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 مقدمة

يقدم هذا التقرير ملخصا لألنشطة والبرامج الفنية التي أجراها سيسرك في إطار تنفيذ استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية 

م إلى االجتماع الـاملتعلقة 
َّ
 25-24للجنة املتابعة املنبثقة عن الكومسيك الذي من املقرر انعقاده خالل فترة  38بالسياسات، وُسيسل

 .2022مايو 

للكومسيك، لم يّدخر سيسرك جهدا في إعداد تقارير فنية مرجعية دورية ودراسات بحثية بخصوص العديد من  37ومنذ الدورة الـ

باملجالين االقتصادي واالجتماعي كما هي محددة في جدول أعمال العديد من مؤتمرات واجتماعات منظمة التعاون القضايا املتعلقة  

اإلسالمي ذات الصلة، ال سيما مختلف املؤتمرات الوزارية القطاعية والدورات السنوية للجان الدائمة ذات الصلة. وبهذا، يواصل 

ية املنظمة للحوار بشأن السياسات من خالل تحليل الوضع الراهن على مستوى املنظمة املركز تقديم إسهاماته القيمة في إطار آل

واقتراح اإلجراءات املناسبة على مستوى السياسات التي يجب اتخاذها  ملواجهة التحديات وتعزيز التعاون فيما بين الدول اإلسالمية 

 في املجاالت ذات الصلة.

في الجهود التي تبذلها مكاتب اإلحصاء الوطنية  نحو تعزيز وتحسين أداء نظم اإلحصاء الوطنية كما أن املركز لم يتوان في املساهمة 

في الدول األعضاء في املنظمة قصد إنتاج إحصاءات وطنية ذات مستوى أفضل من حيث الجودة، وبالتالي مساعدة صناع 

ياق، وبصفته أمانة اللجنة اإلحصائية ملنظمة التعاون السياسات على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية أكثر نجاعة. وفي هذا الس

يساهم املركز بشكل كبير في بناء القدرات  ،(StatCaB)رنامجه لبناء القدرات اإلحصائية ( ومن خالل بOIC-StatComاإلسالمي )

 نظمة التعاون اإلسالمي.الفنية ملكاتب اإلحصاء الوطنية وغيرها من مكونات النظم اإلحصائية الوطنية في الدول األعضاء في م

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 االجتماعية 

برنامجا  19قتصادية التي تحظى باالهتمام املباشر من الدول األعضاء في املنظمة. ويسهر سيسرك في الوقت الراهن على إدارة واال

لبناء القدرات في قطاعات محددة تغطي مجموعة كبيرة من املجاالت مثل املالية والزراعة والصحة والبيئة وموارد املياه والتخفيف 

ار الكوارث والوظيفة في القطاع العام والسياحة. ويجري تنفيذ هذه البرامج بالتعاون الوثيق مع من حدة الفقر وإدارة أخط

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

 وزيارات دراسية.

، وعلى الرغم من جميع التحديات الفنية، بذل سيسرك جهودا جبارة 19-اء جائحة كوفيدوخالل هذه الفترة الحرجة والصعبة، جر 

واستخدم املنصات الرقمية لتنفيذ أنشطته لبناء القدرات املخطط لها مع التركيز بشكل خاص على املواضيع الهامة ذات الصلة 

 الواردة في جدول اعمال الكومسيك خالل هذه األوقات االستثنائية.

لتعزيز  2022أبريل  11ضافة إلى ذلك، أبرم سيسرك خالل الفترة قيد االستعراض اتفاقية مع مكتب اإلحصاء في غيانا يوم وباإل 

 عالقاته من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية املتعلقة بالسياسات على أحسن وجه.

