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 مقدمة 

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

م إلى الدورة الوزارية الثامنة والثالثين للكومسيك التي من املقرر انعقادها خالل فترة املتعلقة بالسياسات، 
َّ
نوفمبر  29-26وسُيسل

 في إسطنبول بالجمهورية التركية. 2022

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

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

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

ة في إطار آلية املنظمة للحوار بشأن السياسات من خالل تحليل الوضع الراهن على صعيد املنظمة واقتراح تقديم إسهاماته القيم

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

 املجاالت ذات الصلة.

في املساهمة في الجهود التي تبذلها مكاتب اإلحصاء الوطنية صوب تعزيز وتحسين أداء النظم اإلحصائية كما أن املركز لم يتوان 

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

عة. وفي هذا السياق، يساهم املركز بصورة كبيرة، بصفته أمانة اللجنة السياسات على وضع سياسات واستراتيجيات وطنية أكثر نجا

، في بناء القدرات (StatCaB)رنامجه لبناء القدرات اإلحصائية ( ومن خالل بOIC-StatComاإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي )

 لدول األعضاء في املنظمة.الفنية ملكاتب اإلحصاء الوطنية وغيرها من مكونات النظم اإلحصائية الوطنية في ا

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  19االقتصادية التي تحظى باالهتمام املباشر من الدول األعضاء في املنظمة. ويسهر سيسرك في الوقت الراهن على إدارة و 

لبناء القدرات في قطاعات محددة تغطي مجموعة كبيرة من املجاالت مثل الزراعة والبيئة وإدارة مخاطر الكوارث واملالية والصحة 

فيف من حدة الفقر وخدمات التوظيف العامة والسياحة. وتنفذ هذه البرامج بتعاون وثيق مع املؤسسات واملوارد املائية والتخ

 الوطنية املعنية في بلدان املنظمة من خالل آليات متنوعة، بما في ذلك تنظيم دورات تدريبية وورشات عمل تدريبية وزيارات دراسية. 

يد االستعراض اتفاقيتين مع مؤسستين وطنيتين من بلدان املنظمة لتعزيز عالقاته وباإلضافة إلى ذلك، أبرم سيسرك خالل الفترة ق

 مع شركائه من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك والتوصيات الوزارية املتعلقة بالسياسات على أحسن وجه:

 تاريخ االتفاق الشركاء الرقم

  2022أبريل  11 مكتب اإلحصاء في جمهورية غيانا التعاونية  .1

  2022سبتمبر  14 (MARDIاملعهد املاليزي للبحث والتطوير الزراعي )   .2

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

الكومسيك، أي التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي، وتعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي، وتحسين 
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قطاع سياحي مستدام وتنافس ي، والرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن  قطاعي النقل واالتصاالت، وتطوير

 الغذائي، والتخفيف من وطأة الفقر، وترسيخ التعاون املالي. 

 بنود جدول األعمال:

 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .1

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي .2

 قطاعي النقل واالتصاالتتحسين  .3

 تطوير قطاع سياحي مستدام وتنافس ي .4

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

 التخفيف من وطأة الفقر .6

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

في إطار بند جدول األعمال املتعلق بالتجارة البينية في دول منظمة للكومسيك األنشطة التالية  37نفذ سيسرك منذ الدورة الـ

 التعاون اإلسالمي:

  آثار تيسير التجارة وأداء الخدمات اللوجيستية على التدفقات التجارية: حالة البلدان األفريقية غير الساحلية األعضاء في

من سيسرك واملؤسسة اإلسالمية الدولية لتمويل  تشارك في إعداد هذه الدراسة البحثية كل منظمة التعاون اإلسالمي:

( التابعة للبنك اإلسالمي للتنمية، وذلك بهدف تقييم اآلثار املحتملة لتدابير تيسير التجارة على التدفقات ITFCالتجارة )

منظمة التعاون التجارية داخل منطقة التجارة الحرة القارية األفريقية في خمسة بلدان أفريقية غير ساحلية أعضاء في 

اإلسالمي، وهي بوركينا فاسو وتشاد ومالي والنيجر وأوغندا. وهذه الدراسة قائمة على مجموعة متنوعة من البيانات ومنهجية 

رصينة للنظر في املكاسب املمكنة من اعتماد تدابير لتيسير التجارة وتعزيز البنية التحتية اللوجستية في هذه البلدان الخمسة، 

 يز التحسن في متوسط معدالتها على مؤشرات األداء على الصعيدين االفريقي و/ أو العاملي.من خالل تحف

  سيسرك لبناء القدرات  في إطار برنامج ‘:إحصاءات التجارة الدولية وميزان املدفوعات’دورة تدريبية إحصائية حول

-13ت التجارة الدولية وميزان املدفوعات" في فترة ، نظم املركز دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "إحصاءا(StatCaB)اإلحصائية 

( باالستفادة AITRS. نظمت هذه الدورة التدريبية بالتعاون مع املعهد العربي للتدريب والبحوث اإلحصائية )2022سبتمبر 15

 14الوطنية من ( لفائدة مشاركين من عدد من مكاتب اإلحصاء PCBSمن الخبرات الفنية للجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني )

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.

 ( قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالميOICStat)  تضم قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

مؤشرا تحت فئة التجارة الدولية، ويمكن االطالع عليها من خالل هذا الرابط  152التي يسهر عليها سيسرك 

http://www.sesric.org/oicstat.phpتحديث باستمرار.، وتخضع هذه املؤشرات لل 

 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 لصالح املدربينToT حول )’ في إطار برنامج منظمة التعاون  ‘:مهارات ريادة األعمالتكوين األعمال وتنمية

، نظم سيسرك دورة تدريبية لصالح املدربين عبر اإلنترنت حول "تكوين األعمال (OIC-VET)ريب اإلسالمي للتعليم املنهي والتد

مع أمانة منظمة التعاون . وقد أجريت الدورة بالتعاون 2021نوفمبر  10-8وتنمية مهارات ريادة األعمال"، وذلك خالل فترة 

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

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

سلسلة ندواته عبر اإلنترنت التي أطلقها بشأن تبادل الخبرات اإلحصائية، ندوة عبر اإلنترنت حول "استخدام سيسرك، في إطار 

. وأجريت الندوة بالتعاون مع 2022مارس  28سجالت األعمال التجارية في إحصاءات ديموغرافيا األعمال وريادة األعمال" يوم 

بلدا عضوا في منظمة  24( لفائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية من UNECEلجنة األمم املتحدة االقتصادية ألوروبا )

 التعاون اإلسالمي.

http://www.sesric.org/oicstat.php
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  نظم  ‘:من أهداف التنمية املستدامة )الصناعة واالبتكار والبنية التحتية( 9مؤشرات الهدف ’دورة تدريبية إحصائية حول

من أهداف التنمية املستدامة )الصناعة واالبتكار  9سيسرك دورة تدريبية إحصائية عبر اإلنترنت حول "مؤشرات الهدف 

، (ECO)اون مع منظمة التعاون االقتصادي . ونظمت هذه الدورة التدريبية بالتع2022نوفمبر  03-01والبنية التحتية(" في 

