املواضيع التالية: تحديات البنوك املركزية، وحاالت املصارف املركزية األخرى، والنهج  

املنهجي الجديد للتخطيط االستراتيجي، واالبتكارات الرئيسية للنهج املنهجي الجديد، والترتيب التنظيمي، والخطوات 

ملصرف املركزي لدول غرب أفريقيا، وآلية مراقبة الخطة االستراتيجية، الرئيسية لعملية التخطيط االستراتيجي في ا

 وجهاز رصد املشروع، وأدوات اإلدارة، ومراجعة الرقابة.

وإطار ( Macroprudental Analysis) ورشة عمل تدريبية حول "التحليل االحترازي على مستوى االقتصاد الكلي 

 "السياسات

(، والبنك املركزي املاليزي، ورشة عمل تدريبية حول "التحليل CNBنيغارا ماليزيا )نظم سيسرك، بالتعاون مع بنك 

 .2016نوفمبر  4 -أكتوبر  31ترة  االحترازي على مستوى االقتصاد الكلي وإطار السياسات" في كواالملبور، ماليزيا في ف

لهيئات التنظيمية املشاركة في تقييم مسؤوال من املستوى املتوسط من املصارف املركزية وا 25وشارك في البرنامج 

 ام املالي والحفاظ على استقراره.مخاطر النظ

خبيرا في املوضوع بتسهيل الدورات االثنتي عشرة من خالل العروض ودراسات الحالة والتدريبات الجماعية.  14وقام 

والتحليل الكلي واالستجابات وفي نهاية البرنامج اكتسب املشاركون معرفة كبيرة بالروابط بين اإلشراف الجزئي 

السياسية في إدارة االستقرار املالي؛ واألدوات واملؤشرات الرئيسية في تقييم املخاطر التي تهدد االستقرار املالي؛ 

 واملخاطر واألعالم الحمراء التي قد تؤثر على استقرار النظام املالي؛ والتدابير املمكنة لتدخل السياسات.

 م التنبؤ باألزمات املالية بناء على مؤشرات االقتصاد الكلي"تدريب موقعي حول "نظا

نظم سيسرك تدريبا موقعيا حول "نظام التنبؤ باألزمات املالية استنادا إلى مؤشرات االقتصاد الكلي" في حالة 

 01فترة  ( فيDCCDجمهورية قيرغيزستان بالتعاون مع مدرسة إسطنبول للبنوك املركزية التابعة لبنك تركيا املركزي )

 .2016نوفمبر  18-

وعمل الخبير من بنك البحرين  CBRTوكان التدريب املوقعي مزيجا من الدراسات التجريبية وأساليب تطبيقها في 

من اإلدارة ذات الصلة على أساس يومي. وفي نهاية البرنامج  CBRTاملركزي في عالقة وثيقة مع الخبراء املختصين من 

اكتسب املشاركون معرفة إلثبات فهم االعتبارات والتحديات الرئيسية في التنبؤ باألزمات املالية القائمة على مؤشرات 

إلى توصيات االقتصاد الكلي حيثما ينطبق ذلك على السياسة النقدية لبنك البحرين املركزي، وتمكنوا من التوصل 

 قيمة ملنهجية نمذجة آلية اإلرسال في جمهورية قيرغيزستان.
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 دورة تدريبية حول "تقييم الشركات الناشئة" في أذربيجان

 8-7( بجمهورية أذربيجان في فترة BSEنظم سيسرك دورة تدريبية حول "تقييم الشركات الناشئة" في بورصة باكو )

يبية من قبل بورصة إسطنبول من جمهورية تركيا بمشاركة املسؤولين . وقد عقدت الدورة التدر 2016نوفمبر 

 املعنيين من بوصة باكو وممثلي االستثمار والشركات املبتدئة من القطاع الخاص.

 ورشة عمل تدريبية حول "كيفية تطوير وتشغيل واستدامة مؤسسات التمويل اإلسالمي األصغر"

طوير وتشغيل واستدامة مؤسسات التمويل األصغر اإلسالمي" في نظم سيسرك ورشة عمل تدريبية حول "كيفية ت

 (DTCtبالتعاون مع مركز الهدى للخدمات املصرفية اإلسالمية واالقتصاد ) 2016نوفمبر  11-10نيروبي، كينيا في فترة 

عقد في الفترة التمويل اإلسالمي األصغر في إطار املنتدى العالمي السادس للتمويل األصغر اإلسالمي الذي  -وأخوات 

 مشارك. 100والذي حضره أكثر من  نوفمبر في نفس املكان 9و  8ما بين 

بلدان أعضاء في منظمة التعاون  9وحضرت ورشة العمل التدريبية مؤسسات التمويل األصغر ذات الصلة من 

ذات الصلة مثل اإلسالمي، فضال عن البلدان األخرى غير األعضاء في جميع أنحاء أفريقيا واملنظمات الدولية 

( التابعة ملجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وبرنامج البيئة التابع ICDاملؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص )

 ( من بين أخرى.UNEPلألمم املتحدة )

  دورة تدريبية حول "صياغة السياسة النقدية" في األردن

-20لسياسة النقدية" في البنك املركزي األردني في فترة نظم سيسرك دورة تدريبية ملدة خمسة أيام حول "صياغة ا

( CBRT. وقد تم عقد الدورة التدريبية من قبل كبار الخبراء في البنك املركزي لجمهورية تركيا )2016نوفمبر  24

ي بمشاركة املسؤولين املعنيين من إدارة عمليات السوق املفتوحة والدين العام وإدارة األبحاث في البنك املركز 

 األردني.

 ورشة عمل حول "الصكوك وإدارة السيولة اإلسالمية"

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

و  12بين  ( في الفترة ماGIFDC، واملركز العالمي لتطوير التمويل اإلسالمي التابع للبنك الدولي )((IMBللبنوك املركزية 

 في إسطنبول، تركيا. 2016ديسمبر  14

وقدم متخصصون من املديرية العامة للمؤسسات املصرفية واملالية واملديرية العامة ألسواق البنك املركزي التركي 

معلومات للمشاركين عن إصدارات الصكوك قصيرة األجل التي حققتها الشركة الدولية إلدارة السيولة اإلسالمية 

(IILM و ) سوق الصكوك في القطاع الخاص، باإلضافة إلى ممارسات إدارة السيولة فيCBRT. 

 ‘ضمان أنظمة فعالة للبنوك اإلسالمية’ورشة عمل تدريبية حول 

، البنك املركزي املاليزي، ورشة عمل تدريبية حول "ضمان ((BNMنظم سيسرك بالتعاون مع بنك نيجارا ماليزيا 

، ((CB-CABأنظمة فعالة للبنوك اإلسالمية" في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء قدرات البنوك املركزية 

 في كواالملبور بماليزيا. 2017أبريل  21-17وذلك في فترة 
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 ‘               ب مواصفات املؤسسات املالية اإلسالميةعملية التحويل الكتسا’ورشة عمل تدريبية حول 

، البنك املركزي املاليزي، ورشة عمل تدريبية حول "عملية ((BNMنظم سيسرك بالتعاون مع بنك نيجارا ماليزيا 

التحويل الكتساب مواصفات املؤسسات املالية اإلسالمية" في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لبناء قدرات 

 في كواالملبور بماليزيا. 2017مايو  17-15، وذلك في فترة ((CB-CABالبنوك املركزية 
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