نفذها سيسرك بما يتماش ى ومجاالت التعاون السبعة الستراتيجية  وفي ظل ما سبق، يسلط هذا التقرير الضوء على األنشطة التي

الكومسيك، أي التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي، وتحسين 

اع الزراعة واستدامة األمن قطاعي النقل واالتصاالت، وتطوير قطاع سياحي مستدام وتنافس ي، والرفع من مستوى إنتاجية قط

 الغذائي، والتخفيف من وطأة الفقر، وترسيخ التعاون املالي.
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 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .1

ظمة التعاون للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتجارة البينية في من 37نفذ سيسرك منذ الدورة الـ

 اإلسالمي:

 في بلدان  19-تقرير اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي حول "التجارة في اإلمدادات الطبية الخاصة بكوفيد

يعرض تقرير اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن التجارة في اإلمدادات الطبية  منظمة التعاون اإلسالمي":

شر في نوفمبر ف 19-الخاصة بكوفيد
ُ
، الواردات والصادرات وامليزان 2021ي البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، الذي ن

و  2019في عامي  19-التجاري للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي فيما يتعلق باإلمدادات الطبية الخاصة بكوفيد

وغير املرغوب فيها لالستثمارات من قبل دول منظمة التعاون اإلسالمي في . ويؤكد التقرير على املستويات غير الكافية 2020

تطوير وإنتاج اإلمدادات الطبية كما يتضح من العجز الكبير في موازينها التجارية في منتجات اإلمدادات الطبية.  يمكن االطالع 

 ar.php-oso-https://www.sesric.org/publications.على تقرير اآلفاق املعني من خالل الرابط التالي: 

 :)مؤشرا ضمن فئة التجارة الدولية  155يستضيف سيسرك  قاعدة بيانات إحصاءات منظمة التعاون اإلسالمي )أويستات

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

ar.php-https://www.sesric.org/oicstat منتظم.، ويجري تحديثها بشكل 

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون  37نفذ سيسرك منذ الدورة الـ

 االقتصادي:

 ( دورة تدريبية للمدربينToT حول )’ سالمي في إطار برنامج منظمة التعاون اإل  ‘:األعمالتكوين األعمال وتنمية مهارات ريادة

، نظم سيسرك دورة تدريبية لصالح املدربين حول "تكوين األعمال وتنمية مهارات ريادة (OIC-VET)للتعليم املنهي والتدريب 

سالمي في غامبيا . وقد أجريت الدورة بالتعاون مع أمانة منظمة التعاون اإل 2021نوفمبر  10-08األعمال"، وذلك خالل فترة 

 ( ومعاهد تنمية األعمال في غامبيا.TVETلصالح مشاركين من مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي )

  افيا األعمال وريادة األعمال’ندوة عبر اإلنترنت حول نظم  ‘:استخدام سجالت األعمال التجارية في إحصاءات ديموغر

التي أطلقها بشأن تبادل الخبرات اإلحصائية، ندوة عبر اإلنترنت حول  سيسرك، في إطار سلسلة الندوات عبر اإلنترنت

وأجريت الندوة  .2022مارس  28يادة األعمال" يوم "استخدام سجالت األعمال التجارية في إحصاءات ديموغرافيا األعمال ور 

بلدا عضوا في  24بالتعاون مع لجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا لفائدة مشاركين من املكاتب اإلحصائية الوطنية في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 :مؤشرا ضمن فئة القطاع الخاص في قاعدة  39يستضيف سيسرك  قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 بيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم. ال

 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

نفذ سيسرك منذ الدورة السابعة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بتحسين قطاعي النقل 

 واالتصاالت:

  التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل في البلدان  مشروع حامل لعنوان "تحسين اإلطار

في إطار النداء التاسع من أجل تقديم مقترحات مشاريع آللية الكومسيك لتمويل  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي":

املشاريع، أعد سيسرك وقدم مشروعا حامال لعنوان "تحسين اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع 

https://www.sesric.org/publications-oso-ar.php
https://www.sesric.org/publications-oso-ar.php
https://www.sesric.org/oicstat-ar.php
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ي منظمة التعاون اإلسالمي. ويهدف املشروع، بلدا عضوا ف 16النقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" لصالح 