ء الوطنية في ( لفائدة مشاركين من عدد من مكاتب اإلحصاDOSMباالستفادة من الخبرات الفنية لدائرة اإلحصاءات املاليزية )

 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

  اقتصاد املعرفة وتعزيز أنشطة ريادة األعمال والتقليص من العمالة غير الرسمية في منطقة ’ورشة عمل تدريبية حول

( وتماشيا مع PES-CaBفي إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال خدمات التشغيل العامة ) ‘:منظمة التعاون اإلسالمي

، نظم سيسرك 2022-2021( لفترة OIC-PESNETخطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة )

ورشة عمل تدريبية عبر اإلنترنت حول "اقتصاد املعرفة وتعزيز أنشطة ريادة األعمال والتقليص من العمالة غير الرسمية في 

. وقدم ورشة العمل وزارة العمل األردنية لصالح الوكاالت/ السلطات 2022نوفمبر  03-01ي منطقة منظمة التعاون اإلسالمي" ف

الوطنية املعنية بخدمات التوظيف العامة من عدد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وشمل برنامج عمل 

 مارساتها بخصوص موضوع التدريب.الورشة جلسات لتبادل الخبرات شاركت من خاللها البلدان املشاركة أفضل م

 :تضم قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر  قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 مؤشرا تحت فئة القطاع الخاص، وتخضع هذه املؤشرات للتحديث باستمرار. 39عليها سيسرك 

 تحسين قطاعي النقل واالتصاالت .3

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

 واالتصاالت:

  إحصاءات النقل’نظم سيسرك دورة تدريبية إحصائية عبر اإلنترنت حول  ‘:إحصاءات النقل’دورة تدريبية إحصائية حول ‘

( لصالح مشاركين من DoSقدم هذه الدورة خبير مختص من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية ). 2022يوليو  28-26في فترة 

 بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 9مكاتب اإلحصاء الوطنية في 

  تحسين اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل في البلدان األعضاء في ’مشروع بعنوان

في إطار النداء التاسع لتقديم مقترحات مشاريع آللية الكومسيك لتمويل املشاريع، نفذ سيسرك  ‘:منظمة التعاون اإلسالمي

مشروعا بعنوان "تحسين اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل في البلدان األعضاء في منظمة 

املعنية بالشراكات بين القطاعين العام والخاص والوزارات املعنية في البلدان األعضاء في  التعاون اإلسالمي" لصالح السلطات

منظمة التعاون اإلسالمي. وتمثل الهدف من املشروع في تحسين اإلطار القانوني والتنظيمي للشراكات بين القطاعين العام 

 المي. وشملت أنشطة املشروع:والخاص في قطاع النقل في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلس

   نظم سيسرك دورة  ‘:اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل’دورة تدريبية حول

سبتمبر  14-13تدريبية عبر اإلنترنت حول "اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل" في 

. وحضر الدورة التدريبية كبار املوظفين العاملين لدى السلطات املعنية بالشراكة بين القطاعين العام والخاص 2022

ذ االستراتيجيات والسياسات الوطنية املتعلقة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص في والوزارات املسؤولة عن تنفي
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بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. وتمثل الهدف من الدورة التدريبية في تعزيز القدرات  21مجال النقل من 

مي للشراكات بين القطاعين العام الفنية للمشاركين بخصوص مجموعة من الجوانب النظرية املتعلقة باإلطار التنظي

  والخاص، بما في ذلك السياسات والقوانين والتنظيمات واملؤسسات واإلجراءات.

  نظم سيسرك ورشة   ‘:اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل’ورشة عمل حول

أكتوبر  19-18عين العام والخاص في قطاع النقل" في عمل عبر اإلنترنت حول "اإلطار التنظيمي للشراكات بين القطا

. وكانت ورشة العمل هذه فرصة أمام املوظفين العاملين لدى السلطات الوطنية املعنية بالشراكة بين القطاعين 2022

العام والخاص لتعزيز أدواتهم املعرفية ومشاركة أفضل املمارسات واستكشاف فرص التعاون املمكنة لتطوير إطار 

ظيمي متين للشراكات بين القطاعين العام والخاص في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتضمن برنامج تن

العمل إلقاء عروض وتناول دراسات حالة من بعض البلدان األعضاء، إضافة إلى جلسات للنقاش بشأن السبل املمكنة 

 كات بين القطاعين العام والخاص في مجال النقل.لتجاوز التحديات التنظيمية املشتركة املتعلقة بالشرا

 :تضم قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر  قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 مؤشرا تحت فئة النقل واالتصاالت، وتخضع هذه املؤشرات للتحديث باستمرار. 41عليها سيسرك 

 حي مستدام وتنافس يتطوير قطاع سيا .4

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

 مستدام وتنافس ي:

  أعد سيسرك هذا  :19-: اآلفاق والتحديات في ظل جائحة كوفيد2022السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

التقرير كوثيقة فنية مرجعية للدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي  لوزراء السياحة التي استضافتها باكو، جمهورية 

. ويقدم هذا التقرير تحليال شامال لوضع السياحة الدولية في بلدان منظمة التعاون 2022يونيو  29-27أذربيجان، خالل فترة 

على قطاع السياحة واألسفار، ويقترح مجموعة من التوصيات املتعلقة  19-جائحة كوفيداإلسالمي ويقيم اآلثار املترتبة عن 

 بالسياسات لتحقيق التعافي في فترة ما بعد زوال أزمة الجائحة والنهوض بقطاع السياحة في بلدان املنظمة.

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

. وتحلل الدراسة الوضع الراهن 2021التعاون اإلسالمي، أعد سيسرك وقدم هذه الدراسة البحثية الشاملة في ديسمبر 

لصناعة الحالل من حيث أسواق التمويل واألغذية والسياحة ونمط الحياة. كما يلقي التقرير نظرة عامة على وضع قطاع 

ية في البلدان األعضاء في املنظمة ويقدم مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسة العامة حول السبل السياحة اإلسالم

 والوسائل التي من شأنها إطالق العنان إلمكانات هذا القطاع في مجموعة بلدان املنظمة.

  نظم سيسرك دورة تدريبية إحصائية عبر اإلنترنت حول "إحصاءات  ‘:إحصاءات الثقافة’دورة تدريبية إحصائية حول

( لفائدة DoS. وقدم هذه الدورة خبير مختص من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية )2022فبراير  09-07الثقافة" بتاريخ 

 بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 7مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية في 

 لبناء القدرات في مجال السياحة  في إطار برنامج سيسرك ‘:إدارة املناطق املحمية وتسويقها’عبر اإلنترنت حول  ندوة تدريبية

(Tourism-CaB) املركز اإلسالمي لتنمية التجارة ، نظم كل من سيسرك و(ICDT) بالتعاون مع وزارة الثقافة والسياحة ،
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فبراير  22-21ية عبر اإلنترنت حول "إدارة املناطق املحمية وتسويقها" في فترة والصناعة التقليدية في جمهورية غينيا، ندوة تدريب

. وقدم الندوة التدريبية عبر اإلنترنت خبراء وأكاديميون متخصصون من بنغالديش وماليزيا وتركيا وسيسرك لصالح 2022

في منظمة التعاون اإلسالمي من غرب  بلدان أعضاء 10مشاركين من الوزارات واملؤسسات الوطنية املسؤولة عن السياحة في 

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

 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 

ابعة لوزارة . وسهر على تقديمها خبير مختص من املديرية العامة للتعليم املنهي والفني الت2022مارس  16-14والضيافة" في 

التعليم الوطني في الجمهورية التركية لصالح مشاركين من السلطات العامة والخاصة املعنية بالسياحة فضال عن مؤسسات 

 التعليم والتدريب الفني واملنهي ذات الصلة في غامبيا.