الذي يتكون من دورة تدريبية وورشة عمل عبر اإلنترنت، إلى تحسين اإلطار القانوني والتنظيمي للشراكات بين القطاعين العام 

م التي أعلن عنها ( في قطاع النقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.  واستنادا إلى نتائج التقييPPPsوالخاص )

مكتب التنسيق التابع للكومسيك، تبين أن املشروع مؤهل للتمويل في إطار آلية الكومسيك لتمويل املشاريع في فترة التنفيذ 

 .2022لعام 

 :مؤشرا ضمن فئة النقل واالتصاالت في قاعدة  41يستضيف سيسرك  قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم. البيانات 

 تطوير قطاع سياحي مستدام وتنافس ي .4

نفذ سيسرك منذ الدورة السابعة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بتنمية قطاع سياحي 

 مستدام وتنافس ي:

 أعد سيسرك  :19-: اآلفاق والتحديات في ظل جائحة كوفيد2022لتعاون اإلسالمي لعام السياحة الدولية في بلدان منظمة ا

من تقريره الدوري الحامل لعنوان "السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي" الذي سيقدم كوثيقة  2022إصدار 

. ويتناول 2022مرجعية فنية إلى الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة، املزمع انعقادها في أذربيجان في يونيو 

على قطاع السياحة في البلدان األعضاء في املنظمة باستخدام عدد من  19-صة تداعيات جائحة كوفيدالتقرير بصفة خا

املؤشرات مثل عدد الوافدين من السياح وإيرادات السياحة. كما يحدد اآلفاق والتحديات الرئيسية القائمة في قطاع السياحة 

على السياسة العامة فيما يتعلق بكيفية إحياء القطاع في بلدان في خضم هذه الجائحة، ويختتم بمجموعة من اآلثار املترتبة 

 املنظمة في فترة ما بعد الجائحة وزيادة قدرته على مواجهة الصدمات في املستقبل.

 :بناء على طلب األمانة العامة ملنظمة  صناعة الحالل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: اآلفاق والتحديات

إلسالمي، أعد سيسرك   دراسة بحثية شاملة حول "صناعة الحالل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: التعاون ا

اآلفاق والتحديات" لتحليل الوضع الحالي لصناعة الحالل من حيث أسواق التمويل والغذاء والسياحة وأسلوب الحياة وقدمها 

تقرير نظرة عامة على وضع قطاع السياحة اإلسالمية في البلدان األعضاء في . ومن بين أمور أخرى، يلقي ال2021في ديسمبر 

منظمة التعاون اإلسالمي ويقدم مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة حول السبل والوسائل التي من شأنها 

 إطالق العنان إلمكاناته في مجموعة املنظمة. 

 لبناء القدرات في مجال السياحة  في إطار برنامج سيسرك ملناطق املحمية وتسويقها":ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول "إدارة ا

(Tourism-CaB) املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ، نظم كل من املركز و(ICDT) بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة والصناعة ،

. 2022فبراير  22-21ة املناطق املحمية وتسويقها" في فترة التقليدية في جمهورية غينيا، ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول "إدار 

وقدم الندوة التدريبية عبر اإلنترنت خبراء وأكاديميون متخصصون من بنغالديش وماليزيا وتركيا وسيسرك لصالح مشاركين 

اإلسالمي من غرب  دول أعضاء في منظمة التعاون  10من الوزارات واملؤسسات الوطنية ذات الصلة املسؤولة عن السياحة في 

تنمية السياحة املستدامة في شبكة من املنتزهات العابرة للحدود واملناطق »أفريقيا، املستفيدة من املشروع اإلقليمي بشأن 

 «.املحمية في غرب أفريقيا

  لبناء القدرات في مجال السياحة  في إطار برنامج سيسرك ‘:خدمات السياحة والضيافة’دورة تدريبية حول(Tourism-CaB) ،

نظم املركز، بالتعاون مع أمانة منظمة التعاون اإلسالمي في غامبيا، دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "خدمات السياحة 

. وسهر على تقديمها خبير مختص من املديرية العامة للتعليم املنهي والفني التابعة لوزارة 2022مارس  16-14والضيافة" في 

مشاركا من سلطات السياحة العامة والخاصة فضال عن مؤسسات التعليم 35جمهورية التركية لصالح التعليم الوطني في ال

 والتدريب الفني واملنهي ذات الصلة في غامبيا.
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 :مؤشرا ضمن فئة السياحة في قاعدة البيانات  12يستضيف سيسرك  قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 عاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم. اإلحصائية ملنظمة الت

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

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

 اإلنتاج الزراعي واستدامة األمن الغذائي:

  يتطرق هذا التقرير للوضع الحالي للبيئة وإدارتها في البلدان األعضاء في  :2021تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول البيئة

منظمة التعاون اإلسالمي باستخدام أحدث البيانات املتاحة حول املؤشرات الرئيسية ذات الصلة. ويصور هذا اإلصدار من 

الذي تشكل األراض ي الزراعية عنصرا هاما فيه، بالنسبة لثروة البلدان األعضاء في منظمة التقرير أهمية رأس املال الطبيعي، 

التعاون اإلسالمي، كما يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته البلدان األعضاء في املنظمة صوب تحقيق املقاصد املندرجة 

ات اتفاقية باريس. ويقترح التقرير بعض التوصيات ضمن أهداف التنمية املستدامة املتعلقة بالبيئة ومدى وفائها بالتزام

-املتعلقة بالسياسات لدعم بلدان املنظمة في مساعيها إلدارة املوارد البيئية على أسس االستدامة في ظل تفش ي جائحة كوفيد

19. 

 :ع للمياه، الذي عقد في خالل املنتدى العاملي التاس وضع املياه والتحديات التي تواجهها في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

، شارك سيسرك في الحوار الرفيع املستوى للمنتدى حول إدماج العمل من أجل املناخ 2022مارس  26-21داكار بالسنغال، في 

في قطاع املياه الذي نظمه بشكل مشترك كل من منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة )إيسيسكو( والبنك اإلسالمي 

، قدم 2022مارس  24وفي حلقة النقاش الرفيعة املستوى هذه، املنعقدة في  (.LAS(، وجامعة الدول العربية )IsDBللتنمية )

املركز عرضا عن "وضع املياه والتحديات التي تواجهها في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"، سلط الضوء على الوضع 

طاع املياه في البلدان األعضاء في املنظمة وقدم توصيات بشأن اإلدارة واالتجاهات الراهنة والتحديات الرئيسية القائمة في ق

 املستدامة للموارد املائية.

  في إطار مشروع التعاون  ‘:أنشطة جمع العينات -أدوات وتقنيات التكنولوجيا الحيوية في مجال القطن ’دورة تدريبية حول

الفني بين بنغالديش وتركيا حول موضوع "تعزيز القدرات في مجال تطوير أصناف القطن"، نظم سيسرك، بالتعاون مع البنك 

( التابع لوزارة الزراعة والحراجة في الجمهورية التركية، دورة CRI( ومعهد نازيلي التركي ألبحاث القطن )IsDBاإلسالمي للتنمية )

 2022يناير  28-17أنشطة جمع العينات"، وذلك في فترة  -بية حول "أدوات وتقنيات التكنولوجيا الحيوية في مجال القطن تدري

( لصالح خبراء في مجال القطن CRIفي دكا، بنغالديش. وقدم الدورة التدريبية مدربون أكفاء من معهد نازيلي ألبحاث القطن )

 وزارة الزراعة في بنغالديش.( التابع لCDBمن مجلس تنمية القطن )

 :مؤشرا ضمن فئة الزراعة في قاعدة البيانات  99يستضيف سيسرك  قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم.