  في إطار برنامج  ‘:تعاون اإلسالميآفاق السياحة املستدامة في البلدان األعضاء في منظمة ال’ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول

، (ICDT)ة ، نظم املركز، بالتعاون مع املركز اإلسالمي لتنمية التجار (Tourism-CaB)لبناء القدرات في مجال السياحة  سيسرك

ونيو ي 02-01ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول "آفاق السياحة املستدامة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في 

. وقدم الندوة التدريبية خبراء وأكاديميون متخصصون من بنغالديش وماليزيا وسيسرك لصالح مشاركين من الوزارات 2022

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 23واملؤسسات الوطنية املعنية بالسياحة من 

  إحصائية عبر اإلنترنت حول "إحصاءات  نظم سيسرك دورة تدريبية ‘:إحصاءات السياحة’دورة تدريبية إحصائية حول

. وقدم هذه الدورة خبير مختص من الوكالة الوطنية لإلحصاء والديموغرافيا السنغالية 2022يونيو  08-06السياحة" في 

(ANSD لفائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية في )بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 4 

  القدرات املؤسسية في مجال صناعة السياحة الحالل لتحسين القدرة التنافسية للوجهات  تعزيز ’دورة تدريبية حول

( وتماشيا مع القرارات ذات الصلة Tourism-CaBفي إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال السياحة ) ‘:السياحية

ملجلس وزراء خارجية منظمة التعاون  48رة الـ( وكذلك الدو ICTMالصادرة عن املؤتمر اإلسالمي الحادي عشر لوزراء السياحة )

اإلسالمي، نظم املركز دورة تدريبية عير اإلنترنت حول "تعزيز القدرات املؤسسية في مجال صناعة السياحة الحالل لتحسين 

مركز  . وسهر على تقديم الدورة التدريبية خبراء مختصون من2022يوليو  21-19القدرة التنافسية للوجهات السياحية" في 

( التابع لوزارة السياحة والفنون والثقافة املاليزية لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من وزارات السياحة ITCالسياحة اإلسالمية )

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 23واملؤسسات الوطنية املعنية بالسياحة من 

  نظم سيسرك دورة تدريبية إحصائية حول "مؤشرات السياحة  ‘:مؤشرات السياحة املستدامة’دورة تدريبية إحصائية حول

( لفائدة BPS. وقدم هذه الدورة خبراء مختصون من مكتب اإلحصاءات اإلندونيس ي )2022سبتمبر  14-12املستدامة" في 

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 18مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية من 

 نظم سيسرك،  ‘:آفاق السياحة الصحية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي’ت حول ندوة تدريبية عبر اإلنترن

( ICDT، بشكل مشترك مع املركز اإلسالمي لتنمية التجارة )(Tourism-CaB)لبناء القدرات في مجال السياحة  في إطار برنامجه

نوفمبر  09-08دان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول "آفاق السياحة الصحية في البل
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. وقدم الندوة التدريبية خبراء وأكاديميون مختصون لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من الوزارات واملؤسسات الوطنية 2022

 املسؤولة عن السياحة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

 تضم قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر  ملنظمة التعاون اإلسالمي: قاعدة البيانات اإلحصائية

 مؤشرا تحت فئة السياحة، وتخضع هذه املؤشرات للتحديث باستمرار. 12عليها سيسرك 

 الرفع من مستوى إنتاجية قطاع الزراعة واستدامة األمن الغذائي .5

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

 اإلنتاج الزراعي واستدامة األمن الغذائي:

  يتطرق هذا التقرير للوضع الراهن املتعلق بقضايا البيئة وإدارتها في  :2021تقرير منظمة التعاون اإلسالمي حول البيئة

التعاون اإلسالمي باالستناد إلى أحدث البيانات املتاحة بشأن املؤشرات الرئيسية ذات الصلة. البلدان األعضاء في منظمة 

ويعرض هذا اإلصدار أهمية رأس املال الطبيعي، الذي تعد األراض ي الزراعية من أبرز عناصره، بالنسبة لثروة البلدان األعضاء 

دان األعضاء في املنظمة صوب تحقيق املقاصد املتعلقة بالبيئة في املنظمة، كما يسلط الضوء على التقدم الذي أحرزته البل

املدرجة تحت أهداف التنمية املستدامة والتزامات اتفاقية باريس. ويقترح التقرير بعض التوصيات املتعلقة بالسياسات لدعم 

 .19-فيدبلدان املنظمة في مساعيها إلدارة املوارد البيئية على أسس االستدامة في ظل تفش ي جائحة كو 

 :شارك سيسرك في الحوار الرفيع املستوى حول إدماج  وضع املياه والتحديات املرتبطة بها في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي

العمل من أجل املناخ في قطاع املياه الذي نظمه بشكل مشترك كل من منظمة العالم اإلسالمي للتربية والعلوم والثقافة 

(ICESCOوالبنك اإلسالمي ل )( لتنميةIsDB( وجامعة الدول العربية )LAS خالل فعاليات املنتدى العاملي التاسع للمياه، الذي )

مارس  24. وفي حلقة النقاش الرفيعة املستوى هذه، التي عقدت في 2022مارس  26-21عقد في داكار، السنغال، خالل فترة 

ها في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي"، التي سلط من ، ألقى سيسرك عرضا حول "وضع املياه والتحديات املرتبطة ب2022

خاللها الضوء على الوضع واالتجاهات الراهنة والتحديات الرئيسية القائمة في قطاع املياه في البلدان األعضاء في املنظمة 

 وقدم توصيات بشأن اإلدارة املستدامة للموارد املائية.

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

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

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

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

ل القطن من في دكا، بنغالديش. وقدم الدورة التدريبية مدربون أكفاء من معهد نازيلي ألبحاث القطن لصالح خبراء في مجا

 ( التابع لوزارة الزراعة في بنغالديش.CDBمجلس تنمية القطن )

  نظم سيسرك  ‘:من أهداف التنمية املستدامة )العمل من أجل املناخ( 13مؤشرات الهدف ’دورة تدريبية إحصائية حول

مارس  16-14ملناخ(" في فترة من أهداف التنمية املستدامة )العمل من أجل ا 13دورة تدريبية إحصائية حول "مؤشرات الهدف 

( لفائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء DoS. وقدم هذه الدورة خبير مختص من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية )2022

 بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 5الوطنية في 
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  نظم سيسرك دورة  (‘:ضاء على الجوع من أهداف التنمية املستدامة )الق 2مؤشرات الهدف ’دورة تدريبية إحصائية حول

. 2022مايو  26-25من أهداف التنمية املستدامة )القضاء على الجوع(" بتاريخ  2تدريبية إحصائية حول "مؤشرات الهدف 

 11( لفائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية من DOSMوقدم هذه الدورة خبير مختص من دائرة اإلحصاءات املاليزية )

 ا في منظمة التعاون اإلسالمي.بلدا عضو 

  في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في مجال إدارة املوارد املائية  ‘:إدارة املياه العادمة وإعادة تدويرها’دورة تدريبية حول

(Water-CaB وتماشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الرابعة للمؤتمر اإلسالمي للوزراء املسؤولين عن ) ،املياه

( دورة تدريبية عبر الغنترنت حول "إدارة املياه العادمة وإعادة ATCTنظم سيسرك بالتعاون مع الوكالة التونسية للتعاون الفني )

. وقدم هذه الدورة التدريبية خبير مختص من مركز تونس الدولي لتكنولوجيا البيئة 2022يونيو  16-13تدويرها" في فترة 

(CITETلصالح مشاركي ) بلدا عضوا في  22ن من الوزارات واملؤسسات الوطنية املعنية بإدارة وإعادة تدوير املياه العادمة من

 منظمة التعاون اإلسالمي.

  في نظم سيسرك، في إطار برنامجه لبناء القدرات  ‘:تعزيز األمن الغذائي من خالل أنظمة الري الفعالة’دورة تدريبية حول

( التابع لوزارة MARDI، وبالتعاون مع املعهد املاليزي للبحث والتطوير الزراعي )(Agri-CaB)مجال الزراعة واألمن الغذائي 

الزراعة والصناعات الغذائية في ماليزيا، دورة تدريبية حول "تعزيز األمن الغذائي من خالل أنظمة الري الفعالة"، وذلك في فترة 

دم الدورة التدريبية خبراء مختصون من املعهد املاليزي للبحث والتطوير الزراعي لصالح خبراء . وق2022أغسطس  23-25

بلدا عضوا في منظمة التعاون  22ومديرين تنفيذيين من الوزارات واملؤسسات الوطنية املعنية بالزراعة وإدارة املوارد املائية من 

اإلسالمي ذات الصلة، بما في ذلك املنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي  اإلسالمي. كما ألقى ممثلون عن مؤسسات منظمة التعاون 

(IOFS( والبنك اإلسالمي للتنمية )IsDB وسيسرك، عروضا شاملة سلطت الضوء على الجهود التي تبذلها مؤسساتهم في هذا )

 املجال.

 :ية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر تضم قاعدة البيانات اإلحصائ قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

 مؤشرات تحت فئة الزراعة، وتخضع هذه املؤشرات للتحديث باستمرار. 104عليها سيسرك 

 التخفيف من وطأة الفقر .6

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

 الفقر:

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

بناء على طلب من األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي، أعد سيسرك، تقريرا محدثا، مكمال لتقريره  املستدام واملرن:

في البلدان  19-ه تحليال شامال لآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيدالسابق حول نفس املوضوع، يقدم من خالل

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي ويسلط الضوء على مجموعة من التدابير املتخذة واملمارسات الجيدة في إطار االستجابة 

ير كذلك مجموعة من التوصيات املتعلقة فئة اجتماعية واقتصادية. ويقترح التقر  18للتحديات الناتجة عن الجائحة ضمن 

بالسياسات في إطار هذه الفئات بهدف دعم الجهود الرامية لتحقيق التعافي املستدام واملرن في بلدان املنظمة. وقد أكمل 

 .2022سيسرك التقرير وقدمه إلى األمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي في مارس 
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 أصدر سيسرك، بالتعاون مع مكتب األمم  ملساواة بين الجنسين في التعددية الناشئة:التعاون بين بلدان الجنوب وعامل ا

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

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

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

 الجنوبي للكرة األرضية.

 :إطار أنشطة منظمة التعاون اإلسالمي  في املسنون واألشخاص ذوو اإلعاقة في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

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

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

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

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

 يتناول هذا التقرير الذي أعده سيسرك بالتعاون  :2022ظمة التعاون اإلسالمي لعام وضع الشباب في الدول األعضاء في من

(  وضع الشباب في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بهدف تحديد أبرز ICYFمع منتدى شباب التعاون اإلسالمي )

مستويات تنميتهم، وتسليط الضوء على أفضل على  19-التحديات التي يواجهونها، وبلورة فهم حول انعكاسات جائحة كوفيد

املمارسات وصياغة مجموعة من التوصيات املتعلقة بالسياسات لتوجيه جهود التعافي في فترة ما بعد الجائحة. وقد تم تقديم 

 09-07( الذي عقد خالل فترة ICYSMوعرض هذا التقرير خالل الدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الشباب والرياضة )

 في جدة، اململكة العربية السعودية. 2022سبتمبر 

 :في ظل الوضع الذي تفرضه جائحة كورونا، يحلل  التعليم والتقدم العلمي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

ظمة التعاون اإلسالمي. هذا التقرير اتجاهات املؤشرات الرئيسية لقياس التطور في التعليم والعلوم في البلدان األعضاء في من

ويسلط التقرير أيضا الضوء على الوضع الراهن للبحث والتطوير في البلدان األعضاء في املنظمة من خالل تقييم متوسط 

األداء من حيث بعض املؤشرات ذات الصلة مثل املوارد البشرية في مجال البحث والتطوير، واإلنفاق على البحث والتطوير، 

ة وطلبات براءة االختراع. وبذلك، يبرز التقرير عددا من املعوقات والتحديات التي تواجهها البلدان األعضاء واملنشورات العلمي

 في مساعيها الرامية إلى تعزيز التنمية في مجال التعليم والعلوم.

  نا ار برنامج ابن سيفي إط ‘:الرعاية الصحية لألم وحديثي الوالدة واألطفال في أفريقيا جنوب الصحراء’دورة تدريبية حول

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

، نظم املركز دورة تدريبية حول "الرعاية الصحية لألم وحديثي الوالدة واألطفال في (ICHM)للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الصحة 

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

بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي  12والحماية االجتماعية باململكة املغربية لصالح مشاركين من وزارات الصحة من 

 الواقعة في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى.