 التخفيف من وطأة الفقر .6

للكومسيك األنشطة التالية في إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتخفيف من وطأة نفذ سيسرك منذ الدورة السابعة والثالثين 

 الفقر:

 في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: مسارات التعافي  19-اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد

ي، أعد سيسرك، استمرارا لتقريره السابق حول نفس بناء على طلب األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالم املستدام واملرن:

في البلدان األعضاء في منظمة  19-املوضوع، تقريرا محدثا يقدم تحليال شامال لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد

للتحديات الناتجة التعاون اإلسالمي ويسلط الضوء على مجموعة من التدابير املتخذة واملمارسات الجيدة في إطار االستجابة 
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فئة اجتماعية واقتصادية. ويقترح كذلك مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات في إطار هذه  18عن الجائحة ضمن 

الفئات بهدف دعم الجهود الرامية لتحقيق التعافي املستدام واملرن في بلدان املنظمة. وقد أكمل سيسرك التقرير وقدمه إلى 

 .2022التعاون اإلسالمي في مارس األمانة العامة ملنظمة 

 :أصدر سيسرك، بالتعاون مع مكتب األمم  التعاون بين بلدان الجنوب وعامل املساواة بين الجنسين في التعددية الناشئة

، عمال بحثيا موضوعيا حول "التعاون بين بلدان الجنوب وعامل املساواة (UNOSSC)للتعاون فيما بين بلدان الجنوب  املتحدة

الجنسين في التعددية الناشئة". ويستعرض هذا العمل البحثي الدور الذي من شأن آلية التعاون فيما بين بلدان الجنوب بين 

(SSC أن تلعبه في حشد الجهود في سبيل تقدير دور املرأة في تحقيق التنمية املستدامة واملساواة بين الجنسين في النصف )

 الجنوبي للكرة األرضية.

 في إطار أنشطة منظمة التعاون اإلسالمي  خاص ذوو اإلعاقة في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي:املسنون واألش

، نظم سيسرك ندوة حول "املسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة في البلدان األعضاء في منظمة 2020ضمن فعاليات دبي إكسبو 

العربية املتحدة. ووفرت الندوة منصة ملناقشة وتسليط الضوء على في دبي، اإلمارات  2021ديسمبر  02التعاون اإلسالمي" يوم 

أبرز التحديات املشتركة التي تواجهها فئة املسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة، وتقييم آفاق النهوض بجودة حياتهم، وتبادل 

 عاون فيما بين بلدان املنظمة.املعرفة وأفضل املمارسات في هذا املجال، وتوسيع نطاق الجهود املبذولة صوب تعزيز أواصر الت

  في إطار برنامج ابن  الكبرى: الصحراءدورة تدريبية حول الرعاية الصحية لألم وحديثي الوالدة واألطفال في أفريقيا جنوب

، وتماشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورتين السادسة (IbnSina-CaB)نا لبناء القدرات في مجال الصحة سي

للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الصحة، نظم املركز دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "الرعاية الصحية لألم وحديثي الوالدة والسابعة 

. وقدم الدورة التدريبية خبراء أكفاء من 2021ديسمبر  08-06واألطفال في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى"، وذلك خالل فترة 

بلدا عضوا في منظمة التعاون  12ملكة املغربية لصالح مشاركين من وزارات الصحة من وزارة الصحة والحماية االجتماعية بامل

 اإلسالمي في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

  في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي  ‘:تعزيز القدرات املؤسسية بشأن املؤهالت املهنية’دورة تدريبية حول

( وتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني OIC-VETوالتدريب )

، نظم سيسرك ورشة عمل تدريبية عبر اإلنترنت حول "تعزيز القدرات املؤسسية بشأن املؤهالت 2025-2020واملنهي لفترة 

يت الدورة التدريبية بالتعاون مع  اللجنة الوطنية للتربية والعلوم . وأجر 2021ديسمبر  15-13املهنية"، وذلك خالل فترة 

( لصالح مشاركين من مؤسسات التعليم CNAQوالثقافة القطرية وقدمها خبراء مختصون من كلية الشمال األطلنطي في قطر )