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

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

، نظم سيسرك دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "تعزيز القدرات املؤسسية بشأن املؤهالت املهنية"، 2025-2020واملنهي لفترة 
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لتدريبية بالتعاون مع  اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة . وأجريت الدورة ا2021ديسمبر  15-13وذلك خالل فترة 

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

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

  سياسات الرعاية الصحية واالجتماعية في أفق دعم العيش املستقل لألشخاص ذوي اإلعاقة’شة عمل تدريبية حول ور:‘ 

، ورشة عمل تدريبية حول "سياسات (SD-CaB)رات في مجال التنمية االجتماعية نظم سيسرك، في إطار برنامجه لبناء القد

. وقدم الورشة 2022فبراير  10-08تقل لألشخاص ذوي اإلعاقة" في فترة الرعاية الصحية واالجتماعية في أفق دعم العيش املس

التدريبية خبراء مختصون من وزارة األسرة والخدمات االجتماعية ووزارة الصحة التركية ومؤسسة الضمان اإلجتماعي التركية 

(SGK لصالح مشاركين من الوزارات واملؤسسات الوطنية املسؤولة عن خدمات األشخاص ذوي )( اإلعاقةPWDs واملساعدة )

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 18االجتماعية من 

  رنامجه لبناء القدرات اإلحصائية نظم سيسرك، في إطار ب ‘:إحصاءات تكلفة العمالة’دورة تدريبية إحصائية حول

(StatCaB) وقدم هذه الدورة التدريبية 2022راير فب 16-15، دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "إحصاءات تكلفة العمالة" في .

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

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

  ساط الصناعية من أجل تطوير تعزيز التعاون بين مؤسسات التعليم والتدريب الفني واملنهي واألو ’ورشة عمل تدريبية حول

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

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

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

. وقدم ورشة العمل التدريبية خبراء مختصون من قسم التعليم الفني واملنهي في وزارة 2022فبراير  23-21مناهج فعالة" في فترة 

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

 عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.

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

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

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

التدريبية خبراء مختصون من املديرية العامة لخدمات  . وقدم الورشة2022فبراير  24-22ذلك األطفال ذوي اإلعاقة" في فترة 

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

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 25عن خدمات الطفل من 

   نظم سيسرك،  ‘:من أهداف التنمية املستدامة )العمل من أجل املناخ( 13الهدف مؤشرات ’دورة تدريبية إحصائية حول

من أهداف التنمية  13، دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "مؤشرات الهدف (StatCaB)رنامجه لبناء القدرات اإلحصائية في إطار ب

الدورة خبير مختص من دائرة اإلحصاءات العامة وقدم هذه . 2022مارس  16-14املستدامة )العمل من أجل املناخ(" في فترة 

 بلدان أعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 5( لفائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية في DoSاألردنية )
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  الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني 2021مسح التدخين واستهالك التبغ لعام ’اجتماع تشاوري فني حول:‘ 

الذي أجراه الجهاز املركزي لإلحصاء  2021ك اجتماعا تشاوريا فنيا حول "مسح التدخين واستهالك التبغ لعام نظم سيسر 

. وجرى تنظيم هذا االجتماع التشاوري بالتعاون مع مراكز السيطرة على األمراض 2022مارس  31الفلسطيني"، وذلك في 

( لصالح عدد من WHO EMROالصحة العاملية لشرق املتوسط ) ( ومؤسستها واملكتب اإلقليمي ملنظمةCDCوالوقاية منها )

 (.TQSاملسؤولين املعنيين من الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني في إطار مشروع دمج األسئلة املتعلقة بالتبغ في املسوح )

  في إطار  ‘:رة فعالة للنظامتعزيز الحوكمة الرشيدة في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي من أجل إدا’دورة تدريبية حول

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

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

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

الدورة التدريبية خبراء مختصون من الوزارة املذكورة لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من السلطات املعنية بالتعليم والتدريب 

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 22سسات الوطنية ذات الصلة من ( واملؤ TVETالفني واملنهي )

  في إطار برنامجه لبناء القدرات  ‘:معالجة التحديات القائمة في مجال الصحة املهنية في مستقبل العمل’ورشة عمل حول

اإلسالمي للسالمة والصحة ( وتماشيا مع خطة عمل شبكة منظمة التعاون OSH-CaBفي مجال الصحة والسالمة املهنية )

، وبالتعاون مع املديرية العامة لتفتيش العمل والسالمة والصحة املهنية التابعة 2022-2021( لفترة OIC-OSHNETاملهنية )

، نظم سيسرك ورشة (ASEAN-OSHNET)املهنية  لوزارة القوى العاملة في جمهورية إندونيسيا وشبكة آسيان للسالمة والصحة

مايو  18-17عبر اإلنترنت حول "معالجة التحديات القائمة في مجال الصحة املهنية في مستقبل العمل" في فترة عمل تدريبية 

بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. وشارك فيها أيضا خبراء مختصون من  21. وحضر هذه الورشة مشاركون من 2022

واللجنة الدولية للصحة  ،(WHO)، ومنظمة الصحة العاملية (IALI)والرابطة الدولية لتفتيش العمل  منظمة العمل الدولية،

، وجامعة إندونيسيا، وقدموا عروضا شاملة في إطار جلسات (ASEAN)وأمانة رابطة أمم جنوب شرق آسيا ، (ICOH)املهنية 

 العمل الفنية من برنامج عمل الورشة.

  نظم سيسرك، في إطار برنامجه لبناء القدرات في  ‘:ك التبغتطوير حمالت توعية فعالة للحد من استهال’دورة تدريبية حول

، دورة تدريبية عبر اإلنترنت بشأن "تطوير حمالت توعية (TF-CaB)تعاون اإلسالمي للتحرر من التبغ إطار مبادرة منظمة ال

خبراء مختصون من إدارة . وسهر على تقديم هذه الدورة التدريبية 2022مايو  31-30فعالة للحد من استهالك التبغ" في فترة 

( لصالح خبراء من الوزارات YEŞİLAYالتبغ والكحول التابعة لوزارة الزراعة والغابات التركية وجمعية الهالل األخضر التركي )

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 18واملؤسسات الوطنية املعنية بمكافحة التبغ من 

  في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في  ‘:صحة املهنية والتفتيش في مجال العملهياكل السالمة وال’دورة تدريبية حول

( وتماشيا مع خطة عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي للسالمة والصحة املهنية OSH-CaBمجال السالمة والصحة املهنية )

(OIC-OSHNET  لفترة )تعاون الفني الوكالة التونسية لل، نظم سيسرك، بالتعاون مع 2022-2021(ATCT) دورة تدريبية حول ،

. وقدم هذه الدورة التدريبية خبراء 2022يونيو  09-07"هياكل السالمة والصحة املهنية والتفتيش في مجال العمل" بتاريخ 

ة ( التابع لوزارة الشؤون االجتماعية في الجمهورية التونسيTOSHIمختصون من املعهد التونس ي للصحة والسالمة املهنية )

 14لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من السلطات الوطنية املعنية بالسالمة والصحة املهنية واملؤسسات الوطنية املهتمة من 

 بلدا أفريقيا ناطقا بالفرنسية من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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  نظم سيسرك  ‘)املساواة بين الجنسين( من أهداف التنمية املستدامة 5مؤشرات الهدف ’دورة تدريبية إحصائية حول

يونيو  08-07من أهداف التنمية املستدامة )املساواة بين الجنسين(" في فترة  5دورة تدريبية إحصائية حول "مؤشرات الهدف 

( لفائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية من TurkStat. وقدم هذه الدورة خبير مختص من معهد اإلحصاء التركي )2022

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 14

  نظم  ‘:تجارب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في مجال إنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالكوارث’ندوة عبر اإلنترنت حول

ريخ سيسرك ندوة عبر اإلنترنت حول "تجارب بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في مجال إنتاج اإلحصاءات املتعلقة بالكوارث" بتا

( وشعبة اإلحصاءات UNDRR. نظمت هذه الندوة بالتعاون مع مكتب األمم املتحدة للحد من مخاطر الكوارث )2022يونيو  16

( ولجنة األمم UNESCAP( ولجنة األمم املتحدة االقتصادية واالجتماعية آلسيا واملحيط الهادئ )UNSDفي األمم املتحدة )

بلدا  14، وحضرها مشاركون من مكاتب اإلحصاء الوطنية من (UNESCWA)ب آسيا قتصادية واالجتماعية لغر املتحدة اال

 عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي.

  في إطار برنامج سيسرك لبناء القدرات في  ‘:قياس آثار معلومات سوق العمل على خدمات التوظيف’دورة تدريبية حول

عمل شبكة منظمة التعاون اإلسالمي لخدمات التوظيف العامة ( وتماشيا مع خطة PES-CaBمجال خدمات التشغيل العامة )

(OIC-PESNET لفترة )ظمة الضمان االجتماعي املاليزية ، وبالتعاون مع من2022-2021(SOCSO) نظم املركز دورة تدريبية ،

. وقدم 2022يونيو  23-21عبر اإلنترنت حول "قياس آثار معلومات سوق العمل على خدمات التوظيف"، وذلك خالل فترة 

الدورة خبراء مختصون من مؤسسة الضمان االجتماعي املاليزية لصالح مشاركين من الوكاالت/ السلطات الوطنية املعنية 

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 20( من PESبخدمات التوظيف العامة )

  نظم سيسرك، في إطار  ‘:)التعليم الجيد( من أهداف التنمية املستدامة 4مؤشرات الهدف ’دورة تدريبية إحصائية حول

من أهداف  4، دورة تدريبية إحصائية عبر اإلنترنت حول "مؤشرات الهدف (StatCaB)سيسرك لبناء القدرات اإلحصائية  برنامج

حصاء . وقدم هذه الدورة خبير مختص من املعهد الوطني لإل 2022يونيو  23-22التنمية املستدامة )التعليم الجيد(" في فترة 

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 11( لفائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية من INSالتونس ي )

  في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب  ‘:تطوير إطار وطني للمؤهالت املهنية’دورة تدريبية حول

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

 28-26، نظم سيسرك دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "تطوير إطار وطني للمؤهالت املهنية"، وذلك خالل فترة 2020-2025

( لصالح خبراء ومديرين VQAت املهنية التركية ). وقدم هذه الدورة التدريبية خبراء مختصون من هيئة املؤهال 2022يوليو 

بلدا عضوا في منظمة  26تنفيذيين من السلطات املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من 

 التعاون اإلسالمي.

  الدول األعضاء في منظمة تنمية قدرات املؤسسات الوطنية العاملة في مجال التنمية االجتماعية في ’ورشة عمل حول

في إطار تنفيذ القرارات ذات الصلة الصادرة عن املؤتمر الوزاري األول ملنظمة التعاون اإلسالمي حول  ‘:التعاون اإلسالمي

ملجلس وزراء الخارجية املنعقدة في إسالم أباد في  48والدورة الـ 2019التنمية االجتماعية الذي عقد في إسطنبول في ديسمبر 

، نظم كل من سيسرك واألمانة العامة ملنظمة التعاون اإلسالمي ورشة عمل عبر اإلنترنت حول "تعزيز قدرات 2022مارس 

 04-02املؤسسات الوطنية العاملة في مجال التنمية االجتماعية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في فترة 
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ء ومسؤولين كبار من املؤسسات الوطنية ذات الصلة في مجال . شكلت ورشة العمل فرصة الجتماع خبرا2022أغسطس 

دولة عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي ومن أجهزة ومؤسسات املنظمة ذات الصلة، بما في ذلك  26التنمية االجتماعية في 

لتنمية التجارة، ومركز البنك اإلسالمي للتنمية، واإليسيسكو، والهيئة الدائمة املستقلة لحقوق اإلنسان، واملركز اإلسالمي 

األبحاث للتاريخ والفنون والثقافة اإلسالمية، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، والجامعة اإلسالمية الدولية في 

ماليزيا، ومنتدى شباب التعاون اإلسالمي، وصندوق التضامن اإلسالمي، ومنظمة تنمية املرأة، فضال عن عدد من املنظمات 

، وبرنامج (ILO)، ومنظمة العمل الدولية (AOPD)مة العربية لألشخاص ذوي اإلعاقة مية والدولية، بما في ذلك املنظاإلقلي

 (.UNDPاألمم املتحدة اإلنمائي )

  نا لبناء القدرات في مجال في إطار برنامج ابن سي ‘:استراتيجيات الوقاية من األمراض املعدية وغير املعدية’دورة تدريبية حول

، وتماشيا مع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة السابعة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء الصحة، (IbnSina-CaB)الصحة 

نظم سيسرك بالتعاون مع وزارة السكان والصحة املصرية دورة تدريبية حول "استراتيجيات الوقاية من األمراض املعدية وغير 

. وقدم الدورة التدريبية خبراء مختصون وأكاديميون بارزون من بعض 2022أغسطس  17-15ذلك خالل فترة املعدية"، و 

بلدا عضوا  21املؤسسات الوطنية والجامعات املصرية لصالح مشاركين من وزارات الصحة واملؤسسات الوطنية املعنية من 

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

  افية واالجتماعية':دورة تدريبية حول 'استخدام نظم سيسرك دورة  السجالت اإلدارية في إنتاج اإلحصاءات الديمغر

-19بتاريخ ‘ استخدام السجالت اإلدارية في إنتاج اإلحصاءات الديمغرافية واالجتماعية’تدريبية إحصائية عبر اإلنترنت حول 

فائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية من . وقدم هذه الدورة خبير مختص من معهد اإلحصاء التركي ل2022سبتمبر  20

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 25

  في إطار برنامج ‘: التعليم عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي’ورشة عمل تدريبية حول

اشيا مع خارطة الطريق االستراتيجية ملنظمة التعاون ( وتمOIC-VETمنظمة التعاون اإلسالمي للتعليم املنهي والتدريب )

، نظم سيسرك ورشة عمل تدريبية عبر اإلنترنت حول 2025-2020اإلسالمي في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي لفترة 

وقدم   .2022سبتمبر  22-20"التعليم عن بعد والتعلم عبر اإلنترنت في مجال التعليم والتدريب الفني واملنهي"، وذلك خالل فترة 

( لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من VTCهذه الورشة التدريبية خبراء مختصون من مؤسسة التدريب املنهي في األردن )

بلدا عضوا في منظمة التعاون  28السلطات املعنية بالتعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من 

 اإلسالمي.