 إلسالمي.بلدا عضوا في منظمة التعاون ا 28والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من 

  في  ‘:سياسات الرعاية الصحية واالجتماعية نحو دعم العيش املستقل لألشخاص ذوي اإلعاقة’ورشة عمل تدريبية حول

، نظم املركز ورشة عمل تدريبية عبر اإلنترنت حول (SD-CaB)رات في مجال التنمية االجتماعية إطار برنامج سيسرك لبناء القد

. وقدم 2022فبراير  10-8اعية نحو دعم العيش املستقل لألشخاص ذوي اإلعاقة" في فترة "سياسات الرعاية الصحية واالجتم

الورشة التدريبية خبراء مختصون من وزارة األسرة والخدمات االجتماعية ووزارة الصحة للجمهورية التركية فضال عن مؤسسة 

واملؤسسات الوطنية ذات الصلة املسؤولة عن  ( للجمهورية التركية لصالح مشاركين من الوزاراتSGKالضمان اإلجتماعي )

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 18( واملساعدة االجتماعية في PWDsخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة )

  :"سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية  في إطار برنامج دورة تدريبية إحصائية حول "إحصاءات تكلفة العمالة(StatCaB) ،

. وقدم الدورة التدريبية خبير 2022فبراير  16-15دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول إحصاءات تكلفة العمالة" في نظم املركز 

بلدان أعضاء في  7( لصالح مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية في PCBSمختص من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )

 منظمة التعاون اإلسالمي.
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  عزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واألوساط الصناعية من أجل تطوير ت’ورشة عمل تدريبية حول

( وتماشيا مع خارطة الطريق OIC-VETفي إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب ) ‘:مناهج فعالة

، نظم سيسرك ورشة عمل 2025-2020ب الفني واملنهي لفترة االستراتيجية ملنظمة التعاون اإلسالمي في مجال التعليم والتدري

تدريبية عبر اإلنترنت حول "تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واألوساط الصناعية من أجل تطوير 

يم الفني واملنهي في وزارة . وقدم ورشة العمل التدريبية خبراء مختصون من قسم التعل2022فبراير  23-21مناهج فعالة" في فترة 

دولة  25التعليم املاليزية لصالح مشاركين من مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من 

 عضو في منظمة التعاون اإلسالمي.

   سيسرك لبناء القدرات في في إطار برنامج  ‘:حماية وتعزيز حقوق الطفل بما في ذلك األطفال ذوي اإلعاقة’ورشة عمل حول

( وتماشيا مع القرار املعني الصادر عن املؤتمر الوزاري األول للتنمية االجتماعية في الدول SD-CaBمجال التنمية االجتماعية )

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، نظم املركز ورشة عمل تدريبية عبر اإلنترنت حول "حماية وتعزيز حقوق الطفل بما في 

. وقدم الورشة التدريبية خبراء مختصون من املديرية العامة لخدمات 2022فبراير  24-22األطفال ذوي اإلعاقة" في فترة  ذلك

الطفل بوزارة األسرة والخدمات االجتماعية في الجمهورية التركية لصالح مشاركين من الوزارات واملؤسسات الوطنية ذات 

 لدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.ب 25الصلة املسؤولة عن خدمات الطفل في 

   سيسرك لبناء القدرات  في إطار برنامج ‘:)العمل من أجل املناخ( 13مؤشرات الهدف اإلنمائي ’دورة تدريبية إحصائية حول

)العمل من أجل املناخ(" في  13، نظم املركز دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "مؤشرات الهدف اإلنمائي (StatCaB)اإلحصائية 

( األردنية لفائدة مشاركين من DoSوقدم هذه الدورة خبير مختص من دائرة اإلحصاءات العامة ). 2022مارس  16-14فترة 

 ن اإلسالمي.بلدان أعضاء في منظمة التعاو  6مكاتب اإلحصاء الوطنية في 

  الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021مسح التدخين واستهالك التبغ لعام ’اجتماع تشاوري فني حول:‘ 