 تعزيز حلول تكنولوجيا املعلومات لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامة في البلدان األعضاء في ’ن مشروع بعنوا

في إطار النداء التاسع لتقديم مقترحات مشاريع آللية الكومسيك لتمويل املشاريع، نفذ سيسرك  ‘:منظمة التعاون اإلسالمي

لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامة في البلدان األعضاء في املشروع الحامل لعنوان "تعزيز حلول تكنولوجيا املعلومات 

منظمة التعاون اإلسالمي" لصالح ممثلين عن الوكاالت/ املؤسسات املعنية بخدمات التوظيف العامة من عدد من البلدان 

ت املعنية بخدمات األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وتمثل هدف املشروع في تعزيز املوارد البشرية وقدرات املؤسسا

 التوظيف العامة للتخفيف من حدة الفقر في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي. وشملت أنشطة املشروع:
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  دور الحلول الرقمية في تقديم خدمات التوظيف العامة بفعالية في بلدان منظمة التعاون ’ورشة عمل حول

سسة بالتعاون مع الشركاء في املشروع، أي مؤ  2022سبتمبر  15-14نظم املركز هذه الورشة عبر اإلنترنت في  ‘:اإلسالمي

، ووزارة القوى العاملة في جمهورية إندونيسيا، ووكالة التوظيف التركية (SOCSO)الضمان االجتماعي املاليزية 

(İŞKUR وسلطت الورشة الضوء على أهمية اعتماد التكنولوجيا في تحسين فعالية خدمات التوظيف العامة وكانت .)

رصة ملناقشة التحديات املشتركة وتداول أنجع الحلول املمكنة في هذا املجال. كما أتاحت الورشة مجاال للمشاركين ف

لتبادل الخبرات وأفضل املمارسات بشأن هذا املوضوع وبلورة مستويات فهم أفضل لالحتياجات على مستوى تنمية 

 دان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.القدرات وأولويات مؤسسات خدمات التوظيف العامة في البل

  تعزيز حلول تكنولوجيا املعلومات لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامة في البلدان ’دورة تدريبية حول

بالتعاون  2022أكتوبر  20-19نظم املركز ورشة العمل هذه عبر اإلنترنت في  ‘:األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

( لصالح SOCSOشروع. وقدم الدورة خبراء مختصون من مؤسسة الضمان االجتماعي املاليزية )مع الشركاء في امل

بلدا عضوا في منظمة التعاون  22مشاركين من الوكاالت/ السلطات الوطنية املعنية بخدمات التوظيف العامة من 

 اإلسالمي.

  اقع اإللكترونية والبرم’دورة تدريبية لصالح املدربين حول في إطار برنامج منظمة التعاون اإلسالمي للتعليم  ‘:جةتصميم املو

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

اإللكترونية والبرمجة"، وذلك خالل ، نظم سيسرك دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "تصميم املواقع 2025-2020واملنهي لفترة 

. وقدم هذه الدورة التدريبية خبراء مختصون لصالح خبراء وموظفين فنيين من السلطات املعنية 2022أكتوبر  13-12فترة 

 بمجال التعليم والتدريب الفني واملنهي واملؤسسات الوطنية ذات الصلة من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

   من أهداف التنمية املستدامة )الصناعة واالبتكار والبنية التحتية( 9مؤشرات الهدف ’ة تدريبية إحصائية حول دور:‘ 

من أهداف التنمية املستدامة )الصناعة واالبتكار  9نظم سيسرك دورة تدريبية إحصائية عبر اإلنترنت حول "مؤشرات الهدف 

، (ECO)اون مع منظمة التعاون االقتصادي مت هذه الدورة التدريبية بالتع. ونظ2022نوفمبر  03-01والبنية التحتية(" في 

( لفائدة مشاركين من عدد من مكاتب اإلحصاء الوطنية في DOSMباالستفادة من الخبرات الفنية لدائرة اإلحصاءات املاليزية )

 البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

  نظم سيسرك، في إطار برنامجه لبناء ‘: راتيجيات التخفيف من وطأة الفقرسياسات واست’ورشة عمل تدريبية حول

( وبالتعاون مع وزارة اإلدماج االقتصادي واملقاولة الصغرى والشغل PA-CaBالقدرات في مجال التخفيف من وطأة الفقر )

نوفمبر  16-15الفقر"، وذلك في والكفاءات املغربية، ورشة عمل تدريبية حول "سياسات واستراتيجيات التخفيف من وطأة 

( من اململكة املغربية ANAPEC. وقدم هذه الورشة خبراء مختصون من الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات )2022

لصالح خبراء ومديرين تنفيذيين من الوزارات واملؤسسات الوطنية املعنية من البلدان األفريقية الناطقة بالفرنسية األعضاء 

 ظمة التعاون اإلسالمي.في من

 :تضم قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر   قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

من أهداف التنمية املستدامة "القضاء على الفقر"(،  1مؤشرا متعلقا بالقضاء على الفقر )مؤشرات الهدف  56عليها سيسرك 

 املؤشرات للتحديث باستمرار.وتخضع هذه 
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 ترسيخ التعاون املالي .7

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

  بلدان منظمة التعاون  تدفقات وتكاليف التحويالت املالية في’تقرير لآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي بشأن

: يعرض تقرير "تدفقات وتكاليف التحويالت املالية في بلدان 2022اآلفاق اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي  ‘:اإلسالمي

منظمة التعاون اإلسالمي" االتجاهات في تدفقات التحويالت الواردة والخارجة من وإلى بلدان املنظمة، ويقدم تحليال ملتوسط 

املرتبطة باستالم وإرسال التحويالت، ويقارنها بتدفقات باقي مكونات النقد األجنبي، املتمثلة في املساعدة اإلنمائية التكاليف 

(. وسلطت الدراسة الضوء على التقدم الراهن ملجموعة بلدان منظمة FDI( واالستثمارات األجنبية املباشرة )ODAالرسمية )

.ج من أهداف التنمية املستدامة الذي يدعو إلى خفض تكاليف معامالت 10التعاون اإلسالمي صوب تحقيق املقصد 

%، بحلول عام 5% من املبلغ املحول، وإلغاء قنوات التحويالت املالية التي تربو تكاليفها على 3التحويالت املالية إلى أقل من 

 oso.php-https://www.sesric.org/publicationsويمكن االطالع على تقرير اآلفاق هذا من خالل الرابط التالي:  .2030

  نظم املركز، في إطار برنامجه لبناء قدرات البنوك املركزية  ‘:إدارة املخاطر في املؤسسات املالية اإلسالمية’دورة تدريبية حول

(CB-CaBوتماشيا مع القرارات ذات الصلة ال ) صادرة عن الدورة الوزارية السابعة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي

، دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "إدارة املخاطر في املؤسسات املالية (COMCEC)لتجاري ملنظمة التعاون اإلسالمي وا

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

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

  اء نظم املركز، في إطار برنامجه لبن ‘:إحصاءات مالية الحكومة والقطاعين املالي والعام’دورة تدريبية إحصائية حول

دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "إحصاءات مالية الحكومة والقطاعين املالي والعام" في فترة  ،(StatCaB)القدرات اإلحصائية 

(  لفائدة مشاركين من مكاتب TurkStat. وقدم هذه الدورة خبير مختص من معهد اإلحصاء التركي )2022مارس  07-08

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 13اإلحصاء الوطنية من 

  نظم املركز، في إطار برنامجه لبناء قدرات األسواق  ‘:العمليات النقدية: أدوات وتقنيات تنفيذ السياسات’يبية حول دورة تدر

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

، دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "العمليات النقدية: أدوات (COMCEC)إلسالمي لتجاري ملنظمة التعاون ااالقتصادي وا

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

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

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 26والسلطات النقدية من 

  عمليات أسواق رأس املال’دورة تدريبية حول:‘ ( نظم املركز، في إطار برنامجه لبناء قدرات األسواق املاليةSE-CaB وتماشيا )

لتجاري ملنظمة ورة الوزارية السابعة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي وامع القرارات ذات الصلة الصادرة عن الد

. قدم  2022مايو  12-11، دورة تدريبية عبر اإلنترنت حول "عمليات أسواق رأس املال" في فترة (COMCEC)التعاون اإلسالمي 

ول، وهي أمانة منتدى األسواق املالية في منظمة الدورة التدريبية خبراء مختصون من األقسام ذات الصلة في بورصة إسطنب

بلدا عضوا في  20التعاون اإلسالمي، لصالح مشاركين من عدد من البورصات ومجالس أسواق رأس املال والوزارات املعنية من 

اإلسالمية مؤسسات دولية: هيئة املحاسبة واملراجعة للمؤسسات املالية  4منظمة التعاون اإلسالمي، فضال عن مشاركين من 

https://www.sesric.org/publications-oso.php
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(AAOIFI( والسوق املالية اإلسالمية الدولية )IIFM( ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية )IsDB وشركة األسهم واألسعار العاملية )

(S&P Global.) 

  في إطار ‘:تعزيز الثقافة املالية وترويج التمويل اإلسالمي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي’مشروع بعنوان 

النداء التاسع لتقديم مقترحات مشاريع آللية الكومسيك لتمويل املشاريع، نفذ سيسرك مشروعا بعنوان "تعزيز الثقافة املالية 

وترويج التمويل اإلسالمي في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" لصالح البنوك املركزية وسلطات النقد في البلدان 

وتمثل الهدف من املشروع في املساهمة في تحسين األنظمة املالية وشموليتها في البلدان  اإلسالمي. األعضاء في منظمة التعاون 

 األعضاء في املنظمة من خالل تعزيز فرص التعاون والتضامن فيما بين بلدان املنظمة. وشملت أنشطة املشروع:

  05نظم املركز هذه الدورة التدربية عبر اإلنترنت في  ‘:دور البنوك املركزية في تعزيز الثقافة املالية’دورة تدريبية حول-

بالتعاون مع البنك املركزي التركي. وقدم الدورة التدريبية خبراء مختصون من البنك املركزي  2022سبتمبر  06

بلدا عضوا في منظمة التعاون  29للجمهورية التركية لصالح مشاركين من عدد من البنوك املركزية وسلطات النقد من 

 إلسالمي.ا

  دورة تدريبية حول’( استخدام التقنيات املاليةFINTECHفي التمويل اإلسالمي ):‘  نظم املركز هذه الدورة التدربية

بالتعاون مع بنك إندونيسيا وهيئة الخدمات املالية في إندونيسيا. وقدم الدورة  2022سبتمبر  08-07عبر اإلنترنت في 

ونيسيا وهيئة الخدمات املالية اإلندونيسية لصالح مشاركين من البنوك املركزية التدريبية خبراء مختصون من بنك إند

 بلدا عضوا في منظمة التعاون اإلسالمي. 30وسلطات النقد من 

  أفضل املمارسات في مجال تعزيز الثقافة املالية وترويج التمويل اإلسالمي في البلدان األعضاء في ’ورشة عمل حول

 2022سبتمبر  26-25نظم املركز ورشة العمل هذه بالتعاون مع البنك املركزي التركي في   ‘:يمنظمة التعاون اإلسالم

على هامش فعاليات منتدى البنوك املركزية املشترك بين منظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك في إسطنبول، تركيا. 

ومتحدثين آخرين من البنوك املركزية  وألقيت عروض شاملة خالل أشغال الورشة من قبل خبراء أكفاء رفيعي املستوى 

وسلطات النقد في بلدان املنظمة، فضال عن أكاديميين بارزين متخصصين في هذا املجال. وغطت جلسات عمل الورشة 

( في عمليات التمويل اإلسالمي سعيا FINTECHالسبل والوسائل املمكنة لتعزيز الثقافة املالية وإدراج التقنيات املالية )

نظمة مالية أكثر شمولية. وكانت الورشة فرصة أيضا ملشاركة أفضل املمارسات وتسليط الضوء على الجهود للتوصل أل 

 املبذولة في هذا املجال على صعيد منطقة املنظمة.

  نظم سيسرك دورة تدريبية  ‘:استخدام السجالت اإلدارية في إنتاج اإلحصاءات االقتصادية’دورة تدريبية إحصائية حول

. 2022سبتمبر  28-26إحصائية عبر اإلنترنت حول "استخدام السجالت اإلدارية في إنتاج اإلحصاءات االقتصادية" بتاريخ 

بلدا عضوا  18وقدم هذه الدورة خبراء مختصون من معهد اإلحصاء التركي لفائدة مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية من 

 اإلسالمي. في منظمة التعاون 

  إحصاءات ’نظم سيسرك دورة تدريبية إحصائية عبر اإلنترنت حول  ‘:إحصاءات األسعار’دورة تدريبية إحصائية حول

( لفائدة DoS. وقدم هذه الدورة خبير مختص من دائرة اإلحصاءات العامة األردنية )2022أكتوبر  12-10في فترة ‘ األسعار

 في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.مشاركين من مكاتب اإلحصاء الوطنية 



19 

  نظم سيسرك دورة تدريبية إحصائية عبر  ‘:إحصاءات الخدمات املصرفية والتأمينية واملالية’دورة تدريبية إحصائية حول

مختص من  . وقدم هذه الدورة خبير2022نوفمبر  16-14اإلنترنت حول "إحصاءات الخدمات املصرفية والتأمينية واملالية" في 

( لفائدة مشاركين من عدد من مكاتب اإلحصاء الوطنية من البلدان األعضاء في منظمة INSاملعهد الوطني لإلحصاء التونس ي )

 التعاون اإلسالمي.

 :تضم قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي التي يسهر  قاعدة البيانات اإلحصائية ملنظمة التعاون اإلسالمي

مؤشرا تحت فئات الخدمات املصرفية والنقد واألسعار، واملالية الحكومية، واملالية الدولية، والصيرفة  129سيسرك  عليها

 واملالية اإلسالمية، وتخضع هذه املؤشرات للتحديث باستمرار.
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