جهاز املركزي لإلحصاء الذي أجراه ال 2021مسح التدخين واستهالك التبغ لعام ’نظم سيسرك اجتماعا تشاوريا فنيا حول 

. وجرى تنظيم هذا االجتماع التشاوري بالتعاون مع مراكز السيطرة على األمراض 2022مارس  30يوم ‘ (PCBS)الفلسطيني 

( لصالح املسؤولين WHO EMRO( ومؤسستها، واملكتب اإلقليمي ملنظمة الصحة العاملية لشرق املتوسط )CDCوالوقاية منها )

 (.TQSاملتعلقة بالتبغ في املسوح )املعنيين في الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في إطار مشروع دمج األسئلة 

  في إطار برنامج  ":تعزيز الحوكمة الرشيدة للتعليم والتدريب الفني واملنهي من أجل إدارة فعالة للنظام" دورة تدريبية حول

( وتماشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة التعاون OIC-VETمنظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

، نظم سيسرك دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "تعزيز 2025-2020اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

. وقدم 2022مايو  12-10الحوكمة الرشيدة للتعليم والتدريب الفني واملنهي من أجل إدارة فعالة للنظام"، وذلك خالل فترة 

ن من الوزارة املذكورة لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من السلطات املعنية بالتعليم هذه الدورة التدريبية خبراء مختصو 

 والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة في عدد من بلدان منظمة التعاون اإلسالمي.

  في إطار  ‘:لجميع()ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل ل 4مؤشرات الهدف اإلنمائي ’دورة تدريبية إحصائية حول

، نظم املركز دورة تدريبية إحصائية عبر اإلنترنت حول "مؤشرات الهدف (StatCaB)سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية  برنامج

. وقدم هذه الدورة خبير مختص من 2022مايو  25-24)ضمان التعليم الجيد املنصف والشامل للجميع(" في فترة  4اإلنمائي 

( في تونس لفائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون INSلإلحصاء )املعهد الوطني 

 اإلسالمي.

 ( مشروع حامل لعنوان "تعزيز حلول تكنولوجيا املعلومات لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامةPES في البلدان )

نداء التاسع من أجل تقديم مقترحات مشاريع آللية الكومسيك لتمويل في إطار الاألعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي": 
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املشاريع، أعد سيسرك وقدم مشروعا حامال لعنوان "تعزيز حلول تكنولوجيا املعلومات لتحسين فعالية خدمات التوظيف 

ملعنية بخدمات التوظيف العامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" لصالح ممثلين عن الوكاالت/ املؤسسات ا

دولة عضو في منظمة التعاون اإلسالمي. ويهدف املشروع، الذي يتكون من ورشة عمل ودورة تدريبية عبر اإلنترنت،  15العامة من 

إلى تعزيز املوارد البشرية والقدرات املؤسسية للمؤسسات املعنية بخدمات التوظيف العامة للتخفيف من حدة الفقر في بلدان 

التعاون اإلسالمي. واستنادا إلى نتائج التقييم التي أعلن عنها مكتب التنسيق التابع للكومسيك، تبين أن املشروع مؤهل منظمة 

 .2022للتمويل في إطار آلية الكومسيك لتمويل املشاريع في فترة التنفيذ لعام 

  :مؤشرا ضمن فئة القضاء على الفقر )مؤشرات  49يستضيف سيسرك قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم. ‘( القضاء على الفقر’ 1الهدف اإلنمائي 

 ترسيخ التعاون املالي .7

 في إطار بند جدول األعمال املتعلق بترسيخ التعاون املالي:نفذ سيسرك منذ الدورة السابعة والثالثين للكومسيك األنشطة التالية 

 :"في إطار برنامج سيسرك لبناء قدرات البنوك املركزية  دورة تدريبية حول "إدارة املخاطر في املؤسسات املالية اإلسالمية

(CB-CaBوتماشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الوزارية السابعة والثالثين للج ) نة الدائمة للتعاون االقتصادي

والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي، نظم املركز دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "إدارة املخاطر في املؤسسات املالية اإلسالمية" 

بنوك . وسهر على تقديم الدورة التدريبية خبير مختص من بنك إندونيسيا لصالح مشاركين من ال 2021ديسمبر  16-14في فترة 

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 18املركزية والسلطات النقدية في 

  في إطار برنامج سيسرك لبناء  ‘:إحصاءات مالية الحكومة والقطاعين املالي والعام’دورة تدريبية إحصائية عبر اإلنترنت حول

حول "إحصاءات مالية الحكومة والقطاعين املالي ، نظم املركز دورة تدريبية عبر اإلنترنت (StatCaB)درات اإلحصائية الق

(  لفائدة مشاركين من TurkStat. وقدم هذه الدورة خبير مختص من معهد اإلحصاء التركي )2022مارس  8-7والعام" في فترة 

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 13مكاتب اإلحصاء الوطنية في 

 :في إطار برنامج سيسرك لبناء قدرات البنوك  ‘:دوات وتقنيات تنفيذ السياساتأ دورة تدريبية حول "العمليات النقدية

( وتماشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الوزارية السابعة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون CB-CaBاملركزية )

اإلنترنت حول "العمليات النقدية: أدوات وتقنيات  االقتصادي والتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي، نظم املركز دورة تدريبية عبر

وقدم الدورة التدريبية خبير مختص من البنك املركزي للجمهورية التركية، بصفته  .2022مارس  17-15تنفيذ السياسات" في 

ملركزية أمانة منتدى البنوك املركزية املشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك، لصالح مشاركين من البنوك ا

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 26والسلطات النقدية في 

  :"دورة تدريبية حول "عمليات أسواق رأس املال( في إطار برنامج سيسرك لبناء قدرات األسواق املاليةSE-CaB)  وتماشيا مع

الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري ملنظمة القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الوزارية السابعة والثالثين للجنة 

وقدم  . 2022مايو  12-11التعاون اإلسالمي، نظم املركز دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "عمليات أسواق رأس املال" في فترة 

ة في منظمة الدورة التدريبية خبراء مختصون من األقسام ذات الصلة في بورصة إسطنبول، وهي أمانة منتدى األسواق املالي

التعاون اإلسالمي، لصالح مشاركين من البورصات ومجالس أسواق رأس املال والوزارات ذات الصلة في البلدان األعضاء في 

 منظمة التعاون اإلسالمي.

 :"مشروع حامل لعنوان "تعزيز الثقافة املالية وترويج التمويل اإلسالمي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

في إطار النداء التاسع من أجل تقديم مقترحات مشاريع آللية الكومسيك لتمويل املشاريع، أعد سيسرك وقدم مشروعا حامال 

لعنوان "تعزيز الثقافة املالية وترويج التمويل اإلسالمي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" لصالح البنوك املركزية 

ويهدف املشروع، الذي يتكون من دورتين تدريبيتين  لدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.ب 41والسلطات النقدية من 
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افتراضيتين وورشة عمل فعلية، إلى املساهمة في تحسين األنظمة املالية وشموليتها في البلدان األعضاء في منظمة التعاون 

نادا إلى نتائج التقييم التي أعلن عنها مكتب التنسيق اإلسالمي من خالل تعزيز فرص التعاون والتضامن داخل املنظمة. واست

 .2022التابع للكومسيك، تبين أن املشروع مؤهل للتمويل في إطار آلية الكومسيك لتمويل املشاريع في فترة التنفيذ لعام 

 :رفية، مؤشرا ضمن فئات الخدمات املص 106يستضيف سيسرك  قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

والنقد واألسعار، ومالية الحكومة، واملالية الدولية، والصيرفة واملالية اإلسالمية في قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون 

 اإلسالمي ويجري تحديثها بشكل منتظم. 
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